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I 2008 etablerede Naturhistorisk Museum og Århus Kommunes grønne afdeling, Natur og Miljø,
et 3-årigt projektsamarbejde med det ædle formål
at koble livet i byen med de bynære naturområder.
Projektet er støttet økonomisk af Friluftsrådet.
I bedste lokalpatriotiske stil er projektet døbt
”Solstråler over Århus”. Et af de centrale elementer i projektet er nemlig syv ruter fra byens asfaltjungle ud i den grønne natur – geografisk fordelt
rundt om Århus. Ruter, der hver især er en solstråle, som til sammen danner en skinnende sol over
Århus. Smukkere kan det ikke være!
Formålet med ”Solstråler over Århus” er:
 at motivere befolkningen til at bevæge sig fra
byens asfaltjungle ud i naturen – på cykel, i løb
eller på gåben
 at øge befolkningens interesse, kendskab og
engagement i relation til den bynære natur
 at øge befolkningens interesse for forvaltningen af den bynære natur

 at motivere til fysisk aktivitet gennem naturoplevelser og dermed forbedre borgernes almene
sundhedstilstand – motion er godt for både sjæl
og legeme
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Ofte kan man ikke se skoven for bare træer.
Med samme ironiske tilgang findes naturen lige
om hjørnet – det handler bare om af få øje på
den!

I projektet sættes der særligt fokus på syv ruter af
meget forskellig længde, spændende fra 3-25 km.
Vi har bevidst ikke anlagt nye ruter, men benytter
allerede eksisterende stiforbindelser. Der er nemlig
rigeligt med stier – det er kendskabet til mulighederne, der halter – og det er naturligvis heller ikke
kommunens ønske at udvide den samlede vedligeholdelsesudgift på området.
Hver solstrålerute er ved start fysisk markeret med
en præsentationstavle, men ellers er der hverken
pæle eller pile undervejs på ruten.
Til hver rute er der udgivet en rutebeskrivelse i pdf
-format, der – ud over et rutekort – også sætter
fokus på spændende kultur- og naturoplevelser på
turen. Rutebeskrivelsen kan downloades på den
tilknyttede hjemmeside: www.solstråler.dk.
Baggrunden for den begrænsede fysiske rutemarkering og for udelukkende at udgive en elektronisk
rutebeskrivelse, i stedet for de traditionelle foldere,
er ønsket om at skabe et så fleksibelt og omkostningsfrit tilbud som muligt. Dette vil styrke projektets overlevelse fremover, i driftsfasen, hvor
projekter ellers ofte kuldsejler.
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Centralt i markedsføringen af solstråleprojektet har
der i løbet af projektperioden været afholdt en
række offentlige ture ledet af naturvejledere fra
hhv. Naturhistorisk Museum og Århus Kommune.
Tilbuddet har varieret mellem traditionelle vandreture suppleret med fokus på cykel- og løbeture.
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Særlig spændende og nyskabende har været initiativet med naturvejlederture i løbesko, dvs. med to
løbende naturvejledere ”i front”. Det er blevet til
fire løbeture med over 100 deltagere i alt. På disse
ture har vi oplevet helt nye kundegrupper, som har
fået krydret dagens løbetur med masser af naturformidling på nye og ukendte løberuter. Der har
været udtalt tilfredshed med de løbende naturvejledere og et stort ønske om at forsætte med tilbuddet, og det er, som ofte før, et spørgsmål om flere
ressourcer til mere målrettet markedsføring – så
kommer der endnu flere kunder i butikken!

I forbindelse med åbningen af hver enkelt rute har
der, på Naturhistorisk Museum, været en miniudstilling om naturen på ruten, ligesom brugerne
er blevet opfordret til at benytte hjemmesiden
www.fugleognatur.dk som forum for observationer, spørgsmål m.m.

Projektet er nu ved at være ved vejs ende, og vi
kan se tilbage på et godt og solidt samarbejde mellem Naturhistorisk Museum og Århus Kommune,
hvor begge parter har opnået langt mere, end de
kunne på egen hånd. Vi har afprøvet nye metoder
for naturvejledning, fået fat i nye kundesegmenter
og ikke mindst skabt et særdeles kvalificeret afsæt
for et videre samarbejde mellem Naturhistorisk
Museum og Århus Kommune.

