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Kommuneplanens hovedstruktur

Temaplan om Naturen i Aarhus er vedtaget af Aar-

hus Byråd den xx.xx.xxxx

Temaplanen Naturen i Aarhus er et tillæg til kommune-

plan 2017. Planen bliver indarbejdet i Aarhus Kommunes 

digitale kommuneplan umiddelbart efter byrådets ved-

tagelse. Den digitale kommuneplan findes på følgende 

link: aarhus.dk/kommuneplan

Med byrådets vedtagelse af planen udskiftes kommu-

neplanens eksisterende kapitel om Naturen (side 163-171) 

herunder hhv. afnit om Områder med særlige naturbe-

skyttelsesinteresser og Sammenhæng mellem naturom-

råder. Dermed udgår eksisterende retningslinjer og ek-

sisterende hovedstrukturkort også. I stedet indsættes et 

nyt opdateret kapitel om Naturen i Aarhus med følgen-

de opdateret afsnit.

- Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser 

- Sammenhæng mellem naturområder. 

Med de to nye afsnit indsættes hhv. ny indledning til ka-

pitlet, ny hovedstrukturtekst, nye retningslinjer og nyt 

hovedstrukturkort, som indgår i denne temaplan.  

Med denne revision af kommuneplanen ændres bl.a. i 

udpegningen om Grønt Danmarkskort. Nærmere be-

skrivelse af ændringerne kan du læse i redegørelsen, 

som er i dette dokument. Efter byrådets vedtagelse af te-

maplanen bliver redegørelsen indsat i den digitale kom-

muneplan i tilknytning til de respektive kapitler/afsnit.
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Naturen i Aarhus

Når vi vil skabe et Aarhus, der er mangfoldigt, så gæl-

der det også vores naturområder. Her skal fortsat væ-

re alt fra vandløb, enge og moser til strandenge, over-

drev og skove i Aarhus, og det skal være områder af en 

høj kvalitet.

For at bevare og forbedre Aarhus’ mangfoldige natur 

– ofte betegnet som biodiversitet – er der brug for bed-

re vilkår og bedre sammenhæng mellem naturområ-

derne. Ikke mindst når naturområderne fremover vil bli-

ve brugt af flere end i dag. I en kommune med en for-

holdsvis stor befolkningstæthed skal vi have særlig op-

mærksomhed på at balancere hensynet til benyttel-

sen over for hensynet til beskyttelsen af vores værdiful-

de naturområder.

Kommuneplanen udgør i sammenhæng med byrådets 

vedtagne Grønne Vision ”Et grønnere Aarhus”, Naturkvali-

tetsplanen 2013-2030, statens Naturplaner og Vandområ-

deplaner et planlægningsmæssigt fundament for at ska-

be mere, sammenhængende og dermed bedre natur. For 

at lykkes med at skabe mere natur, skal hele værktøjskas-

sen i brug – naturpleje, naturgenopretning, vådområde-

projekter og skovrejsning. Det er i høj grad værktøjer, der 

skal anvendes i samarbejde med aarhusianerne gennem 

frivillige aftaler/arbejde. 

En del af vores samlede udpegninger af områder med 

særlige naturbeskyttelsesinteresser og lavbundsarea-

ler indgår i temaplanen ”Naturen i Aarhus” og herun-

der Grønt Danmarkskort. Grønt Danmarkskort skal væ-

re med til at forbinde naturområder internt i kommu-

nen og på tværs af kommunegrænserne til nabokom-

munerne. Grønt Danmarkskort indeholder arealer, som 

i dag har en høj naturkvalitet og arealer som med tiden 

vil kunne opnå en god naturkvalitet og skabe sammen-

hængende naturområder. Forbindelserne har altså ikke 

nødvendigvis en størrelse eller kvalitet til i sig selv at væ-

re levested for en bestand, men giver mulighed for, at 

arter/bestande kan vandre og spredes mellem natur-

områderne. 

Vi planlægger både for at beskytte de eksisterende na-

turområder og for at udnytte potentialet for at udvide 

naturområder, økologiske forbindelser og synergipro-

jekter – både i Aarhus og på tværs af kommunegræn-

ser. Derfor er der fokus på følgende emner i Kommune-

plan 2021: 

• Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser

• Sammenhæng mellem naturområder
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Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser

REDEGØRELSE

Områder med særlige naturinteresser og potentiel-

le naturområder

Det er et krav i de statslige udmeldinger 2018, at Kom-

muneplanen skal indeholde retningslinjer for varetagel-

sen af naturinteresserne herunder beliggenheden af 

naturområder og de potentielle naturområder som ud-

gør Grønt Danmarkskort.

 

Områder med særlige naturinteresser

Naturinteresserne er udpeget på baggrund af naturfre-

dede arealer, Natura 2000 områder og § 3 beskyttede 

naturområder. Disse temaer er vist på kortet ”Områder 

med særlige naturbeskyttelsesinteresser”. 

De naturfredede arealer omfatter fredninger, som i fred-

ningsbestemmelserne tilgodeser natur- og landskabs-

interesser. De naturfredede områder indgår i udpegnin-

gen af naturinteresser hvor også en delmængde er be-

skyttet igennem § 3" beskyttede. Det er fredningsnæv-

net, som er myndighed og dermed behandler natur-

fredningssager og ansøgninger om dispensation fra ek-

sisterende fredninger.

Der er fire Natura 2000 områder i Aarhus Kommune. 

Aarhus Kommune har udarbejdet handleplaner for 

hvert Natura 2000 område. Handleplanerne skal sikre 

en hensigtsmæssig drift for naturtyper samt velegnede 

leve- og ynglesteder for arter på udpegningsgrundla-

get. Natura 2000 området ”Giber Å, Enemærket og Skå-

de Havbakker” er blevet udvidet til at omfatte 520 ha 

mod tidligere 168 ha. Ved denne udvidelse er den sydli-

ge del af Fløjstrup Skovene taget med.  

De beskyttede naturområder er søer og vandhuller, 

moser, ferske enge, strandenge, heder og overdrev, der 

er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Tilsyn med 

de beskyttede naturområder sker i Aarhus Kommune 

efter en 5-årig turnus. Et areals aktuelle beskyttelsessta-

tus er dynamisk forstået på den måde, at et område 

kan vokse sig ind i eller ud af naturbeskyttelseslovens 

bestemmelser. 

De beskyttede naturområder opdateres dermed løben-

de hen over kommuneplanperioden. Den løbende op-

datering finder sted både på Danmarks Arealinformati-

on og på webGis. 
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Udviklingen i de beskyttede naturområder fremgår af 

nedenstående tabel og angiver arealet af beskyttede 

naturarealer i ha., som er registreret i perioden fra 2016 

til 2020.

Tallene er trukket april 2021 for 2020.

Naturtilstanden beregnes på baggrund af den viden, 

som Aarhus Kommune indsamler ved de årlige tilsyn 

med de beskyttede naturområder. Naturbeskyttelses-

interesserne varetages efter retningslinjer fastsat i Na-

turkvalitetsplan 2013-2030, som byrådet vedtog i de-

cember 2013. I november 2020 vedtog byrådet en grøn 

vision for Aarhus Kommune ”Et grønnere Aarhus”. Den-

ne vision bygger videre på de retningslinjer, som blev 

vedtaget ved Naturkvalitetsplanen 2013-2030. 

”Et grønnere Aarhus” beskriver overordnet set kommu-

nens naturpolitik, som bl.a. handler om at forbedre na-

turkvaliteten i skovene, i de bynære naturområder samt 

i de eksisterende naturområder. Der er opsat mål om at 

have 4000 ha natur og 8000 ha skov i 2030. Målene er 

med til at opfylde flere af FN ś verdensmål for især na-

tur og klima, og samtidig opfylde Aarhusmålene om at 

Aarhus er et godt sted at leve for alle og medvirker i ar-

bejdet mod at vende tilbagegangen i biodiversitet til 

fremgang.  

Potentielle naturområder

De potentielle naturområder er ved denne Kommune-

planrevision videreført fra Kommuneplan 2017.

De største udfordringer for at naturen kan udvikle sig 

i gunstig retning er, at naturområderne ligger spredt i 

landskabet, og at naturen mangler plads til at der kan 

skabes store sammenhængende naturområder. 

 

De potentielle naturområder skal bidrage til at nå må-

let om at have 4000ha natur i 2030. Dette mål vil især 

kunne realiseres ved at udtage eller ekstensivere land-

brugsdriften i de potentielle naturområder. Større og 

bedre natursammenhænge skal generelt bidrage til at 

sikre velegnede levesteder for kommunens vilde plan-

te- og dyreliv.  

Vurdering

Der er i denne revision med temaerne natur og poten-

tielle naturområder ikke foretaget ændringer eller ud-

videlser af områder, som vurderes at give anledning til 

væsentlige ændringer i Kommuneplan 2017.

Natura 2000-områder

Der er udpeget fire Natura 2000-områder i Aarhus 

Kommune, som udgør ca. 3 % af kommunens areal. 

Områderne fremgår af kortene ”Områder med særlige 

naturbeskyttelsesinteresser” og ”Sammenhæng mellem 

naturområder”. Natura 2000-områder er internationa-

le naturbeskyttelsesområder og er en samlet betegnel-

se for EF habitatområder, EF-fuglebeskyttelsesområ-

der og Ramsarområder. Tre habitatområder og et fug-

lebeskyttelsesområde udgør Natura 2000-områderne i 

kommunen. Der er ingen Ramsarområder i kommunen. 

Hensigten med Natura 2000-områderne er at sikre eller 

genoprette den gunstige bevaringsstatus for truede na-

turtyper, planter eller dyr, som området er udpeget for at 

beskytte. Den 1. december 2011 trådte statens 1. genera-

tions Natura 2000 planer i kraft for de fire Natura 2000 

områder i Aarhus kommune for planperioden 2010-2015. 

