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Mårslet 31. august 2021 

Indsigelse vedr. foreslået ny bebyggelse i det nordlige Mårslet 

Vi har i 20 år boet lige i kanten af Mårslet ud for de marker, der af Aarhus Kommune i temaplan 
‘Areal til alle boligtyper’ er foreslået inddraget til ny bebyggelse. Vi er både på egne og på Mårslet 
byudviklings vegne interesserede i at bevare de storslåede grønne områder, der omfavner og 
markerer Mårslet, og vi er således imod yderligere bebyggelse i den nordlige del af Mårslet. 

Det er vi af følgende grunde: 

• Mårslets DNA – og byens landskabelige omgivelser 
• Problematisk hørings- og indsigelsesproces de seneste år 
• Egeninteresser 

 

 

Mårslets DNA – og byens landskabelige omgivelser 

En væsentlig del af det der karakteriserer og kendetegner Mårslet er sammenhængen mellem 
beboelsesområderne og den omkringliggende natur. De landskabelige områder, der omkranser 
byen og som sammen med de to kiler udgør den særegne sammenhæng mellem by og land vægtes 
højt blandt byens borgere. Specifikt er den 
nordlige del af byen karakteriseret af åbne 
vidder og en enestående udsigt op mod 
Jelshøj og de store landområder og marker 
der strækker sig langt. Det er vigtigt for 
Mårslet at værne om denne flotte naturlige 
afgrænsning som byen har mod nord. Og 
som er afgørende for, at Mårslet er den 
selvstændige by den er, og ikke fornemmes 
som en forstad til Aarhus. En stor del af 
charmen ved Mårslet er netop, at man på 
ingen måde mærker storbyen tæt herpå, 
men derimod tydeligt mærker, at man er i 
det overskuelige, velfungerende mindre 
bysamfund som Mårslet er. Her er de grønne 
områder rundt om byen helt afgørende fortsat at holde fast i, idet byen ellers udvikler sig til et stort 
parcelhusområde med funktionelle stisystemer og ringvej – men uden den kerne og centrale 
samlingspunkt, som er det der gør Mårslet unik og attraktiv. 
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Mårslet Fællesråd har i flere år – og i tæt samarbejde med Aarhus Kommune – arbejdet flot og 
dedikeret med en Helhedsplan for byen og det omkringliggende område. I forbindelse med 
udarbejdelsen af Helhedsplanen er der de seneste år afviklet en række borgermøder, hvor byens 
borgere såvel som foreninger inviteredes ind til nogle grundlæggende diskussioner om byens 
udformning, afgrænsninger og natur. Helhedsplanen indeholder således en række centrale 
principper som udtrykker den generelle holdning i byen til nogle kerneområder. Det hedder således 
bl.a. i 2 af de i alt 7 kerne principper: Princip nr. 1: ”De grønne kiler og kirken i centrum, deler til 
sammen byen i to områder. De tilstødende boligbebyggelser respekterer dette princip siden den 
oprindelige plan i 1962. Det skal sikres, at de grønne kiler og kulturlandskabet bevares for al 
fremtid.”, og i Princip nr. 5: ”Det skal sikres at byens møde med det åbne land/marker bevares for al 
fremtid. Dette omfatter også en varig adskillelse af Mårslet og Tranbjerg samt bevarelse af de 
fritliggende landsbybebyggelser i 8320”  

Fællesrådet har efterfølgende nedsat en 
arbejdsgruppe i byen, der arbejdede med 
”Byens Afgrænsning” og hvordan og hvor 
byen skal udvikle sig fremover. Ligesom 
det specifikt er vigtigt for Mårslet ikke at 
smelte sammen med nabobyer (som 
Tranbjerg), gennemsyrer det generelt 
Helhedsplanen, at natur og de 
landskabelige områder omkring byen er en 
helt central kerne i Mårslets selvforståelse 
og dets prioriteter. 

