
1 
 

Nyhedsbrev nr. 2 om Havneudvidelsen i Aarhus, jan 2023 

Hvilken by, bugt og fremtid ønsker vi, 

og hvordan passer havnen ind i de visioner? 

Tegninger: Thomas Bekker, fra foreningen Beskyt Aarhusbugten 

Velkommen til det andet nyhedsbrev i en serie. Lavet for at informere om havneudvidelsen i 

Aarhus, som vi mener er så markant og voldsom, at den for altid vil påvirke Aarhus som by og vores 

omgivelser i form af klima, natur, hav og miljø i en uheldig retning, der ikke kan gøres om.  

Første emne handler om Borgerpanelet og den mangel på demokrati, der har kendetegnet hele 

processen omkring havneprojektet. Dernæst behandler vi økonomien og havmiljøpåvirkningerne. 

 

Et Borgerpanel i udu - et Demokrati i udu? 

Af Niels Aagaard, formand for foreningen Det Fælles Bedste 

Den første borgerinddragelsesproces fra maj til november 2022 med temamøder og borgerkonferencer om 
Havneudvidelsen var vist ikke ligefrem det smashhit, borgmester Jacob Bundsgaard nok havde håbet.  
Kritikken af manglende reel inddragelse var massiv fra de borgere, der var håndplukket og inddraget af 
forvaltningen. Vi følte os uden indflydelse på alle væsentlige ting: Hvem der skulle medvirke. Hvad vi skulle tale om 
og hvordan. Hvilke eksperter der skulle belyse miljøkonsekvenser. Hvordan konferencerne blev tilrettelagt. 
 
Processen pegede nærmest stik modsat ”Aarhus Kompasset”, kommunens vedtagne regelsæt for 
borgerinddragelse. ”Mindre system. Mere borger”, hedder det her. Kommunen skal ”Lytte - det starter med evnen til 
at lytte aktivt og være oprigtig nysgerrig på borgerens perspektiv.” Man skal løse tingene sammen og kommunen 
skal ”ikke altid sætte sig for bordenden, men invitere til et ligeværdigt samarbejde.” Gode hensigter, som blev glemt 
fra første mødes første minut. 
 
Det rejser spørgsmålet: Er det ok, at Byrådets politikere siger ét (inddragelse af borgere) og gør noget andet?  Er det 
ok, at Byrådet undlader at stå ved de politikker, man vedtager i Byrådet, fx Aarhus Kompasset? 
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Omkring sommer foreslog SF og Venstre, at man inddrog borgerne gennem en Borgersamling, der skulle følge 
OECD’s regler for sådanne. Forslaget blev vedtaget på Byrådsmødet 14. sept. 2022. 
- 36 tilfældigt udvalgte borgere skulle efter helt bestemte regler, der sikrer gennemskueligheden og demokratiet, 
informeres af en række uafhængige ekspertviden og på den baggrund give Byrådet deres anbefalinger om 
havneprojektet.  
 
I stedet for en Borgersamling fik vi imidlertid - for det skulle pludselig gå vældig stærkt - et Borgerpanel. En hybrid, 
tilrettelagt efter regler, der tilsyneladende er blevet lavet til lejligheden af forvaltning og et hyret konsulentbureau i 
fællesskab. Ganske vist stadig med 36 tilfældigt udvalgte borgere. Men nu i en langt kortere proces som ikke tillader 
særlig megen ekspertviden. Uden armslængde mellem politikere / forvaltning og procestilrettelæggerne. Tværtimod.  
  
Processen blev tilrettelagt af Rambøll Management, der også lavede den analyse, der skulle dokumentere havnens 
behov for en udvidelse. Rambøll er med andre ord leverandør til havnen og har økonomiske interesser i projektet.  
Og eftersom analysen er bestilt og betalt af Aarhus Havn, så har Rambøll også en aktie i processen.  
Det skulle også være mærkeligt, om de ikke vil stå på mål for deres egen analyse, og dermed have en bias i forhold til 
konkurrerende synspunkter og viden. 
  
