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Den almennyttige forening Landsbyliv i Hjorthøj indsender dette høringssvar til Temaplan om bebyggelse 

på arealer, som i dag lejes og drives af Andelssamfundet.  

Landsbyliv i Hjortshøj er en forening som organiserer og støtter frivillige fællesskaber, som arbejder for det 

gode liv i byen. Foreningen organiserer årligt mange forskellige kulturarrangementer, driver 

genbrugsbutikken Landsbyens Genbrugs og sy-værksted og arbejder løbende med at udvikle en rigere 

bynatur i Hjortshøj. Gennem årene har Landsbyliv i Hjortshøj arrangeret Hjortshøjfestival, støttet 

spejdernes bålhytte, stilftet Multihusfonden og støttet Multihuset økonomisk, afholdt fællesmøder med 

byens foreninger og støttet kunstprojekter i byen.  

Vi ønsker med dette høringssvar at etablering af boliger på den af Andelssamfundet forpagtede jord 

udelukkende foregår i det omfang som er aftalt med Andelssamfundet på den jord, som i dag ligger i 

byzone (”hjørnegrunden”).  

 

På tur i landbruget - ja det gør man i Hjortshøj 

Skal vi gå en tur i skoven? – ja sådan lyder det ofte i en dansk familie. Men hvor tit hører man forslag om at 

tage på tur ud i landbrugslandet? På trods af at landbruget beslaglægger størstedelen af Danmarks areal er 

det sjældent et udflugtsmål. Når det i temaplanen bliver beskrevet at en del af Andelssamfundets 

landbrugsareal skal bruges til bebyggelse, ja, så er det let at tænke pyt med det. Om det er det ene eller det 

andet dyrket område, der bliver bebygget er vel ligegyldigt? Men det beror på manglede viden og 

forståelse for betydningen af dette areal - både for Andelssamfundet, men i lige så høj grad for Hjortshøj og 

Århus Kommune. På disse arealer har beboere i Andelssamfundet og Hjortshøj gennem 30 år udviklet et 

landbrug, som kombinerer produktion, fællesskab mellem mennesker og øgede naturværdier. Bebyggelse 

af dette område vil underminere de mange års arbejde med at skabe dette fællesskab.  

Livet mellem husene skaber det gode liv 

Landsbyliv i Hjortshøj arbejder for at skabe et levende, aktivt og bæredygtigt Hjortshøj. Foreningen har 

særlig fokus på det liv, som skabes mellem husene. Normalt tænker man ikke på et landbrugsområde som 

et mødested for mange mennesker, men dette er tilfældet for Andelssamfundets landbrugsområde. Et af 

de oplagte udflugtsmål i Hjortshøj er en gåtur rundt i Andelssamfundet. Her kan man besøge høns, geder 

og grise. Her kan man i praksis besøge et landbrug med levende dyr. Man kan opleve dyrene og bagefter fx 

købe æg fra de høns man netop har besøgt. En helt anden oplevelse end man får på en legeplads eller en 

skovtur- og noget som Landsbyliv oplever giver stor værdi for borgene i Hjortshøj. Derfor skal dette areal 

ikke bebygges. 

Århus Kommunes svigter sine egne visioner om medborgerskab 

Citater fra Århus Kommunes hjemmeside:  

Byrådets vision er, at Aarhus skal være en god by for alle. Aarhus skal være en by, hvor der er plads til 

udfoldelse og mangfoldighed, og hvor vi i fællesskab hjælper dem, der har brug for det.    

… at Aarhus skal være en by, hvor vi hele tiden gentænker mulighederne for at udvikle byen i fællesskab for 

på den måde sammen at skabe rammerne for det gode liv. 
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Når Landsbyliv i Hjortshøj ser disse visioner for udvikling af Aarhus, så tænker vi ja, det vil vi rigtig gerne 

være med til. Vi tænker også at der er en grund til at Hjortshøj er så attraktiv en by at bosætte sig i. Den 

grund er at byen summer af liv og fællesskaber og muligheder. En af de centrale aktører for udviklingen i 

denne retning de sidste 20 år er Andelssamfundet og den almennyttige fond Vimby og forening Landsbyliv, 

som er udsprunget af AiH. Herfra er udgået et bofællesskab med udviklingshæmmede i samarbejde med 

kommunen, eksperimenter med bæredygtigt byggeri, energiforsyning og spildevandshåndtering. 

