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INDLEDNING

I løbet af 2019 og 2020 har Naturstyrelsen udviklet planerne for udvidelsen af Geding Skov. 
Naturstyrelsen har løbende drøftet planlægningen med Aarhus Kommune for at koordinere 
tiltag for natur og friluftsliv i det samlede naturområde omkring Geding-Kasted Mose, 
Geding Sø og Geding Skov. Desuden har der været løbende dialog med Vejdirektoratet og 
ENERGINET om henholdsvis motorvej og højspændingsledninger i forhold til at integrere 
sikkerhedsafstande og adgangskrav i udformningen af det nye skovlandskab. 

Planlægningen er løbende blevet sammenfattet i skitseforslag, der har været afsæt for en 
aktiv inddragelse af naboer, kommende brugere og øvrige interessenter. Skitserne er blevet 
præsenteret på offentlige møder, hvor deltagerne har bidraget med deres lokale viden og 
med ideer og forslag, som Naturstyrelsen har inddraget i planlægningen.

Den 15. januar 2021 blev planen for udvidelse af Geding Skov sendt i offentlig høring. Ved 
høringsfristens udløb den 12. februar var der indkommet to høringssvar. Begge høringssvar 
er indsendt af repræsentanter for lokalområdets mange ryttere. 

Høringssvarene og Naturstyrelsens bemærkninger fremgår af de følgende sider.
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HØRINGSSVAR 1

Til
Naturstyrelsen Søhøjlandet

Høringssvar vedrørende ”Nyt skovlandskab på bakkedraget ved Geding”
Som deltager i processen som både beboer i nærområdet og som rytter, har jeg nogle
kommentarer og forslag til den udgivne projektbeskrivelse.

Meget af min viden bygger på daglig brug af True Skov, og den store udvikling der har været
i denne. Jeg har bygget mit høringssvar op ved at gå kronologisk frem i sidetals orden.

Side 18 afsnit 3 – Skovråd
Hvordan afgøres det hvem og hvor mange der kommer til at være repræsenteret i et
skovråd?
Vil det kun være for repræsentanter fra foreninger, eller bliver det også for
privatpersoner med interesse i skoven?

Side 18 afsnit 4 – Tilgængelighed
Det er rigtigt fint at Naturstyrelsen nævner der har været et ønske om helårsstier der skaber
sammenhæng/rundtursmuligheder på de afholdte møder.

På de møder jeg har været med til har vi hver gang nævnt, at der skal tænkes ind at stierne
skal være for alle - cyklister, heste ryttere og selvfølgelig også farbare for handicappede.

Som jeg læser det, bliver det på kommunes side af skoven kun etableret gangstier, der ikke
kan tåle at blive brugt af andre brugergrupper end gående! (se bilag 1) Jeg håber at
Naturstyrelsen og Aarhus Kommune kan tale sammen om at sikre at skovene bliver for alle,
med de nødvendige tiltag det kræver.

Godt at der er skrevet ind, at der er udbredt ønske om at stier planlægges uden om
græsningsfolde. Det var en af de – tænker jeg - fejl der blev lavet da folden omkring
Espenhøj i True Skov blev etableret. Der havde det været godt hvis der var blevet lavet en sti
hele vejen rundt om området – pladsen var der til det.

Side 20 afsnit 3 – Broen over jernbanen
Jeg går ud fra at broen også kan benyttes af ryttere til hest og cykel, som vi har talt om ved
møderne. Jeg ønsker at få det præciseret nu, så der ikke er tvivl om det senere i processen.

Side 20 afsnit 6 – Benyttelse af stier
Jeg bruger skovene mindst 4 gange om ugen til at ride i, og har måske oplevet 4-5 gange de
sidste mange år, at nogle har udvist forbehold ved at møde os og hestene. Dem har jeg
naturligvis talt pænt med, og har passeret så langt fra som muligt. Men det er langt under
1%, og ellers møder jeg kun positive tilkendegivelser, der viser sig ved at de andre
skovgæster gerne vil klappe hestene, tage billeder, lære deres børn om hestene osv.