Den 20. april 2016 har regeringen offentliggjort 2. gene-

rations Natura 2000 planer for perioden 2016-2021. 3. ge-

nerations Natura 2000 planer for perioden 2022-2027 er 

endnu ikke offentliggjort. Basisanalysen for 3. generati-

ons Natura 2000 planer udkom d. 11. juni 2020.
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Natura 2000-planlægningen er en bindende forudsæt-

ning for den øvrige kommunale planlægning. Inden for 

Natura 2000-områderne må der ikke udlægges nye 

arealer til byzone eller sommerhusområder, planlæg-

ges nye større vejanlæg eller sideanlæg, planlægges 

nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg og 

tekniske anlæg og lignende eller udlægges nye områ-

der til råstofindvinding på land. 

Der må således ikke træffes dispositioner, der indebæ-

rer forringelser eller forstyrrelser af naturtyperne eller 

arterne, som områderne er udpeget for. Dette kan ha-

ve betydning for tilladelser, planer og aktiviteter såvel 

inden for som uden for Natura 2000-områder, hvis ak-

tiviteterne forventes at medføre uønsket påvirkning ind 

i områderne. For planforslag, som enten i sig selv eller 

i forbindelse med andre planer kan påvirke et Natura- 

2000 område væsentligt, skal der foretages en konse-

kvensvurdering. Dette gælder for planer både inden for 

og uden for de udpegede områder. Der kan planlæg-

ges foranstaltninger, der vil medføre forbedringer af na-

turforholdene i områderne.

EF-fuglebeskyttelsesområderne er udpeget for at be-

skytte vilde fuglearters levesteder. Kommunens fugle-

beskyttelsesområde omfatter den nordlige del af det 

336 ha store udpegede areal omkring Norsminde Fjord. 

EF-habitatområderne er udpeget for at sikre beskyt-

telsen af naturtyper samt plante- og dyrearter, som i 

europæisk sammenhæng anses for truede. Kommu-

nens tre habitatområder omfatter 521 ha omkring Bra-

brand Sø og Årslev Engsø, 520 ha ved Giber Å, Enemær-

ket og Skåde Havbakker samt hovedparten af 134 ha 

ved Lillering Skov, Stjær Stenskov og Tåstrup Sø og Tå-

strup Mose.

3. generations Natura 2000 handleplaner

1. generations Natura 2000 handleplaner havde fokus 

på at fastlægge rammerne for grundlæggende hand-

leplantiltag. I 2. generations handleplaner blev der fo-

kuseret på indsatser, som kunne være med til at sikre 

områdernes robusthed og sammenkædning af natura-

realer. 3. generations Natura 2000 handleplaner er ik-

ke udarbejdet endnu. Først skal basisanalyserne og sta-

tens Natura 2000 planer udarbejdes. Basisanalyser-

ne blev offentliggjort d. 11. juni 2020. Herefter har sta-

ten et år til at udgive Natura 2000 planerne gælden-

de for 2022-2027. 3. generations handleplaner skal kom-

munerne have udarbejdet og vedtaget senest et år ef-

ter staten har vedtaget 3. generations Natura 2000 pla-

ner gældende for 2022-2027. I denne planperiode skal 

der også udarbejdes handleplan for skovene, som har 

en 12-årig cyklus. 

Indsatsen i de kommende Natura 2000 handleplaner 

gældende for 2022-2027 tager udgangspunkt i statens 

retningslinjer og beskrivelser i de udarbejdede Natu-

ra 2000 planer. Der vil i disse handleplaner være en be-

skrivelse af tidligere planperioders arbejde og en vur-

dering af om indsatserne fra tidligere planperioder er 

gennemført. 

Når de endelige Natura 2000 handleplaner er vedta-

get skal Kommunen gennemføre de beskrevne indsat-

ser ved at søge, at opnå frivillige aftaler med de berørte 

lodsejere om ændret drift og anvendelse. 

Ændringer i planlægningen

Ved seneste revision af Natura 2000 områderne blev Na-

tura 2000 området Giber Å, Enemærket og Skåde Hav-

bakker, udvidet med de kommunalt ejet skovarealer syd 

for Aarhus, hvor der blev medtaget yderligere 352 ha. 

Bilag IV-arter

I Aarhus Kommune lever en række dyrearter, som er 

særligt sårbare. Arterne er strengt beskyttede og er op-

ført på EU-habitatdirektivets bilag IV – i daglig tale de 

såkaldte ”bilag IV-arter”. 

Aarhus Kommune har på baggrund af registreringer 

foretaget ved tilsyn, sagsbehandling og planlægning 

kendskab til følgende bilag-IV arter inden for kommu-

negrænsen: 

Pattedyr 

 Odder

 Damflagermus

 Vandflagermus

 Brunflagermus

 Langøret flagermus

 Skimmelflagermus
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 Troldflagermus

 Pipistrelflagermus

 Dværgflagermus

 Sydflagermus

Padder

 Stor vandsalamander

 Løvfrø

 Spidssnudet frø

 Markfirben

Hvirvelløse dyr

 Grøn mosaikguldsmed

Det følger af § 7 i bekendtgørelse om administration af 

planloven i forbindelse med beskyttelse af visse arter1, 

at et planforslag ikke kan vedtages hvis planen vil inde-

bære en beskadigelse eller ødelæggelse af bilag IV-ar-

ters yngle eller rasteområder. Kommuneplanen ud-

gør et helt overordnet plangrundlag. Det gør den kon-

krete håndtering af bilag-IV-arterne vanskelig, da pla-

nen skal følges op af konkret sagsbehandling eller de-

tailplanlægning. Stillingtagen til disse sager ligger ik-

ke i planlægningsfasen, men varetages efterfølgen-

de i de konkrete tilladelser/detailplaner, som selvstæn-

digt er bundet af kravet om at varetage bilag IV-hen-

syn. Aarhus Kommune har i revisionen af Kommune-

plan 2017 og i sin Naturkvalitetsplan 2013-2030 retnings-

linjer for beskyttelse og bevarelse af kommunens Natu-

ra 2000-områder og bilag IV-arter. 

Vurdering

Kommuneplanen opererer med en begrænset byspred-

ning, mere natur i byen og mere skov i det åbne land. 

Endvidere er der ikke sket en nedjustering af udpegnin-

gerne af de økologiske forbindelser, de potentielle øko-

logiske forbindelser, naturinteresser og potentielle na-

turområder, der bl.a. har til hensigt at sikre habitater for 

kommunens vilde plante- og dyreliv – herunder bilag 

IV-arter. Det vurderes derfor, at kommuneplanen ikke 

har væsentlig påvirkning på yngle- og rasteområder for 

bilag-IV arter i Aarhus Kommune.

1  BKG. Nr. 1383 af 26. november 2016. Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale    
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
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Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser

■ beskyttede naturområder  ■ Natura 2000 ■ potentielle naturområder

Naturkvaliteten i naturområderne skal sikres og 
styrkes med opmærksomhed på naturområderne 
i overgangen mellem by og land. Byrådet har som 
mål at øge naturarealet til 4000 ha i 2030 for at 
skabe mere sammenhængende naturområder og 
øge biodiversiteten.

Aarhus’ områder med særlige naturbeskyttelsesinte-

resser omfatter kommunens Natura 2000 områder og 

områder, som er beskyttet via Naturbeskyttelseslovens 

§ 3, i daglig tale kaldet ”beskyttede naturområder”. Det 

kan være vandløb, søer og vandhuller, moser, ferske en-

ge, strandenge, heder og overdrev. De beskyttede na-

turområder omfatter naturarealer, som er fredede på 

grund af deres naturindhold. På kortet ”Områder med 

særlige naturbeskyttelsesinteresser” fremgår det, at der 

er overlap mellem de beskyttede naturområder og Na-

tura 2000 områderne.  

 

Naturinteresserne bliver varetaget i Kommunens na-

turpolitik; "Et grønnere Aarhus" og i "Naturkvalitetspla-

nen 2013-2030", som beskriver kommunens naturpolitik 

og prioritering af indsatser. Det gælder som udgangs-

punkt, at det samlede areal af områder med særlige 

naturbeskyttelsesinteresser ikke må mindskes, og at na-

turindholdet ikke forringes. Et princip, der gælder na-

turen både i det åbne land, i skovene og i det bynære 

landskab. 

 

Den beskyttede natur er især knyttet til lavbundsom-

råder og dalskrænter i ådalene, men kan findes i hele 

kommunen. Hovedparten af de beskyttede naturområ-

der ligger inden for Grønt Danmarkskort, hvor kommu-

nen har en særlig interesse i at udvikle robuste natur-

sammenhænge med en høj naturkvalitet. 

 

Naturtilstanden i naturområderne skal generelt forbed-

res, og vi følger udviklingen løbende ved at føre tilsyn 

med de beskyttede naturområder. Vejen frem består i 

at fastholde og igangsætte naturpleje på især enge,  

mose og overdrev, som er de typiske naturtyper i Aar-

hus Kommune. Vi prioriterer plejen af de mest værdiful-

de naturarealer højest, så den bedste natur bevarer sin 

kvalitet .

 

Områderne med særlige naturbeskyttelsesinteresser 

ligger spredt i landskabet, og der mangler nogle steder 

plads til at udvikle store sammenhængende naturom-

råder. For at give naturen bedre vilkår vil vi øge natura-

realet væsentligt. Siden 2011 har vi øget arealet af områ-

der med særlige naturbeskyttelsesinteresser med 14,7 % 

og er nu oppe på 2471 ha i 2021. Der er især kommet fle-

re søer. Vi har som mål at have 4000 ha naturområ-

der i 2030 og dermed få naturandelen op på landsgen-

nemsnittet.

Udviklingen i områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser i perio-

den 2016-2021

Den bynære natur er særlig vigtig for en stor bykommu-

ne som Aarhus. De bynære naturområder fungerer bå-

de som levested for vilde planter og dyr og som nærre-

kreative områder, hvor aarhusianerne er tæt på naturen. 

