Referat af offentligt møde om det nye skovlandskab ved Geding, Aarhus
Kommune
Tid og sted: 3. oktober 2020 kl. 10:00-12:00. Mødet blev afholdt udendørs ved udsigten på Tovhøjvej, lige
nord for Geding Landsby, 8700 Horsens.
Deltagere: Aarhus kommune, Naturstyrelsen Søhøjlandet, interesserede borgere og foreninger

I foråret 2021 udvides Geding Skov på bakkerne omkring Geding Landsby. I den
anledning blev der afholdt et offentligt møde, hvor Naturstyrelsen og Aarhus
Kommune præsenterede projektforsalget for det nye skovlandskab, der udvides til
73,5 ha.
1. Velkomst ved Naturstyrelsen
2. Præsentation af arealerne til skovrejsning og deres landskabelige, naturmæssige og rekreative
sammenhænge
Naturstyrelsen præsenterede projektarealet, de overordnede interesser og de konkrete planer for
indhold og udformning af det nye skovlandskab. Aarhus Kommune og Naturstyrelsen præsenterede
i fællesskab de landskabelige og naturmæssige sammenhænge med Kasted Mose, Geding Sø og andre
tilstødende naturarealer og planerne for yderligere tiltag for at styrke de naturmæssige og rekreative
sammenhænge og tilgængelighed i hele området.
Naturstyrelsens Skovrejsning ved Geding udføres i Samarbejde med Aarhus Vand og Aarhus kommune for
at beskytte og sikre drikkevandsinteresserne i området. Derudover er der også andre forhold, der er med til
at sætte rammer for udviklingen af landskabet. Når der planlægges for skovens indpasning på stedet tages
der hensyn til både det naturmæssige og landskabskarakteren. Skovrejsningsområdet er en del af det
bevaringsværdige tunneldalslandskab med markante bakkedrag og udsigter. Det nye skovlandskab er
udformet, så det understøtter og forstærker landskabskarakteren og oplevelsen af Geding, som landsbyen
beliggende på bakketoppen. Den bynære beliggenhed med deraf følgende ønsker til friluftsliv har også stor
betydning for udformningen, adgangsmuligheder og stimæssige sammenhænge i det samlede Skov- og
naturområder mellem Tilst, Geding og Kasted.
Fremlæggelsen blev understøttet af plancher og landskabsplanen blev også udleveret til alle fremødte i A3
format. Plancherne vedlægges referatet.
3. Markvandring og diskussion i grupper
Efter præsentationen og opklarende spørgsmål blev de fremmødte opdelt i tre grupper, som hver især
vandrede ud til tre punkter i det nye Skovlandskab. Hver gruppe blev ledet af en ansat fra Naturstyrelsen
som præsenterede tankerne for de respektive delarealer, som oplæg til at man kunne komme med
kommentarer og fremføre konkrete ønsker og forslag.
4. Fælles sammenfatning og afslutning, med beskrivelse af den fremadrettede proces.
Afslutningsvis samledes alle igen ved plancherne og hver gruppe sammenfattede de kommentarer,
synspunkter, ønsker og forslag gruppen var nået frem til på turen.

Ønsker og forslag fra grupperne til planlægning for det samlede område med Kasted Mose, Geding Sø og
den nye Søbakke Skovbadeskov kan sammenfattes som:
Naturstyrelsens arealer
- De foreslåede skovveje og grusstier ønskes suppleret med klippede spor, så der bliver flere
mulighed for forskellige ’short-cuts’ og rundture
- Blandt beboerne i Geding er det stort ønske om hurtig afklaring på fremtiden for bygningerne på
Tovhøjvej 4
- Ønske om stilleområder – både for skovgæster og for dyrelivet
- Tilfredshed med at overpløjede gravhøje og andre fortidsminder er indtænkt i planlægningen
- Ønske om skraldespande
- Ønske om bænke placeret rundt i det nye skovlandskab, gerne ved udsigter
Det samlede skov- og naturområde
- Er Geding Sø forurenet?
- Der er et udbredt ønske om helårsstier der skaber sammenhæng mellem Søbakke Skovbadeskov,
Geding Sø, Geding Skov og Kaste Mose, og at sådanne helårsstier planlægges så man ikke skal
gennem områder, der afgræsses af dyr.
- Der har været et markdige fra stjerneudskiftningen af Geding by, på tværs af kommunes mark,
umiddelbart øst for Jernbanen
På baggrund af snakken på mødet blev det konkluderet, at der ikke er anledning til egentlige ændringer i de
foreløbige planer. De mange gode input, der er fremført under mødet, vil blive inddraget i den videre
konkretisering og detaljering af planlægning for området. Hen over vinteren arbejdes der videre med
planer og myndighedsarbejde, så det bliver muligt at gå i gang med at anlægge stier og plante til foråret
2021.
Naturstyrelsen fremhævede, at de fremlagte planer er første skridt i indretning af området. Næste skridt
bliver indretning med faciliteter mv. Dette vil der blive taget hul på når tilplantning og etablering af veje og
stier er afsluttet og brugerne af området har haft lejlighed til at komme rundt i de nye omgivelser og få en
fornemmelse af den fremtidige brug.
I forbindelse med indvielse af de nye områder vil Naturstyrelsen også tage initiativ til at oprettet et skovråd
med repræsentanter for skovens interessenter og brugere. Skovrådet vil formalisere den fremadrettede
dialog mellem Naturstyrelsen, Aarhus Kommune og brugerne såvel som samarbejdet omkring løbende
udvikling af naturen og mulighederne for friluftsliv.
5. Tak for i dag
Tak til alle der mødte op. Tak for bidrag med ideer, ønsker og forslag til vores fælles nye skov.

