
Referat – Møde den 8/12-21 i borgergruppen for Moesgård Vildskov 

Tilstede: Egon Poulsen, Finn Larsen, Morten Sejersen, Morten Nielsen, Peter Hahn, Anegen 

Trillingsgaard – for Aarhus Kommune: Pernille Villesen, Kim Gulvad og Carsten Monsrud  

Afbud: Søren Riber og Søren Matthiessen  

 

Dagsorden:  

1. Velkomst og præsentation (v. Kim) 

2. Moesgård Vildskov – oprids af forløbet siden sidste lokalgruppemøde  

Gennemgang af forløbet og de forskellige alternative scenarier, som blev fremlagt for 

forligskredsen sidst i august 2021 (se vedhæftede præsentation) 

3. Moesgård Vildskov – næste skridt:  

Med den politiske beslutning er fremtiden nu klar – det er scenarie 2a, som der skal 

arbejdes videre på. Scenariet med indhegning er lukket.  

Næste år sættes forskellige biodiversitetstiltag i gang – men de må formodes at strække sig 

ind i hele 2023 grundet at mange af tiltagene først kræver tilladelser (og der er lang 

sagsbehandlingstid, særligt ift. skovloven). 

Fra kommunens side vil vi lægge meget mere vægt på formidlingen af tiltagene i skovene 

på forskellige platforme de kommende år. 

 

4. Mere Vild Natur syd for Aarhus, jævnfør budget 2022: 

Forskellige projekter (som hænger meget sammen) blev præsenteret ud fra den tekst som 

ligger i budgetforliget 2022. Processen er, at projekterne skal præsenteres overordnet 

inden sommerferien 2022, og de vil indgå i Skov og Naturfonden, hvor der er afsat 75 mio. 

kr. frem til 2025. Det omhandler i høj grad den blå/grønne kile, som er et tillæg til 

kommuneplanen.  

På mødet blev der snakket meget om borgerinddragelse. Der vil komme borgerinddragelse 

ifm. de kommende projekter - det er meget grundlæggende for at styrke dialogen på tværs 

af forskellige interesseområder. Men i første omgang (frem til sommeren 2022) bliver det 

grundet den meget korte tidshorisont primært på et overordnet/orienterende niveau. 

Den større borgerinddragelse med de relevante parter og interessenter kommer først 

senere, når man går i gang med de egentlige projekter, og når de mange forskellige 

aspekter og detaljer skal klarlægges.    



Der var stor interesse rundt om bordet, til at være med til at udvikle området i det sydlige 

Aarhus og skabe ny natur – med inddragelse af landskabelige og rekreative interesser.  

Hørret skov blev også nævnt som 1 af de områder, hvor der med fordel kan skabes mere 

biodiversitet, men med respekt for skovens funktion som stilleskov. 

 

5. Evt.: 

- Næste møde: Der er ikke planlagt noget næste møde i borgergruppen for Moesgård 

vildskov. I stedet for Moesgård Vildskov, så vil den lokale borgerinddragelse fremover 

ske i forbindelse med de enkelte projekter, som kommer over de næste år i den sydlige 

del af Aarhus (jævnfør punkt 4).  

 

- Forskellige aktuelle problemstillinger blev nævnt, herunder: 

o Vilhelmsborg - offentlighedens adgang og de forskellige brugerinteresser 

o Ajstrup skov, ny skovrejsning – manglende borgerinddragelse af fællesrådet 

o Hørret skov – måske forsøg med skovgræsning de kommende år (jævnfør også 

budgetforliget 2022, hvor der er et klart politisk ønske om, at eksisterende 

indhegninger udvides ind i skovene i mindre omfang og der hvor det er muligt). 

Men der er ikke lagt noget fast endnu. Det vil ske i dialog med interessenterne.   

 

- Formidling: en opfordring og invitation fra borgergruppen om at Aarhus Kommune kan 

bruge de aktuelle platforme (lokalblade, facebook, hjemmesider) i lokalområdet til at 

nå bedre ud til befolkningen og informere om nyt ex. Moesgård Vildskov. Den vil vi 

meget gerne tage i mod – tak for tilbuddet og opfordringen. Vi aftalte på mødet at I 

sender en mail til Pernille (pv@aarhus.dk) med info om hvilken platform/medie det 

enkelte fællesråd anvender + med info om evt. deadlines – og så vil vi vende tilbage, 

når vi har ny information. I første omgang skal vi have formidlet, hvad der er besluttet 

for Moesgård Vildskov, og hvad der kommer til at ske de kommende år.  