 

Sammen med lokalområdet vil vi fastholde og styrke 

den biologiske mangfoldighed i de bynære naturområ-

der. For eksempel i samarbejdet om kogræsser-lauge-

ne, som bidrager til den bynære naturpleje og gode op-

levelser til byens borgere.
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■ POTENTIELLE NATUROMRÅDER

Der er ikke udpeget yderligere "potentielle naturområ-

der" siden kommuneplan 17. Potentielle naturområder 

er områder, hvor vi ser et potentiale for at øge naturind-

holdet eller forbedre natursammenhængene ved f.eks. 

at ekstensivere landbrugsdriften. Det kan fx være lavt-

liggende våde arealer, stejle skrænter eller arealer, hvor 

jorden har en dårlig kvalitet. De potentielle naturområ-

der skal på sigt hjælpe til, med at nå målet om 4000 ha 

naturområder i 2030.

■ NATURA 2000

Natura 2000-områder er internationale naturbeskyttel-

sesområder. Hensigten med Natura 2000-områderne 

er at sikre eller genoprette den gunstige bevaringssta-

tus for de truede naturtyper, planter eller dyr, som om-

rådet er udpeget for at beskytte. Natura 2000 områ-

derne udgøres hovedsageligt af skov og beskyttet na-

tur, men har lidt større sammenhænge med.

I Aarhus har vi fire Natura 2000-områder – tre habita-

tområder og et fuglebeskyttelsesområde. Fuglebeskyt-

telsesområderne er udpeget for at beskytte vilde fug-

learters levesteder. Habitatområderne skal sikre be-

skyttelsen af naturtyper og plante- og dyrearter, som i 

europæisk sammenhæng anses for truede.

Områderne omkring Brabrand Sø og Årslev Engsø ud-

gør tilsammen et habitatområde på 521 ha som blandt 

andet er udpeget på grund af søerne, særlige skovty-

per og forekomsten af odder og damflagermus. Ved 

Giber Å, Enemærket og Skåde Havbakker er 520 ha 

udpeget som habitatområder, da der her er særlige 

strandvolde, kystklipper, kalkoverdrev og meget mere.

Lillering Skov, Stjær Stenskov og Tåstrup Sø og Mose ud-

gør til sammen et 134 ha habitatområde, hvor vi blandt 

andet har kildevæld og sumpvindelsnegle.

Omkring Norsminde Fjord er der udpeget et 336 ha 

stort fuglebeskyttelsesområde, hvor den nordlige del 

ligger i Aarhus Kommune. Området er udpeget for at 

sikre Norsminde Fjord som rasteplads for sangsvanen.

Til sammen udgør de fire Natura 2000-områder ca. 3 

% af kommunens areal.

Den overordnede anvendelse af Natura 2000-områ-

derne er lovreguleret. Når staten har udarbejdet Natura 

2000 planer, skal byrådet følge op med handleplaner 

gældende for hvert enkelt Natura 2000 område. Hand-

leplanerne beskriver, hvilke indsatser indenfor hvert om-

råde, kommunen vil arbejde med. Indsatserne er rettet 

mod at forbedre naturkvaliteten i Natura 2000 områ-

derne og herunder udpegningsgrundlagene. Hver en-

kelt planperiode strækker sig over seks år.

RETNINGSLINJER

OSN 1.  Søer, vandløb og vandhuller, moser, ferske en-

ge, strandenge, heder og overdrev, der er om-

fattet af naturbeskyttelseslovens § 3, skal be-

vares og tilstanden i områderne må ikke æn-

dres.

OSN 2.   I planlægning for byudvikling, grønne områ-

der, friluftsliv og klimatilpasning mv. skal na-

turområder og natursammenhænge bevares 

for at sikre den biologiske mangfoldighed og 

dermed indgå i byområderne som et værdi-

fuldt aktiv. Der bør etableres respektafstand til 

naturområderne for at undgå, at tilstanden i 

områderne ændre sig.

OSN 3.   Den rekreative benyttelse må kun udbygges, 

hvor dette kan ske uden væsentlig påvirkning 

eller forstyrrelse af sårbar natur eller dyreliv.

OSN 4.   Arealer i Natura 2000-områderne skal anven-

des i overensstemmelse med statens retnings-

linjer. Inden for Natura 2000-områderne, må 

der ikke udlægges nye arealer til byzone eller 

sommerhusområder, planlægges nye større 

vejanlæg eller sideanlæg, planlægges nye el-

ler væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg 

og tekniske anlæg og lignende eller udlægges 

nye områder til råstofindvinding.
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OSN 5.   I og uden for Natura 2000-områder må der 

ikke planlægges eller tillades byggeri, anlæg  

eller aktiviteter, som kan indebære forringelser 

af Natura 2000-områdernes naturtyper og le-

vesteder for de arter, områderne er udpeget 

for, eller kan medføre forstyrrelser, der har be-

tydelige konsekvenser for samme.

OSN 6.   Landbrugsarealer udpeget som potentielle 

naturområder bør gradvist udgå af omdrift 

med henblik på at overgå til naturområder.

OSN 7.   Inddragelse af potentielle naturområder til 

formål der kan forringe naturindholdet i om-

rådet som helhed bør undgås.

OSN 8.   Inden for de potentielle naturområder bør der 

ikke gennemføres projekter, der kan vanskelig-

gøre, at området overgår til naturformål.
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Sammenhæng mellem naturområder (Grønt Danmarkskort)

2 Gældende Planlov: LBK nr. 1157 af 01/07/2020

3 Vejledning til udarbejdelse til Grønt Danmarkskort: VEJ nr. 9687 af 07/07/2017

4 Vejledning til oprettelse af Lokale Naturråd: BEK nr. 971 af 07/08/2017.

REDEGØRELSE

Grønt Danmarkskort

På baggrund af en ændring i planloven2  revideres ud-

pegningerne for Grønt Danmarkskort, så de overhol-

der de nye krav til Grønt Danmarkskort. Revisionen byg-

ger videre på den hidtidige planlægning og udpegning 

for eksisterende værdifulde naturområder og potentiel 

natur, som kommunerne har varetaget. Revisionen af 

de hidtidige udpegninger for økologiske og potentiel-

le økologiske forbindelser skal gennemgås og justeres, 

så de er tilpasset de nye krav til Grønt Danmarkskort3. 

Grønt Danmarkskort er fremhævet som en national in-

teresse i kommuneplanlægningen. Grønt Danmarks-

kort skal på sigt bestå af et samlet kort på tværs af de 

98 kommuner, som løbende kan revideres hvert fjerde 

år, når kommuneplanerne skal revideres. Kortet skal bi-

drage til at udvide andelen af naturområder og sikre, 

at områderne bindes sammen både internt i den enkle 

kommune og på tværs af kommunegrænserne. 

I forbindelse med revisionen af Grønt Danmarkskort 

blev det pålagt kommunerne at oprette lokale Natur-

råd. Der blev på landsbasis oprettet 20 lokale Naturråd, 

som geografisk dækkede landets 98 kommuner. Natur-

rådene skulle komme med input til områder, som skul-

le indgå i Grønt Danmarkskort. Naturrådenes arbejde 

forløb fra d. 15. jan. 2018 til d. 15. juli 2018 hvorefter Natur-

rådene blev opløst . Naturråd nr. 9 dækkede følgende 

kommuner: Hedensted Kommune, Horsens Kommune, 

Odder Kommune, Samsø Kommune, Silkeborg Kom-

mune, Skanderborg Kommune og Aarhus Kommune. 

Aarhus Kommune var sekretariatskommune for opga-

ven. Naturrådet udarbejdede et dokument med deres 

anbefalinger til kommunernes kommende arbejde med 

Grønt Danmarkskort. Naturrådets anbefalinger er ta-

get med i arbejdet med revidering af Aarhus Kommu-

nes Grønt Danmarkskort4.

Baggrunden for Grønt Danmarkskort er, at der er be-

hov for mere og bedre natur i Danmark og for bedre 

sammenhænge mellem eksisterende naturarealer. Ved 

at skabe mere og bedre sammenhængende natur sik-

res levesteder og spredningsmuligheder for vilde dyr og 

planter. Der er ligeledes behov for at øge kvaliteten i na-

turen og for flere store, robuste områder med afveks-

lende natur, hvor naturlige, biologiske og fysiske proces-

ser som f.eks. græsning, brand, oversvømmelse, storm-

fald, nedbrydning, jorderosion, kysterosion og sand-

flugt kan udfolde sig frit. Alle disse tiltag vil være medvir-

kende til at øge biodiversiteten. 

Grønt Danmarkskort skal være med til at understøtte 

opfyldelsen af FN ś og EU ś mål for biodiversitet i 2030. 

Det færdigt udpegede Grønt Danmarkskort skal virke 

som strategisk planlægnings- og prioriteringsværktøj, 

der kan anvendes af både kommune, stat, foreninger 

og fonde, som grundlag for en prioritering af kommen-

de naturindsatser. 

Aarhus Kommunes byråd har i november 2020 vedta-

get en politik for naturen og det grønne i kommunen 

”Et grønnere Aarhus”. Med denne politik har politikerne 

sat mål for den fremtidige udvikling af naturen i Aarhus 

kommune. Disse mål understøttes af udpegningerne 

i Grønt Danmarkskort. F.eks. er det prioriteret at beva-

re og forbedre den eksisterende natur, og der er ambiti-

oner om at skabe flere ubrudte naturbånd på tværs af 

kommunen. Naturpolitikken rækker ud over ambitioner-

ne i Grønt Danmarkskort, da den også sætter mål for 

kvaliteten i naturområderne udenfor Grønt Danmarks-

kort, ligesom den opererer med ambitionen om at for-

doble naturarealet fra 2000 til 4000 ha i 2030 - mål der 

er videreført fra Naturkvalitetsplan 2013-2030.
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Grønt Danmarkskort medfører ikke en ny regulering af 

erhvervsinteresser eller private interesser, da udpegnin-

gen hverken indebærer ret eller pligt for private lodseje-

re til at realisere projekter indenfor de planlagte områ-

der. Grønt Danmarkskort hindrer ligeledes ikke vanligt 

byggeri i det åbne land, i tilknytning til eksisterende be-

byggelse. 