Som del af det aktuelle forslag om nye 
udstykninger nord for Mårslet er der fra 

Aarhus Kommune endnu ikke konkrete bud 
på forsyningsvej og funktionelle forbindelsesveje. Men det må formodes at større vejprojekter er 
helt afgørende for at de omfattende ny-udstykninger kan fungere, og således er det sandsynligt, at 
Kommunen allerede har tænkt på en form for nordlig ringvej, helt i tråd med Fællesrådets 
anvisning. Hvis der – stærkt imod Helhedsplanens principper – anlægges en sådan ny vej nord om 
byen, vil vi reelt ende med at have 2/3 af byen omkranset af en omfartsvej. Det er unægtelig ikke i 
tråd med Helhedsplanens principper om at sikre, at byens møde det åbne land bevares i al fremtid. 
Tværtimod vil Mårslet by forandres markant med anlæggelse af en nordlig omfartsvej og dertil 
hørende 3-400 nye udstykninger langs vejen. Byen vil udvikle sig fra den i dag sammenhængende 
by med en naturlig kerne omkring kirke, torv og skole, til et fremtidigt stort parcelhusområde, med 
omfartsveje, der nemt transporterer folk til og fra Aarhus uden egentlig tilknytning til selve Mårslet. 
Store dele af byen bliver i højere grad blot kønsløse bebyggelsesområder som kunne anlægges hvor 
som helst, idet de ikke kan eller vil få den naturlige tilknytning til Mårslet som de fleste af os andre 
sætter stor pris på. Byer må og skal udvikle sig og gerne vokse, og Mårslet har netop udviklet sig 
meget igennem alle årene, hvor der både i syd og i nord er tilføjet hundredevis af nye udstykninger. 
Men at tilføje yderligere 3-400 udstykninger er alt for voldsom og vil radikalt ændre det Mårslet vi 
holder af. 

For nogle år siden vedtog Aarhus Kommune, at løgringsvækst af omegnsbyerne til Aarhus skulle 
ophøre. Det var der mange gode grunde til, fx at landet mellem byerne forsvandt og at afstanden 
fra de nye beboelser til kollektiv trafik og byens butikker kommer til at blive så stor, at de i stedet 
vælger bilen. Et andet eksempel er, at disse store parcelhusbyer vil medføre alt for store skoler, 
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eller måske oprettelsen af to skoler, hvilket vil være ædelæggende for den lokale 
sammenhængskraft i byen. I stedet skulle man fortsætte de oprindelige planlagte helt nye byer, fx 
Ny-Malling. Det vil både give mulighed for at planlægge fornuftigt fra start, samt for alvor give 
kommunen en markant vækst i antal nye udstykninger. Det vil være langt mere perspektivrigt og 
fremtidsorienteret fremfor at ødelægge de eksisterende velfungerende byer med nye løgringe. 

 

Problematisk hørings- og indsigelsesproces de seneste år 

Beslutningsprocessen de seneste år omkring nye udstykninger i den nordlige del af Mårslet har 
foregået på en mærkværdig fordækt og forskudt facon. Vi er mange der sidder tilbage og føler, at vi 
nu skal forholde os til noget som reelt har været i proces i meget lang tid imellem Aarhus 
Kommune, Mårslet Fællesråd og jordbesidder Jens Thomsen. Vi tror ikke, at nogen af parterne 
bevidst har planlagt – eller ønsket – at processen er skjult eller på anden måde haft onde hensigter. 
Men reelt kan man konstatere, at arbejdet med byens udvikling er foregået hen over hovedet på 
almindelige husejere og borgere. Blot for at nævne et par konkrete eksempler på, hvordan vi føler 
os omgået og reelt ikke har haft en chance for at se, hvilken vej udviklingen går: 

• Ny-Hørretløkken (Lokalplan 1115) besluttes for flere år siden (ca. 130 nye udstykninger), og den 
naturlige føde-vej er forlængelse af den vej, der allerede føder det eksisterende Hørretløkken 
(vejen er utvivlsomt oprindeligt anlagt med netop det formål også at føde en Ny-Hørretløkken). 
Den beslutning omstødes pludseligt efter at Rådmand Benjamin Simsek er inviteret på kaffe i 
det eksisterende Hørretløkken. Pludselig skal det ny område fødes via helt ny vej ude i det 
grønne område nord for byen. Der er ingen reelle argumenter bag, andet end at Hørretløkken 
ikke ønsker den øgede trafik på en allerede vel-dimensioneret vej oprindeligt tiltænkt netop 
det. 
 

• Som følge heraf skal landmand 
Jens Thomsen finansiere denne ny 
vej nord for byen. For at 
finansiere det er det afgørende, at 
der bygges flere huse langs denne 
nye vej. Det passer fint ind i 
Kommunens generelle ønske om 
flere udstykninger, så landmand 
og kommune har fælles interesse. 
 