De konflikter der henvises til vil jeg meget gerne vide hvor er beskrevet, og hvorfor det kun
er rytterne der er part i konflikten? Min oplevelse som både gående og ridende, er at
cyklister udgør en lige så stor fare for konflikter. Jeg ved godt at der er nogle der skriver på
Facebook at stierne skal opdeles, og helst så at skoven kun var for dem – men sådan tror jeg
ikke flertallet ønsker skovene.

Side 3 af 11



HØRINGSSVAR 1

Det er et meget dårlig forslag at hestene skal benytte en - formoder jeg – ensporet græssti.
I beskriver de slåede spor som mindre farbare i fugtige perioder. Da Danmark oftest er
fugtigt i 10 måneder om året, og Østjyllands fede lerjorde derved bliver fedtede, tænker jeg
det er vigtigt at få mange funderede forbindelsesstier på kryds og tværs. Dette kan måske
ikke økonomisk være lige nu, men det er vigtigt at det planlægges ind fra start i processen.

En græssti/spor bliver meget hurtigt trådt til mudder, og dermed blive uegnet til at ride på.
Ligesom gående har rytterne/hestene svært ved at færdes på fedtede og glatte stier, med
de uheld og skader det kan medføre.

Hvis det fortsat ønskes fastholdt at ridning skal foregå ved siden af grusstierne, må det være
et krav at ridespor funderes så de er egnet for heste. Samtidig skal de vedligeholdes så det
er brugbare året rundt. En mulighed er leret vejgrus 0/8 eller evt. bundsikring 0/8. Se mere
her http://asp.vejtid.dk/Artikler/2017/04/8666.pdf

Side 32 afsnit 5 – Græsningsskov
Er det planen at oprette et kogræsserlaug? Som nævnt tidligere, giver det et godt kik til
dyrene, hvis der hele vejen rundt om folden/foldene anlægges sti i mindst 10 m. bredde.

Side 33 – Bærsporet
Bærsporet i True Skov er meget besøgt, jeg har min daglige gang nær ved. Men hvorfor ikke
udvikle stier der kan være til gavn og glæde for alle skovens brugere? Når der anlægges nye
stier, må det være økonomisk bedre hvis der kan funderes i et bredere spor, som så kan give
plads til flere brugergrupper, i stedet for flere opdelte stier.

Parkeringsmuligheder
På kortet er den markerede P -plads rektangulær, og det er godt da udformningen med
runde pladser hurtigt virker fyldt når der bare holder 3 biler.

Det vil være dejligt med nogle ”pull through/ kør igennem” pladser, når vi gerne vil parkere
med hestetrailere. Det giver en mere smidig afvikling for alle parter. Det vil også være dejligt
hvis der kan opsættes binde bomme til heste i forbindelse med p-pladserne.

Ang. den parkeringsplads der har været løst skitseret for enden af Sortevej, 8381 Tilst. På
borgermødet talte vi meget om den ikke var mulig pga. vejens smalle bredde, og at vi
beboere ikke mente området på nogen måde kan bære mere trafik. Vejene er for øvrigt
klassificeret som privat fællesvej.

Men jeg savner meget et svar på hvor der kan parkeres, så skoven kan tilgås fra Gl. Viborgvej
siden? Grunden til min bekymring er, at vi ser en stigende mængde brugere der bl.a.
kommer denne vej for at fiske.

Vil det være muligt at gå i dialog med ejerne af Geding Søvej 25, og allerede nu få etableret
en P-plads og forbindelsessti til den planlagte sti over jernbanebroen? Se bilag 2 for
foreslåede placeringer.