Det er derfor nærliggende at tænke, at Rambøll vil være gunstig stemt ift. havneprojektet, når processen skal 
tilrettelægges. Især fordi dette tilsyneladende er foregået sammen med forvaltningen, nærmere bestemt sammen 
med Borgmesterafdelingen. Helt uden armslængde mellem ordregivende myndighed og dem der tilrettelægger 
møderne, som ellers er et af de grundlæggende principper for Borgersamlinger. Faktisk har juridisk direktør i 
Borgmesterafdelingen Christian Mølgaard deltaget ved samtlige Borgerpanelets møder og leder tilsyneladende 
processen sammen med chef for Teknik og Miljø, Luise Pape Rydahl.  
Men deres rolle skulle være at tage imod anbefalingerne fra Borgerpanelet, ikke at være med til at skabe dem. Det 
er et klokkeklart brud på reglerne om armslængde mellem myndighed/ordregiver på den ene side og 
procestilrettelægge på den anden.  
 

Gennemsigtigheden der blev væk - hvilke eksperter har oplyst Borgerpanelet om hvad? 

 
Tilsvarende er det ærlig talt også noget svært at få øje på den gennemsigtighed, der ifølge OECD’s regler skal præge 
sådanne processer, ja er en forudsætning for gyldigheden af processens resultat.  Vi forsøgte fx at få klarlagt, om og 
hvordan panelet er blevet informeret om havneudvidelsens konsekvenser for klima.   
Ifølge den oprindelige plan skulle temaet ”klima” behandles på borgerpanelets møde 10. januar. Vi tilbød Rambølls 
konsulent for processen at holde oplæg for Borgerpanelet om klima, for emnet var så vidt vi kunne se ud af planen 
ikke behandlet tidligere i processen.  
Rambøll svarede venligt, at det emne havde de allerede arbejdet med, så det var desværre ikke aktuelt: "Der er 
justeret lidt i den oprindelige plan, så vi har allerede behandlet klimaforhold på et tidligere møde" 
 - Vi spurgte derfor, hvem der havde holdt oplæg om klima-emnet og fik svaret: "Det har været behandler fra 
forskellige perspektiver med flere bidragsydere".  
-  Ikke just et særlig præcist svar, så vi spurgte: ”Kan du være mere præcis? Hvem gav oplæg om klima til 
borgerpanelet -, var det folk fra universiteter, fra konsulenthuse og i givet fald hvilke, var det eksperter, eller var det 
lægmænd m/k (og i givet fald hvem)? Hvilke perspektiver blev behandlet?” 
 
Rambøll svarede, at det hele står på hjemmesiden. Men af hjemmesiden - som fortalte, at der var tale om et 
foreløbigt program (hjemmesidens understregning) - fremgik det klart, at der ikke havde været nogen, som man med 
bare en vis ret kunne kaldes for 'klimavidende’, endsige ’klimaeksperter’'.  
Vi spurgte derfor Rambøll, om de kunne fortælle os, hvem der havde givet borgerpanelet ekspertviden om klima - 
for hjemmesiden angav kun et foreløbigt program, hvor der ikke var nogen klima-eksperter. 
 
Vi fik det svar, at ”Klimaforhold har været berørt i flere sessioner”…  

 - hvorefter man igen henviste til hjemmesiden. "Jeg henviser til hjemmesiden, da den repræsenterer den officielle 
kommunikation om arbejdet.” 
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Det rejser spørgsmålet: Hvordan skal et panel af tilfældig udvalgte borgere kunne tage stilling til et meget stort 
anlægsprojekts konsekvenser for noget så komplekst som klima, hvis ingen med viden på området fortæller om disse 
konsekvenser?  Resultatet af et Borgerpanel er selvfølgelig kun dét, man putter ind i panelet.  
 
Fra et møde i Borgerpanelet 5. januar, hvor emner var ”behov og Miljøkonsekvensrapport” fik vi at vide, at der til 
mødet kun var 7 deltagere fra Borgerpanelet – Det er ikke mange ud af oprindelig 36 deltagere.  
 
Det hele rejser spørgsmålet: Hvad er egentlig legitimiteten af Borgerpanelets anbefalinger, når de den 26. januar 
skal konkludere og overlevere deres anbefalinger til Byrådet?  
- Bliver deltagerne i Borgerpanelet i virkeligheden blot brugt som gidsler i et politisk spil tilrettelagt af borgmesteren?  
- Har SF tænkt sig at acceptere, at deres (og V’s) forslag om en Borgersamling er blevet reduceret til 
uigenkendelighed - et Borgerpanel som ikke følger de mest grundlæggende regler for en Borgersamlings proces?  
   