Udformning af Grønt Danmarkskort

Udpegningen af et Grønt Danmarkskort har overord-

net ophæng i nedenstående: 

•  Natura 2000 områderne, hvor Danmark har pligt til 

at gøre en særlig indsats for naturen

•  Eksisterende værdifulde naturområder udenfor Na-

tura 2000 

•  Nye naturområder, som kan bidrage til udvide og 

sammenbinde eksisterende naturområder 

•  Nye naturområder, som kan bidrage til synergipro-

jekter med fokus på f.eks. at håndtere klimatilpas-

ning til mere vand i landskabet, formidling om na-

turværdier, ekstensivering der understøtter grund-

vandsbeskyttelse etc. 

•  Endelig er det et krav, at udpegningerne skal koordi-

neres på tværs af kommunegrænserne. 

I Grønt Danmarkskort i Aarhus Kommune indgår de fire 

Natura 2000 områder, som en delmængde af kommu-

nens værdifulde naturområder, eksisterende værdifuld 

natur indeholder både skov og lysåben natur.

De værdifulde naturområder har Aarhus Kommune 

identificeret ved botanisk kortlægning af kommunens 

beskyttede naturområde. Kortlægning af kommunens 

terrestriske § 3 arealer, foretages over en 5-årig perio-

de år. Derudover indgår biodiversitetskort fra de digita-

le naturkort. Biodiversitetskortene viser, de nationalt vig-

tigste naturområder baseret på den nyeste viden om 

tilstedeværelse af truede og sjældne arter. Eksisterende 

værdifuld natur indeholder både skov og lysåben natur.

Nye naturområder som udvider og skaber sam-

menhæng

Grønt Danmarkskort omfatter også intensivt dyrkede 

områder, som på sigt vil kunne skabe sammenhæng 

mellem Natura 2000 områder og andre eksisterende 

værdifulde naturområder, ved at områderne over tid 

udvikler sig til natur. Der foreslås medtaget visse land-

skabsfredninger i Grønt Danmarkskort, som kan væ-

re med til at øge sammenhæng og udvide eksisterende 

naturområder. Aarhus Kommune sætter med politikken 

”Et grønnere Aarhus” fokus på at ekstensivere kommu-

nale omdriftsarealer, hvor en ekstensivering understøt-

ter ny og eksisterende natur. Dermed går kommunen 

forrest i indsatsen for mere natur med plads til et alsi-

digt plante- og dyreliv. 

Naturområder med synergi til andre indsatser 

I udpegningen til Grønt Danmarkskort indgår også om-

råder, hvor en indsats for naturbeskyttelse eller natur-

genopretning vil kunne give synergieffekter f.eks. i form 

af tilpasning til mere vand i landskabet, forbedret vand-

miljø og rekreative interesser. Hermed sikrer kommu-

nen flest mulige gevinster af de ressourcer, der inve-

steres i naturindsatser. Eksempelvis indgår Hedeenge i 

Grønt Danmarkskort, hvor genskabelse af et vådområ-

de giver synergi mellem mere natur, tilpasning af van-

det til landskabet og rekreative interesser. Der er ligele-

des udpeget en forbindelse, hvor man ved, at en stør-

re rudel af krondyr trækker i den sydlige del af kommu-

nen. Udpegningen skal sikre, at den fremtidige byudvik-

ling i den sydlige del at kommunen fortsat levner plads 

til kronvildtet. Ved at have dette med i Grønt Danmarks-

kort, fastholdes plads til krondyrenes trækrute gennem 

landskabet og for andre af agerlandets dyr. Trækru-

ten er udpeget, så den leder hen til den planlagte fau-

napassage over den kommende Beder-Bering vej. Der 

er også udpeget flere ældre og nye skovområder f.eks. 

Åbo Skov og Bærmose Skov, hvor staten og kommunen 

er ejere, både ældre skovområder og nye skovrejsnings-

område bidrager positivt til beskyttelse af grundvan-

det, rekreativ adgang for borgerne og skaber samtidig 

forbindelser mellem naturområder. 

Naturindsatsen inden for Grønt Danmarkskort

Naturarealet skal vokse og forbedres gennem forskelli-

ge typer projekter - naturpleje, naturgenopretning, våd-
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områdeprojekter og skovrejsning - gerne hvor det og-

så giver gevinst for f.eks. klima, miljø, friluftsliv, turisme, 

sundhed og bymiljø. Intentionen er, at ny natur bliver 

skabt ved frivillighed og dialog med lodsejere. Lodseje-

re kan vælge at anvende de tilskudsmuligheder, som 

findes nationalt og under EU’s Landdistriktsprogram 

til f.eks. at finansiere en omlægning af landbrugs- eller 

skovbrugsdriften til mere naturvenlig drift, udtagning af 

lavbundsarealer og skovrejsning. Der er indenfor de sid-

ste år blev sat flere større skovrejsningsprojekter, i gang. 

F.eks. i Geding Kasted er der i samarbejde med Miljøsty-

relsen foretaget skovrejsning, Geding skov som udover 

at øge den rekreative værdi for området også er med til 

at beskytte grundvandsforekomsten i området. Der er 

flere steder i kommunen oprettet græsningsaftaler, for 

at fastholde overdrev og enge lysåbne. På denne må-

de sikre man bedre levevilkår for en mere varieret grup-

pe af flora og fauna. 

Sammenhæng til nabokommuner og til Kommune-

planen i øvrigt

Der er ved revisionen af Grønt Danmarkskort for Aarhus 

Kommune, foretaget et samarbejde med de omkring-

liggende kommuner. Koordinering med nabokommu-

nerne sikrer spredningsveje og naturindsats på tværs af 

kommunegrænsen. Der er ved udpegninger på tværs 

af kommunegrænserne lagt vægt på eksisterende na-

turområder som f.eks. Aarhus Å dal, som løber på 

grænsen mellem Skanderborg og Aarhus kommune.

Naturrådets anbefalinger

Naturrådets anbefalinger er taget med i udfærdigelsen 

af Grønt Danmarkskort. Naturrådet havde bl.a. anbe-

falinger om at Grønt Danmarkskort skal tage udgangs-

punkt i statsejet og kommunalt ejet jorder. Flere af de 

foreslåede nye udpegninger, er sket på jorder med dis-

se ejerforhold. Bærmoseskov i den nordlige del af kom-

munen er statsejet og flere af områderne omkring Vil-

helmsborg er kommunalt ejede jorder. Naturrådet har 

også anbefalet, at der arbejdes på at forbedre sam-

menhænge på tværs af kommunegrænserne. Dette er 

sket i forbindelse med revideringen af Grønt Danmarks-

kort, hvor der forud for udpegningerne er blevet afholdt 

møder med nabokommunerne, og der er på bag-

grund af disse møder medtaget nye områder, til Grønt 

Danmarkskort på tværs af kommunegrænserne.

Kommunens tilgang til udpegninger for Grønt Dan-

markskort

Udpegningerne for Grønt Danmarkskort, skal væ-

re med til internt i kommunen at sætte fokus på områ-

der, hvor der i kommende planlægning skal være op-

mærksomhed på, hvordan man via projekter kan væ-

re med til at understøtte den nuværende natur og for-

bedre den. Udpegningerne for økologiske forbindelser 

tager hovedsageligt udgangspunkt i områder, hvor der 

allerede er natur, men hvor kvaliteten kan forbedres el-

ler fastholdes. Potentielle økologiske forbindelser vil ty-

pisk være områder, som har potentiale til at udvikle sig 

til natur og på den måde forbedre sammenhængen på 

tværs i kommunen mellem naturområder. Grønt Dan-

markskort skal ligeledes bruges til at signalere til ekster-

ne parter, hvor Aarhus Kommune har ekstra fokus på 

forbedring og udvikling af naturen.  

Kommunens indsats siden sidste revision af Grønt 

Danmarkskort

Siden sidste revision af Grønt Danmarkskort i gældende 

kommuneplan, er Grønt Danmarkskort gået fra at om-

fatte 7.840 ha til 9.768 ha. Det er en øgning på 24,6 %. 

I perioden 2017-2020 er følgende projekter realiseret 

indenfor Grønt Danmarkskort: 

Projekter indenfor Natura 2000 områder 

•  Fuldenfredningen – Græsningsprojekt med for-

mål at fastholde de ferske enge lysåbne - ca. 3,4 ha 

(2017).

•  Jeksenfredningen – Græsningsprojekt med formål 

at fastholde overdrev og enge lysåbne – ca. 3,8 ha 

(2017).

•  Tåstrup Mose – Græsningsprojekt med formål at 

forbedre naturkvaliteten for overdrev og mose area-

ler. – ca. 4,6 ha. (2017)

•  Vilhelmsborg – Græsningsprojekt med formål at 

holde dalstrøget langs Giber å lysåbent – ca. 2,1 ha 

(2018)

•  Fuldenfredningen – Græsningsprojekt med formål 
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at fastholde enge og overdrev lysåbne – ca. 3 ha 

(2018)

•  Tingvad Kær – Græsningsprojekt med formål at 

fastholde rigkær lysåbne – ca. 1,2 ha (2018)

•  Spørring å – Græsningsprojekt med formål at fast-

holde engareal lysåbent ca. 2,4 ha (2019)

•  Stavtrup Fugletårn – Græsningsprojekt med for-

mål at naturpleje rigkær – ca. 3,5 ha (2018)

•  Geding Kasted Mose: 130 ha eksisterende og ny 

natur samlet i ét rewildingprojekt med vandbøfler, 

vildheste og naturkvæg (2018).

•  Brabrand sø øst-enden – Græsningsprojekt - 

igangsætning af afgræsning af to folde med formål 

at fastholde engene lysåbne – i alt ca. 5,6 ha (2019)

•  Årslev Engsø vestenden – Græsningsprojekt med 

henblik på at fastholde enge lysåbne – ca. 4,1 ha 

(2019).

