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Temaplan arealer til alle boligtyper 

Høringssvar fra den frivillige landbrugsgruppe i Andelssamfundet i Hjortshøj 

August 2021 

 

Landbruget i Andelssamfundet i Hjortshøj 

Andelssamfundet i Hjortshøj er et bofællesskab med 300 beboere, der forpagter 19 hektar 

landbrugsjord af Aarhus Kommune. Landbruget drives økologisk og frivilligt.  

Arealerne ligger som et centralt, grønt område midt i Hjortshøj, op til et kommunalt fredsskovsareal.  

Andelssamfundet i Hjortshøj har valgt at drive jorden med almennyttigt formål for øje, til glæde for 

små og store i lokalområdet. Arealerne er derfor nemt tilgængelige for byens borgere, både fra den 

sydlige og den nordlige bydel.  

Virupskolen, dagplejerne, daginstitutionerne og de lokale beboere anvender arealerne, både til 

undervisning og fritidsaktiviteter. 

Gennem 30 år er her opbygget et klimavenligt landbrug med høj jordfrugtbarhed og en 

mangfoldighed af indbyrdes forbundne aktiviteter - på kun 19 hektar jord.  

Arealerne indgår som et vigtigt fundament i Vimby Fonden og Aarhus Kommunes samarbejde om 

inklusion af borgere med særlige behov. Real Dania, A.P. Møller fonden og Sats midlerne har 

tilsammen investeret 45 millioner kr. i at skabe et enestående miljø og 11 nye arbejdspladser, hvor 

jordarealerne anvendes på flere måder. 

Der er således en god portion borgere og institutioner i Aarhus Kommune, der har glæde af 

landbrugsgruppens pasning og udvikling af disse arealer, uden at Aarhus Kommune har udgifter 

forbundet med vedligehold eller udvikling af arealerne. 

 

Lokalplan og Temaplan  

Når Helhedsplan Hjortshøj er udarbejdet, inddrages 10% af landbrugsjorden til bebyggelse af de 

1,8 ha øst for lokalplan 715. Det kommer til at gøre et stort indhug i aktivitetsmulighederne. 

 

Vi anmoder derfor Aarhus Kommune om ikke at inddrage yderligere arealer til bebyggelse, 

og håber at I vil tage de foreslåede 6 hektar ud af Temaplan arealer til alle boligtyper. 

 

 

 

 

På de næste sider har vi beskrevet udvalgte eksempler på, hvordan landbrugsjorden i 

Andelssamfundet i Hjortshøj bidrager til landsbylivet i Hjortshøj. Bemærk, at alle disse aktiviteter 

bruger plads. Hønsene skal hele tiden have nyt græs at gå og prikke i. Gederne skal have græs at 

spise. Grisene skal have skov, det er deres naturlige omgivelser. Æbletræerne tager plads, men 

giver også frugter til både dyr, beboere, børnehavebørn og lækkersultne forbipasserende. Bemærk 

også, hvordan de nedenstående aktiviteter er indbyrdes forbundne, så man kan ikke bare fjerne 

nogle aktiviteter, uden at det forringer de øvrige. 
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Grøntsagsfællesskabet drives af interesserede 

borgere fra hele byen. Der er over 100 

medlemmer i 2021. Her dyrkes ca. 30 forskellige 

slags grøntsager og blomster i hele 

vækstsæsonen. Grøntsagsfællesskabet får 

assistance fra Andelssamfundets 

markplanlæggere, regnskabsføring, sædskifte, 

forsikringer m.m.  

Hvert år får grøntsagsfællesskabet en ny mark at 

dyrke deres grønsager på. Før grønsagerne er 

der kløvergræs i 2-4 år på marken, så 

jordfrugtbarheden er i top, og den gødes 

yderligere med gødningen fra høns og geder.  

 

 

 

Klappegederne og grisene er store attraktioner 

for familier med mindre børn, mens større børn 

kommer på egen hånd. Andelssamfundet 

finansierer driften, og dyrene bliver passet af 

lokale frivillige. Kødet fra de voksne dyr sælges i 

dagligvarebutikken ”Høkeren”, der drives af 

frivillige og har ansat folk med særlige behov. 