 

Økonomien bag det hele - en dark horse? 

I Hanstholm skal Thisted kommune betale millioner for at dække havnens underskud. Hvor meget skal 

Aarhus kommune - og dermed borgerne - betale, hvis havneudvidelsen ender som ’stranded asset’ 

 - en kæmpe fejlinvestering? 

Økonomien bag havneudvidelsesprojektet har ikke været drøftet ret meget.  Vi har fået at vide, at pengene til 

udvidelsen - i omegnen af 3 mia. kr. - ikke var noget problem, for Aarhus Havn er en selvstændig økonomisk 

enhed i forhold til kommunen, så Aarhus borgere kunne aldrig komme til at hæfte. 

Men selvstændigheden gælder kun én vej. Når der er overskud i havnen kan kommunen ikke få andel i dette. Det 

omvendte gælder imidlertid ikke. Hvis havnen går i underskud er kommunen nødt til at træde til og dække 

underskuddet. 

Det kan blive aktuelt ifm. havneudvidelsen, hvor kommunen skal kautionere for lånene. Molen ud i bugten koster 

1 milliard. Næste investering er etape1 havneanlæg på 44 ha, som koster cirka det samme - 1 milliard. Tredje 

investering er etape2 havneanlæg på 60 ha, som ligeledes koster 1 milliard.  Det er lån som skal forrentes fra dag 

ét.  

 

Med fx et 5% lån, vil den første milliard koste 50 mio. kr. årligt at forrente.  Næste etape vil koste noget 

tilsvarende. Dermed er lånets forrentning tilsammen på 100 mio. kr. årligt. Kan havnens omsætning dække det? 

Og det er først fra 2037, at man kan begynde at kunne tjene penge på disse investeringer ved at udleje kajplads 

på de nye havneanlæg. Der er altså godt 10 år, hvor man skal kunne forrente først 1, så 2 mia. investeringer 

uden at have øget indtjening.  

Det rejser spørgsmålet: Er der overhovedet en finansieringsplan for investeringerne?  

- Har Byrådet været præsenteret for en businessplan som fortæller, hvordan man vil sikre, at der er penge til at 

dække investeringerne? 

I 2021 havde Aarhus Havn et overskud på 75 millioner kroner ifølge Erhvervsplus 

https://erhvervplus.dk/oestjylland/aarhus-havn-praesenterer-solidt-resultat-for-2021  

 - Det vil kun kunne dække forrentningen af den første milliard. Hvad med den næste?  Ender Aarhus som Thisted 

kommune, der skal dække Hanstholm Havns underskud? 

 

Havmiljø - Vi har kun 5 år til at nå i mål med kravet om en god 

økologisk tilstand. Derfor skal alle anlægsaktiviteter bidrage til 

en positiv forbedring af havmiljøet.  

Havneudvidelsen vil medføre omfattende påvirkninger på Aarhus Bugtens havmiljø. Dels fra de dumpninger af 1,8 
mio. m3 slam, man vil foretage ved Fløjstrup, dels fra udvindingen af 6 mio. m3 sand ved Moselgrunden. 
Dumpningen vil betyde udledning af miljøgifte, tungmetaller og næringsstoffer (fx kvælstof) som skaber iltsvind 

https://erhvervplus.dk/oestjylland/aarhus-havn-praesenterer-solidt-resultat-for-2021
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og havdød. Ressourceindvindingen vil betyde, at der skabes store områder uden liv, dér hvor der er gravet sand 
op. 

Fra havmiljø eksperter er vurderingen, at man ikke kan bruge COWIs miljøvurdering i Miljøkonsekvensrapporten 

(MKR) til at konkludere, om havneprojektet vil stride imod kravet om at opnå god økologisk tilstand i 
Kystvandområde Aarhus Bugt samt tilstødende vandområder.  