•  Skejby Sygehus: Region Midtjylland har ud for Skej-

by Sygehus gennemført helårsgræsning på ca. 16 

ha ny natur. 

•  Harlevfredningen: Har ekstensiveret ca. 42 ha ny 

natur i sammenhæng med eksisterende højværdi-

natur i Natura 2000 området Lillering Skov (2020). 

Vandløbsprojekter indenfor Natura 2000 områder og 

med tilknytning til disse

•  Giber Å: Der er fjernet en stor spærring i form af Vil-

helmsborg Sø. Der er således genoprettet fri konti-

nuitet i hele Giber Ǻ s hovedløb. Nedstrøms projekt-

området ligger Natura-2000 området Giber Å, Ene-

mærket og Skåde Havbakker, hvor Giber Å er på ud-

pegningsgrundlaget (2017 ). 

Vandløbsprojekter udenfor Natura 2000 områder

•  Egå: Der er fjernet en spærring i form af et mindre 

reguleringsstyrt kort før Egåens udløb i Engsøen. Der 

er dermed fri passage for vandrende arter fra Eng-

søen og hele vejen i Egåens hovedløb (2017).

•  Havskov Bæk: Der er fjernet en spærring i form af 

en længere rørlægning samt gennemløb ved en 

kunstig gravet sø, som vandløbet er lagt uden om. 

Med projektet er der nu fri passage for alle vandren-

de arter i bækken (2017).

•  Hulbækken: Der er gennemført et større restau-

reringsprojekt i Hulbækken.  Projektet har over en 

strækning på ca. 3 km øget den fysiske variation, 

fjernet mindre spærringer og hævet vandløbet i ter-

rænet (2017).

•  Vadbro Bæk: Der er gennemført et projekt med fjer-

nelse af to spærringer i vandløbet, således at der er 

fri passage i hele vandløbet (2017).

•  Lisbjerg Bæk: Bækken er restaureret på en stræk-

ning på ca. 350 m ved genslyngning i et terrænnært 

forløb (2018). 

•  Lyngbygård Å: Er der restaureret en strækning 

på ca. 400 m i Lyngbygård Å nedstrøms Stillingvej 

(2018)

•  Voldbæk: Vandløbet er genslynget og restaureret 

over en strækning på ca. 1 km. (2020)

•  Holmbæk: Vandløbet er blevet restaureret over en 

strækning på ca. 900 m. (2020).

Relation til øvrige kommuneplantemaer

Udpegningen til Grønt Danmarkskort angiver alene, 

hvor byrådet vil arbejde for at udvide, forbedre og sikre 

ubrudte natursammenhænge og kvaliteten af den nu-

værende natur. Alle projekter inden for forbindelserne er 

baseret på frivillighed og i tæt samarbejde med involve-

rede lodsejere.

Samlet vurderes det, at revisionen af temaet ”Grønt 

Danmarkskort” ikke konflikter væsentligt med øvrige are-

alreservationer eller andre temaer i kommuneplanen.

Økologiske forbindelser og Potentielle økologiske 

forbindelser

I henhold til de statslige udmeldinger skal Kommune-

planen indeholde udpegninger for ”økologiske forbin-

delser” og ”potentielle økologiske forbindelser”, som skal 

sikre spredningsveje for kommunens vilde dyr og plan-

ter. De ”økologiske forbindelser” og ”potentielle økolo-

giske forbindelser” skal sammen være en del af Grønt 

Danmarkskort. Udpegningerne kan ses på kortet ”Sam-

menhæng mellem naturområder” i kommuneplanen.

I Kommuneplan 2017 er det ikke alle udpegningerne for 
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”potentielle økologiske forbindelser” og ”økologiske for-

bindelser” som har været en del af Grønt Danmarks-

kort. Det har kun været en delmængde af disse to ud-

pegninger, som er indgået i Grønt Danmarkskort.

I den kommende kommuneplan består Grønt Dan-

markskort af de to udpegninger ”økologiske forbindel-

ser” og ”potentielle økologiske forbindelser”. De to ud-

pegninger omfatter alle kommunens Natura 2000 om-

råder og delmængder af følgende udpegninger: natur-

områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, po-

tentielle naturområder og landskabsfredninger. Samt 

de store gamle kommunalt ejede skov og flere af de 

nye skovrejsningsområder. Ved udvælgelsen af hvilke, 

af nævnte udpegninger, som skulle indgå i Grønt Dan-

markskort er der lagt vægt på at udpegningerne støt-

ter op om et sammenhængende Grønt Danmarkskort 

internt i kommunen og på tværs af kommunegræn-

sen. Der er ligeledes lagt vægt på, at de områder med 

størst naturværdi er medtaget. Dette lægger sig tæt op 

ad Naturrådets anbefalinger om, at der skal fokuseres 

på allerede eksisterende naturområder og på kvalitet 

fremfor kvantitet. 

Der er ved nye udpegninger lagt vægt på at medtage 

områder, som enten er kommunalt- eller statsejet.  Af 

de statsejede er der bl.a. foreslået at tage Børmoseskov 

med, hvor der er mulighed for rekreative interesser sam-

tidig med at området skaber sammenhæng på tværs 

af kommunegrænsen til Favrskov kommune. Der er og-

så medtaget flere forskellige skovrejsningsområder, 

bl.a. Geding skov vest for Kasted Mose. Skovrejsnings-

områderne virker både som grundvandsbeskyttelse, re-

kreative områder og er samtidig med til at øge natura-

realet i kommunen.

Endvidere er der ved revisionen foretaget en koordine-

ring med nabokommunernes udpegninger for Grønt 

Danmarkskort. Sluttelig er der ved revisionen lagt vægt 

på at netværket også udvides bynært – et netværk som 

foruden de naturmæssige interesser kan tilgodese til-

pasning til mere vand i landskabet og rekreative inte-

resser. 

Økologiske forbindelser

I Kommuneplan 2017 blev de tidligere økologiske for-

bindelser udvidet, således at de overordnet danne-

de spredningsveje for en stor del af kommunens vilde 

plante- og dyreliv.  

Der er i kommende kommuneplan bygget videre på de 

udpegninger der blev vedtaget i Kommuneplan 2017. 

Her blev de økologiske forbindelser forankret i kommu-

nens fire Natura 2000-områder, naturfredede områ-

der, vandløbene, ådalslandskaberne med naturområ-

der i form af enge, moser, overdrev og vandhuller, de 

gamle kystskove som Fløjstrup Skov og Marselisborg 

Skov samt en række andre gamle skove som Skårup-

gård Skov, Vosnæsgård Skov og Lisbjerg Skov. Ved revi-

deringen af Grønt Danmarkskort er der arbejdet vide-

re med at sikre og øge ubrudte og sammenhængende 

netværk af natur- og skovområder. Der er i de kommen-

de udpegninger medtaget ny viden om kommunens 

arealer og hvilken flora og fauna der findes. Der er lavet 

en ny udpegning for en økologisk forbindelse i den syd-

lige del af kommunen. Udpegningen er lavet for at sik-

re krondyrs spredningsveje i den sydlige del af kommu-

nen. Denne udpegning skal være med til at sikre kron-

dyrenes mulighed for skjul og samtidig forsøge at nud-

ge dem til at følge bestemte ruter, så de krydser større 

veje, hvor der er planlagt for faunapassage, så der ik-

ke opstår farlige situationer med trafikanter. Udpegnin-

gen er lavet på baggrund af viden om, hvor krondyre-

ne trækker i dag.

Til udpegningen er der anvendt digitale naturkort, som 

er stillet til rådighed af staten. Endvidere er lokalisering 

af de økologiske forbindelser baseret på lokal viden om 

beliggenhed af kommunens værdifulde naturområder 

og arter. Identificering af beliggenhed af ”de værdifulde 

naturområder” sker på baggrund af kommunens årli-

ge tilsyn med beskyttede naturområder.

Potentielle økologiske forbindelser

I Kommuneplanen er de ”potentielle økologiske forbin-

delser” udpeget med henblik på at skabe sammen-

hæng mellem eksisterende naturområder, hvor disse 
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er brudt, virke for at skabe mere natur og bedre natur-

sammenhænge samt fungere som buffer mellem na-

turområderne og de dyrkede marker. De potentielle 

økologiske forbindelser er karakteriseret ved overvejen-

de at bestå af landbrugsjorder, som vurderes at kunne 

have et uudnyttet naturpotentiale. De potentielle øko-

logiske forbindelser er især humusrige lavbundsjorde, 

skrænter, små dyrkede områder mellem naturområder 

samt bufferzoner om de ”økologiske forbindelser”.

Der er udpeget et større område både syd og nord 

for Vilhelmsborg som ny potentiel økologisk forbindel-

se. Området nord for er også udpeget som landska-

beligt interesseområde. Udpegningen til potentiel øko-

logisk forbindelse, skal være med til at understøtte den 

nye udpegning for økologisk forbindelse for sprednings-

vejen for krondyr. Der er i området syd for Vilhelms-

borg spredte vandhuller, som er beskyttet, disse giver 

et godt udgangspunkt for at hele området med tiden 

vil kunne opnå en værdi rent naturmæssigt. Både om-

rådet syd og nord for Vilhelmsborg har potentiale til, at 

på sigt at udvikle sig til natur og bidrage til sprednin-

gen af flora og fauna i området. Mere natur vil samti-

dig give borgerne i området flere rekreative mulighe-

der. Hvor muligt kan især de ”potentielle økologiske for-

bindelser” stedvis understøtte tilpasning til mere vand i 

landskabet. 

