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Grønne Projekter 2016 
Indledning 
 
Grønne Projekter 2016 har fokus på naturforvaltnings- og friluftsprojekter. Kommunen har et ønske 
om at igangsætte både naturbevarende projekter og innovative projekter sammen med borgere, 
foreninger, organisationer m.fl. Projekterne giver borgerinddragelse og lokal forankring. Fokus er 
på at realisere naturkvalitetsplan og friluftsplan  
 
Grønne Projekter 2016 bidrager til at realisere Byrådets mål om mere og bedre natur samt bedre 
adgang til rekreative oplevelser i det åbne land. Samtidig understøttes den politiske pejlemærke 
om bedre livskvalitet for kommunens borgere, ”Liveability”. 
Natur- og friluftsmålene er angivet i Naturkvalitetsplan 2013-2030 vedtaget den 4. december 2013 
og Friluftsplan 2013-2017 vedtaget 9. april 2014. Grønne Projekter 2016 er opdelt i temaerne:  

- Mere og bedre natur 
- Friluftsliv 

 
Grønne organisationer og borgere efterspørger i Aarhus Kommune flere og nye grønne og rekrea-
tive oplevelser i og omkring byen. Det stadigt stigende befolkningstal i kommunen presser og slider 
på de eksisterende grønne, rekreative områder. Kommunen har fokus på at vedligeholde og ud-
vide eksisterende muligheder for at opfylde rekreative og sundhedsmæssige behov og ønsker. 
 
Ved prioritering af projektforslagene til Grønne Projekter 2016, er der lagt vægt på, at projekterne 
skaber bedre og mere natur samt forbedrer borgernes adgang til grønne oplevelser. Mange projek-
ter er samtidig lokalt forankrede eller inddrager eksterne samarbejdspartnere for at understøtte det 
frivillige arbejde og lokale initiativ. Naturkvalitetsplanen er ambitiøs med sit mål om mere natur og 
gennem naturpleje at arbejde for at naturkvaliteten på kommunalt ejede arealer forbedres.  
 
I 2016 er puljen til Grønne Projekter på 1.65 mio. kr. Kataloget indeholder en kortfattet præsenta-
tion af de projekter, som har fået midler til realisering af projektet i 2016.   
Flere projekter har fået reduceret det ansøgte beløb, for at der kunne gives midler til et bredt ud-
valg af projekter indenfor budgetrammen. Samtidig er det vurderet, at enkelte projekter skal tilpas-
ses igangværende initiativer og driftsmæssige tiltag.  
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2. Grønne Projekter 2016 
 
Projektoversigt 2016   
Naturgenopretning og naturpleje Beløb i kr.  
3.1.1 Græsningsprojekt ved Marienlyst med DN            85.000  
3.1.2 Bedre naturkvalitet på naturbeskyttede arealer 375.000 
3.1.3 Restaurering af ynglevandhuller for bilag IV-padder           150.000  
3.1.4 Mere natur og flere rekreative muligheder på kommunalt ejede arealer            75.000  
3.1.5 Mere biodiversitet i Aarhus Kommunes skove            75.000  
3.1.6 Bedre natur i spredningskorridorer og naturnetværk            50.000  
3.1.7 Pleje af hedeareal ved Skæring Hede - år 3 af 3 50.000 
Friluftsliv Beløb i kr.  
3.2.1 Forbedring af borgernes adgang til naturen 75.000 
3.2.2 Stier og friluftsliv i åbent land 110.000 
3.2.3 Udvikling og formidling af mødesteder – år 2 af 3 355.000 
Sum          1.400.000  
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3. Projektbeskrivelser 2016  
 
3.1 Mere natur og bedre natur 
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3.1.1. Græsningsprojekt ved Marienlyst – samarbejde med Danmarks 
Naturfredningsforening 

  

 Galloway på græs på Åbrinken 2015 
 
 
Indsæt nyt kort fra området! Muligt græsningsområde ved Marienlyst. Et 
tilsvarende område findes på det offentlige areal mod vest 
   
Relation til planer Naturkvalitetsplanen 2013-30 
Fremme og sikring af biodiversiteten Bedre adgang til grønne områder 
Rekreative muligheder   
Friluftsplan 2013-2017 
 Nye skov- og naturområder Friluftsmulighe-
der på kommunale arealer  Formidling  
   