• Samtidig arbejde Fællesrådet på 
at etablere en nordlig ringvej, 
fordi det åbenbart passer ind i 
forskellige udvalgs tanker om 
byen. En sådan ny ringvej 
understøtter ovennævnte behov 
for at føde Ny-Hørretløkken, som 
igen understøtter Jens Thomsens ønske om at sælge udstykninger. Fællesrådet vælger (uvis af 
hvilken præcis grund, men i sammenhæng med cykelsti- og natur-udvalgsarbejdet forstås) at 
tegne forslaget til ringvejen helt fra Beder-Behring vejen over til Hørretvej. Derved er det er 
fuld ringvej, der sammen med Beder-Behring vejen derved vil omkranse 2/3 af hele Mårslet. 
 

Kort over Mårslet udarbejdet af Mårslet Fællesråd 
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• Fællesrådets forslag til denne ringvej figurerer herefter på de kort, som benyttes til forskellige 
borgermøder, senest høringsmødet forrige uge. Det er således nu et meget konkret forslag, 
som folk af gode grunde begynder at forholde sig til, og se som en del af en beslutning. På 
seneste høringsmøde vidste man vitterlig ikke om den indtegnede ’nordlig ringvej’ var 
indtegnet af Kommunen eller Fællesrådet. 

Konsekvensen af denne række af begivenheder og processer er, at nogle få folks tanker og ideer 
lige så stille bliver ’the new normal’. De tegnede streger begynder man at tage for givet og at 
planlægge efter, uden egentlig at sætte spørgsmålstegn ved hvordan de opstod, hvilke ideer der 
oprindelig lå bag, eller hvilke motiver der lå bag. Det er denne proces, der for os almindelige 
borgere er meget vanskelig at følge, endsige opdage at der foregår. Og pludselig er processen så 
langt henne, at vi andres opråb synes helt irrelevante, idet ’the new normal’ er modnet gennem 
flere år i mindre kredse. Det er et klart demokratisk problem, at vi andre kommer så sent ind i 
kampen, at det virker håbløst, fordi toget allerede kører én retning. Det er næsten umuligt som 
almindelig privatperson at stille noget op imod. 

Desuden er det uacceptabelt, at denne seneste høringsrunde om ’Areal til alle boliger’, specifikt 
forslaget om at inddrage det nordlige Mårslet, er blevet kendt af os almindelige borgere så sent, at 
vi reelt har meget kort tid til at komme ind i debatten og argumentere fornuftigt og gennemtænkt. 
Ingen af os direkte berørte af dette forslag (altså os der i givet fald vil få nye naboer lige på den 
anden side af hækken) er blevet informeret eller notificeret af Aarhus Kommunen gennem hele 
denne proces. Vi skrev et høringssvar primo 2020 vedr. forbindelsesvej til Ny-Hørretløkken 
(Lokalplan 1115), som – set i bakspejlet – var det der tilsyneladende startede hele denne proces 
omkring endnu yderligere udstykninger i området, men er ikke på noget tidspunkt blevet notificeret 
om disse nye planer. Ikke før vi selv ser at der indkaldes til høringsmøde i august. 

Man sidder lidt hjælpeløs tilbage og føler det ganske håbløst og nyttesløst at deltage i debatten, 
idet man allerede er langt bagud i indsigt og forståelse af, hvad der reelt foregår. 

 

Egeninteresser 

Undertegnede har naturligvis også en 
egeninteresse i fortsat at have vores hus 
og matrikel liggende lige i kanten af 
Mårslet og dermed med den dejlige 
nordlige natur i umiddelbar nærhed. Vi 
har boet her i 20 år, og i den tid er byggeri 
og flere huse kravlet nærmere. Senest er 
trekantsområdet Hørretløkkevej-
Jelshøjvej-Hørretvej udstykket til 13 nye 
parceller, som netop nu er udbydes til 
salg. Det betyder allerede, at vores private 
grusvej inddrages i det omkransende 
stisystem for de nye boliger. Nye boliger 
er naturligt i et rimeligt omfang, og vi 
byder således vores 13 kommende nye 
naboer og genboer velkommen på en grund som gennem mange år har været planlagt til 
udstykninger, og som udnytter et naturligt hul passende til boliger. Sammen med de allerede 
planlagte ca 130 nye matrikler ved Ny-Hørretløkken (lokalplan 1115), betyder det, at denne 
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nordlige flanke af Mårslet allerede – og det ér besluttet - har fået tilført et markant antal nye 
boliger (oveni den omfangsrige udvidelse af Hørretløkken, som er gennemført de sidste 10-15 år). 
Det betyder med andre ord, at der gennem mange år allerede ér udvidet markant i det nordlige 
Mårslet.  

