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Hermed fremsendes høringssvar til forslag til lokalplan nr. 1112. Hørings-
svaret sendes på vegne af kernegruppen bag Landskabslaboratoriet på 
Eskelunden.

Naturlige processer
Vi foreslår at det specificeres, at det overordnede forvaltningsprincip for 
områderne i Naturområde, zone 1 inklusive Krattet (se nedenfor) er priori-
tering af områdernes vilde biodiversitet og naturlige økologiske processer. 
Det skal gøres for sikre at Eskelunden bevares som et værdifuldt naturom-
råde fremadrettet.

Eksperimenter
Naturzone 1 beskriver muligheden for udlægning af eksperimenter med 
beplantning og lysningsforsøg. Vi foreslår, at Naturzone 2 også kan rumme 
eksperimenter med beplantningsforsøg, men at disse i så fald skal ud-
vikles i tæt dialog med Aarhus Kommune i forhold til afvikling af events. 
Her tænkes eksempelvis på eksperimenter med forskellige græsflader på 
publikumsarealerne.

Sekundære stiforløb
Der er udpeget enkelte sekundære stiforløb, der går på tværs af beplant-
ningen i Naturzone 1. De sekundære stiforløb har en forholdsvis bred profil 
på 4 m i bredden. Da et af kardinalpunkterne i etableringen af landskabsla-
boratoriet har været at give besøgende mulighed for at komme helt tæt 
på den vilde natur i området, foreslår vi muligheden for at etablere mindre 
trædestier, evt. med trædæk på våde/lettere kuperede arealer, gennem 
arealerne. Trædestierne kan eks. etableres som oplevelsesstier i forbindel-
se med eksperimenterne i landskabslaboratoriet og have en smal profil på 
højst 2 m i bredden.
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Belysning
I lokalplanforslaget (pkt. 6.3) fremgår det at der kan etableres belysning 
langs veje og stier i hele området. Området er i dag et overset sted centralt 
i byen, hvor man kan få særlige naturoplevelser på alle tidspunkter af 
døgnet. Det er også et sted med et allerede eksisterende dyreliv, der nyder 
godt af områdets særlige karakter midt i byen.

Vi foreslår derfor etablering af en belysningsplan, hvori der ikke kun tages 
højde for veje og stier, men også skelnes mellem Naturzone 1 og Natur-
zone 2, så der sikres ’mørke’ områder på Eskelunden i fremtiden – også i 
forhold til det allerede eksisterende dyreliv i området. 

Krattet (Delområde 3) skal med i Naturzone 1
Naturværdien af Krattet i Delområde 3 er større og mere interessant, set 
fra et naturmæssigt perspektiv, end mange af naturområderne i Delområ-
de 1 (bortset fra de områder der allerede er beskyttet ift. naturbeskyttelses-
lovens § 3). I Delområde 3 er der bl.a. mange gamle hvidtjørn langs med 
Brabrandstien, en stor mængde selvsået kristtjørn, m.m.

Vi opfordrer derfor til, at området bliver en del af Naturzone 1 med det i 
mente, at der skal etableres en indgangsvej, hvor der fastsættes en be-
grænset profilbredde på tværs af området mod øst og at bassinerne kan 
oversvømmes ved store regnskyl.
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