 

 

 

 

Høns og æg. Det mobile hønsehus flyttes ofte rundt på 

Andelssamfundets marker, så hønsegården er fyldt af 

arealer med frisk grønt, orm og insekter. Det betyder, at 

hønsene kommer til at leve et liv så tæt i 

overensstemmelse med deres naturlige adfærd som 

muligt. Det resulterer i æg af en særlig god kvalitet, 

græsæg.  

Der er borgere med særlige behov, der har fået en 

meningsfuld arbejdsplads, idet vi investerede i det 

mobile hønsehus og høns, der skal passes på daglig 

basis. Men hønsene får derudover mange besøgende 

hver dag fra børnefamilier, daginstitutioner og folk fra 

byen der går en eftermiddagstur. 

Hønsene spiser gerne overskydende grønsager og 

grønsagsrester fra grøntsagsfællesskabet. Til gengæld 

bruges deres hønsemøg som gødning til afgrøderne. 
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Kløvergræs er den bedste landbrugsafgrøde til at 

opbygge jordfrugtbarhed og lagre CO2.  

Når der går 5-10 ammekøer på kløvergræs-markerne, 

er deres klimabelastning lavere end klimaopbygningen 

på arealet. Disse køer har samtidig god plads og stor 

trivsel, ligesom kødet fra dem er sundt og smagfuldt. 

Køerne kan i vidt omfang øge biodiversiteten på 

markerne.  

Et nyt staldprojekt afventer den kommende Helhedsplan 

for Hjortshøj, og gør at vi ikke for nærværende har køer 

på markerne. Men når de kommer igen, indgår de i 

kredsløbet med kløvergræsmarker, høns og grønsager. 

 

 

 

 

Spor i Landskabet er vandrestier, der giver 

joggere, hundeluftere, vandrende m.fl. i Hjortshøj 

mulighed for at opleve sider af den danske natur, 

som ellers ikke er tilgængelige for 

offentligheden. Sporet ved Andelssamfundet er 

registreret på www.spor.dk og vedligeholdes af 

et lokalt, frivilligt stilaug.  

Der er etableret en Friluftsbase med bålsted, 

siddepladser og sejldug i forbindelse med 

stierne. Pladsen vedligeholdes af frivillige og 

benyttes af daginstitutioner, skole og familier. 

I 2021 er der opstillet lokalt producerede 

egetræsbænke på gode udsigtspunkter. 

 

 

Økologisk korn til brød dyrkes uden pesticider og 

kunstgødning og har en meget høj kvalitet. Det er i 

helt særlig grad velegnet som brødmel.  

Kornet afsættes til mølleriet Aurion, hvorfra vi hvert 

år køber 3 ton renset og kværnet mel, der 

anvendes til brødproduktion i det lokale bageri, 

som bages af beboere med særlige behov og 

sælges til byens borgere i dagligvarebutikken 

”Høkeren”.  

Hver gang der har groet grønsager på en mark, 

dyrkes der korn, mens næste års kløvergræsmark 

langsomt vokser op under kornet. 

Det er planen, at kornet skal bearbejdes lokalt, så 

byens borgere kan købe lokalt produceret korn og 

mel, efter de har fulgt med i kornets vækst og 

modning på deres ture ad stierne i landskabet. 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fxn--brdvrk-sua5l.dk%2Fbrodvaerksbageren%2Frent-mel-i-posen%2F&psig=AOvVaw0K3GoXBTo1fhTlOWct9dFj&ust=1581527371983000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODvluD-yecCFQAAAAAdAAAAABAO
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Inde i Andelssamfundet ligger to frugtplantager med 

forskellige sorter af danske æbletræer. En gruppe af 

frivillige passer og udvikler de små æblelunde, så der 

hvert år høstes hundredevis af kg æbler til umiddelbar 

glæde for børn og voksne i Hjortshøj.  

Nogle æbler presses til økologisk most på Store 

Pressedag, hvor alle fra Hjortshøj kan komme og få 

deres egne æbler presset samtidig. 

Frugtplantagerne og den udbredte biodiversitet i 

Andelssamfundet indgår i en vellykket symbiose med 

bistaderne og honningproduktionen. 

