Høringssvar - gælder alle 3 følgende temaplaner:
Landskabet i Aarhus
Naturen i Aarhus
Et grønnere Aarhus med mere blåt

Indsendt af Gl Egå Fællesråd

1) Området syd for Gammel Egå landsby (Hede Enge/Gammel Egå engareal)

I Gammel Egå hilser vi udpegningen af området syd for Gammel Egå landsby som bevaringsværdigt
landskab med mulighed for friluftsaktiviteter meget velkommen.
Allerede i dag fungerer området som rekreativt område med gangstier i vilde naturområder med rådyr,
fugleliv mv. og området har dermed potentiale til at bidrage med en stor oplevelsesværdi.
Området er i dag kunstigt tørlagt via et pumpesystem og er dermed naturligt et vådområde, hvilket gør det
oplagt at anvende arealerne rundt om/langs Egåen i området til tilbageholdelse af vand. Samtidigt kan man
i forbindelse med dette nye vådområde/denne nye engsø (Hede Enge) etablere naturstier til en række
forskellige formål: gangstier, ridestier, mv.

Indsigtlinjer til Egå Kirke og landsbyen Gammel Egå
Indsigtlinjen til Egå Kirke mener vi dog skal bevares, da der gennem mange år er arbejdet for at bibeholde
en indsigtslinje/udsigtslinje til såvel Egå Kirke som landsbyen Gammel Egå. Det vil være meget ærgerligt,
hvis dette arbejde ikke videreføres nu og dette kan med stor fordel dermed tilføjes i temaplanen.
Egåen
I forbindelse med Egåen og etablering af nyt vådområde, vil vi gerne tilføje at der også her med stor fordel
for fiskebestanden kan etableres et omløbsstryg til egåen, da fx laksefisk dermed får mulighed for fortsat at
leve naturligt i åen.

2) Området nord, øst og vest for Gammel Egå landsby
Det øvrige landskab rundt om landsbyen Gammel Egå er ligeledes udpeget som landskaber, der skal
vedligeholdes. Dette flugter med lokalplanen for området, der udpeger landsbyen Gammel Egå som et
fritliggende landsbymiljø.
I dette område ser vi store muligheder i at bevare et markant kulturhistorisk levn, da markerne rundt om
Gammel Egå stadig viser den stjerneform, som udstykninger omkring landsbyer har været baseret på i
Danmark siden Middelalderen. Denne stjerneform med diger ønsker vi derfor bevaret. Der er store

muligheder i området for at etablere naturområder/markområder med stor oplevelsesværdi, som kan
indeholde dyr – får, heste, køer - gerne i forbindelse med stisystem (vandrestier, cykelstier, ridestier mv.)