Projekt 
Forberedelse af kommunalt areal i grønt om-råde ved Marienlyst. Kogræsserforeninger hjælpes i gang af Danmarks Naturfredningsfor-
ening.  Baggrund for projekt 
I april 2015 blev 4 køer sat på græs ved Åbrin-ken af den nyoprettede Aabrinken Kogræsser- 
og Naturplejeforening.  Projektet har været en stor succes for både 
medlemmer, de daglige brugere af Brabrand-stien, der passerer forbi samt for kommunen, der nu får naturplejet engen.  
 Med dette nye projekt ønsker Danmarks Natur-
fredningsforening, at:  1) Bidrage til naturpleje gennem afgræsning af 
et naturbeskyttet engareal.  
2) Gennem offentlig adgang og anvendelse at inddrage et meget attraktivt, bynært grønt om-råde i bestræbelserne på at skabe interessant 
og tilgængelige natur for byens borgere.  
3) Bygge videre på succesen på Åbrinken og skabe endnu et udstillingsvindue for budskabet 
om naturpleje, biodiversitet, dyrevelfærd, bæ-redygtig fødevare-produktion, kulturhistorie etc.  
 Projektet gennemføres i et samarbejde mellem 
Danmarks Naturfredningsforening og Aarhus Kommune  
 Økonomisk ramme 
85.000 kr.   Tidsplan.  
Opstart marts 2016 
    
 
 

Kontaktperson: Peter Søgaard, 8940 4038  
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3.1.3. Bedre naturkvalitet på naturbeskyttede arealer  
 

 Engblommer i ugræsset kær ved Hørret – en 
art, som er i kraftig tilbagegang  

 Afbrænding er en meget nænsom form for 
naturpleje til forskel for pleje med maskiner, men bliver sjældent brugt i dag.  

 Afbrænding som naturplejeværktøj er speci-
elt velegnet på tørre naturlokaliteter som her overdrev, men kan også bruges i enge og moser   
 
Relation til plan 
Naturkvalitetsplan  

Projekt 
Projektet iværksætter naturpleje på værdi-
fulde naturområder for derved at løfte naturtil-standen og sikre områderne som værdifulde levesteder for planter og dyr.  
Samtidig tages andre naturplejeværktøjer end afgræsning i brug, nemlig afbrænding. 
Afbrænding kan være en billig og effektiv me-tode til at fjerne ophobet organisk materiale.  Baggrund for projekt 
Der ligger mange naturområder i kommunen, 
hvor driften er ophørt. De lavtvoksende urter, som knytter sig til græssede kær, enge og 
overdrev bliver udkonkurreret, når naturområ-derne gror til med træer og buske og med dem forsvinder en række af sommerfugle og 
andre insekter, som knytter sig til planterne.  
Med dette projekt målretter kommunen sin naturplejeindsats på nogle af de privatejede meget værdifulde naturområder, som kom-
munen har fået kendskab til ved de årlige na-turtilsyn. I samarbejde med lodsejer iværk-
sætter kommunen naturpleje, som typisk vil indbefatte rydning af vedvegetation, hegning og afgræsning.  
 Samtidig vil 2-3 egnede lokaliteter blive ud-
valgt til afbrænding og evaluering af effekten fulgt. Projektet skal give mere fortrolighed med afbrænding og opbygge erfaring i sam-
arbejde med professionelle på området.  I Danmark har afbrænding typisk været brugt 
på heder, men erfaringer fra bl.a. Skåne har vist, at afbrænding med fordel kan bruges på 
små og store lokaliteter som forberedelse til græsning i enge, moser og på overdrev.  
Projektet understøtter Naturkvalitetsplanens målsætning om at sikre og forbedre naturtil-
standen i naturområder med et højt naturpo-tentiale.  Økonomisk ramme 
375.000 kr. 
 Tidsplan 
2016  
 

Kontaktperson: Marianne Popp, tlf. 8940 4010 og Lars Eg Hoppe, tlf. 8940 4026 
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3.1.4. Restaurering af ynglevandhuller for bilag IV-padder 
 

 Vandhul hvor bredden er helt tilgroet med bredbladet dunhammer til ugunst for ynglende 
padder. Ved at restaurere udvalgte vandhuller ca. hvert andet år kan denne type uoverkom-melige plejeopgaver undgås.  
 