Fællesskaber omkring dyrkning af lokale økologiske fødevarer, inkluderende fællesskaber omkring bageri, 

butik, genbrugs og fikseværksted, en årlig korworkshop for hele byen og en serie af Hjortshøjfestivaller med 

optrædende kunstnere fra hele landet. 

Når den slags vokser op nedefra skal man slå ørerne ud i kommunen og lytte og spørge hvordan man kan 

understøtte denne udvikling. Man skal ikke komme med en plan oppefra og tvinge den igennem, det er 

ødelæggende og i strid med kommunens vision. 

Desværre er det netop det som sker med den nye Temaplan, hvor man modarbejder egne visioner.  

Man ønsker Plads til udfoldelse og mangfoldighed, og hvor vi i fællesskab hjælper dem, der har brug for det. 

Netop dette kan Andelssamfundets landbrugsarealet. Her mødes alle - også beboere i kommunens 

institutioner for både voksne handicappede og børnehaver.  

… hvor vi hele tiden gentænker mulighederne for at udvikle byen i fællesskab for på den måde sammen at 

skabe rammerne for det gode liv. Ordene ’i fællesskab’ virker nærmest som en hån, idet Temaplanen ikke 

bygger på de ønsker som mange borgere i Hjortshøj har fremsat på borgermøder og i arbejdet med en 

kommende helhedsplan for området. Og intentionen om at skabe rammerne for det gode liv kan vi slet ikke 

genkende, da Landsbyliv tværtimod oplever at planen undergraver mange års fælles indsats for at skabe 

rammer for det gode liv.  

Hvorfor ikke bebygge - det er kun på en del af området? 

Jamen, det er da kun et hjørne, som blive bebygget, så det er vel ikke noget problem? Dyreholdet er en 

central del af landbruget og dets værdi for besøgende, og som temaplanen beskriver ”Et husdyrbrug inden 

for det østligste nye boligareal forudsættes ophørt før arealet kan anvendes til boliger” Begrænsning af 

Andelssamfundets dyrehold er således beskrevet som en forudsætning for udvikling af boligareal.  

Hertil kommer at drift af landbrug kræver et vist areal. Et areal der giver basis for at have omdrift med 

forskellige afgrøder for ikke at udpine jorden, for at have nogle maskiner til landbruget og have en rimelig 

areal, når det er nødvendigt at bestille maskinstation til markarbejde, da opstart og transport er dyrt, når 

der hyres maskinstation. Andelssamfundets areal er allerede blevet reduceret flere gange, og yderligere 

reduktion betyder at det bliver endnu sværere at skabe dette landbrug med kombination af oplevelser, 

produktion og bæredygtighed. Landsbyliv i Hjortshøj opfordrer Århus Kommune til ikke at gøre det 

vanskeligere for Andelssamfundet at drive dette unikke areal, men tværtimod støtte at det fremover bliver 

sikret at det kan forsætte.  

 

Fortsat udvikling af eksperimentelt byggeri 

Temaplanen foreslår bebyggelse på to arealer, som begge hæfter sig op på Andelssamfundet. I temaplanen 

skrives følgende: ”Det vil med arealerne i tilknytning til Andelssamfundet kunne sikres, at boformen kan 

videreudvikles med eksperimentelt byggeri. ” Det lyder umiddelbart rigtig og meget lovende, men da 
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udstykningen af arealet er med til at underminere en af Andelssamfundet vigtige grundpiller - landbruget 

med bæredygtig produktion og plads til fælles produktioner i Hjorthøj, så er det ikke en videreudvikling, 

men en afvikling.  

Med disse informationer og argumenter, opfordrer foreningen Landsbyliv i Hjortshøj til at byggeri på 

Andelssamfundets jord tages ud af temaplanen.  

 


