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General 

Høringsbrev mod nedlukning af Natursamarbejdet Sølyst 

 

Natursamarbejdet Sølyst ligger ud til et fredet område ved Brabrand søen i Brabrand. Et helt 

unikt sted. En grøn oase i byen hvor naturens gang og dyrelivet kan opleves på tæt hold 

både inde og udenfor indhegning. Medarbejderne på stedet har gennem mange år arbejdet 

med forskellige projekter, der giver de besøgende mulighed for at følge med i naturens gang. 

De forskellige dyr på stedet er også meget interessant at opleve. Natursamarbejdet har det 

hele i dette helt unikke naturområde i Brabrand. 

 

Der arrangeres og inviteres til mange spændende arrangementer, hvor alle kan komme og 

følge med i for eksempel den årlige klipning af fårene, honning slyngning fra stedets bistader 

og mange andre oplevelser i årets og naturens gang. 

 

Dagtilbud i Brabrand og Åbyhøj benytter dagligt området til stor glæde for de mindre børn. 

Her kommer de ud i frisk luft og lærer om natur og forskellige dyr, som de ellers ikke vil have 

direkte adgang til. Haver-til-maver projektet har været i gang i mange år, hvor børnene har 

ansvar for at beplante og passe et lille jordlod. Børnene kommer flere gange om ugen for lige 

at tjekke gulerødderne vokser og om hønsene og kaninerne har det godt. De følger dyrelivet 

når de små lam og kyllinger vokser op. På en årlig høstdag høster de alle de afgrøder, de 

har plantet på deres eget jordstykke. Det er en stor dag. Stolt kommer de hjem og kan vise 

hvad de har høstet eller fortælle hvad de har oplevet. Trivslen blandt børnene er helt i top 

ovenpå disse enkle og meget skønne naturoplevelser i nærmiljøet.  

 

Lokalområdets større børn fra lokalskolerne Sødalskolen og Engdalskolen bruger Sølyst til 

udflugter og projekter i forbindelse med deres skolegang. Her kan de selv tage hen, uden det 

kræver lang transporttid længere væk fra byen for at opleve naturen og være en del af den. 

 

I weekenderne er Sølyst et stort tilløb stykke for mange børnefamilier, der benytter området 

som et grønt fristed tæt på byen. Den nemme adgang til stedet om det foregår på gåben, 

cykel, offentlig transport eller i bil gør området specielt attraktivt for mange familier og ældre i 

lokalområdet. Ligesom folk kommer langvejs fra og besøger stedet som en del af 

søndagsturen ud i den friske luft ved Brabrandsøen.  

 

Aarhus Byråd vil gerne, Aarhus har en grøn profil og passer på naturen og klimaet, så 

hvorfor står Sølyst pludselig nedlukningstruet? Det giver jo ingen mening. De udgifter det 

koster at drive Sølyst er ganske små set i forhold til det store udbytte og glæde de mange 

brugere af området har. Bevar Sølyst og adgangen til naturen lokalt. Gør vores børn gennem 

læring og gode naturoplevelser til ambassadører, så de har en viden og forståelse, der gør 

de i fremtiden kan passe bedre på vores klima, natur og dyrelivet.  

 


