
Harlev Fællesråds Repræsentantskabsmøde den 21. marts 2019 orientering fra 

Natur og Miljø udvalg v/ Christian A. Jensen, Arne Nielsen og Tina Møller Dam. 

Orientering i sagen om fredning af sammenhængende natur og landskab syd for 

Harlev i Skanderborg og Aarhus Kommuner 

Fredningssagen, der nu kører på 11. år, er ved at finde sin afslutning. Fredningen har til 

formål at sikre et større sammenhængende naturområde mellem Lillering Skov, Tåstrup 

Mose, Tåstrup Sø og Stjær Stenskov, samt at sikre en åbning for publikum via et stisystem 

gennem området. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har besluttet at gennemføre fredningen med den 

afgrænsning, som Fredningsnævnet har fastsat, bortset fra mindre justeringer. 

Fredningssagen er dog ikke endelig afsluttet fra klagenævnets side. Fællesrådet har den 

11. marts 2019 telefonisk kontaktet Fredningsnævnet, der oplyste, at Fredningsnævnet 

har sagen på dagsordenen i 2019, og der derfor kan forventes en endelig afslutning af 

sagen fra Fredningsnævnets side. Fællesrådet følger sagen og vil orientere om nyt, når 

dette foreligger. 

 

Kirkestien fra Edelhofvej til Gl. Harlev. 

Fællesrådet har gennem længere tid arbejdet på at sikre og forbedre Kirkestien. Kirkestien 

var meget svært fremkommelig for gående og cyklister pga. kørsel med tunge 

landbrugsmaskiner og tilstrømning af meget vand fra misligholdt dræn. Der blev fra 

Fællesrådet side over for Aarhus Kommune peget på en løsning, hvor Kirkestien bliver ført 

tilbage til den oprindelige beliggenhed, som er på højderyggen, der fører ned til Gl. Harlev. 

Dette ønske blev efterkommet af Aarhus Kommune, som i foråret 2018 færdiggjorde stien 

med en fast grusbelægning.  

Jordbunke i Gl. Harlev. 

I forbindelse med etableringen af regnvandsbassinet i Gl. Harlev blev en stor mængde jord 

uden tilladelse placeret umiddelbart nord for Gl. Harlev.  Den store jordbunke skæmmer 

området og forhindrer udsynet over markerne og regnvandsbassinet og dermed også 

muligheden for at kunne se dyrelivet i området. 

Fællesrådet har flere gange kontaktet Aarhus Kommune og bedt kommunen om at 

forholde sig til forholdet. På trods af flere forsikringer fra Aarhus Kommune om, at det 

ulovlige jorddeponi skal fjernes af den ansvarlige lodsejer, er dette desværre ikke sket. 

Fællesrådet holdt den 27. februar 2019 møde med sagsbehandleren i Aarhus Kommune, 

hvor Harlev Fællesråd udtrykte beklagelse over, at kommunen som myndighed ikke har 

kunnet bringe forholdet til ophør. Sagsbehandleren forklarede, at kommunen havde 

forsøgt at få jorden brugt som opfyldning og retablering af den private grusgrav på 

Stallingaardvej, men denne løsning kunne ikke accepteres af Regionen. Harlev Fællesråd 

gav udtryk for, at kommunen skulle fokusere på at få jordbunken fjernet, og at kommunen 

ikke skulle agere som rådgiver for ejeren af jordbunken. 
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Grusgrav på Stallinggaardvej 

Harlev Fællesråd har ved flere lejligheder forsøgt at bakke op om, at den massive brug af 

grusgraven på Stallinggaardvej skal mindskes. Der er kommet ønske fra vejens beboere til 

Fællesrådet om at få hjælp til dette. Desuden har ejeren ønsket at få den lukket, hvilket 

også er ønskeligt for vejens beboere. Jævnfør ovenstående er det desværre ikke muligt at 

udføre efter Regionens gældende regler.  Der arbejdes dog fra kommunens side fortsat på 

at finde en løsning. 

Udplantning af blomsterløg og fjernelse af invasive art langs cykelstien mellem 

Harlev og Tåstrup. 

Harlev Fællesråd her sammen med Harlev Grundejerforening søgt Aarhus Kommune om 

tildeling af blomsterløg til udplantning og forskønnelse af arealer langs veje og stier. Der er 

tildelt 000 påskelinjer til Harlev Fællesråd, som er udplantet af borgerne i Tåstrup langs 

den nyanlagte cykelsti mellem Harlev og Tåstrup. Der er samtidig til Aarhus kommune 

gjort opmærksom på, at der forbindelse med anlæggelse af cykelstien er blevet tilført jord 

med planten Japansk Pileurt, en Invasiv planteart, som der er forpligtigelse til at 

bekæmpe.  

 

 

 

 

 