Det hænger sammen med COWI’s argument, at man ”ikke forventes at kunne måle” en ændring af Aarhus 
Bugtens økologiske tilstandsklasse, eftersom nærmeste målestation er ca. 10 km væk fra det påtænkt klapområde 
ved Fløjstrup. Det er med andre ord afstanden fra forureningsstedet til målestationen, der afgør om der sker en 

forurening - ikke forureningens omfang og karakter i sig selv.   
 
Lægmand og politikere vil kun kunne forholde sig til den samlede konklusion, om at projektet ”ikke har en 
væsentlig eller betydende påvirkning” på havmiljøet. Men den konklusion er misvisende, fordi man strategisk 
placerer sin påvirkning så langt fra hvor man måler, at man (måske) ikke kan måle noget forværring.  

Isoleret set kan COWI have ret i, at man ikke kan måle ændringerne 10 km væk fra klapområdet, MEN de 
forholder sig ikke til det miljøjuridiske i, at måske 20-25 % af det samlede vandområde bliver påvirket, 
forventeligt med et fald i ”tilstandsklassen”.   

Så det man egentlig gør, er en omgåelse af intensionerne og formålet bag Vandrammedirektivet og 

Miljømålsloven, ved strategisk at placere sine svinende aktiviteter så langt som muligt væk fra de faste stationer, 
som skal måle den økologiske og kemiske tilstand i havområdet Aarhus Bugt. COWI er udmærket klar over, at 
hvis man måler direkte oveni klapområdet, så vil man kunne måle en ringere økologisk og kemisk tilstand. Det 
står sådan set også i rapporten, men det skal man være ekspert for at kunne afkode. 

Det rejser spørgsmålet: Er Byrådet tilstrækkeligt oplyst eller bør deres indsigt i projektets konsekvenser højnes, 
før de træffer den endelige beslutning om at godkende eller afvise projektet i sin nuværende form? 

Det rejser endvidere spørgsmålet: Alle de nuværende vurderinger er lavet af COWI og Rambøll, som er bestilt 
og betalt af ansøger og bygherre, Aarhus Havn, med det formål at beskrive et projekt, som er muligt at 
gennemføre. COWI og Rambøll er med andre ord interessenter med økonomiske interesser i projektet.  

`- Kan man overhovedet forestille sig at disse konsulenthuse vil udfærdige rapporter som strider mod de 
interesser opgavestilleren - i dette tilfælde Aarhus Havn - har?  
- Vil disse konsulenthuse have en jordisk chance for efterfølgende at få tilsvarende opgaver af andre private 
virksomheder? 

 

 
Tegning: Thomas Bekker 

 
Danmark og Aarhus er forpligtiget til at opfylde Vandrammedirektivet og dermed sikre god økologisk 
tilstand i bugten senest ved udgangen af 2027. Lige nu tyder alle dykninger og bundprøver imidlertid på, at 
bugtens liv er stærkt truet. Der er få fisk tilbage, ålegræsset er forsvundet i større områder, store 

havbundsområder er præget af iltsvind og liglagen, et lag af forrådnede alger, der har lagt sig på bunden som 
slam uden liv. Man kan sige, at de eksisterende presfaktorer har bragt bugten i ikke-god økologisk og kemisk 

tilstand. Og det skal der ifølge EU’s Vandrammedirektiv rettes op på senest til 2027. 
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Det får os til at stille spørgsmålet: Er den miljøjuridiske hjemmel til projektet på plads eller konflikter den med 
miljøbeskyttelsen for så vidt angår vandrammedirektiv – herunder miljømålsloven - samt Danmarks Havstrategi? 

  
Mener I - og myndigheden her er miljøstyrelse og trafikstyrelse, men spørgsmålet bør også interessere byrådets 

politiske partier samt Teknik & Miljø forvaltningen i Aarhus, - at det er muligt at gennemføre havneprojektet uden 
at der sker en målbar forringelse af vandmiljø tilstanden dvs. uden, at vandområdet rykker en tilstandsklasse ned?  
  
Efter vores mening bør store infrastrukturprojekter som havneprojektet udformes på en måde som 
bidrager til at fremme tilstanden og fiskebestanden i bugten.  