 Vandhul hvor en beskeden restaurering ca. hvert andet år kan holde bredden tilstrække-
ligt åben til gavn for ynglende padder. 
 
 
 
 
 Relation til plan 
Naturkvalitetsplan 2013-2030, Kommuneplan 2013. 
 
 
 
 
 
 
 

 Projekt  
Restaurering af ynglevandhuller for bilag IV-
padder på kommunale arealer.     
I 2016 koncentreres indsatsen til vandhuller i den sydlige del af kommunen. Det drejer sig om vandhuller med ynglende stor vandsala-
mander og løvfrø.   
Begge er bilag IV-arter, og de er dermed strengt beskyttet i henhold til Naturbeskyttel-
seslovens § 29a og EU-Habitatdirektivet.   Baggrund for projektet  
Stort set alle vandhuller gror naturligt til med tiden. Men på grund af øgede mængder af kvælstof fra omgivelserne sker denne tilgro-
ning i dag langt hurtigere end tidligere.   
Denne tilgroning af vandhullerne forringer ynglemulighederne for bilag IV-padder.   
Der er derfor behov for at sætte restaurerin-gen af ynglevandhuller for bilag IV-padder i 
system. På denne måde kan disse vandhuller bevares som ynglevandhuller med en skån-
som og økonomisk beskeden plejeindsats.     
 Økonomisk ramme  
150.000 kr.    
Tidsplan 
Tidsplanen for restaureringerne bliver perio-
den fra juli til december i 2016.  
 
 

Kontaktperson: Keld Henriksen tlf. 8940 2684 
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3.1.5. Mere Natur og flere rekreative muligheder på kommunalt ejede arealer 
  

 Foto fra projekt i 2013. Mere natur ved 
Mariendal. Vandløb, der krydser eng restaureres, engen udvides og der skabes stiadgang 
 

 Foto fra tidligere projektområde ”Eskelund” 
med et eksisterende rekreativt anlæg   
Relation til plan 
Skovudviklingsplan Naturkvalitetsplan 
Friluftsplan Vandvision 2100 
Spildevandsplan og klimatilpasning   

Projekt 
Mere natur og flere rekreative muligheder på kommunalt ejede arealer kan fremme biodi-
versiteten og sammenhængende natur samti-dig med at borgerens adgang til naturen for-bedres. Det skaber mere ”Liveability” for kom-
munens borgere.    Baggrund for projekt 
Byrådet har besluttet at fordoble naturarea-lerne i kommunen frem mod år 2030. Ligele-
des arbejder kommunen med at forbedre bor-gernes adgang til rekreative, grønne områ-
der.   Som et led i at realisere målet om mere natur 
og bedre rekreative muligheder, har der hvert år fra 2012 og frem været gennemføre natur-
forbedrende projekter på kommunale arealer efter forslag fra Danmarks Naturfredningsfor-
ening    Det er hensigten med projekterne at vise, at 
kommunalt ejede områder kan få forbedret naturværdien og udnyttet det rekreative po-
tentiale ved en række simple indgreb som op-rensning af vandhuller, lysning af bevoksning og etablering af stiadgang. 
 I 2016 undersøges mulighederne for at tænke 
Hørret Skov ind i en større naturmæssig sam-menhæng og arbejde for mere vild natur i og omkring skoven 
 Projektet gennemføres i et samarbejde mel-
lem Danmarks Naturfredningsforening og Aarhus Kommune    
Økonomisk ramme 
75.000 kr.  Tidsplan.  
Efterår 2016 
  
   
   Kontaktperson: Søren Højager, Danmarks Naturfredningsforening, og Peter Søgaard, tlf. 

8940 4038  
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3.1.6. Mere biodiversitet i Århus Kommunes skove 
 

Vådområde i Moesgård Skov, der er etable-
ret ved at afbryde et dræn under vejen. 
 

 Lukning af grøfter og mere vand i Fløjstrup skov 
    Relation til plan 
Projektet er med til at opfylde mål i  Skovudviklingsplanen og Naturkvalitets-pla-
nen.   
Derudover understøtter projektet den eksiste-rende miljøcertificering af Aarhus Kommunes skove. 
          

