
Foretræde af Martin Brøndum Klode – Formand, Beskyt Aarhusbugten 
 
Da det oprindelige hovedforslag blev præsenteret tilbage i 2017, indsamlede vi (Beskyt 
Aarhusbugten) på under en uge næsten 12.000 underskrifter mod inddragelsen af rekreative 
områder til brug for industrivirksomhed (renseanlæg). Underskrifterne opponerede mod 
Helhedsplanen for Tangkrogen, som tog vores natur for givet. 
 
Hverken det nye Hovedforslag eller Alternativ 2 ændrer dette faktum, hvorfor vi - på vegne at de 
næsten 12.000 underskrifter - har indgivet flere høringssvar. Ved dette foretræde gentager vi det, 
som allerede er forelagt og tilføjer ny viden.  
 
Sammen med underskrifterne udfærdigede vi en rapport, hvori der også forelå et alternativt 
forslag tegnet af sejler og arkitekt Morten Schmidt. Dertil også en lang mere skånsom udgave af en 
udvidelse på ydersiden af havnens sydmole. 
 
Forslaget fik roser fra mange sider: 

- Borgmesteren roste både forslag og ideen med at rykke renseanlægget helt væk fra 
lysbådehavnen og tættere på den tunge industri på havnen. En holdning flere andre 
politikere tilsyneladende delte. 

- Aarhus Vand så ingen hindring i placering på havnen 
- Alle var enige om at droppe det oprindelige forslag 

Og der var mange flere positive ryster på denne baggrund. Med det og den nye indstilling i mente 
undrer vi os over mange ting blandt andet at: 
 

- Borgernes indsigelser ikke har nogen virkning, og Beskyt Aarhusbugten er ikke inddraget i 
processen. Vi vil gerne endnu engang eksplicit melde ud, at vi selvfølgelig står til rådighed. 

- Byrådet påtager risikoen for Hovedforslaget og Alternativ 2 kan forkastes af 
kystdirektoratet, og pålægger derved kommunen (Aarhus Vand) en potentiel 
meromkostning på minimum 100 mio. DKK, da det vil kræve, at levetiden på de nuværende 
renseanlæg forlænges. En VVM-undersøgelse af Alternativ 1 vil være rentabel selv med en 
pris på 5-10 mio. DKK set i forhold til denne risiko. 

- Alternativ 1 er fjernet grundet høringssvar fra virksomhederne på havnen, men der er ikke 
præsenteret et alternativ på samme vis, som borgerne fik Hovedforslaget. 

- Hovedforslaget får lov at stå til trods for at: 
o Det placerer renseanlægget i umiddelbar nærhed af lystbådehavnen, og ikke hvor 

det hører hjemme nær industrivirksomhederne på havnen. 
o Der vil komme en vig med stillestående vand, som vil give yderligere 

tangophobninger og over tid sande til. Netop dette faktum var grunden til at 
Borgmesterens oprindelige helhedsplan fyldte let forurenet jord i bugten. 

 
 
Beskyt Aarhusbugten kan på vegne af de næsten 12.000 underskrifter ikke støtte op om hverken 
Hovedforslag eller Alternativ 2. Da Alternativ 1 er fjernet, ser vi ikke noget reelt alternativ til en 
katastrofal indgriben i Aarhus’ DNA. Som det var forelagt tilbage i 2017, ønsker vi den absolut 



mest skånsomme inddragelse af rekreative områder. Såfremt Alternativ 1 eller versioneringer 
heraf ikke bliver en del af indstillingen til byrådet, har vi udarbejdet Tangkrogen 3.0 (Alternativ 3).  
 
Tangkrogen 3.0 vil være det objektivt bedste fra Alternativ 1 og Alternativ 2: 

- Aarhus Vand vil få 12 Hektar og kunne udfærdige et anlæg med hensigtsmæssig indretning 
- Ingen virksomheder på havnen vil skulle flytte 
- Rekreative områder adskilles fra industri 
- Samtidig vil der være plads til en havneudvidelse i forlængelse af renseanlægget 

 
Beskyt Aarhusbugten vil ikke modsætte sig dette alternativ, og derfor vil det med langt større 
sandsynlighed accepteres af kystdirektoratet. Det er udarbejdet holistisk med øje for Aarhus Vand, 
virksomhederne på havnen, lystbådehavnen og dens brugere, lystfiskerne, de maritime 
foreninger, borgerne og ikke mindst naturen. 
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Udvalgte citater om Beskyt Aarhusbugtens forslag fra 4. oktober 2017 
 

 
 
”Der er flere fordele ved forslaget om at rykke 
renseanlægget ud på havnen, da det fungerer bedre 
på en industrihavn end op ad en lystbådehavn.” 
  

