Bilag 2 – Analysetemaer for GIS analyse

Byudvikling:
Udpegning af hvor Herning Kommune forventer at opføre ny by over de næste 12 år. Udpegningen
sker gennem kommuneplanrammer i kommuneplanen.
Forvaltningen ønsker ligeledes at medtage områder til langsigtet byudvikling, hvormed der sker en klar
afgrænsning af hvad der på længere sigt forventes at blive til by. Her kan for eksempel nævnes Helstrup hvor ikke hele den nye by udlægges i Kommuneplan 2013 men hvor Herning Kommune har en
forventning om at området over de næste 20-30 år ændres til by.
Ferie og Fritidsformål i det åbne land:
Udpegningen sker gennem kommuneplanrammer i kommuneplanen. F.eks. motocrossbaner og skydebaner.
Infrastrukturanlæg:
Udpegningen indeholder kommunale og statslige udpegninger til ny infrastruktur. F. eks. motorvejskorridoren mellem Holstebro og Herning.
Naturbeskyttelseslovens § 3 og Nature2000:
Områder udpeget via Naturbeskyttelsesloven og Nature2000 (EU udpegning) sætter store restriktioner
for brugen af landbrugsjord.
Fredsskov og Egekrat:
Områder udpeget via skovloven med krav om bevarelse.
Potentiel ammoniakfølsom skov:
Potentiel ammoniakfølsom skov er skove, der er beliggende uden for Natura 2000-områder og som er
uden landbrugspligt, eller som er fredsskov. Her kan der efter en konkret vurdering stilles krav til den
maksimale tilladte merdeposition af ammoniak for husdyrbrug, der tillades eller godkendes efter husdyrgodkendelsesloven.
Markdrift hvor terrænhældningen er over 6 %:
I disse områder har landmanden allerede restriktioner på anvendelsen af arealerne.
Positive skovrejsningsområder:
Områderne er udpeget til ny skov hvorfor en udpegning til SVL vil skabe modstridende interesser.
Ligeledes benyttes positiv skovrejsning i forhold til grundvandsbeskyttelse for på den måde at mindsker landbrugets påvirkning af grundvandet.
Indsatsområder for grundvand:
Områder udpeget i konkrete handlingsplaner med det formål at beskytte grundvandet i indvindingsoplande.
Lavbundsarealer:
Områderne er udpeget for at sikre miljøbeskyttelse mod fosfor og nitratudvaskning og for på sigt at
sikre at områderne kan genskabes som vådområder. En udpegning til SVL vil skabe modstridende
interesser.
Råstofområder:
Region Midtjylland foretager udpegning af regionale råstofgraveområder som kommunerne er forpligtiget til at følge. Områderne kan, når de ikke længere skal benyttes til råstofudvinding, genudpeges til
SVL.
Grøn Struktur:
I forbindelse med Naturpolitikken, samt i forhold til Herning Kommunes forpligtelse til at udlægge nye
naturområder, bliver der langs kommunes å systemer foretaget en udpegning af potentiel natur. Dette
skal også ses i sammenhæng med de forøgede bræmmezoner på 10 meter langs vandløb hvor land-

mænd fra efteråret 2012 ikke må dyrke jorden.
Klimaplan:
Klimaplanen er under udarbejdelse. Med klimaplanen udpeges eventuelt områder til mulige oversvømmelsesarealer ved store regnhændelser. Disse områder ønskes ikke udpeget til SVL.
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