Tilpasning af økologiske forbindelser til nabokom-

muner

Kommunerne har pligt til at koordinere indsatsen, så 

de ”økologiske forbindelser” og de ”potentielle økologi-

ske” forbindes på tværs af kommunegrænserne. I forbin-

delse med revisionen har der derfor været et samarbej-

de hen over kommunegrænserne med Odder Kommu-

ne, Skanderborg Kommune, Favrskov Kommune og Syd-

djurs Kommune. Samarbejdet har givet anledning til til-

pasninger langs kommunegrænserne. Det har været en 

anbefaling fra Naturrådet, at der skulle koordineres sam-

menhænge på tværs af kommunegrænserne i forbindel-

se med Grønt Danmarkskort. Mange af de ny udpege-

de tværkommunale forbindelser har i tidligere kommu-

neplan været udpeget, som potentielle økologiske for-

bindelser og økologiske forbindelse, men har ikke væ-

ret en del af Grønt Danmarkskort. I samarbejde med na-

bokommunerne er udpegningerne nu blevet en del af 

Grønt Danmarkskort. De nye forbindelser i Grønt Dan-

markskort på tværs af kommunegrænserne er følgende:  

På tværs af kommunegrænsen til Favrskov Kommune 

og Syddjurs Kommune er der udpeget tre nye områder 

til Grønt Danmarkskort:

1.  Området ved Bærmose skoven er hovedsageligt 

statsejet. Området er udpeget efter dialog med Fav-

rskov kommune, som har udpeget området langs 

Rønbækken til Hinnerup til Grønt Danmarkskort. Der 

er her mulighed for at arbejde med at øge de rekre-

ative muligheder. Området består af skovbeplant-

ning, som er blevet plantet op igennem 90’erne af 

staten. 

2.  Området ved Halling bæk skaber sammenhæng 

med Grønt Danmarkskort i både Favrskov kom-

mune og Syddjurs kommune. Denne del af Aarhus 

Kommune er udpræget ”god landbrugsjord”, ud-

pegningen for Grønt Danmarkskort er med til at 

skabe sammenhæng imellem jordene der er i om-

drift, så der også her er spredningsmuligheder for 

dyr og planter. Der er ingen overlap mellem udpeg-

ningerne for Grønt Danmarkskort og udpegninger-

ne for god landbrugsjord.

På tværs af kommunegrænsen til Skanderborg kommu-

ne er der udpeget 3 strækninger. Alle tre strækninger in-

deholder områder udpeget med særlige naturbeskyt-

telsesinteresser: 

1.  En langs Hørslev Bæk og ådal, som sikre sammen-

hæng mellem Natura 2000 området ved Lillering og 

Lyngbygård Å som løber nord for. 

2.  En langs Århus Å, som løber langs kommunegræn-

sen mellem Skanderborg Kommune og Aarhus 

Kommune. En stor del af udpegningen omfatter 

områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser 

og åbeskyttelseslinje.

3.  En langs kommunegrænsen ved Stilling-Solbjerg sø, 

hvor lavbundsområder og områder med søbeskyt-

telseslinje er taget med.  
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På tværs af kommunegrænsen til Odder Kommune er 

der udpeget fire strækninger til at indgå i Grønt Dan-

markskort. Alle fire har tidligere været udpeget en-

ten som økologisk forbindelse eller potentielle økologi-

ske forbindelse. Alle fire strækninger indeholder skovbe-

voksede arealer, hvilket giver et godt udgangspunkt for 

fremtidig udvikling af natur og mulige rekreative forbin-

delser. Alle områderne er omfattet af skovbyggelinje, 

som er med til at sikre at der ikke kommer bebyggelse i 

nærheden af skovbrynene: 

1.  Området i den sydvestlige del Aarhus Kommune, 

hvor af der er udpeget et strøg langs skovområdet 

mellem Sparekærhoved og Nørreskov.

2.  Området ved Findal og Fredhave skov, hvor skov-

området spreder sig på tværs af kommunegrænse 

og udgøre et større sammenhængende skovområ-

de.

3.  Området ved Østergård skov er med til at støtte op 

om trækruten for krondyr, som er udpeget nord for 

området og op mod Hørret Skov. 

4.  Området langs Fiskebæk er udpeget til Grønt Dan-

markskort. Området ligger i tilknytning til Natura 

2000 området Kysing Fjord, som går på tværs af 

både Odder Kommune og Aarhus Kommune.

Økologiske – og potentiel økologiske forbindelser 

som kan indeholde synergi projekter

Der er ved denne revision af Grønt Danmarkskort og 

herunder de økologiske og potentielle økologiske for-

bindelser i den sydlige del af kommunen udpeget strøg, 

som skal være med til at understøtte trækruten for kron-

dyr fra Hørret skov i nord til kommunegrænsen til Od-

der Kommune i syd. Foruden funktion som trækrute for 

krondyr bidrager ruten til at sikre, at landsbyerne Tran-

bjerg og Mårslet ikke vokser sammen. Dette er i over-

ensstemmelse med intensionen i planloven om, at man 

skal kunne erfare, at man forlader en landsby inden 

man kommer til den næste landsby, Endelig er der ved 

den foreslåede udpegning mulighed for at kunne plan-

lægge for mere natur, som vil kunne komme borgerne 

til gode rent rekreativt, også set i lyset af den kommen-

de byudvikling syd for Aarhus.

Områderne der er udpeget henholdsvis nord og syd for 

Vilhelmsborg vil udover at kunne bidrage til at øge bio-

diversiteten, også øge de rekreative muligheder i et om-

råde, hvor der allerede i dag er stor opmærksomhed 

rent rekreativt. Her er der tale om et kommunalt ejet 

areal, som er med til at underbygge kommunens mål i 

den grønne vision ”Et grønnere Aarhus”, om at kommu-

nen går forrest på kommunalt ejede og naturbeskytte-

de områder. Der er flere beskyttede vandhuller og mo-

se i området.

Relation til øvrige kommuneplantemaer

Udpegningen af ”økologiske forbindelser” og ”potentiel-

le økologiske forbindelser” angiver alene, hvor byrådet 

vil arbejde for at udvide, forbedre og sikre ubrudte na-

tursammenhænge. Alle projekter inden for forbindelser-

ne er baseret på frivillighed og i tæt samarbejde med 

involverede lodsejere.

Samlet vurderes det, at revisionen af temaerne ”økolo-

giske forbindelser” og ”potentielle økologiske forbindel-

ser” ikke konflikter væsentligt med øvrige arealreservati-

oner i kommuneplanen.
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OVERSIGT OVER EKSISTERENDE OG FORE-

SLÅEDE ÆNDRINGER I FORHOLD TIL 

GRØNT DANMARKSKORT

Historik ift. tidligere udpegninger 

En del af de nye udpegninger for Grønt Danmarkskort 

(tillæg nr. 107 til Kommuneplan 2017) har tidligere i Kom-

muneplanen figureret som enten økologiske forbindel-

ser eller potentiel økologiske forbindelser, uden at væ-

re en del af det daværende Grønt Danmarkskort. I for-

bindelse med moderniseringen af planloven, blev det et 

krav, at alle udpegningerne for økologiske og potentiel-

le økologiske forbindelser skulle ophøjes til Grønt Dan-

markskort. Det betyder, at en del af nedenstående ud-

pegninger ikke er ”nye” udpegninger, men eksisterende 

udpegninger, som nu er en del af Grønt Danmarkskort.

 

Nye områder, der er taget med i Grønt Danmarks-

kort i forhold til tidligere 

Områderne er navngivet med tal, og kan ses på over-

sigtskortet ’GRØNT DANMARKSKORT - eksisterende og 

foreslåede udpegninger’. Det sort skraverede er Grønt 

Danmarkskort, som det ser ud ved vedtagelsen af te-

maplanen om naturen i Aarhus, som samlet udgør 

9.768 ha. De grønne områder er de udpegninger, som 

var med i den første udgave af Grønt Danmarkskort, 

som samlet udgjorde 7.840 ha. De orange områder er 

de nye udpegninger, som ikke tidligere har været udpe-

get til Grønt Danmarkskort, de udgør samlet set 1.596 

ha. De enkelte områderne er nærmere beskrevet i føl-

gende tekst. 

Område 1: Kanten af kommunegrænsen ved Favrskov 

og Syddjurs kommune. Udpegningen følger Halling 

bæk og er med til at forbinde udpegninger på tværs 

af kommunegrænsen både til Favrskov og til Syddjurs 

kommune. Begge kommuner har udpeget Grønt Dan-

markskort på deres side af kommunegrænsen, ved 

denne udpegning. Udpegningen ligger i kanten af et 

område, som er udpeget som særligt værdifuldt land-

brugsområde, der er ikke overlap mellem de to udpeg-

ninger. Udpegningen er på ca. 16,2 ha. 

Område 2: Bærmoseskov: Størstedelen af skoven er ejet 

af staten og omfattet af fredskovspligt. Udpegningen 

er foranlediget på baggrund af henvendelse fra Favr-

skov Kommune, der har udpeget områder langs Røn-

bækken til Hinnerup som Grønt Danmarkskort. Udpeg-

ningen giver dels sammenhæng med naturinteres-

ser i Favrskov Kommune og mulighed for i fremtiden 

at skabe spredningsveje/forbindelser til udpegninger 

ved henholdsvis Spørring og området omkring Lisbjerg 

skov. Udpegningen er på ca. 100,6 ha. 

Område 3: Geding Skov er statsejet og omfattet af 

fredskovspligt og ligger i tilknytning til det store skov-

rejsnings- og rewildingprojekt ved Geding-Kasted Mo-

se. Udpegningen vil bidrage til at skabe større sam-

menhængende naturområder og derfor være med til 

at øge robustheden af Grønt Danmarkskort. Udpegnin-

gen er på ca. 26 ha. 

Område 4: Øst for Geding Sø. Området er en del af 

en jordfordeling, som har til formål at bidrage til me-

re skov og lysåben natur. Området ejes af Aarhus Kom-

mune. Udpegningen vil være med til at øge andelen af 

ny natur i området samtidig med at det ligger tæt op 

ad kommunens rewildingprojekt i Geding-Kasted mose. 

Det vil hermed også medvirke til at øge projektets sam-

lede areal. Udpegningen er på ca. 15,8 ha. 

