
 
 

Referat af første offentlige møde d. 26.11.2019 omkring udvikling af nyt skov- og 

naturområde mellem Geding, Kasted og Tilst. 

 

Tid og sted: 26.11.2019 kl 16.30-18.00 i Bydelshuset Tilst, Langkærvej 2, 8381 Tilst. 

Deltagere: Aarhus Vand, Aarhus Kommune, Naturstyrelsen Søhøjlandet, interesserede borgere og 

organisationer.  

 

1. Introduktion. 

 

2. præsentation af projektet. 

Naturstyrelsen, Aarhus kommune og Aarhus vand præsenterede i fælleskab projektarealet, 

vigtige landskabelige bindinger og overordnede interesser. Dette blev understøttet af en serie af 

billeder fra området samt en serie af analyser af området, såsom beskyttet natur, støjbillede, 

økologiske forbindelser, mm. som er med til at sætte rammerne for projektet. 

 

Under dette punkt var der fra nogle af de fremmødte borgere et udtalt ønske om at få mere 

kendskab til vindmølleprojektet. Det blev gjort klart, at dette møde ikke ville behandle 

vindmølle-projektet og at der i øvrigt er en særskilt igangværende proces med høring af 

vindmølleprojektet. Mere info om dette kan fås hos Århus Kommune. 

 

En borger gjorde opmærksom på, at den ene vejforbindelse under jernbanen er en privat 

forbindelse. Det skal undersøges nærmere. 

 

3. Intro til overordnet tilgang til landskabet. 

Den overordnede tilgang til udformning af landskabet blev præsenteret. I korte træk handler 

det om at skabe sammenhængende skov mellem motorvejen og Geding, ”tunger” af skov fra 

Geding og ned mod jernbanen og lysåbne områder med stedvise tilgroninger øst for 

jernbanen. 

 

4. Open space. 

Der blev lavet fire stationer, hvor borgerne kunne dele deres ideer/tanker/ønsker til 

projektområdet indenfor fire temaer: adgang og stisystemer, særlige steder, landskab og 

natur samt aktiviteter og faciliteter. 

 

5. Præsentation af input fra open space. 

Nedenstående sammenfatter de opsummerende præsentationer fra de fire stationer. Hvert af 

nedenstående temaer fra stationerne er inddelt i to, - ideer til området og information om 

området, fra borgerne. 

 

5.1. Adgange & stisystemer. 

Ideer: 

- Rundture, til når man har en halv dag. 

- Stier, der sikrer at man kan komme rundt i hele området. 

- Store sammenhængende stisystemer af varierende længder. 

- Tørre stier hele året, også i mosen. 

- Ønske om at tilkoble arealet til supercykelstien. 

- Forskellige brugergrupper skal føle sig velkommen i området. 



 
- Stisystem forbundet til busholdepladser - tænk i offentlig transport. 

- En centralt beliggende p-plads. 

- Gode cykelstier - ønske om mulighed for at cykle igennem området. 

- Rundtur om Geding Sø – helårssti. 

- Brug kulturlaget som input til stiføring og til highlights undervejs. 

- Stier, veje og broer med adgang for alle på en gang (herunder: cyklende, fodgængere og 

ryttere). 

Information: 

- Tovhøjtunnel: Adgang skal afklares med lodsejer og myndighederne. 

 

5.2. Særlige steder. 

Ideer: 

- Ønske om udsigt både til og fra de østlige bakker og skrænter ved Geding sø (gerne med 

infoskilt) – udsigt er vigtigt! 

- Geding Sø i det hele taget er et vigtig turmål 

- Ønske om at få gravhøjene i området frem/gjort synlige. (Her er der ligeledes noteret: at 

Naturstyrelsen allerede er opmærksomme på de kulturhistoriske elementer ift. 

planprocessen). 

- Fremhæve gravhøje og bibeholde stjerneudstykningslinjer. 

- Forslag om støjvold (bekymring om støj fra motorvej). 

