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Høringssvar til: 

Temaplan for Landskabet i Aarhus 

Temaplan for Naturen i Aarhus 

Et grønne Aarhus med mere blåt 

 
Harlev Fællesråd har modtaget ovenstående temaplaner i høring. Generelt er fællesrådet meget positive 
overfor det fremsendte materiale. I Fællesrådet bakker vi op om at bevare og beskytte og styrke landskab, 
natur, det blå og det grønne i Aarhus Kommune. Vi ser det som et tegn på, at Aarhus Kommune 
anerkender, at landskabet, naturen, det blå og det grønne er et vigtigt grundlag for at bygge en god 
kommune for alle.  

En enkelt ting må vi dog bemærke. Der mangler en stillingtagen til lys og lysforurening. Det er vigtigt, at 
oplevelsen af mørket ikke forstyrres. Aften- og nattestemningen skal være intakt, og der skal være en 
modsætning til by / lys og ikke bare et lysforurenet mørke. Det kan gøres aktivt ved at undgå kraftige 
lyskilder til unødvendig oplysning af virksomheder, herunder bygninger, skilte, adgang og parkering. Det 
bør især være et opmærksomhedspunkt ved byggeri og anlæg i overgangen mellem by og land samt ved 
stort og højt byggeri. Fællesrådet ser frem til, at Aarhus Kommunes mål og retningslinjer for lys og 
lysforurening implementeres i planerne.  

Derudover ser Fællesrådet frem til, at de mange gode intentioner – især i forhold til de nye potentielle 
friluftsområder – omsættes til handling. Vi kunne godt ønske os, at der aktivt blev arbejdet systematisk for 
bedre og flere rekreative områder og friluftsfaciliteter. Først og fremmest for en digital brugervenlig 
oversigt over de eksisterende stisystemer og faciliteter og dernæst for nye sammenhængende stier, der 
sikrer adgang til det blå og det grønne samt derimellem og på kryds og tværs af kommunen.  

I Harlev og omegn forsøger vi at have et vedvarende fokus på både at beskytte, men også benytte det blå 
og det grønne. Men vi savner, at kommunen tager en mere aktiv rolle i processen. En aktiv rolle i forhold til 
dels at beskytte landskab og natur og dels sætte nye rekreative områder på landkortet for at kommunens 
borgere i højere grad får mulighed for at anvende det blå og det grønne til friluftsliv og udeliv. En mere 
proaktiv indsats fra kommunens side kan næsten ikke være mere påkrævet og timet end nu, hvor vi lever 
med corona, som sætter fokus på hvor vigtigt vores udeliv og udearealer er for vores velbefindende. Vi har i 
højere grad fået øjnene op for de glæder som naturen kan byde på, og vi har i den grad brug for de mange 
glæder, som landskabet kan byde os.   

 

Med venlig hilsen 

 

Sol Strømbo Hansen, Formand for Natur- og miljøudvalget 
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