 

 

 

Økologisk Skolegård arbejder med formidling til 

besøgende skoleklasser, børnehaver og andre 

større grupper. Der er omkring 30 besøg hvert år. 

De bliver vist rundt i Andelssamfundet og det 

økologiske landbrug med stor vægt på sanselige 

oplevelser.  

 

 

 

 

 

Biodiversitet og natur. Foreningen Landsbyliv i 

Hjortshøj koordinerer projektet Vild med Vilje. Det 

omfatter bl.a. blomsterrige grøftekanter langs 

markvejene, og ”Vild med Vilje” hotspots flere 

steder. Her er der plantet og sået de arter, der er 

naturlige for dette område.  

Vild med Vilje arealerne vedligeholdes af en frivillig 

naturgruppe. 

Der er allerede for mange år siden genoprettet tre 

små søer, som før var drænet væk.  

 

 

Et areal med flot udsigt er udlagt til 

rekreative og kunstneriske udtryksformer, 

som egner sig til at foregå ude i landskabet,  

To grupper biavlere har stader stående i 

hegnet og producerer lokal honning. 

 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fboligforalle.dk%2Fskab-vaerdi-med-aebletrae-i-haven%2F&psig=AOvVaw1K3l3mj0JP0oakZ-DC3d9y&ust=1581528054500000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKicz6GByucCFQAAAAAdAAAAABAL
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Høstmarked. Hvert år modtager 

Andelssamfundet 700-1.000 

nysgerrige borgere til høstmarked.  

Vi kører dem med traktor ud i 

landskabet, og lader dem høste 

grønsager, kæle for dyrene, hoppe i 

halm og i det hele taget opleve nogle 

af de glæder ved et landbrug, som en 

byboer sjældent kommer i kontakt 

med. Mange kommer igen år efter år. 

Høstmarkedet involverer hvert år 

mellem 50 og 75 frivillige fra hele 

byen.  

 

 

 

 

 Et mindre areal er udlagt til 

dyrkningshaver for lokale 

beboere. Der er dyrkningspligt 

og al dyrkning skal foregå 

økologisk.  

Der er etableret en sti langs 

haverne, som er offentligt 

tilgængelig. 

 

 

 

 

 

 

For et par år siden blev der oprettet en bær-gruppe, som fik midler af 

Andelssamfundet til at købe jordbærplanter og bærbuske. Gruppen er i gang med 

at udvide arealerne med stiklinger fra de indkøbte planter.  
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Herunder ses udtalelser fra 2020 om betydningen af landbruget ved Andelssamfundet i Hjortshøj: 

 

 

Landbruget og dagtilbuddet i 

Hjortshøj – børnehaver, 

vuggestuer og dagplejere.  

”Institutionerne i Hjortshøj er alle 

placeret midt i Hjortshøj by omgivet 

af skov og med muligheder for 

besøg til Andelssamfundets husdyr 

og udearealer. 

 

 I hverdagen betyder det meget, at 

børnene får mulighed for adgang til 

disse helt oplagte læringsmiljøer i 

lokalområdet. Vi kan ikke blive 

inviteret ind i ret mange 

konventionelle landbrug, så muligheden for den læring og det kendskab børnene får her er ret 

unikt. Det være sig både i forhold til dyr, natur, miljø og bæredygtighed. Vimby bliver besøgt, og vi 

bliver taget godt imod når børnegrupper er på ”restaurant” i cafeen. Samtidig benytter vi os af og til 

af muligheden for at leje fælleshuset Solhuset og Østergårdsgrunden til leg og planlagte aktiviteter. 

Frugttræerne besøges også særligt i efteråret, hvor her bugner med frisk frugt”. 

Dagtilbudsleder Helle Bennekov Schjødt, Hjortshøj Dagtilbud 

 

 

”Virupskolen har stor glæde af den 

mangfoldige natur omkring 

Andelssamfundet i Hjortshøj. Vi 

benytter os jævnligt af de mange 

muligheder området giver til både 

spontane og planlagte ture i 

undervisning og SFO.  