Redningsveje
I mange af skovene vi færdes i, oplever jeg at der parkeres foran bommene i stedet for på P-
pladserne. Det er først for nylig jeg er blevet opmærksom på hvilke problem det kan være,
den dag der skal en ambulance ind og hente en tilskadekommen. Jeg vil gene foreslå at der
på Naturstyrelsens bomme opsætte et skilt med ”Redningsvej – parkering forbudt”.
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HØRINGSSVAR 1

Kodeks for skovens brugere
I forbindelse med det arbejde jeg har været med i omkring True Skov, har jeg lavet følgende
forslag til hvordan vi alle omgås hinanden i skoven. Håber det også kan blive måden vi ses i
Geding Skov.

• Der er plads til alle, alle steder, i Geding Skov
• Hils, nik og smil når du møder andre
• Giv lyd hvis du kommer bagfra – uanset om du vil overhale eller blive bagved - Fløjt, råb

hej, eller ring med klokken (Dette gælder for alle, men specielt heste/hunde kan blive
bange for hændelser bagfra, som de ikke er opmærksomme på)

• Overhal i passende tempo, som oftest gang, og vær sikker på foranliggende er
opmærksom på dig

• Vær interesseret i andres brug af skoven – du kan måske lære noget nyt
• Respekter hvis andre er uforstående/utrygge ved din brug af skoven – men forsøg gerne

at forklare hvorfor du nyder netop din interesse i skoven
• Respekter dyrene – det er deres hjem! Hvis du møder et dyr, så hold god afstand og

begræns støj – og glæd dig over at opleve dyrene i naturen
• Hold din hund i snor, så den ikke skræmmer nogen
• Ryd op efter dig, og tag dit ikke nedbrydelige affald med.

Som afrunding vil jeg sige, at jeg mener vores skove skal være for alle og det kan vi godt
finde ud af ved at vise hensyn

Med venlig hilsen

Anne Due
Sortevej 4
Mundelstrup St. By
8681 Tilst
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NATURSTYRELSENS BEMÆRKNINGER TIL HØRINGSSVAR 1

Naturstyrelsen takker for høringssvaret. Vores bemærkninger til hver af de fremførte
punkter følger nedenfor.

Skovråd
Der ønskes oplysninger om, hvordan det kommende skovråd sammensættes.
Som det fremgår af projektbeskrivelsen, ser Naturstyrelsen gerne at både naboer, foreninger
og skovens forskellige brugergrupper bliver repræsenteret i det kommende skovråd,
herunder privatpersoner med interesse Geding Skov.

Naturstyrelsen og Aarhus Kommune har gode erfaringer med følgegruppen ’True Skov for
alle’ som et fælles forum for det store sammenhængende skov- og naturområder omkring
Skjoldhøjkilen og Langdalen, der forvaltes af Aarhus Kommune, og True Skov, der forvaltes af
Naturstyrelsen. På baggrund af disse erfaringer vil Naturstyrelsen arbejde for et der oprettes
et tilsvarende fælles dialogforum/skovråd for samarbejdet med naboer, foreninger og
brugere af det samlede skov- og naturområde ved Geding Skov og Aarhus Kommunes
arealer i Geding-Kasted Mose, Geding Sø og den nye Søbakke Skovbadeskov på bakkedraget
ved Tilst.

Tilgængelighed
Som det også fremgår af projektbeskrivelsen, er Naturstyrelsen meget bevidst om, at
udvidelsen af Geding Skov skaber nye naturmæssige og rekreative sammenhænge med
Geding-Kasted Mose, Geding Sø og den nye Søbakke Skovbadeskov. Vi takker for
høringssvarets fine ord om dette.

Naturstyrelsen har ingen bemærkninger til de stier Aarhus Kommune anlægger i den nye
Søbakke Skovbadeskov.

Bemærkningen om, at stier planlægges uden om græsningsfolde vedrører Aarhus
Kommunes arealer i Geding-Kasted Mose, hvortil Naturstyrelsen ikke har bemærkninger.

Broer over jernbanen
Naturstyrelsen kan bekræfte, at de nye jernbanebroer er med rampeanlæg, der gør det
muligt for både gående, cyklister og ryttere at passere. Broerne åbnes for passage i sidste
halvdel af april 2021.