Det er som bekendt svært at blæse og have mel i munden på samme tid. Men det er ikke desto mindre det, 

mange lystfiskere oplever i øjeblikket, at Aarhus Kommune forsøger. Ingen politikere ønsker at stå frem og sige, 
at de går ind for miljøskader på havet og Aarhus Bugten, og den noget lukkede proces omkring myndighedssporet 
til det fremlagte havneudvidelsesprojekt, har ikke indtil videre givet resten af byrådet indblik i, hvor store 
miljøskader, de reelt er med til at blåstemple, såfremt den nuværende plan godkendes. 

Danmarks Sportsfiskerforbund vurderer, at den miljøjuridiske hjemmel til projektet er yderst tvivlsom. Og peger 
på to vigtige marine beskyttelsesforanstaltninger, som havneprojektet konflikter med:   

-Vandrammedirektivet, herunder miljømålsloven – opnåelse af god økologisk tilstand SENEST i 2027 
-Danmarks Havstrategi – bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer og en økosystembaseret tilgang. 

Danmarks Sportsfiskerforbund vurderer ikke, at havneprojektet i sin nuværende form vil kunne accepteres af 
Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår projektets samlede virkning på havmiljøet, herunder set i en 
kumulativ sammenhæng til eksisterende presfaktorer, som har bragt bugten i ikke-god økologisk og kemisk 

tilstand. 

 
Vi har endnu til gode at se faglig dokumentation for, at havneprojektet vil forebygge yderligere forringelser af 
kystvandområdernes tilstand, hvilket myndighedernes ellers er forpligtigede til at efterleve jf. §8 i Bekendtgørelse 
om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. 

Bemærk videre, at der i Miljøkonsekvensrapporten kun er vurderet på et 5-årigts perspektiv, mens de permanente 
skader af de sidste 30-40 års råstofindvindinger hober sig op, og giver dermed en langt større permanent tab af 

levesteder og naturlig fiskeproduktion, end det rapporten giver udtryk for. Nedenfor link til nyhed om 
råstofindvinding som alvorlig trussel mod fiskeriet: 

Råstofindvinding: En trussel imod fiskeriet - Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri Producentorganisation 
(skaansomtkystfiskeri.dk) 

På den seneste borgerkonference, blev råstofindvindingen af sand på 6 mio. m3 ikke nævnt i det officielle program 
med eet eneste ord. Det er svært ikke at blive en smule skeptisk overfor fagligheden i projektet, når den 
arealmæssigt største miljøskade ved projektet er komplet udeladt ved et stort anlagt borgermøde.   

En stillingtagen til havneudvidelsen er samtidig en stillingtagen til, hvor vi vil hen med Aarhus Bugtens tilstand.  
 

Derfor er vi naturligvis også nødt til at indrette store infrastrukturprojekter som havneprojektet, således at det 
bidrager til at fremme tilstanden og fiskebestanden i bugten, som tidligere var et hav utrolig rigt på fisk, til glæde 
for alle os lokale, som kunne få sund, frisk fisk på middagsbordene, og et hav i bedre balance.  

Efter vores mening bør store infrastrukturprojekter som havneprojektet udformes på en måde som 
bidrager til at fremme tilstanden og fiskebestanden i bugten. Ikke det modsatte. 

 

Afsnittet om havmiljø er skrevet med bistand fra Danmarks Sportsfiskerforbund.  

Hvis der skulle have indsneget sig eventuelle fejl er det journalisten, som bør lastes.    

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fskaansomtkystfiskeri.dk%2Fraastofindvining-en-trussel-imod-fiskeriet%2F&data=05%7C01%7Clupr%40aarhus.dk%7Cab45ee93d32d4c3d0cd608dabc5b5400%7C7d66e3797f9441f8a2bafc9740f2faa0%7C1%7C1%7C638029397808196835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cUOiFyS7%2B7xVPuqQ3f7xvCqc66Grm%2FAFtbCx46CKdtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fskaansomtkystfiskeri.dk%2Fraastofindvining-en-trussel-imod-fiskeriet%2F&data=05%7C01%7Clupr%40aarhus.dk%7Cab45ee93d32d4c3d0cd608dabc5b5400%7C7d66e3797f9441f8a2bafc9740f2faa0%7C1%7C1%7C638029397808196835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cUOiFyS7%2B7xVPuqQ3f7xvCqc66Grm%2FAFtbCx46CKdtw%3D&reserved=0