Projekt 
Der er fokus på naturen og den biologiske mangfoldighed i skovene.   
Ved at genskabe fugtige lavninger og mindre lysåbninger kan der skabes mange forskellig-
artede leveområder for skovens dyr, planter og svampe både i nye og eksisterende skove.  
De fugtige lavninger og mindre vådområder kan genoprettes til naturlig vandstand ved at 
tilstoppe drængrøfter, afbryde dræn og fjerne ophobet materiale.   
Nogle områder er under tilgroning og over-skygges af opvækst, som fjernes. Andre ste-
der lysnes i forbindelse med vandløb.  Der fokuseres på projekter, hvor der med lille indsats kan opnås stor effekt og som primært 
har lokal påvirkning   Baggrund for projekt 
Aarhus kommune ønsker, at både nye og ek-sisterende skove udvikler sig med et stort na-
turindhold og én af de faktorer, der bedst medvirker til dette er et naturligt højt vand-
spejl i skoven.  
I de nye skove genskabes den naturlige vand-stand i området ved at afbryde dræn strategi-ske steder og åbne rørlagte vandløb. Det sker 
for at mindske risikoen for fremtidig over-svømmelse og af hensyn til den biologiske 
mangfoldighed.  Samtidig bidrager vandet og de tilstødende 
åbne arealer til en varieret naturoplevelse for skovenes besøgende.    Økonomisk ramme 
75.000 kr. 
 Tidsplan 
Jan-marts og nov-dec. 2016   
  
    

Kontaktperson: Stine Rytter Bengtsson 8940 4019 og Peter Søgaard 8940 4038 
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3.1.7. Bedre natur i spredningskorridorer og naturnetværk 
 

 Billede af stendige, der kan fungere som spredningskorridor  
  

 Billede af læbælte med varieret buskads   

 Foto af læbælte med høje træer   Relation til plan 
Naturkvalitetsplan 2013-2030  
   
  

Baggrund for projektet  
Der er i vores landskab en mangfoldighed af spredningskorridorer, som dyrene benytter til at 
komme rundt i vores fragmenterede landskab.  
Projektet skal være med til at sætte fokus på spredningskorridorernes betydning for naturen og 
at finde mulige projektområder i samarbejde med lodsejere herunder landmænd.  
Projektet skal gøre det muligt at forbedre spred-ningskorridorer ved at foretage naturpleje og etab-
lering af forbindelser, der binder naturarealer sam-men.   
Projektbeskrivelse 
Naturkvalitetsplanen arbejder med naturnetværket. 
Heri indgår økologiske forbindelser, som er spred-ningskorridorer, der skal gøre det nemmere for pat-tedyr som odder, grævling og mårdyr at sprede sig. 
Mere natur i de økologiske forbindelser vil også være til gavn for mange andre dyr og planter.  
 Naturnetværket understøttes af de øvrige faste strukturer i landskabet som fortidsminder, sten- og 
jorddiger mv. der er vigtige for udbygningen af øko-logiske forbindelser i agerlandet. Disse fungerer 
som spredningsveje og skjul for agerlandets dyr.  Fri bevægelighed er vigtig for at gøre nye områder tilgængelige for flere arter af dyr og planter 
 Strukturen af spredningskorridoren kan ligeledes 
have betydning for dyrenes spredning. Der kan derfor være behov for at beskære eksisterende læ-
bælter for at få forbedret deres funktion som leve- og gemmested for især de vilde dyr. Andre steder kan der være behov for at genetablere tidligere 
sammenhænge og levesteder for dyrene.  
Der skal ved udvælgelse af indsatser vurderes hvilke dyr der vil få gavn af tiltagene.   
 Økonomisk ramme  
50.000 kr.  Tidsplan 
2016  

Kontaktperson: Lene Vinther, tlf. 8940 4025 
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3.1.9. Pleje af hedearealer ved Skæring Hede  
 
 

  Oversigtskort - rød cirkel markerer placering 
 
 

 §3-beskyttede hede-arealer ved Skæring  
 
 

 Hede-arealerne ved Skæring Strand    Relation til plan 
Kommuneplan og Naturkvalitetsplan 
 

