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GRUNDEJERFORENINGEN ELLEPARKEN 8520 LYSTRUP 

 

                  06-04-2021 

 

Til Fællesråd Lystrup/Elsted/Elev/Nye 

Emne:  

1. Afståelse af Grønt Fællesområde Område Elleparken matr. 6g / Ørneparken matr. 6kx, 8520 

Lystrup til kommunens forvaltning. 

2. Vision om at `forlænge` Elleparken-/Ørneparkens Grønne område mod nord, således at det 

inkluderer Præstegårdens mark med Blindemandshøj.  

    Pkt.1 er et ønske fra begge Grundejerforeninger,  

Det er Grundejerforeningens håb at Fællesrådet vil fremføre pkt. 1 for rette afdeling ved kommunen 

og inddrage pkt. 2 i Bidrag til Kommuneplan 2017 

AD 1. Grundejerforeningen Elleparken rettede tidligere i 2020 henvendelse til Byggeri/Juridisk 

afdeling i kommunen med det formål at kommunen overtog det Grønne Fællesområde som 

arealansvarlig. Da området ikke er lokalplanlagt, var svaret fra Byggeri/Juridisk afdeling, at 

overdragelse af arealet til kommunen skulle rettes til Grundsalg/Arealudvikling i kommunen. 

Forespørgslen blev efterfølgende ny fremsendt til de to afdelinger, som ikke har svaret.  

I mellemtiden har Grundejerforeningerne haft møde med Teknik og Miljø / Grønne Områder Nord 

som gav til kende, at de meget gerne ville understøtte en omlægning af forvaltningen af området i 

mere biodiversitet retning, men understregede samtidig at Grønne Områder Nord ikke var 

interesseret i overtagelse af området. Det blev dog fremført at en overdragelse ikke nødvendigvis 

havde en lokalplan som forudsætning. 

Begrundelserne for afståelse til kommunen er mange.  

Begrænset brugsret ifbm begrænsninger i Naturbeskyttelsesloven § 18. Gældende for hele 

Elleparkens ¾ af området (Fig. 1) Et lille rektangulært areal af Ørneparkens del grænsende op til 

Elstedvej er ikke omfattet af begrænsningen. Grundejerforeningerne finder at et offentligt område 

med Oldtidsmindehøj som kulturarv naturligt hører hjemme under kommunens forvaltning og ikke 

forvaltes af Grundejerforeningerne.   

Figur 1 
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- Naturpleje af det fredede fortidsminde er overtaget af Aarhus Amtskommune i 

1992 og efterfølgende gennem de mange år har kommunen ikke udvist interesse for ved 

infoskiltning at fortælle om en kulturarv midt i et bebygget område.   

- Området er delt mellem Elleparken og Ørneparken med henholdsvis ¾ og ¼, hvilket 

komplicerer fælles plejeplan for område.  

- Ingen kommunal inddragelse i pleje, som for øvrige Grønne arealer (7) i Elsted/Lystrup 

området. (Fig 2).  Grundejerforeningen finder det bemærkelsesværdigt at det grønne område 

ikke har været inddraget I kommunens forvaltning gennem de mange år siden Elleparkens 

etablering i 1973, tilsvarende øvrige grønne områder.   

 

  

 

Deklarationen for Grundejerforeningen Elleparken pkt. F siger:   

”F. Grønt område ved oldtidsminde på matr. nr. 6g samt ved Ellebækken. Disse arealer vil, 

når alle parceller er solgt, af sælger blive tilsået med græs, og de stier, der ifølge 

udstyknings planen fører fra vejene ud til arealerne, vil blive anlagt ind til grænsen for 

friarealerne inden den 1/1-1973.” 

”De grønne arealer skal være offentligt tilgængelige. Kommunen har ret til at anlægge 

offentlige stier i arealerne. ”  

”Herefter overgives arealerne til grundejerforeningens vedligeholdelse, indtil kommunen 

måtte overtage dem. ” 

Stien fra Elleparken over det det Grønne område mod Ørnehøjen, er etableret i modstrid 

med §18 i Naturbeskyttelsesloven, eftersom et af punkterne i de for styrelsen for 

sagsbehandlere givne retningslinjer siger, at vej- og stiføring skal holdes uden for 

beskyttelseslinjen. (Fig1) 

Skolestien er iflg. deklarationen anlagt af kommunen som offentlig sti og har siden 

etablering været kommunens ansvar f.s.v.a vedligeholdelse og vintertjeneste for offentlige 

stir.   
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Figur 2 
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Kommunen har gennem de mange år siden etablering fastholdt at Skolestien 

er Grundejerforeningens ansvar. Grundejerforeningen finder det højst bemærkelsesværdigt 

og modstridende at Skolestien ikke har været en offentlig kommunal sti tilsvarende den 

kommunale dobbelt Skolesti (Fig3), der fører skolebørnene sikkert frem mod Elsted og 

Lystrup skoler.  

 

- Matrikel 6a (Ørneparken) var oprindeligt inkl. den matrikel, der nuværende er benævnt 

matrikel 6kx (Ørneparkens ¼ af området). Begrundelsen for denne udskillelse er uafklaret 

efterlyst. Den kommunale dobbelte stiforbindelsen til Elsted og Lystrup skole har sin 

udgang fra Elstedvej og videre frem gennem matriklen mod Ørneparken og Elsted / Lystrup 

skoler. (Fig3) 

 
  Figur 3 

 

AD2 

Ved besigtigelse af Grundejerforeningernes fælles område gav repræsentanterne fra Teknik og Miljø / 

Grønne Områder Nord udtryk for at en inddragelse af området benævnt nr. 1(fig 4) nord for mat 6g i 

et større Grønt område, der inkluderede to fredede høje, ville udgøre en naturlig forlængelse af et 

Grønt bælte gennem det vestlige Lystrup fra Handelscenteret via Hedeskovparken mod Skårupgård 

Fredskov.  Området inkl. Blindemandshøj vil med offentlig adgang udgøre et unikt mulighed for 

Lystrup borgere at få adgang til vel den det mest storslåede udsigtspunkt over Lystrup og landskabet 

mod øst over Aarhus bugten. Områdets størrelse ville iflg.  Grønne Områder Nord gøre at området 

kunne forvaltes med f.eks. græssende kvæg under hegn og andre grønne tiltag til gavn og glæde for 

Lystrup borgere.  

Fig 4 side 4 er klip fra ” Bidrag til Kommuneplan 2017 2 Lokalsamfundsbeskrivelse for Lystrup, Elsted 

og Elev”, hvoraf det fremgår at området med markering (nr.2) allerede er tiltænkt som udlagt som 

grønt område, hvilket falder fint i tråd med den ovenstående sammenslutning af de to områder til et 

kommunalt fælles Grønt Område.  
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Fig4  

 

 

 

 

 

 

  