-   

- Naturen omkring Kasted Mose er et særligt sted. 

- Sted med særlig karakter og potentiale er den østvendte skrænt beliggende nord for 

Gedingbjerg 

- Udsigt fra Geding særligt mod nordøst og øst 

Information:  

- Der er nattergal i Kasted Mose. 

- I landskabet omkring Kasted Mose er der stort naturindhold. 

 

5.3. Landskab & natur. 

Ideer: 

- Ønske om at bevare kulturlandskabet. 

- Ønske om en åben ådal, så der også er udsigt ud over landskabet nede i dalen. 

- Ønske om autentisk artsrigdom og hvor naturen kommer af sig selv og er uden drift. 

- Ønske om stilleområder for vildtet og områder hvor naturen får lov at være for sig selv. 

- (Vi tilføjede:) Stillesteder for mennesker. 

- Mulighed for at kunne botanisere. 

- Ang. de centrale dele af Kasted mose - her syntes flere borgere, at der er en stor værdi i 

naturindholdet. Dette naturindhold vil de gerne passe på og samtidig gerne have mulighed 

for at opleve det.  

- Natur på naturens præmisser – ikke på menneskets præmisser – altså ingen adgang for 

mennesker (i Kasted Mose). 

Information: 

- Der blev nævnt fældning af træer langs jernbanen i forbindelse med sporarbejder, der var et 

ønske om det fældede træ kunne få lov at blive i området som dødt ved. 

- Ønske om fokus på de invasive arter, der hvor de truer den hjemmehørende biodiversitet. 

- Pileurt (specifikt sted udpeget på skrænten ned til jernbanetunnellen ved Gedingvej. 

- Kæmpe-Bjørneklo. 



 
- Mårhund. 

 

5.4. Aktiviteter & faciliteter. 

Ideer: 

- En vandpost til f.eks. løberne. 

- Infotavler med kort, vejledninger, oplysninger om naturen og mulige oplevelser i 

området/med naturen. 

- En naturlegeplads og en tarzanbane. 

- Ønske om mulighed for orienteringsløb. 

- Shelters, der ligger væk fra vejene. 

- En boardwalk. 

- Bademuligheder. 

- Bålsteder og -hytter. 

- Et shelter eller to ved Geding sø, hvor der fiskes efter karper (NV for Geding Sø). 

- Fornyelse af den gamle bro ved Geding Sø. 

- En toiletbygning. 

- Et udsigtstårn med adgang for alle. 

- Fugletårn hvis der er et oplagt sted. 

- Pausefolde til heste. 

- En hundeskov. 

- Borde-bænke til madpakker og kaffepause. Gerne med plads til mange – efterspurgt af det 

lokale vandrelaug. 

Information:  

- Der bliver fisket efter karper ved Geding sø. 

- Tidligere har man kunne bade i Geding sø – usikkert i dag pga. forurening. 

 

6. Tak for i dag og fremtidig proces. 

- To landskabsarkitekturstuderende fra Københavns Universitet arbejder med projektet som 

deres afgangsspeciale med aflevering 1. marts 2020.  

- Det planlægges at de to specialestuderende præsenterer deres projektforslag på et nyt åbent 

møde i midten af marts måned 2020.  

- Herefter påbegynder Naturstyrelsen og Aarhus Kommune planlægningen for arealerne. 

Planforslag præsenteres på et møde/markvandring i slutningen af juni 2020 til 

kommentering 

- Færdig plan præsenteres på et åbent møde i oktober 2020. 

- Naturstyrelsen igangsætter tilplantning og anlægger stier og andre faciliteter for friluftslivet 

i foråret 2021.  

- De tilstedeværende på mødet kunne skrive sig på en mailliste hos Naturstyrelsen. Denne 

mailliste kan bruges til fremtidig information og inddragelse vedrørende projektet. 

 

Tak til alle der mødte op. 

Tak for ny og nyttig viden, gode ideer, ønsker og forslag. 

 