Projekt 
3-årigt projekt med forsøg med forskellige meto-der til at pleje hedeareal ved Skæring Strand. 
 Baggrund for projektet 
Der findes kun ganske én hede i Aarhus Kom-
mune. Heden ligger på kommunalt ejede arealer ved Skæring Strand i tilknytning til 4. Maj Minde-
lunden.   Arealet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. Kommunen har i medfør af lovgivningen pligt 
til at pleje §3-beskyttede arealer.   
Heden har en naturtilstand II på en skala fra I-V, hvor I er bedst og V er dårligst. Naturtilstand II svarer til en god naturtilstand.  
Naturkvalitetsplanen har en målsætning om at hedearealet skal løftes til naturtilstand I. Naturtil-
standen går desværre mod en forringelse af flere årsager. 
 Arealet er i risiko for tilgroning som følge af eutro-fiering og frøspredning fra omgivende arealer. 
Samtidig kræver dele af lyngfladerne at lyngen fornys og får mulighed for at genspire. Heden har 
hidtil været plejet ved håndlugning af projektet Job i Naturen, men opgavens omfang overstiger efterhånden det mulige i denne metode. Der er 
derfor behov for at finde nye metoder til at pleje heden. Området har et stort publikumstryk som 
skal inddrages i overvejelserne om plejemetoder.   Projektet skal afprøve forskellige metoder til he-
depleje herunder kontrolleret afbrænding der vil ske som et samarbejdsprojekt med Aarhus 
Brandvæsen, afskrælning og slåning af area-lerne. Afprøvningen skal medvirke til at fastlægge den mest hensigtsmæssige pleje, som kan sikre 
arealet på langt sigt. Der søges om 50.000 kr. hvert år i årene 2014-2016.  Økonomisk ramme  
50.000 kr.  Tidsplan 
Plejen på hedearealet gennemføres i efteråret el-ler det tidlige forår og alt efter plejemetode er 
tidspunktet meget vejrafhængigt.  

Kontaktperson: Stine Rytter Bengtsson tlf. 8940 4019 og Marianne Popp tlf. 8940 4010 
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3.2 Friluftsliv 
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3.2.1. Forbedring af borgernes adgang til naturen 
 
 

 Ny sti ved Sabro   
 

 Sti der fører over bæk i Hørret Skov  
   
 Relationer til plan 
Friluftsplanen   

Baggrund for projektet 
Der er stor interesse i at komme ud i naturen og lokale borgere og foreninger kan være med til at 
realisere intentionerne i Friluftsplanen.   
Aarhus Kommune vil gerne bidrage med midler til at muliggøre stiprojekter, der kan etableres som 
f.eks. trampestier og hjælpe med eventuel skilt-ning ved stien.   
Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund i Aarhus har flere forslag til 
hvor de gerne vil etablere stier i åbent land og dermed forbedre adgangen til naturen til gavn for især de lokale beboere. Mulighederne for de fo-
reslåede stiprojekter skal efterfølgende afsøges gennem dialog med lodsejere. 
  Beskrivelse af projektet 
Friluftsplanen og de politiske udmeldinger om livskvalitet for kommunens borgere ”Liveability” 
støtter op om at forbedre borgernes adgang til naturen.   
Danmarks Naturfredningsforening, DN, vil i 2016 arbejde for at skabe stistrækninger i området 
ved Norsminde, bl.a. gennem sin deltagelse i partnerskabet ”Krydsfelt Norsminde”.   
DN vil desuden arbejde for at gennemføre stiprojekter, der binder Tilst og Nymølle bedre 
sammen med Kasted området.   
Danmarks Sportsfiskerforbund vil gerne øge ad-gangen langs søer og åer for borgerne.  Projektet om at forbedre borgernes adgang til 
naturen, skal bidrage til at realisere den fysiske del af projekter. 
  Økonomisk ramme  
75.000 kr.  
 Tidsplan 
2016 
  
  

Kontaktperson: Søren Højager, Danmarks Naturfredningsforening, Torben Ankjærø, Danmarks 
Sportsfiskerforbund og Susanne Dyrlund Nielsen, tlf. 8940 2789 
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3.2.2. Stier og friluftsliv i åbent land  
 

 Spang over Moseåen i Kasted mose 
 

 Ny sti langs Balle Bæk i Tranbjerg 
 

 Siddemuligheder og ruteafmærkning i  Beder- Malling ny skov  
 

    
  
