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En vision om tilgængelighed og udvikling af
bynær natur for over 100.000 mennesker ved
Egådalen, Aarhus Nord.

Visionen
Det nordlige Aarhus er et af de helt store udviklingsområder i kommunen. Man forventer en tilvækst
på mere end 20.000 indbyggere de næste ca. 10 år, - alene i Lisbjerg og Nye. Det er mere end indbyggertallet i Skanderborg. I det nordlige Aarhus bor der i dag ca. 100.000 indbyggere. Med så stor en
tilvækst vil presset på, og ønsket om rekreative, grønne områder og idrætsfaciliteter vokse.
Mellem Kasted mose og Egå Engsø er der 5 helt enestående natur- og fritidsområder, som med fordel kan bindes sammen, så man får et samlet attraktivt grønt område. Området har tidligere rummet
møller, hvorfor vi har valgt navnet ’Mølledalen’.
Byområder med begrænset adgang til naturen og uden idrætsfaciliteter bliver sjældent succesfyldte.
Mølledalen rummer store muligheder for at gøre byudviklingen i området til en succes. Den bynære
natur, som tunneldalen mellem Egå Engsø og Kasted fremviser, bør bevares og styrkes gennem flere
og bedre stier og naturgenopretning. Mølledalens grønne områder er fragmenterede. Der er behov
for en helhedsplan, som samler naturen i Mølledalen og gør den tilgængelig. En opgave for Aarhus
Byråd. Der bør etableres sammenhængende stier og andre fritidsfaciliteter, der øger nytteværdien af
den gamle ådal. De ca. 100.000 beboere syd og nord for Mølledalen og de mange nye tilflyttere, har
brug for et åndehul. Fysisk og psykisk velvære er i høj grad baseret på naturoplevelser i det grønne.

Lisbjerg Skov
Skoven består egentlig af to skove. Mod nord den mere en 100 år gamle skov, og mod syd til
Elevvej den nye, som blev plantet ad to omgange. Førte del i 1990/91 og anden del i 1996. Før
plantningen blev påbegyndt, skulle arkæologerne screene området. Og der blev gjort nye
fund ud over pottefund, dukkede der også en gravplads frem. Skoven ligger i et eventyrligt
jernalderlandskab, hvor gamle træer og skovsøer veksler med åbne landskaber og giver plads
til både leg og fornyelse. Pladsen er dermed oplagt til rollespil og dagen kan slutte af med
mad og bål. I skoven finder man en shelterplads. Der er toilet, vand og affaldspladser.

Egå Engsø
Søen blev anlagt i 2006. Den er på ca. 100 ha og anlagt på tidligere landbrugsarealer. Søen
er beliggende i den østlige del af området og er en af kommunens to store, nyanlagte vådområder. Det er et unikt, urbant naturområde bestående af sø, enge og en omkransende
sti, benævnt Hjertestien. Søen er hjemsted for et rigt fugleliv, hvor ikke mindst havørnen
tiltrækker sig opmærksomhed. En tur langs engsøen byder på mange naturoplevelser. Der
er både legeplads, træningsredskaber, bålplads og pavillon ved stien. Fra et udkigstårn kan
man med kamera og kikkert nyde det rige fugleliv.

Mollerup skov
Skoven er på 101 ha og blev anlagt i perioden 1993-95, hvor der blev plantet 212.000 træer. Heraf er 183.000 bøg og eg. I skoven er der etableret en indhegnet hundeskov med vand, toilet, affaldsspande samt bænke og borde. Et rekreativt område som byder på mange naturoplevelser.
Mollerup Skov er, ligesom Lisbjerg Skov, bynær natur til glæde og nytte for beboerne.