Område 5: Areal vest for True skov, statsejet areal, med 

fredskovspligt. Der er indgået aftale om tilplantning 

med skov. Giver mulighed for sammenhæng med True 

skov og udpegningen for Grønt Danmarkskort nord for. 

Skovrejsning giver bedre grundvandsbeskyttelse og gi-

ver mulighed for rekreativ benyttelse. Udpegningen er 

på ca. 76,7 ha. 

Område 6: Området følger Hørslev Bæk og ådalen 

og sikrer sammenhæng mellem Natura 2000 området 

ved Lillering og Lyngbygård Å mod nord. Udpegningen 

medtager faunapassagen hen over Herningmotorve-

jen med forbindelse til Lillering Skov. Sikre samtidig sam-

menhæng til Skanderborg kommunes udpegning. Om-

rådet er tidligere udpeget som henholdsvis økologisk- 
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og potentiel økologisk forbindelse. Udpegningen er på 

ca. 83,7 ha. 

Område 7: Åbo skov, størstedelen er ejet af Aarhus 

Kommune. Hele området er udpeget som fredskov. Ud-

pegningen er med til at skabe store sammenhængen-

de områder ved at sammenbinde allerede udpeget 

Grønt Danmarkskort. Udpegningen er på ca. 49,1 ha. 

Område 8: Udpegningen følger Århus Å og ådals strø-

get, og sikrer sammenhæng med udpegningerne i 

Skanderborg kommune. Området er tidligere udpeget 

som henholdsvis økologisk- og potentiel økologisk for-

bindelse. Udpegningen er på ca. 108,3 ha.

Område 9:  Nord for Solbjerg: Der er indtegnet en for-

bindelse fra Ravnholt skov mod syd, til de nye skove 

nord for Solbjerg. Der er lavet sammenhæng, som ho-

vedsageligt består af statsejet skov og Ravnholt Skov. 

Ravnholt skov er privatejet, den har en lang kontinui-

tet som skov. Udpegningen bidrager til at skabe store 

sammenhængende naturområdet, som veksler mellem 

ny og gammel skov. Udpegningen er på ca. 125 ha. 

Område 10: Lavbundsarealer øst for Solbjerg sø. Om-

rådet er omfattet af søbeskyttelseslinje. Danner sam-

menhæng til områderne med statsejet skov og udpeg-

ningerne på tværs af kommunegrænsen til Skander-

borg. Området er tidligere udpeget som henholdsvis 

økologisk- og potentiel økologisk forbindelse. Udpeg-

ningen er på ca. 150,3 ha. 

Område 11: Følger Løjenkær bæk og ådals strøget, som 

indeholder beskyttet natur. Området er tidligere udpe-

get som henholdsvis økologisk- og potentiel økologisk 

forbindelse. Udpegningen er på ca. 96,475 ha. 

Område 12: Forbindelse på tværs af kommunegræn-

sen til Odder, hvor Rindelev bæk løber langs kommu-

negrænsen og i skovområdet mellem Sparekærhoved 

og Nørreskov. Området er tidligere udpeget som hen-

holdsvis økologisk- og potentiel økologisk forbindelse. 

Udpegningen er på ca. 10,1 ha. 

Område 13: Forbindelse på tværs af kommunegræn-

sen til Odder, områderet ved Findal og Fredhave skov. 

Udpegningen følger skovområdet, som går på tværs af 

kommunegrænsen til Odder. Området er tidligere ud-

peget som henholdsvis økologisk- og potentiel økolo-

gisk forbindelse. Udpegningen er på ca. 54,1 ha. 

Område 14: Forbindelse på tværs af kommunegræn-

sen til Odder, ved området hvor Østergård skov går på 

tværs af kommunegrænsen. Her trækker krondyr ned 

og opholder sig i skoven. Østergård skov er en gammel 

skov. Området er tidligere udpeget som henholdsvis 

økologisk- og potentiel økologisk forbindelse. Udpeg-

ningen er på ca. 100,4 ha.

Område 15: Forbindelse på tværs af kommunegræn-

sen til Odder, forbindelse langs Fiskbæk, som løber 

langs den østlige del af kommunegrænsen mellem Od-

der og Aarhus Kommune. Dele af området er beskyttet 

natur. Området er tidligere udpeget som henholdsvis 

økologisk- og potentiel økologisk forbindelse Udpegnin-

gen er på ca. 40,379 ha. 

Område 16: Udpegning fra Hørret skov og ned mod 

grænsen til Odder. Dette stræk udpeges som en spred-

ningskorridor for kronvildt. Bestanden af kronvildt er 

over de seneste år vokset i området, og lokale beretter 

om en rudel på mere end 200 dyr. Dyrene trækker mel-

lem Hørret skov, hvor de opholder sig dels inde i skoven 

og på engene langs Kapelbæk og Østergård Skov. Tal-

lene bakkes op af ”Hjortevildtsoversigten 2019” fra jæ-

gerforbundet, der har et estimat på en bestand på 

5-600 individer for Odder, hvor den pågældende rudel 

kan medregnes. Man vil med fordel kunne arbejde med 

tiltag, som f.eks. beplantning med buske/træer, inden-

for udpegningen til Grønt Danmarkskort, på dette styk-

ke, for at få krondyrene til at søge mod faunapassager-

ne ved Bering-Beder vejen. På den måde kan man hå-

be at ”styre” krondyrenes færden og derved undgå på-

kørsler. Udpegningen er på ca. 55,1 ha. 

Område 17: Markområderne nord og syd for Vilhelms-

borg udpeges som potentiel økologisk forbindelse. 
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Området er ejet af Århus kommune og indeholder fle-

re mindre vandhuller og en mose, som er § 3 beskyt-

tet. Området har ved ekstensivering potentiale til at ud-

vikle sig til lysåben natur i form at overdrev – netop vek-

selvirkning med lysåben natur og skovnaturen i områ-

det vil øge biodiversiteten i området og understøtte den 

politisk vedtaget plan ”Et grønnere Aarhus”. I henhold 

til ”Et grønnere Aarhus” vil Aarhus Kommune gå forrest 

med at ekstensivere kommunalt ejede landbrugsarea-

ler, hvor disse understøtter målet om mere lysåben na-

tur. Der er indtegnet en forbindelse over til det allere-

de eksisterende Grønt Danmarkskort, beliggende nord 

for Malling. Denne forbindelse vil være med til at skabe 

en bedre sammenhæng i Grønt Danmarkskort. Mark-

området nord for Vilhelmsborg er udpeget som herre-

gårdslandskab, ejet af kommunen. Udpegningen un-

derstøtter desuden trækruten for krondyr, som trækker 

over arealerne. Mere natur i området vil ligeledes byde 

på flere rekreative muligheder for borgerne.  Udpegnin-

gen er på ca. 211,6 ha.  

Område 18: Området følger Giber Å, som i den østlige 

del af kommunen bliver en del af et Natura 2000-områ-

de. Skaber sammenhæng vest-øst i kommunen. Områ-

det er tidligere udpeget som henholdsvis økologisk- og 

potentiel økologisk forbindelse. Udpegningen er på ca. 

132,83 ha. 

Område 19: Udpeget for trækrute for Krondyr fra Giber 

Å op mellem Tranbjerg og Mårslet hen til Hørret skov. Se 

mere i pkt. 16 om krondyrene. Udpegningen er på ca. 

60,1 ha. 

Område 20: En del af den nordlige og den sydlige del 

af Fulden fredningen. Områderne er en del af Fulden 

fredningen. Fulden fredningen er en status quo fred-

ning. Området ligger i sammenhæng med det tidlige-

re Grønt Danmarkskort og Natura 2000 området ved 

Moesgaard skov. Udpegningen som potentiel ny natur, 

skal være med til at give muligheden for at øge områ-

dets naturværdi. Udpegningen er på ca. 81,2 ha. 

Område 21: Området omkring Krekær udpeges som 

potentiel økologisk forbindelse. Krekær blev kortlagt 

som et artsrigt ”surt overdrev” i 2014 i forbindelse med 

områdets udpegning til byudviklingsområde. I den 

vestlige ende ligger en gravhøj, som afkaster fortids-

mindebeskyttelseslinje. Området er kommunalt ejet og 

arealerne omkring overdrevet er i landbrugsmæssig 

omdrift. Naturtypen ”surt overdrev” er en sjælden na-

turtype i Aarhus Kommune, da den kun findes på jord-

bund med sandet/gruset udgangsmateriale og lav ph 

- en jordtype, der er sjælden i Aarhus Kommune, der i 

øvrigt er domineret af moræneler. Sure overdrev, har et 

stort indhold af urter, som tilbyder nektar til eksempel-

vis et righoldigt insektliv og som dermed er vigtig for et 

rigt plante- og dyreliv. Med henblik på at udvide area-

let med surt overdrev i Aarhus Kommune udpeges den 

del af området, der vurderes egnet til at kunne udvikle 

sig til ”surt overdrev”. Udpegningen ligger i tråd med at 

den politisk vedtaget plan ”Et grønnere Aarhus”. I hen-

hold til ”Et grønnere Aarhus” vil Aarhus Kommune gå 

forrest med at ekstensivere kommunalt ejede jorder, der 

understøtter biodiversiteten. Udpegningen understøtter 

kronvildtets trækrute i landskabet, idet kronvildtet træk-

ker hen over overdrevet. Udpegningen er på ca. 2,1 ha. 

