
 

     Aarhus, 9. juli 2020 

Høringssvar fra Det Grønne Råd til Arbejdsversionen af visionspapiret Et grønnere Aarhus 

Det Grønne Råd holdt møde den 10. juni 2020, hvor Arbejdsversionen af Visionen for Et grønnere 
Aarhus blev præsenteret. Visionen var bilag til rådets møde. 

Rådet har ros til visionen, der vurderes at komme godt rundt om de overordnede emner, der har 
rådets interesse nemlig forvaltningen af det grønne i kommunen med både benyttelse og beskyttelse 
for øje.  

Visionen taler om det grønne og naturen, og i forhold til at beskytte naturen, skal der holdes fokus på 
at fremgang for biodiversiteten for alvor skal ske i det åbne land og skovene. Der er brug for mere 
plads og sammenhængende natur samtidig med at arealet af den eksisterende natur fastholdes og 
gives rette forvaltning. F.eks. har skovene i Aarhus vigtige og høje værdier med skovbryn med 
truede arter, så der er et stort potentiale for at gavne biodiversiteten dér.  

Rådet er tilfredse med, at visionen indeholder flere mål og indsatser. Det anbefales, at målene er 
målbare, at der er fokus på hvordan biodiversiteten øges gennem indsatserne, om målene er 
ambitiøse nok i forhold til f.eks. urørt skov, og samtidig om det er realistisk at nå målene for det åbne 
land med mere natur og skov, når målet skal nås ved at udtage landbrugsjord til naturformål.  

Dilemmaer, som dette sidstnævnte emne rummer, kan det foreslås bliver taget med i Et Grønnere 
Aarhus, så borgere og politikere er opmærksomme på de mange forskellige interesser i benyttelse 
og beskyttelse af det grønne og brug af pladsen i byen der er, da det kan sætte fokus på den 
afvejning, der er i indsatserne. 

Rådet bakker op om at der skal skabes mere rewilding som helårsgræsning af naturområder, og 
dermed en mere selvforvaltende natur.  

Rådet undrer sig over at det store politiske fokus på biodiversitet ikke har givet anledning til i endnu 
højere grad at formidle den natur og de økosystemtjenester naturen giver os. Rådet ser 
naturvejledere som helt centrale for den direkte formidling af naturen på guidede ture, og ønsker 
formidlingen øget f.eks. ved at genindføre naturvejlederordningen.  
Rådet ser positivt på at der arbejdes med at skabe endnu mere grønt i byområder, og vil her 
understrege vigtigheden af, at de eksisterende grønne områder bevares, og at der skabes mere 
grønt til ophold i takt med at der bliver flere indbyggere og byen omdannes og udvikles.  

Rådet er opmærksomme på den positive sammenhæng, der er mellem at skabe mere grønt og få 
plads til vandet i den fremtidige planlægning, og det bør fremgå tydeligere af visionen, at der er 
synergier mellem både vandmiljøet, klimatilpasning med tilbageholdelse af vand og større, 
sammenhængende natur og det grønne både i by og i åbent land. 

Endeligt er rådet meget tilfredse med at der i visionen også sættes fokus på vigtigheden af at 
arbejde sammen om det grønne. 
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