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Harlev den 27. maj 2021 

 

 

 

Beretning fra Natur og Miljø 2020 

 

Natur og Miljø udvalget havde på et af de første møder en snak om hvad det egentlig er vi vil 

arbejde med. Hvad tænker vi egentlig, når ordene Natur og Miljø bliver sagt, og hvad tænker den 

enkelte borger. Her blev vi enig om, at der temmelig sikkert bliver tænkt meget forskelligt. Når det 

enkelte individ definer hvad natur og miljø er. 

 

Vi valgte derfor at fokusset skulle være på følgende tre spor. 

• Et formidlingsspor. Hvor der lægges op til at formidle hvilke stier der forbinder Harlev med 

de omkringliggende byer.  

• Et grønt spor. Med fokus på hvilke grønne arealer der i Harlev eventuelt kan gøres mere 

attraktiv, beplantes med træer, buske og blomster. Inddragelse af regnvandsbassiner med 

f.eks. ”badebro” og omkringliggende arealer med eksempelvis bordbænke sæt. 

• Et spor omhandlende principper. Hvor vi vil støtte op omkring bæredygtigt byggeri, 

fremtidige stisystemer der bliver forbundet med eksisterende stier lokalt og f.eks. helt ind til 

Aarhus. 

 

Da det ikke er fællesrådets opgave at skulle stå for eventuelle initiativer, men at være en katalysator 

for nye initiativer. Er det derfor vigtigt at eventuelle tiltag bliver forankret i samspil med borger, der 

så står for ”driften” på de pågældende tiltag. Vi håber på at kunne gøre flere af de grønne områder 

med græs, til områder hvor der kan skabes ”Vild natur”, baseret på at være med til at skabe 

biodiversitet for mange insekter. Vi har derfor haft kontakt til kommunen, for at høre om det er 

muligt at omdanne flere grønne områder til områder, hvor der plantes blomsterfrø. Det er vi ikke 

kommet i mål med, men forsætter ufortrødent. En af problemstillingerne er at det helst skal være 

private arealer der skal sås på, og at ejerne selv skal stå for vedligeholdelse. Dog har 

borgerforeningen i gammel Harlev på eget initiativ gået i gang med at etablere en blomsterbakke. 

 

Aarhus kommunes plan ”ønsk et træ”, hvor man vil plante 10.000 træer rundt i kommunen. Har 

fællesrådet søgt og fremsendt foreslog om steder, hvor der kunne plantes træer i Harlev på grønne 

arealer. Tanken var at det ikke bare skulle være træer, men f.eks. også æbletræer, så man kunne 

smage på naturen. Desværre fik vi ikke del i træerne i denne omgang.  

 

Vi ønsker at skabe miljøer, hvor unge mennesker kan hygge og opholde sig. Tanken retter sig 

specielt mod de unge mennesker, som synes at Harlev ikke har meget at byde på. Det er jo ikke alle 

som er aktive i f.eks. idrætsforeningerne. Sådanne opholdssteder, behøver nødvendigvis ikke kun at 

være for de unge, men alle aldersgrupper. Og kunne måske tænkes ind i  ”Fælleskaber på tværs” i 

Harlev.  

 

Teknisk udvalg i Aarhus kommune, har afholdt politiske dialogmøder omkring hverdagsmotion og 

friluftsliv. Her blev Harlev fællesråd inviteret ind for at fremlægge vores forslag. Sol og Merethe 

var inde og præsentere udvalgets oplæg ”Hverdagsmotion og friluftsliv i byens landskaber”. Et 

rigtig godt forslag, som giver et rigtig gode bud på hvordan man kan inddrage naturen til andet ind 

bare et sted hvor man går en tur eller lufter sin hund. Med forslag som f.eks. naturformidlingsposter, 

bålpladser, information om hvor man må opholde sig, madpakkehuse, balancebane på 1. kilometer3 
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osv. Fællesrådet inviterede samtidig til at der kunne laves pilotprojekter i Harlev og omegn. Nu må 

vi se om det kaster noget af sig. 

 

Gode miljøer og er også cykelstier, hvor vi alle sammen kan færdes sikkert. Ikke mindst børn og 

unge der skal til og fra skole. Hvis alt flasker sig, så starter man med at etablere tunnel under 

stillingvej ved Kettingparkvej og cykelsti til Gammel Harlev sidst på året. 

 