Mollerup Golf Club
Det første golfslag blev slået i 1968, da Aarhus Golf Club åbnede en 9 hullers bane. I 1992 blev Mollerup Golf Club dannet. Klubben har i dag ca. 1100 medlemmer i alderen fra 5 til 90 år, og med den store byudvikling i området forventes medlemstallet indenfor de nærmeste år at stige. En forsigtig prognose peger på ca. 500 nye medlemmer. Klubben råder i dag over en 18 hullers golfbane, en PAR3 bane, drivingrange, puttinggreen mv. samt et stort centerområde med klubfaciliteter, golfbutik samt
Mollerup Golf Café og selskabslokale. Cafe og selskabslokale er åbent for alle og festlokalerne bruges
ofte af lokale beboerne til fødselsdag og bryllup.
Da medlemstallet forventes at stige, ønsker klubben at etablere 9 huller nord for den eksisterende 18
hullers bane. Klubbens vision er at udvikle disse huller som en multifunktionel golfbane. Dvs. at golfbanen indrettes således, at andre end golfspillere har mulighed for at bruge og bevæge sig rundt i arealet - naturligvis på stier med sikkerhedsafstand til banen. Der kan f.eks. etableres kondistier
hjertestier , legepladser, fresbeegolf eller lignende. Ja, måske kunststier? På den måde vil arealet bli
ve til gavn for alle frilufts- og naturinteresserede.

Geding-Kasted Mose
I toppen af Egåtunneldalen, mellem Geding og Kasted, ligger et 30 hektar stort moseområde.
Området er kendt for sine mange nattergale, der kan høres på stille aftener i forsommeren.
Derudover lever pungmejsen, rådyr og ræve i mosen, og de har nu fået selskab af gallowaykvæg og vandbøfler. De skal sørge for at afgræsse området, så der kommer bedre levesteder for endnu flere plante- og insektarter. Mosen har stor diversitet med mange plantearter og
et rigt dyreliv.

Den sammenhængende cykel-, motions- og gangsti.
For at Mølledalen kan blive et attraktivt natur- og fritidsområde, må der etableres sammenhæng. Der er
brug for en helhedsplan, som sikrer denne sammenhæng og giver adgang til naturområdet, udenfor den
overordnede infrastruktur. Et sådant stinet kan med fordel etableres i sammenhæng med eksisterende
stier. Det giver mulighed for en stærk variation i distance og oplevelse. Nogle vil bruge hele stien, andre
små udvalgte områder, men vigtigst er, at de 5 rekreative områder bliver koblet sammen.

Sculptures by the Valley
Hele Mølledalen rummer geologiske, biologiske og historiske værdier. I vikingetiden kunne man f.eks.
fra AAhusbugten sejle næsten til Kasted. Stier og opholdsområder vil derfor kunne fortælle historier.
Men også kultur kan være med til at gøre området attraktivt at færdes i. I det sydlige Aarhus er der en
række skulpturer skåret i udgåede træer. Ved stranden syd for Giber å kan man se stenskulpturer i
vandkanten. Aarhus har også haft Sculptures by the Sea, hvor kunst og natur mødte hinanden. Det blev
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Mølledalen skal naturligvis også have en kunstnerisk oplevelse. Måske kunst langs en sti ved åen? Eller
i skoven? Eller i erhvervsområdet i Skejby? Skejby rummer udover Regionshospitalet store domiciler for
nogle af landets førende firmaer. De fleste domiciler har store ubrugte friarealer kun anlagt med græs.
Disse mange græsarealer kunne man bruge til at opstille skulpturer. Firmaerne kunne sponsorere
kunstnere, og området vil kunne blive en spændende skulpturpark til glæde for medarbejdere og andre
interesserede medborgere.

Hvordan kommer vi så videre?
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Vision Mølledalen er en kraftig opfordring til Aarhus Byråd. Det er nu, der skal handles.
Det er nu, der skal laves en helhedsplan, som sikrer en sammenhængende udvikling for
Mølledalen. Befolkningsunderlaget er er et stærkt argument. Skal byudviklingen i det
nordlige Aarhus lykkes, skal området være attraktivt. Det kræver adgang til naturen, fritids- og sportsfaciliteter. Vi deltager naturligvis gerne i en dialog om, hvorledes denne
proces kan gennemføres.

