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Bemærkninger til forudgående høring af Helhedsplanlægning for 

Tangkrogområdet 

 
 

Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Aarhus ønsker med disse bemærk-

ninger, at tilkendegive en klar afstandtagen til det nyligt fremlagte forslag til 
en udvidelse af Tangkrogen. 

 
Omdrejningspunktet er for DN Aarhus den foreslåede opfyldning af søterritoriet 

og den medfølgende indskrænkning/ændring af kystlinjen syd for byen. Vi me-
ner, at den eksisterende kyststrækning med dens bynære placering er ganske 

enestående og attraktiv, og underforstået ikke bør hverken reduceres eller 
ændres væsentligt. En forlægning af kystlinjen, længere ud i bugten, vil efter 

vores opfattelse spolere den nuværende oplevelse af nærhed til havet, og for-
ringe oplevelsen for de mange, der dagligt spadserer, løber, cykler og i øvrigt 

færdes langs Strandvejen mellem Tangkrogen og Marselisborgskovene.  
 

I øvrigt: 
 finder vi ikke, at forslaget redegør tilfredsstillende for behovet for den 

markante udvidelse af lystbådehavnen (med 500 bådepladser) 

 anerkender vi behovet for et nyt og udvidet rensningsanlæg, og ser ikke 
umiddelbart et problem i den foreslåede placering (der i vid udstrækning 

harmonerer med den tidligere foreslåede, i Helhedsplan fra 2015) 
 foreslår vi, at evt. nye parkeringspladser indrettes på de arealer, hvorpå 

rensningsanlægget i dag ligger placeret. 
 mener vi ikke, at der er et reelt og bydende behov for udvidet eventplads 

på Tangkrogen, såfremt man i stedet forfølger de allerede udstukne pla-
ner for en rekreativ anvendelse af Eskelund. Her vil såvel koncerter som 

cirkusforestillinger mm. finde rige udfoldelsesmuligheder. 
 

Helt overordnet finder DN Aarhus ikke, at det nye forslag dokumenterer et be-
hov for at afvige fra den helhedsplan fra 2015, som allerede foreligger.  
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Uanset, hvilket scenarie der måtte finde opbakning og endeligt forfølges i den 
fremtidige udvikling af Tangkrogen, vil det imidlertid i et eller andet omfang 

indebære en påvirkning af de eksisterende havnearealer, øst og nordøst for 
den nuværende marina.  

 
Som et konstruktivt bidrag til processen, ønsker DN Aarhus i den sammen-

hæng at pege på muligheden for, i forbindelse med etablering af et nyt rens-
ningsanlæg samt en evt. mindre udvidelse af lystbådehavnen, at indtænke na-

turfremmende tiltag. Der knytter sig et stort biodiversitetsfremmende poten-
tiale til anlæggelse/modificering af fremtidige moler og bølgebrydere, der med 

den rette planlægning kan udgøre værdifulde undersøiske stenrev. Denne 
sjældne og truede naturtype er ikke blot af afgørende betydning for den mari-

ne flora og fauna, som gyde og opvækstområde for fisk og smådyr, men er og-

så et vigtigt fourageringsområde for større havpattedyr, som eksempelvis både 
marsvin og spættet sæl, der hyppigt ses i området. Etableringen af kystnære 

stenrev vil således være at betragte som en naturlig kompensation for den 
indskrænkning i søterritoriet, som en østlig udvidelse af havnearealet vil inde-

bære.  
 

I den forbindelse henledes opmærksomheden naturligvis på det nyligt etable-
rede stenrev ved Aarhus Ø, hvor der på få år er opstået et levende under-

vandsmiljø, der også kaster gode over- og undersøiske publikumsoplevelser af 
sig. 

 
DN Aarhus stiller sig til enhver tid til rådighed for et nærmere samarbejde om, 

at realisere dette indlysende potentiale. 
 

 

 
Med venlig hilsen 

 
Sebastian Jonshøj, formand 


