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TRUE SKOV OMRÅDET 
Grøn tragt der binder byen sammen med det åbne land og derfor også har et stort potential til at 
blive et naturligt bindeled mellem mennesker og natur, hverdagsliv og fritidsliv, arbejde og hjem. 
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NATIONAL STATISTIK OM DANSKERNES BRUG AF SKOV 

• 70.000.000 mio besøg om året 

• 3 ud af 4 besøg er i den nærmeste skov 

• Nærhed til skov- og natur = flere besøg og højere selvoplevet velværd 

• Investering i bynære skov- og naturområder = investere i folkesundheden 
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Beliggenhed + Størrelse = stor værdi 

ESTIMERING 
Med True Skov områdets beliggenhed og størrelse, er der grundlag for flere det 
bliver blanft Aarhus’s mest besøgte Skov- og naturområder. Et friluftsliv der I 
2030 anslås til en årlig velfærdsværdi på 43,5 mio kr. 



En samlet plan der understøtter og stimulerer 
friluftslivet i True Skov området. 
 
To typer af tiltag, der er forskellige men tæt forbundet 
 
- Landskabelig sammenhængskræft og naturindhold 
- Faciliteter der understøtter friluftslivet 

 
  



METODE 
 
DIALOGBASERET 
- Følgegruppe med repræsentation fra en lang række af true 

Skov områdets brugere og interessenter 
- Partnerskab mellem Kommune, Naturstyrelse og LOA 

 
 

ANALYSER & VIDENINPUT 
- Landskabelige og sociale helheder 
- Overordnede plandokumenter 
- Aktiviering af generel forskningsbaseret viden (KU) 
- Stedskabende tilgang (AAA workshop) 
 
STRATEGISK UDVIKLINGSPLAN 
- Fokus på friluftsliv men berører andre plantemaer 
- Spænder på tværs af planlægning, design og drift 

 



RAMMER 

• Aarhus har vokseværk – 75.000 nye indbyggere i 2030 

• Friluftslivet  har vokseværk  

• Balance mellem beskyttelse og benyttelse 

• Plads til alle - også nye brugergrupper  

 
 



UDVIKLINGSPLANEN 
 

• Landskabelig variation og sammenhængskraft med dybe rødder 

• Et sammenhængende hierarki af stisystemer  

• Stisystermer med aktiviteter og opholdssteder 

• Portal og desitnationer 



Stor landskabelig variaotion og dyb kulturhistore Høje målebordsblad 



Kultur- og naturlag: stjerneudskiftning markeret med kirsebær, - naturlig hydrlogi på vej tilbage i lavninger 





Vandet kommer tilbage I landskabet efterhånden som træernes rødder bryder ind I drænrørene og genskaber 
den naturlige hydrologi med vandhuller og vådomrøder I de talige lavninger efter dødisblokke 

Foto: Rasmus Hjortshøj 
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GRÆSNINGSSKOV 



GENSLYNGNING AF VOLDBÆKKEN 



NATURLIG TILGRONING PÅ NYE AREALER 



SAMMENHÆNGENDE HIERARKI AF STISYSTEMER 
 
•  Skabe sikker rekreativ forbindelse ved knudepunkter 

 
• Separere brugergrupper 

 
 

“Alle aarhusianere skal have let adgang til et overskueligt 
netværk af stiforbindelser, der fremmer sikker mobilitet 
og forbedrer adgangen til grønne områder” (s. 61) 



KNUDEPUNKTER FOR STIFORBINDELSER N-S & Ø-V 
 
 

Cykelhandlingsplan som 
løftestang for at skabe bedre 
rekreativ adgang for alle 
brugergrupper 



HIERARKI AF STISYSTEMER 
 
 Vandre og løberuter 

Temaruter 

Rideruter og aktiviteter 

MTB 



UDVIKLINGSPLANEN 
 



Slyngede stier gennem bevoksningerne (Sådanne stier findes I hundeskovene, men hvorfor kun der?) 













Formidling og inddragelse fremadrettet 
 
• Permaninet følgegruppe – True Skov for alle 

 
• Samskabelse 

 
• Tværgående sundhedstilbud 

 
• Dynamisk plan 
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