Vi har derfor vanskelig ved at forstå 
rimeligheden i at Kommunen oveni alle disse 
allerede besluttede og gennemførte byggerier 
de seneste år, nu allerede har yderligere 
nordligt landskab på tegnebrættet. Det virker 
helt desperat, at der således foreslås 
yderligere 220 nye boliger oveni dem der 
allerede er planlagt, men endnu ikke bygget. 

Vi er særligt uforstående over, hvorfor Aarhus 
Kommune har valgt at inddrage området øst 
for Jelshøjvej (området umiddelbart mellem 
Mårslet og Hørret). Dels har det ikke tidligere 

været diskuteret som mulig udstykning, og dels 
repræsenterer det meget direkte overgangen til Jelshøj Bakker og Ådals-området. Og det indgår 
slet ikke i nogen konkret udviklers forslag, men er alene Kommunens eget forslag for yderligere at 
optimere antallet af nye udstykninger. 

At man nu vil planlægge en så massiv yderligere udbygning, er naturligvis for os lokale beboere et 
stort problem. Vi har gennem alle årene fået forsikringer fra både Aarhus Kommune og Mårslet 
Fællesråd om, at den nuværende nordlige afslutning af byen agtes fastholdt. Vores eget hus er et 
200 år gammelt bindingsværkshus, som udgør 
en naturlig og mangeårig markering af 
bygrænsen. Det er klart, at vi ikke ønsker at se 
vores hus og grund ændre sig fra en del af 
Mårslets landlige grænse til i fremtiden at blive 
en aftægts-anakronisme midt i et kæmpestort 
parcelhuskvarter. Der ér som sagt allerede 
bygget mange – og nogen allerede under 
opførelse – nye matrikler og huse i denne del 
af byen. Det er ikke rimeligt for os, der har 
boet her længe at presse den udvikling mere 
end den allerede bliver. Den udsigt og den 
landlige charme som vi netop har fundet 
interessant og valgt vores hus efter oprindeligt, 
vil ændre sig radikalt og vil forsvinde. Og det 
understreges lige igen: Vi hár allerede fået massevis af nye udstykninger i det nordlige Mårslet – 
også tæt heromkring vores hus. At fuldstændig drukne os på alle  sider er meget imod de planer og 
forsikringer som Kommunen tidligere har signaleret meget tydeligt for afgrænsningen mod nord, 
herunder bevarelsen af de grønne områder omkransende byen. 

 

 

Det nordlige Mårslet set fra Jelshøjvej 
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Vi ser frem til en åben og gennemsigtig proces med relevante høringsmøder, hvor vi som borgere 
har mulighed for dels at blive orienteret, og dels at give vores holdninger klart til kende. 
Undertegnede uddyber meget gerne ovenstående perspektiver og argumenter, ligesom vi meget 
gerne deltager i afklarende møder hos Natur & Teknik. Vi er indstillet på en konstruktiv, åben og 
positiv dialog om Mårslets fremtidige udvikling, specifikt omkring udviklingen af den nordlige del af 
byen. 

Ligeledes byder vi repræsentanter fra Aarhus Kommune velkommen til en kop kaffe herhjemme, 
hvorfra man meget tydeligt og overskueligt kan danne sig et overblik over hele det grønne 
områder i den nordlige del af Mårslet som denne temaplan omhandler, og hermed også ved 
selvsyn beskue de naturområder, man med disse byggeplaner vil nedlægge. Der varm kaffe på 
kanden…J 

Denne indsigelse er ikke blot en gammel-romantisk fornægtelse af al nyudvikling og nye boliger, 
tværtimod er det et konstruktivt og vigtigt input til en fremtidsorienteret bevarelse af et godt og 
velfungerende bymiljø, som løbende skal og bliver udviklet med nye tiltag og nye huse i et 
fornuftigt tempo som byen og omgivelserne kan følge med til. Vi er forpligtigede til ikke at 
ødelægge et eksisterende og velfungerende bysamfund i en iver efter hundredevis af nye boliger. 

På forhånd mange tak for behandling og kommende demokratisk proces. 

 

 

 

Med venlig hilsen 
 

Tine Andresen & Carsten Bedsted Pedersen 
Hørretløkkevej 2 
8320 Mårslet 
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