Benyttelse af stier
Naturstyrelsen anerkender den gode takt og tone, som beskrives i høringsvaret, og som vi
generelt oplever blandt de mange ryttere i True Skov området og omkring Geding Skov. Vi
oplever dog også, at mange andre brugere udtrykker, at heste i hurtige gangarter som trav,
tølt og galop ’ødelægger’ skovveje og stier for dem som cyklister, på tur med barnevogne,
kørestole eller dårligt gående.

Høringssvaret fremføre gode argumenter for, at ryttere bør have adgang til at ride på
grusbelagte stier fremfor at være henviste til græsrabat. Høringssvar 2 påpeger ligeledes
dette. På baggrund af høringssvarene udvides størstedelen af det planlagte stisystem til
grusbelagte skovveje med en bredde på 3,5 meter, som kan deles af alle brugergrupper,
herunder ryttere.
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I perioder med tørre græsarealer opfordres til at ride i rabatterne, og ellers til at ride i linje i
midten af skovvejene, så hovslagene ikke skaber ujævnheder i ’køresporene’ – hvilket er til
gene for den øvrige færdsel og hurtigt ødelægger vejene. Dette i henhold til de generelle
anbefalinger til ridning i Naturstyrelsens skove:
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/aktiviteter/ridning/

Græsningsskov
Som det beskrives i projektrapporten side 25 og 33, er græsningsskoven et langsigtet mål. I
de første 5-10 år bliver arealerne udpint. Det sker ved at høste græsafgrøder en til flere
gange årligt. Herefter vil græsafgrøden blive pløjet ned og de interne dræn på arealerne
blive brudt. Først herefter vil Naturstyrelsen vurdere, om der skal igangsættes græsning,
eller det skal udskydes yderligere. Eftersom græsning ligger flere år ude i fremtiden har
Naturstyrelsen endnu ikke taget stilling til, om arealerne forpagtes ud til f.eks. et
kogræsserlaug. Naturstyrelsen er bevidst om at skabe passage langs hegnslinjerne, når den
tid kommer.

Bærsporet
Naturstyrelsen prioriterer at lave stier, der tilbyder forskellige oplevelser. Oplevelsen af at gå
under træernes kroner er for mange indbegrebet af en skovtur. Bærsporet i True Skov er
bevidst anlagt som et smalt slynget forløb ind gennem skoven, så man virkelig får
fornemmelsen af at være i selve skoven. Man træder ind i et rum, hvor træernes kroner
danner et grønt loft hen over hovedet. I unge skove som True Skov og Geding Skov vil
bredere stianlæg bevirke, at oplevelsen af at gå under kronetaget skubbes mange år ud i
tiden. I de dele af Geding Skov, der blev plantet i 2015, kan der indenfor ganske få år skabes
et lignende stiforløb under de unge træers kroner.

Parkeringsmuligheder
Ud fra et trafiksikkerhedsmæssigt og vejteknisk synspunkt er det ikke været muligt at
etablere to ind- og udkørsler til parkeringspladsen. Naturstyrelsen anser, at eventuel binde
bom til heste i forbindelse med p-pladsen er et oplagt emne til drøftelse i det kommende
skovråd/dialog forum. Naturstyrelsen anlægger en grusplads på den vestlige side af
jernbanebroen ved Geding Sø. Denne grusplads er tiltænkt midlertidig oplagring af skovede
træer og anlægges dermed for at understøtte Naturstyrelsens forvaltning af skoven. Selvom
den ikke er tænkt som parkeringsplads kan det ikke udelukkes at folk vil komme til at
benytte den.

Naturstyrelsen har ingen indflydelse på en eventuel p-plads for enden af Sortevej, 8381 Tilst.

