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Bemærkninger til Temaplan – Landskabet i Aarhus 
 

 
Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Aarhus billiger grundlæggende kommunens 

forsøg på, i en dedikeret temaplan, at sætte rammerne for arealanvendelsen og hen-
synet til landskabet i det åbne land. Idet vi dog undrer os over den ualmindeligt lang-

varige tilblivelsesproces, ønsker vi at henvise til vore tidligere bemærkninger indsendt 
ifm. debatoplægget til temaplanen d. 5. september 2019. Heraf fremgår DN’s over-
ordnede betragtninger vedrørende landskabet i Aarhus og de hensyn og interesser 

som vi finder særligt relevante at iagttage. Nedenfor suppleres således blot med nogle 
få, specifikke nedslag, som i mellemtiden er blevet yderligere aktualiseret eller som vi 

finder det væsentligt atter at fremhæve. 

VE-anlæg 
Placering af VE-anlæg vil i stigende omfang udfordre landskabsoplevelsen og stille 

store krav til omhyggelig planlægning. DN forholder sig grundlæggende positive til 
behovet for øget VE-energi, også i det åbne land, og anerkender nødvendigheden af 

at se med nye øjne på sådanne installationer og deres berettigelse, i lyset af de alar-
merende klimaforandringer. DN lægger dog fortsat vægt på, at bevaringsværdige og 
større sammenhængende landskaber så vidt muligt friholdes for placering af VE-

anlæg, og at man i udgangspunktet prioriterer områder, som allerede i et vist omfang 
præges af tekniske installationer og/eller urbane strukturer. Det vil sige, bl.a. i det 

man i temaplanen kalder Udviklingslandskaber. 

Terrænreguleringer 
På side 7 i forslaget til temaplanen nævnes terrænregulering som en mulig konse-

kvens af visse klimatilpasningstiltag. Der kan givetvis opstå tilfælde, hvor det er både 
uundgåeligt og måske ligefrem fornuftigt, men overordnet forholder DN sig særdeles 

skeptisk til terrænreguleringer, herunder jordpåfyldninger, i det omfang de ændrer på 
naturlige landskabsformationer og –strukturer. Terrænregulering som følge af deponi 

af overskudsjord skal ske i henhold til gældende lovgivning og bør ikke finde sted i 
bevaringsværdige landskaber, samt må naturligvis ikke forekomme inden for fredede 
områder. 

Dallandskaber 
Egå og Aarhus ådal fremhæves i temaplanen gentagne gange som kommunens pri-

mære ådalslandskaber. Det er DN’s opfattelse, at Giber ådal rettelig bør inkluderes 
blandt disse, idet den trods sin kortere længde har en ikke mindre markant indflydelse 
på landskabet i den sydlige del af kommunen. 
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Udviklingslandskaber 
På side 15 i temaplanen nævnes Spørring grusgrav som en del af et Udviklingsland-
skab, uden at det dog præciseres, hvad en ”udvikling” netop her kunne indebære. DN 

skal derfor blot for en sikkerheds skyld påpege, at Spørring grusgrav rummer et me-
get betragteligt naturpotentiale, og at en ”udvikling” derfor helt oplagt bør bestå i en 

ambitiøs naturgenopretning, dvs. i praksis en udlægning til fri succession og evt. en 
rekreativ tilgængeliggørelse i tilknytning til den nyetablerede Spørring Folkeskov. 

Læhegnsbeplantning 

På tværs af samtlige landskabstyper er det afgørende, at beskyttelse af læhegnsbe-
plantning prioriteres særligt højt. Dette kulturhistoriske landskabselement har – ud-

over en åbenlyst æstetisk værdi – et særligt stort natur- og biodiversitetspotentiale i 
det åbne land, og har gennem de seneste årtier været under stadigt større pres fra 
landbrugets strukturelle udvikling. 

 
 

 
Med venlig hilsen 
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