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Projektets mål. 
Århus Kommune ønsker, at planprocesserne for det åbne land bliver en 
ligeværdig del af kommuneplanlægningen. Borgerinddragelse har høj 
prioritet i Århus. Der er udviklet en såkaldt ”Århusmodel for borgerind-
dragelse”. Århus Kommune ønsker at videreudvikle Århusmodellen, så 
den også matcher interessenterne og karakteren af planopgaverne i det 
åbne land. 
 
Århusmodellen peger på vigtigheden af tidlig inddragelse. Gennem Plan 
09-projektet afprøvedes en metode, hvor interessenterne i det åbne land 
inddrages i selve udarbejdelsen af planstrategien. 
 
Processens indhold. 

• Århus Byråd vedtog procesforløbet forud for udarbejdelsen af 
Planstrategi 2008 for Århus Kommune. Byrådsvedtagelsen inde-
bar: 

1. At 2 emner har hovedprioritet i planstrategien – byvækst 
og det åbne land,  

2. At fællesråd og interessenter i det åbne land skal inddra-
ges i udarbejdelse af planstrategien. 

3. Gennemførelse af en borgerpanelundersøgelse om borger-
nes holdninger til det åbne land. 

 
• Interessenterne i det åbne land blev anmodet om at udpege re-

præsentanter til en dialoggruppe, som skulle inddrages i udarbej-
delsen af en strategi for det åbne land. 
Interessenterne i det åbne land var følgende: 
Århus-Hadsten Landboforening/Østjysk Familiebrug 
Danmarks Jægerforbund  
Dansk Botanisk Forening 

 



 

Dansk Ornitologisk Forening Århus 
Skovdyrkerforeningen Østjylland 
Danmarks Sportsfiskerforbund 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkommite 
Friluftsrådet i Århus Bugt 
Fællesrådene i Århus kommune 
 

• Dialoggruppen afholdt 3 møder: 
1. møde. Hovedemnerne for planstrategien blev præsenteret. Rammerne for ar-

bejdet i dialoggruppen blev gennemdrøftet. Diskussionerne i gruppen måtte ik-
ke offentliggøres i pressen eller lignende. Det blev overholdt i hele forløbet.  

2. møde. Alle repræsentanter fremlagde deres ønsker og prioriteringer til planstra-
tegi for det åbne land. 

3. møde. Kommunens embedsmænd og konsulent fremlagde skitse til planstrategi 
for det åbne land, baseret på meldingerne fra 2. møde. Forslaget blev gennem-
gående positivt modtaget. Behandlingen af ét delemne – landbruget – måtte 
udskydes, da emnet blandt bør baseres på en jordbrugsanalyse, som endnu ik-
ke er udarbejdet. Jordbrugsanalyse skal udarbejdes af Statsforvaltningen i 
samarbejde med kommunen en gang hvert 4. år. 

 
• Parallelt med dialoggruppemøderne blev gennemført en elektronisk borgerpanelun-

dersøgelse, som afdækkede borgerne holdninger til det åbne land. 1.373 borgere 
deltog i undersøgelsen. 

 
Vurdering af det lukkede dialogforum og borgerpanelundersøgelsen. 
Fordele ved dialoggruppearbejdet. 
Deltagerne i dialoggruppen udtrykte stor tilfredshed med forløbet. Kommunens em-
bedsmænd har ligeledes været tilfredse med forløbet, idet man fik mulighed for at af-
prøve strategiforslagene inden politisk forelæggelse og offentliggørelse. Den efterføl-
gende offentlighedsfase om forslag til Planstrategi 2008 viste, at meningerne var mere 
delte, end resultatet af dialoggruppens arbejde pegede i retning af. Fra politisk side 
har der været tilfredshed med forløbet.  
Ulemper ved dialoggruppearbejdet. 
Det er tids- og ressourcekrævende at inddrage dialoggrupper i planstrategiudarbejdel-
sen. Det kan derfor kun anbefales, hvis man planlægger omfattende ændringer i plan-
strategien. 
Fordele ved elektronisk borgerpanel. 
En hurtig måde at få mange borgere i tale. Resultaterne har været meget nyttige i 
udarbejdelsen af planstrategien. 
Ulemper ved elektronisk borgerpanel. 
Det er vanskeligt at udforme spørgsmålene, så man kan få brugbare resultater. 
 
Dialoggruppe og borgerpanelundersøgelse er 2 metoder, der supplerer hinanden godt. 
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