Område der er taget ud af tidligere udpegninger 

for Grønt Danmarkskort:

Område 22. Område ved Mårslet. Området der tages 

ud af udpegningen for Grønt Danmarkskort er udpe-

get som byudvikling og har de senere år henlagt som 

omdriftsareal, området er ca. 0,9 ha. Langs Giber å er 

fastholdt en 30 m bred zone, som er udpeget som øko-

logisk forbindelse. Hvilket betyder at spredningsvejen 

langs Giber Å bliver opretholdt.
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: GRØNT DANMARKSKORT - EFTER 
  (OMRÅDER, SOM UDPEGES MED VEDTAGELSEN AF 
  TEMAPLANEN OM NATUREN I AARHUS)

: GRØNT DANMARKSKORT - EFTER 
 (NYE OMRÅDER, SOM IKKE HAR VÆRET UDPEGET FØR) 

: GRØNT DANMARKSKORT - FØR
 (AREALER, SOM ER UDPEGET I NUVÆRENDE 
 KOMMUNEPLAN 2017)

: OMRÅDE DER UDGÅR  FRA UDPEGNINGEN 
 FOR GRØNT DANMARKSKORT 

: NATURA 2000

BILAG 5 - GRØNT DANMARKSKORT

OVERSIGT OVER EKSISTERENDE OG FORESLÅEDE UDPEGNINGER
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: GRØNT DANMARKSKORT

: NATURA 2000 

: ØKOLOGISKE FORBINDELSER

: POTENTIELLE ØKOLOGISKE FORBINDELSER

: UHENSIGTSMÆSSIGE SPÆRRINGER

SAMMENHÆNG MELLEM NATUROMRÅDER

FORSLAG TIL TEMAPLAN OM  

NATUREN I AARHUS

UDKASTDATO: 3. JUNI  2021
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Sammenhæng mellem naturområder (Grønt Danmarkskort)

■ Grønt Danmarkskort    ■ Natura 2000   ■ økologiske forbindelser   ■ potentielle økologiske forbindelser     

■ uhensigtsmæssige spærringer 

Aarhus’ vilde dyr og planter skal have plads til at leve 

og yngle, vandre og sprede sig. Derfor skal vi sikre are-

aler med uforstyrrede, stabile økosystemer, hvor natu-

ren kan udvikle sig frit. Grønt Danmarkskort skal være 

med til at udpege store sammenhængende naturom-

råder og dermed bidrage til, at sikre fremgangen i bio-

diversiteten i Aarhus Kommune og på tværs af kommu-

negrænserne

For at opretholde et rigt og varieret plante- og dyreliv er 

det afgørende at have et sammenhængende netværk af 

naturarealer, hvor naturen kan udvikle sig frit med yngle- 

og levesteder for kommunens vilde dyr og planter.

I Aarhus Kommune danner Grønt Danmarkskort det-

te netværk. Det omfatter blandt andet områderne med 

særlige naturbeskyttelsesinteresser, større og mindre 

vandløb og skovene. Grønt Danmarkskort består af ud-

pegningerne økologiske forbindelser og potentielle øko-

logiske forbindelser.

De udpegede økologiske forbindelser følger bl.a. åda-

lene i landskabet ud til de kystnære skovområder med 

Skåde Skov, Moesgård Skov og Fløjstrupskovene. På 

den måde skaber de større sammenhængende natura-

realer, som binder ådalslandskaberne sammen med 

kysten. Med alt fra vandløb, enge og moser til stran-

denge, overdrev og skove vil de økologiske forbindelser 

kunne opfylde en lang række af de vilde dyr og planters 

behov. Det primære fokus i de økologiske forbindelser er 

et landskab med høj naturkvalitet eller hvor præmissen 

for øget naturkvalitet er til stede, bl.a. skovrejsningspro-

jekter, som Geding Skov. Kommunens fire Natura 2000 

områder er alle en del af Grønt Danmarkskort. 

De potentielle økologiske forbindelser, skal bidrage til 

at sammenbinde og udvide områderne med natur. 

De potentielle økologiske forbindelser er karakteriseret 

ved at have et væsentligt mindre indslag af naturarea-

ler. De omfatter bl.a. lavbundsarealer, skrånende eller 

stejle arealer, bræmmer omkring naturarealer og land-

skabsstrøg med bestande af løvfrø. Det vil sige area-

ler, som med en mere ekstensiv udnyttelse kan blive na-

tur på sigt.

De potentielle økologiske forbindelser kan desuden væ-

re med til at sikre synergi mellem vores indsatser for at 

give plads til mere vand i landskabet, sikre grundvan-

det og opnå mere natur og rekreative tiltag. Et eksem-

pel er Hedeenge ved Egå, der kan genskabes som et 

vådområde.

En barriere for at skabe sammenhængende naturom-

råder er ofte veje og jernbaner. De kan for eksempel 

krydse en ådal, uden der er skabt mulighed for, at dyre-

ne kan passere sammen med åen under vejen eller ba-

nen. Den slags spærringer har en negativ effekt på dy-

renes mulighed for at sprede sig. Vi skal derfor arbejde 

for at sikre, at der skabes passage for dyrene, når der 

laves anlæg som skærer gennem de økologiske forbin-

delser.

Intentionerne om at skabe mere natur, bedre kvalitet 

i den eksisterende natur samt bedre natursammen-

hænge mellem eksisterende arealer gælder på lands-

plan. Derfor udpeger byrådet også områder, der kan 

være med til at skabe sammenhæng på tværs af kom-

munegrænserne til nabokommunernes udpegninger 

for Grønt Danmarkskort. Områderne skal være med til 

at skabe bedre sammenhæng i naturområderne her 

i kommunen og i sammenhæng med naturområder-

ne i nabokommunerne Skanderborg, Odder, Favrskov 

og Syddjurs. For at naturen har mulighed for at brede 

sig og danne større sammenhængende naturområder, 
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indgår der også landbrugsarealer med et vist naturpo-

tentiale.

Inden for Grønt Danmarkskort vil vi i særlig høj grad ar-

bejde for både mere og bedre natur og gode sammen-

hænge mellem eksisterende værdifulde naturområder. 

Det vil ske gennem forskellige typer projekter – naturple-

je, naturgenopretning, vådområdeprojekter og skov-

rejsning. I overensstemmelse med Et grønnere Aarhus 

og Naturkvalitetsplan 2013-2030 vil der også fortsat væ-

re fokus på de værdifulde naturområder, som ikke ind-

går i Grønt Danmarkskort.

RETNINGSLINJER

Grønt Danmarkskort består af forskellige udpegninger 

som tilsammen udgør Grønt Danmarkskort i Aarhus 

Kommune. Udpegningerne er: Økologiske forbindelser 

og potentielle økologiske forbindelser som bl.a. inde-

holder udpegningerne: områder med særlig naturbe-

skyttelsesinteresser, Natura 2000 områder og potentiel-

le naturområder.  

På kortet ”Sammenhæng mellem naturområder” er 

Grønt Danmarkskort vist.

Retningslinjer: 

SMN 1.  Indenfor Grønt Danmarkskort skal indsatsen 

for at skabe sammenhængende natur og sik-

re optimale levesteder for vilde dyr og planter 

have særlig høj prioritet. 

SMN 2.   Områder indenfor Grønt Danmarkskort skal 

friholdes for byudvikling og tekniske anlæg.  

Hvor anlæg af nye eller ændringer af eksiste-

rende veje og jernbaner skærer Grønt Dan-

markskort, skal anlæggene indrettes med fau-

napassager, så dyrelivets spredningsmulighe-

der opretholdes. Ved eksisterende spærringer 

i Grønt Danmarkskort bør passage sikres ved 

at etablere faunapassager.

SMN 3.  Indenfor Grønt Danmarkskort, skal nye projek-

ter f.eks. af rekreativ karakter tilpasses, så de 

ikke påvirker den eksisterende natur negativt. 

SMN 4.  Indenfor Grønt Danmarkskort kan der arbejdes 

med synergiprojekter, som understøtter biodi-

versiteten. Det kan være projekter, som håndte-

rer klimatilpasning til mere vand i landskabet, 

formidling om naturværdier, ekstensivering der 

understøtter grundvandsbeskyttelse etc.

SMN 5.   Inden for Grønt Danmarkskort ønsker byrådet 

i særlig høj grad at arbejde for både at ska-

be mere og bedre natur samt gode sammen-

hænge mellem eksisterende værdifulde natur-

områder. 

SMN 6.  Inden for økologiske forbindelser med særligt 

værdifulde naturområder skal naturen have 

første prioritet.

SMN 7.   I de økologiske forbindelser skal sammenhæn-

gende naturområder bevares uforstyrret og i 

videst muligt omfang forbedres og udvides.

SMN 8.  Kommunale arealer i åbent land udpeget 

som potentielle økologiske forbindelser bør 

gradvist udgå af omdrift med henblik på at 

overgå til natur. 

SMN 9.  I de potentielle økologiske forbindelser bør 

brudte natursammenhænge genoprettes ved 

at arbejde mod at etablere nye naturområder.
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Forslag til temaplanen Naturen i Aarhus er fremlagt til 

offentlig høring i perioden den 27. september 2021 til den 1. 

december 2021. Høringen sker i henhold til Planlovens § 23. 

DELTAG I DEBATTEN 

 Deltag i debatten på Aarhus Kommunes høringsportal  

deltag.aarhus.dk så bliver dine synspunkter forelagt 

Aarhus Byråd. 

Har du ideer, forslag eller synspunkter til forslag til 

temaplanen Naturen i Aarhus hører vi gerne fra dig inden 

den  1. december 2021. 

Eventuelle spørgsmål til forslaget kan rettes til: 

 Lars Høeberg, Kommuneplanchef 

Teknik og Miljø   

Telefon 41 85 97 99

Vi hører gerne din mening
DEN VIDERE PROCES

Når den offentlige høring er gennemført, vil de 

bemærkninger, vi har modtaget blive forelagt byrådet 

sammen med indstilling om eventuelle rettelser til 

forslaget og indstilling om endelig vedtagelse af 

temaplanen om Naturen i Aarhus. Temaplanen bliver et 

tillæg til kommuneplanen.  

OFFENTLIGE MØDER

I høringsperioden afholdes et digitalt orienteringsmøde 

den 3. november 2021 kl. 19.00 - 20.30. 

På mødet orienteres om nedenstående tre temaplaner, 

som alle er i offentlig høring i samme periode:

• Landskabet i Aarhus

• Naturen i Aarhus

• En grønnere by med mere blåt.

Se nærmere vedrørende tilmelding på høringsportalen.

https://deltag.aarhus.dk/hoering/naturen-i-aarhus