De spontane ture med fokus på 

nærvær, oplevelse og natur i form af 

det rige dyre- og planteliv, giver 

børnene erfaringer med alt lige fra at 

klappe gederne og køerne, 

beundrede smukke, vilde blomster til 

at følge årets gang på ”insekthotellerne”.  

Af planlagte ture kan nævnes undervisningsforløb, der levendegøres gennem ekskursioner med et 

bestemt fokus på fx ”Kartoflen”, Bæredygtige energiformer”, ”Husdyr”, ”Fra haver til maver” o.lign. 

Vi ser Andelssamfundets muligheder som et stort plus for Virupskolen og et integreret læringsrum, 

som benyttes af 0.-9. klasse. Vi oplever os værdsatte, at vi er velkomne, og at vi dermed gives 

adgang til en mangfoldighed som gavner vores undervisning og børnenes læring.”  

Lise Solkær Solskov, konstitueret pædagogisk leder i SFO og indskoling på Virupskolen 
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Eksempler på udviklingsprojekter i landbruget i nærmeste fremtid 

Andelssamfundet har etableret en planteskole med hasselbuske, hyld og andre arter af naturligt 

forekommende, vildtvoksende planter i Midtjylland. Disse planter udplantes til et offentligt 

tilgængeligt, levende hegn, når de er store nok i 2022 eller 2023.  

Landbrugsgruppen bidrager til opbygning af erfaring i dyrkning og forarbejdning af planteproteiner, 

som er et felt i rivende udvikling i Danmark. Andelssamfundet dyrkede i 2020 hestebønner på 7 

hektar. I 2021 dyrkes ærter til tørring og humant konsum, som sælges lokalt. 

Der opsættes illustrative og forklarende skilte ved de aktiviteter, der ligger ud mod de mest 

befærdede markveje og stier i landbrugsarealerne. Her kommer mange børn forbi på vej til og fra 

skole, fordi stierne er linket til cykelbroen over banen. Her kommer dagplejere og pædagoger forbi 

med børn, og mange går tur her i fritiden.  

Vi har også mere langsigtede udviklingsplaner indenfor samme almennyttige ramme som hidtil. 

Disse planer venter bare på at Aarhus Kommune gør det muligt at tænke og handle langsigtet på 

landbrugsjorden. 

 

Kunne vi ikke bare flytte aktiviteterne over på et andet stykke jord? 

Vi er blevet spurgt om vi ikke bare kan dyrke et andet stykke landbrugsjord, så jorden kunne 

bebygges efter Temaplanens beskrivelser.  

Nu er det sådan, at arealerne mod Nord og mod Vest allerede er blevet bebyggede. Mod Syd 

lukker Letbanens skinner for overgang, og mod Øst er der en landmand, som på ingen måde er 

interesseret i at afgive jord. Vi skulle således køre et helt andet sted hen, hvis vi skulle dyrke på 

anden jord. 

Succesen og mangfoldigheden i det frivilligt drevne landbrug i Andelssamfundet i Hjortshøj skyldes 

muligheden for at kunne lægge mange arbejdstimer bredt fordelt i fritiden: Vi kan gå ned og fodre 

dyrene mellem to regnbyger, vi kan lige nå at fræse et jordstykke inden aftensmaden, vi kan holde 

øje med dyrene fra vore vinduer, vi kan tage en gruppe med ud i landbruget i forbindelse med en 

rundvisning, vi kan tage en skoleklasse med ind i et fælleshus hvis det regner osv. osv. 

Dertil kommer, at beboerne med særlige behov kan gå ud til hønsene for at samle æg og gå ud til 

alle de andre små opgaver, som giver mening for dem og som medfører, at de er en del af et 

fællesskab. Meget af dette ville ikke kunne lade sig gøre, hvis de skulle køres ud til deres opgaver, 

for det er der ikke afsat pædagogiske ressourcer til.  

 

 

Vi håber at Aarhus kommunes embedsmænd og politikere kan se værdien af at lade den frivillige 

indsats på landbrugsarealerne ved Andelssamfundet i Hjortshøj fortsætte med at blomstre i mange 

år endnu.   

 

 

De bedste hilsener fra  

den frivillige landbrugsgruppe i Andelssamfundet i Hjortshøj 

 