Redningsveje
I de skov- og naturområder, Naturstyrelsen Søhøjlandet forvalter, har der været adskillige
redningsaktioner. Redningspersonale har klippet låsene for at få adgang. Naturstyrelsen
Søhøjlandet, så vel som Naturstyrelsens øvrige lokale enheder, har ingen eksempler på, at
parkerede biler har spærret for redningsbiler, hvorfor vi næppe vil begynde at opsætte de
foreslåede skilte med ’redningsvej’.

Kodeks for skovens brugere
Tak for det fine oplæg til kodeks for skovens brugere. Det er oplagt at bringe det ind i det 
kommende skovråd/dialog forum.
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Høringssvar til Naturstyrelsen vedr. udvidelsen af skovlandskabet ved bakkedraget ved
Geding, indsendt den 09.02.2021.

Høringsvaret er indsendt på vegne af True Skov Rytterlaugs medlemmer og bestyrelse.
True Skov Rytterlaug er en forening af ryttere i området Aarhus Vest. Vi har nuværende 100
betalende medlemmer, og er en forening i vækst.

Vi har fra bestyrelsens side deltaget borgermøder og markvandringer og forsøgt at komme
med konstruktive idéer til især anlæggelse af veje og stier, samt bro og tunnel, således at de
kunne bruges af alle brugergrupper herunder ryttere. Vi har desuden haft nogle af
projektfolkene med på ridetur i området, for at disse kunne opleve glæder og udfordringer
til hest.

Vi vil gerne gøre indsigelse omkring anlæggelsen af stierne som er beskrevet i rapporten.

Under overskriften "God tilgængelighed i skoven og til skoven" side 18-20 står der:

"De grusbelagte stier må bruges til fods og på cykel. Langs de fleste stier udlægges en
græsrabat med et slået spor, som skal benyttes til ridning. Ved at henvise ryttere til et
separat spor mindskes konflikter mellem forskellige brugergrupper.

De grusbelagte skovveje og skovstier bliver suppleret med slåede spor gennem skoven og det
lysåbne græsland. Disse spor er uden belægning og slås to til tre gange årligt. I fugtige
perioder kan sporene være mindre farbare."

Ved denne udformning af stierne har man ikke lavet god tilgængelighed i skoven. Det er helt
urimeligt, at en brugergruppe (rytterne) på denne måde bliver udelukket fra statsejet skov,
som jo ellers normalt må benyttes af ryttere på lige fod med alle andre. Ønsker man at
mindske konflikterne mellem brugergrupperne ved at adskille grupperne på stierne, er det
nødvendigt at lave funderede grusbelagte stier til ryttere lige så vel som til de øvrige
brugergrupper. Det er nødvendigt med ridespor langs alle vejene og ikke blot nogle.

Løsningen med slåede græsspor, som ikke er farbare hele året, vil typisk få ryttere til at
trække op på grusstien, og her kommer gående og cyklister, som nu synes de har eneret på
stien, og så er der konflikter mellem brugergrupperne. Et slået græsspor i et område med
søer, engdrag og mose, som dette område er, vil sjældent være farbart.

Vi vil foreslå at vejene laves så brede min. 2,5 meter og så holdbare at alle brugergrupper
kan færdes på dem hele året og passere hinanden i fred og fordragelighed.

Der er flere eksempler på stier, som er godt funderet og for eksempel belagt med stigrus
som er tilfældet ved gangstien rundt om Årslev Engsø, eller vejene anlagt af Aarhus
Kommune i Skjoldhøjkilen.
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Vi vil desuden gerne gøre indsigelse mod indhegnet græsningsskov. 

På side 32 i rapporten er der beskrevet, at der skal være græsningsskov øst for Geding
landsby. Det står ikke nærmere beskrevet, om det er indhegnede folde, der menes, eller om
græsningsskoven blot er til skovens naturlige dyr.

Indhegnede folde på denne placering, vil afskære ryttere og andre, der ikke ønsker at
passere gennem foldene, fra at komme fra skovens sydlige del til nordlige del. Derfor
henstiller vi til, at der bliver farbare grusveje udenom og rundt om foldene, således at alle,
der ikke ønsker at gå eller ride gennem foldene kan gå udenom. Vi henstiller desuden til at
lågerne i foldene bliver konstrueret, så de er handicap- og ryttervenlige, således at disse
brugergrupper ikke udelukkes fra området.

