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Bemærkninger til Debatoplæg – Udvidelse af Hørgaarden
I Danmarks Naturfredningsforening Aarhus (DN) er vi grundlæggende imod inddragelse af én eneste kvadratmeter af byens få tilbageværende, grønne områder. Vi benytter således enhver given anledning til at påtale hensynet til den eksisterende natur og
behovet for nye grønne områder, hvor som helst der gennemføres byudvikling og –
fortætning.
Vi anerkender dog, at der visse steder kan argumenteres for en reel naturmæssig
værdiforøgelse, gennem aktive og målrettede tiltag, der kompenserer for arealtabet.
Det forudsætter imidlertid, at man er tro mod hensigten og såvel i etableringsfasen,
som i den efterfølgende forvaltning iagttager en række forhold, og er villig til at udfordre vanetænkning og traditionel anlægs- og forvaltningspraksis.
DN hæfter sig ved følgende formulering i debatoplægget: Der lægges vægt på, at gåturen skal give en varieret naturoplevelse med et gennemgående præg af ’vild natur’
med et lavt plejeniveau for at sikre en højere biodiversitet. Det er en løfterig formulering, som med konsekvens og den rette formidlingsindsats kan forhindre en forringelse, og i bedste fald resultere i en spændende forbedring af den biologiske mangfoldighed – og dermed også den rekreative oplevelsesværdi for publikum.
DN vil på den baggrund opfordre til følgende tiltag, som vil kunne kvalificere biodiversitetsindsatsen i området og bidrage til at styrke naturindholdet:






Ifm. etablering af regnvandsbassin og anlæggelse af stier bør der afslutningsvis
ikke udlægges næringsrig overjord (muld) eller udsås kulturgræsser på
brinker og andre åbne flader. Derimod bør den mineralholdige råjord ligge ubehandlet og evt. blot tilsås med urteblandinger af lokal proveniens og med en
blomstringsperiode på tværs af vækstsæsonen.
De eksisterende træer, samt andre væsentlige strukturelle elementer på arealet, bør bevares.
Der bør plantes hjemmehørende, frugtbærende træer og buske med en blomstringsperiode på tværs af vækstsæsonen.
Forvaltningen af arealet bør være ekstensiv, med udgangspunkt i biodiversitetshensyn og en målrettet differentiering mellem færdsels- og opholdsarealer
og ”unyttige” arealer.
Med venlig hilsen
Sebastian Jonshøj, formand

