
holdning kontra adfærd

Formålet med projektet var at udvikle ”Århus-model-

len for borgerinddragelse”, så den også matche-

de interessenterne og karakteren af planopgaver-

ne i det åbne land. Åben land-planlægningen blev 

formidlet med udgangspunkt i sammenhængen-

de geografiske områder. Tanken var, at område-

tilgangen ville lægge op til en mere helhedsorien-

teret og sammenfattende planlægning. Det var 

vigtigt at sikre, at åben land-planlægningen blev 

en ligeværdig del af kommuneplanlægningen.

Århus kommune valgte at invitere repræsentan-

ter for aktørerne i det åbne land med til at udar-

bejde forslaget til planstrategien. strategien for 

det åbne land blev udmøntet i en strategi for by-

vækst, landbrug, rekreation, natur og landskab. 

udvælgelsen af interessenterne tog udgangs-

punkt i sammensætningen af det tidligere grønne 

råd i Århus amt.

det åbne land
i planstrategien

århus kommune

det åbne land i planstrategien 

– strategi, proces og formidling.

www.plan09.dk/aarhus
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5. Rent drikkevand til fl ere århusianere

Sikring af rent drikkevand til et Århus med 75.000 fl e-
re indbyggere er en stor udfordring. Derfor er de nye by-
vækstområder som hovedregel placeret uden for føl-
somme grundvandsområder. I strategien indgår des-
uden mål om fortsat at nedbringe vandforbruget, og 
der skal fx arbejdes med vandbesparende løsninger.

6. Kulturarven – vigtig historie for nutiden

Kulturarven i det åbne land og i byerne er vigtige værdi-
er at bevare, udvikle og synliggøre. Områder med synli-
ge historiske spor fortæller således om væsentlige træk 
i samfundsudviklingen og livet i Århus Kommune. Ud-
pegningen af de værdifulde kulturmiljøer er grundlaget 
for en målrettet beskyttelsesindsats.

7. Fremtidens landbrug

Byrådet vil i den videre planlægning samarbejde med 
landbruget, de grønne organisationer m.v. om mulighe-
derne for at fi nde egnede områder til fremtidens meget 
store landbrug. Samtidig inddrages landbruget i et sam-
arbejde om at skabe mere og bedre natur i Århus Kom-
mune.  
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der, nye vådområder, skovrejsningsområder mv. 

Den efterfølgende dialog er sikret gennem opret-

telse af et grønt råd. ulempen ved den lukkede 

proces har været, at nogle af deltagerne har været 

usikre på reaktionerne i deres respektive bag-

lande, og derfor udvist en vis forbeholdenhed på 

møderne. Den offentlige høring afslørede også 

væsentlig større meningsforskelle, end der kom 

til udtryk på dialogmøderne.

Den lukkede proces har været meget tidskræ-

vende. Forudsætningen for at iværksætte en så 

omfattende proces ved udarbejdelse af en plan-

strategi bør derfor være, at der lægges op til 

egentlige gennemgribende ændringer i strategi-

tænkningen.

Århus kommune ville vise, 

hvordan kommunerne kan 

arbejde seriøst med plan-

lægning i det åbne land ef-

ter de har overtaget denne 

opgave fra amterne. Vel at 

mærke i et storbyområde, 

hvor der er stort pres på 

naturområder og landskaber. 

lUkket proces

Forudsætningen for, at den tidligere inddragelse 

og involvering kunne lade sig gøre var på forhånd 

at præcisere spillereglerne. Den første forudsæt-

ning var, at repræsentanterne i dialoggruppen ikke 

offentliggjorde diskussionerne på møderne i pres-

sen eller lignende. For det andet blev det præci-

seret, at planstrategien skulle have et langsigtet 

perspektiv.

Der blev gennemført en række analyser og tre 

møder med det åbne lands interessenter. som 

helhed skabte møderne et positivt grundlag for 

den videre dialog blandt interessenterne i det 

åbne land. resultatet blev en meget fysisk plan-

strategi med angivelse af nye byudviklingsområ-
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