Desuden vil vi gerne understrege vigtigheden af, at jernbanebroen også konstrueres således
at den kan benyttes af ryttere sammen med de øvrige brugergrupper.

Området omkring Geding er allerede et attraktivt område for ryttere. De bynære skove er
også vigtige for hestefolket, således at også ryttere fra Aarhus kan komme ud i naturen og
holde hest i en overkommelig afstand fra byen, hvilket særligt har betydning for børn og
unge og andre uden adgang til bil.
Området ligger ligeledes i forlængelse af andre skovområder, hvilket igen gør det til et
særligt vigtigt område, som kan forbinde rideture og rideruter fra de omkringliggende skove.

Vi vil gerne understrege de mange fordele ved ryttere som brugergruppe. Vi er ansvarsfulde
mennesker med forstand på og omsorg dyr. Både vores egne og de andre i naturen. Vi
smider ikke affald i naturen, vi har sjældent noget med os på ridetur, og vi ved, at det er
livsfarligt for dyr at spise affald og plastik. Vi sætter pris på naturen, og hestene forstyrrer
ikke dyrelivet, vi som ryttere nyder, at vi kan komme helt tæt på de andre dyr i skoven. Vi
ødelægger ikke indhegningerne for vi er helt klar over, hvor livsfarligt det er med løse heste
eller køer i et bynært og trafikeret område. De konflikter mellem brugergrupper, som af og
til afspejles i grove toner på facebook møder jeg ikke i det virkelige liv. I skoven møder jeg
som rytter mange venlige mennesker fra alle brugergrupper, vi hilser, smiler og ønsker
hinanden god tur.

Vi stiller os gerne til rådighed i True Skov Rytterlaug for yderligere dialog omkring udviklingen
af skoven, og vil gerne deltage i det lokale brugerråd for skoven.

På vegne af True Skov Rytterlaug

Anne Hove
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Naturstyrelsen takker for høringssvaret, der er indsendt på vegne af True Skov Rytterlaug.
Vores bemærkninger til hver af de fremførte punkter følger nedenfor.

Indsigelse omkring anlæggelse af stierne
Høringssvaret fremfører argumenter for, at ryttere bør have adgang til at ride på grusbelagte
stier fremfor at være henviste til græsrabatter langs de planlagte stier. Høringssvar 1
fremfører lignende argumenter. På baggrund af høringssvarene udvides størstedelen af det
planlagte stisystem til grusbelagte skovveje med en bredde på 3,5 meter, som kan deles af
alle brugergrupper, herunder ryttere.

I perioder med tørre græsarealer opfordres til at ride i rabatterne, og ellers til at ride i linje i
midten af skovvejene, så hovslagene ikke skaber ujævnheder i ’køresporene’ – hvilket er til
gene for den øvrige færdsel og hurtigt ødelægger vejene. Dette i henhold til de generelle
anbefalinger til ridning i Naturstyrelsens skove:
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/aktiviteter/ridning/

Indsigelse mod indhegnet græsningsskov
Den gennemgående skovsti friholdes fra hegning, så man kan passere arealerne uden at
komme ind til de græssende dyr. Dette beskrives også i projektrapportens afsnit om lysåbne
arealer. Som nævnt ovenfor, opgraderes stien til en skovvej.

Som også nævnt i bemærkningerne til høringssvar 1, er de nye gang-stibroer anlagt med
rampeanlæg, der gør det muligt for både gående, cyklister og ryttere at passere over
jernbanen. Broerne åbnes for passage i sidste halvdel af april 2021.

Naturstyrelsen velkommer fortsat dialog med True Skov Rytterlaug omkring udvikling af
Geding Skov.
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Den nye bro over jernbanen 
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