Jacob Bundsgaard, Borgmester 
  
 
 

 
 
 
”Det er et fremragende udkast - og det betyder, at 
det forslag byrådet har ude i forhøring for tiden, 
selvfølgelig er kasseret” 

 
Jan Ravn Christensen, SF 

 
 
  

 
”Det er genialt tænkt og set af Morten Schmidt, at 
man adskiller det erhvervsmæssige og det 
rekreative……” 
 
”Det er jo tudetosset …………at ville fylde jord i 
bugten, når vi alle andre steder arbejder på at 
trække vandet ind til byen. Så skal man jo ikke 
skubbe bugten længere væk” 
 

Hans Skou, Venstre 
 

”…der umiddelbart ingen problemer i at trække 
renseanlægget derud, for det ligger i samme tracé 
som før” 
 
”Hvis det ellers kan passe ind i havnens planer, vil vi 
ikke stå i vejen for den placering.” 
 

Lars Schrøder, Direktør Aarhus Vand 
 

 



Udfordringer ved hovedforslaget 
 

 
 
Det røde skraverede område vil blive en vig med stillestående vand, som på kort sigt fyldes med 
tang, og over tid vil sande til. Derved bliver det nye hovedforslag, som det oprindelige, der blev 
forkastet af samtlige partier. 
 
Netop ovenstående faktum lå til grund for, at det oprindelige hovedforslags forudsætning var, at 
fylde det skraverede område op med let forurenet jord. Dette gjorde Steen B. Andersen fra 
Socialdemokratiet og forslagsstiller helt klart til TV2 Østjylland, da det oprindelige hovedforslag i 
sin tid blev præsenteret 
 

”Vi er enormt bange for, hvis vi lukker det inde, at vi får et 
meget stillestående vandområde, som bliver en tangkrog gange 
10 hvor lugtgenerne bliver slemme” 
 

Steen B Andersen, Socialdemokratiet 
  
Se evt. klippet her https://www.tv2ostjylland.dk/nyheder/24-06-2017/1930/store-protester-mod-
kommunens-planer-tangkrogen?autoplay=1#player (1:16 – 1:26) 
 



 

 
Vi har siden fået bekræftet tilsandingen fra Biologi på Aarhus Universitet. Lektor Lars Chresten 
Lund-Hansen har ingen tilknytning til hverken Beskyt Aarhusbugten eller Kommunen, men kan 
som alle andre, se det åbenlyse. 
 

”Udvidelsen i Hovedforslaget vil danne et område med mere 
stillestående vand, hvor der rimeligt sandsynligt vil ske en 
tilsanding” 
 

Lars Chresten Lund-Hansen 
Lektor Institut for Bioscience - Akvatisk biologi 

 
Den generelle udfordring ved Hovedforslaget og Alternativ 2 
Det er påpeget flere gange af Beskyt Aarhusbugten og et utal af borgere at både Hovedforslaget 
og Alternativ 2 hviler på forudsætningen om fri inddragelse af havet (rekreativt område). Vi har 
været i dialog med Kystdirektoratet, og de præciserer: 
 

”Jeg kan bekræfte, at Kystdirektoratet har en restriktiv praksis i 
forbindelse med opfyldning på søterritoriet, idet det 
beslaglægger havareal. Der skal derfor være en rigtig god 
begrundelse for at opnå tilladelse til opfyldning” 
 

Anne Villadsgaard, AC - fuldmægtig l Kystzoneforvaltning - 
Miljø- og Fødevareministeriet 

 
Vi er desuden blevet oplyst, at man ønsker en løsning, som har bred opbakning fra borgerne.  

”Der er flere fordele ved 


