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DGI Østjyllands høringssvar til ” Et grønnere Aarhus med mere blåt” 
 
DGI Østjylland har med stor interesse læst forslaget til temaplanen om Et grønnere Aarhus 
med mere blåt. Vi vil gerne udtrykke vores tilfredshed med processen frem mod temaplanen, 
hvor vi har haft mulighed for at bidrage med vores perspektiver.  
 
Hvilket vi som kommunens største idrætsorganisation naturligvis har en særlig interesse i. Det 
skyldes, at udviklingen i befolkningens idræts- og bevægelsesvaner har ændret sig markant de 
seneste år if. til, at det grønne og blå (samt det grå/urbane) er blevet de væsentligste ”are-
naer” for voksnes borgeres muligheder for idræt og bevægelse i Aarhus.  
 
Derfor havde vi også håbet, at idræts- og fritidslivet havde stået endnu klarere frem i temapla-
nen. Selvom temaplanen i sagens natur er en teknik og miljø-plan, vil vi gerne opfordre til at 
såvel det organiserede som selvorganiserede idræts- og fritidsliv får en mere fremtrædende 
rolle i temaplanen. Meget gerne direkte koblet med den outdoorstrategi, der netop har været i 
høring i forbindelse med Sports- og fritidspolitikken. 
 
Andre kommuner er allerede meget langt i at prioritere og arbejde med outdoor i et helheds-
perspektiv, hvor særligt det tekniske område spiller en afgørende rolle som planlægger, myn-
dighed og driftsforvalter. En tilgang vi håber Aarhus Kommune vil lade sig inspirere af if. til at 
sikre en balanceret tilgang til de mange interesser, der er omkring det grønne og blå.  
 
Selvom der er arbejdet med outdoorområdet med deraf følgende faciliteter og muligheder i 
Aarhus, så opleves det ikke som om der har været et strategisk fokus eller sammenhæng i ar-
bejdet med outdoor. Det kan bl.a. aflæses i mange frivilliges frustrationer over imødekommen-
heden samt bureaukratiet i forbindelse med at etablere og udvikle faciliteter samt afvikle ar-
rangementer. Her oplever idræts- og fritidslivet ikke, at aarhuskompassets fire veje til mere 
værdi for borgere og samfund, er mere end bare tanker og ord.  
 
En supplerende udfordring ligger muligvis i, at der skelnes klart mellem friluftsområder, der er 
prioriteret til rekreativ anvendelse/friluftsoplevelser, men som ikke er deciderede sportsanlæg. 
Det virker som en utidssvarende skelnen, der kan indebære kimen til mange konflikter frem-
adrettet. Isætningssteder ved vandet, saunaer/omklædningsrum, MTB-spor og ridestier er 
bare nogle af de anlæg, der ligger i krydsfeltet mellem friluftsområder og sportsanlæg.  
 
Forhåbentlig kan en kobling mellem denne temaplan og Sport og Fritids outdoorstrategi hjælpe 
på en fælles tilgang. Her kan Silkeborg Kommune med fordel tjene som inspiration if. til sam-
skabelse og lydhørhed med deraf følgende prioritering og investeringer i både faciliteter, for-
midling og ikke mindst de mange forskellige foreninger og fællesskaber, der bruger naturen. 
Temaplanen har i den nuværende udgave meget fokus på det hårde og ikke så meget på det 
”bløde” if. til frivillige og fællesskaberne. Som det fx ses af erfaringerne med Jomsborg, Aarhus 
Watersport Complex, disc golf-klubben Opdrift, Aarhus Beachvolley Club, Sport X og Aarhus 
Trailbuilders, så er frivillige/kulturen/fællesskabet afgørende, hvis vi vil have flere faciliteter til 
at blomstre og dermed endnu flere aarhusianere til at benytte og nyde det grønne og blå.  
 



 

Side 2 

DGI er også særligt optaget af byplanlægningen, der igennem en årrække har presset idræts- 
og foreningslivet. Vi støtter op om flere opholdsarealer, men vil gerne advare imod, at lomme-
parker, opholdsmuligheder på tage mv. bliver erstatning for større og sammenhængende blå-
grønne arealer samt naturligvis den nødvendige planlægning for klassiske idrætsfaciliteter. I 
den forbindelse anser vi særligt landsskabskilerne helt fra bymidten ud til oplandet (Finger-
planprincip 2.0) som nogle enestående potentialer for Aarhus som en blå og grøn by med mas-
ser af idræt, bevægelse og aktiv transport.  
 
DGI stiller naturligvis gerne vores erfaringer, ressourcer og gode ideer til rådighed for videre 
drøftelser og konkrete indsatser som følge af den endelige godkendelse af temaplanen. 
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