   
Relation til plan 
Friluftsplan 2013-2017 og Sundhedspolitikken    
 

Projekt 
Friluftslivet for borgerne i lokalsamfundene skal 
styrkes.  
Det sker ved at støtte mindre projekter, der øger tilgængeligheden til rekreative muligheder eller understøtter oplevelser i natur- og landskab med 
f.eks. afmærkede ruter fra lokale mødesteder.   
Der kan gennem året søges støtte fra midlerne i dette projekt, så der er mulighed for at støtte mindre tiltag, når ideen opstår og bliver mulig. 
Tiltagene er populære og gode tilbud for be-grænsede midler.     Baggrund for projekt 
Daglige ophold og bevægelse i naturen har en gunstig indvirkning på sundheden.  
 Friluftsplan 2013-2017 har stor fokus på at øge stinettet og forbedre adgangen ad stier i de by-
nære landskaber og i det åbne land. Ligesom god skiltning og information om de mange mu-
ligheder vises i marken og på kommunens hjem-meside. 
  I lokalområderne er der i fællesråd, organisatio-ner og foreninger samt hos børn og ildsjæle, en 
voksende interesse for at medvirke til at styrke friluftslivet og udbygningen af rekreative mulig-
heder, lave stilaug, der varetager simple vedli-gehold af med kantklipning mv.   
Andre tiltag kan være at lave mødesteder for fri-luftslivet, f.eks. friluftspavilloner, bålhytter, shel-
ters m.m. eller sidde pladser et smukt stille sted.    Økonomisk ramme            
110.000 kr. eller hvad det kan blive til! 
 Tidsplan 
2016 
  
   
  
  

Kontaktperson: Susanne Dyrlund Nielsen, tlf. 8940 2789 

Ruteafmærkning ved Harlevholm kirkesti 
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3.2.3. Udvikling og forbedring af Grønne Udflugtssteder  
 
 

 Angivelse af ni udflugtssteder i landskabs-ringe.   
 

 Åbo Skov – åben plads friholdt til mulig shel-terplads 
 

Mariendal Strand – Mulighed for det stille fri-
luftsliv  
 Relation til plan 
Kommuneplan 2013 
Friluftsplan 2013-2017  
  

Baggrund for projektet  
Rekreative Grønne Udflugtssteder i landskabs-ringen skal danne et naturligt udgangspunkt for 
friluftsliv og for ture i de bynære landskaber og naturområder rundt om Aarhus by. 
 Grønne Udflugtssteder er det vigtigste tiltag i Fri-
luftsplan 2013–2017, hvis vision er, at medvirke til at forbedre borgernes sundhed og livskvalitet. (www.aarhus.dk).  
 Grønne Udflugtssteder skal bidrage til udvikling 
af friluftslivet og skabe nye aktiviteter, der kan op-leves i fællesskab med andre og af forskellige brugergrupper.   Projekt i 2015 - 2017 
De nye Grønne Udflugtssteder skal opgraderes og indeholde faciliteter, der understøtter ud-flugtsstedernes funktioner for en god rekreativ 
oplevelse. Det kræver, at basisydelserne er til stede. Det 
omfatter bl.a. inventar, ruteafmærkning samt en informationsindsats.  Der til søges 355.000 kr./år de næste 3 år.  
 Kendskabet til de ni udpegede Grønne Udflugts-
steder sættes i 2015 i fokus på hjemmesiden og på de enkelte mødesteder med informations-tavler, så succesen fra de veletablerede ud-
flugtssteder ved Egå Engsø og Lisbjerg Skov, bredes ud til de øvrige syv udflugtssteder. 
 Projektets mål er, at udviklingen af Grønne Ud-
flugtssteder sker i et bredt kommunalt samar-bejde med øvrige magistrater og eksterne inte-ressenter. 
 Økonomi, der understøtter de Grønne Udflugts-
steders særlige potentialer for unikke rekreative tiltag, søges tilvejebragt i disse samarbejder samt i fonde.  
  Økonomisk ramme  
355.000 kr.  
Tidsplan 
2015 – 2017 
 

Kontaktperson: Hanne Kaagaard, tlf. 8940 4524 
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