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Orientering om Marselisborgskovene 
 
Teknik og Miljø undersøger lige nu mulighederne for at drive Marselis-
borgskovene syd for Aarhus som urørt skov. Urørt skov vil i denne forbin-
delse sige, at skoven skal drives med biodiversitet og friluftsliv som hoved-
formål og at al økonomisk skovhugst skal ophøre. Som en del af den kom-
mende forvaltning af skovene skal der ses på om græsning kan anvendes 
som et redskab til naturpleje. 
 
Baggrund 
Aarhus Kommunes skove er nogle af landets mest besøgte skovområder, og 
vi forsøger hele tiden at balancere hensyn til alsidige rekreative interesser, 
den særlige natur og biodiversitet, skovdrift osv.  
Kommunens skove drives naturnært og er både FSC og PEFC bæredygtig-
hedscertificerede. FSC-certificeringen betyder blandt andet, at vi allerede 
har udlagt mindre områder til urørt skov. Det betyder også, at vi har udpe-
get og plejer såkaldte nøglebiotoper, hvor sjældne planter, mosser, svampe 
og dyr har levested.  
 
Den kommende proces 
Henover foråret undersøger vi mulighederne for at drive Marselisborgsko-
vene som urørt skov og hvilke eventuelle konsekvenser det vil have for aar-
husianernes adgang og brug af skovene. I løbet af sommeren afleverer vi en 
rapport til byrådet. Det giver byrådet mulighed for i forbindelse med 
budgetforhandlingerne for 2020 at afgøre, hvorvidt etablering af urørt skov 
kan og/eller skal realiseres helt eller delvist. 
 
Mød Teknik og Miljøs medarbejdere på nogle udvalgte steder i skovene. 
Her kan vi fortælle mere om hvordan skoven drives i dag og uddybe, hvad 
urørt skov er. Vi vil også gerne høre, hvad aarhusianerne værdsætter ved 
skovene og hvilke oplevelser I sætter særligt pris på. 
 
Har du særlige bemærkninger, du gerne vil dele med os, er du meget vel-
kommen til at kontakte os. Kontaktinformation står i højre side.  
 

Med venlig hilsen 

 

Ulla Aude, Grønne Områder 

Grønne Områder, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 

 

Aarhus Kommune 

Sport og Fritid 

8000 Aarhus C 

 

 

TEKNIK OG MILJØ 
Aarhus Kommune 

Karen Blixens Boulevard 7 
8220 Brabrand 
 
Telefon: 89404400 

Direkte telefon: Ulla Aude 41856535 

 
Direkte e-mail:  groenneomraa-
der@mtm.aarhus.dk 
 
Giv os dine input på:  

www.aarhus.dk/vildskov  
 

 

 

Mød Teknik og Miljø i skoven  

på følgende tidspunkter: 

 

Lørdag den 30. marts kl. 11 – 14 
ved Svedskemosen P-plads 
(500m inden Skovmøllevej) 
 
Lørdag den 6. april kl. 11 – 14 
ved Varna / Den uendelige bro  
 
Tirsdag den 9. april kl. 13 – 16 
ved Ørnereden.  
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