Genanvendelse af forurenet jord, restprodukter og byggeaffaldLettere forurenet jord
og restprodukter
Retningslinjer for lettere forurenet jord og restprodukter
Herning Kommune ønsker, at genindbygnings-egnet lettere forurenet jord og forurenet jord samt restprodukter og lettere forurenet nedknust byggeaffald, genanvendes i bygge- og anlægsarbejder i videst
muligt omfang uden, at miljøet i den forbindelse forurenes.Lettere forurenet jord fra forureningskortlagte
arealer, offentlige veje og områdeklassificerede arealer, samt restprodukter, f.eks. kulflyveaske, forbrændingsslagge og støberisand m.v., kan genanvendes i bygge- og anlægsarbejder. Genanvendelse betyder, at mængden af jord og restprodukter, der køres på deponi, mindskes samt at brugen af ikke-fornybare ressourcer som sand og grus ligeledes mindskes.
Kommunen kan give tilladelse/miljøgodkendelse til genanvendelse af forurenet jord og restprodukter i
henhold til Miljøbeskyttelsesloven.
Lettere forurenet jord betegnes som jord påvirket med forureningskomponenterne - tungere kulbrinter,
PAH'er og tungmetaller - med koncentrationer under miljøstyrelsens afskæringskriterier for forurenet
jord. Tungere kulbrinter, PAH'er og tungmetaller er stofgrupper, som er meget lidt mobile i jordmiljøet.
Lettere forurenet jord kan stamme fra rabatjord fra små og mellemstore veje, kortlagte arealer eller
bygge- og anlægsarbejder på områdeklassificerede arealer.
Der er således god mulighed for at genanvende lettere forurenet jord og restprodukter på en miljømæssig forsvarlig måde i f.eks. støjvoldsprojekter, bakkelandskaber og lignende bygge- og anlægsprojekter.

Det er byrådets mål, at


Lettere forurenet og forurenet jord samt og restprodukter og lettere forurenet nedknust byggeaffald genanvendes i bygge- og anlægsprojekter i videst muligt omfang.

Byrådet vil arbejde for sit mål ved at



Sikre, at dert i forbindelse med kommunale projekter overvejes, om der kan genanvendes lettere forurenet jord, restprodukter eller lettere forurenet nedknust byggeaffald.
Sikre, at der i forbindelse med den kommunale planlægning vurderes, om der er mulighed for
etablering af er muligt lokalt at genanvende lettere forurenet jord i støjvoldsprojekter, bakkelandskaber m.v. til genanvendelse af lettere forurenet jord. Derved sikres, at CO2-udledningen i
forbindelse med transporten af lettere forurenet jord minimeres.

Retningslinjer
1.

Der må ikke genanvendes lettere forurenet eller forurenet jord samt restprodukter eller lettere
forurenet nedknust byggeaffald, før kKommunen har vil givet tilladelse/miljøgodkendelse hertil.
til genanvendelse af lettere forurenet jord og restprodukter, hvis det ud fra Een konkret vurdering skalkan godtgøres, at genanvendelsen sker miljømæssigt forsvarligt i forhold til grundvand,
recipienter, og natur og mennesker, samt at det samfundsøkonomisk er en god ide.
1.2. Der må ikke genanvendes jord eller restprodukter i henhold til ”Bekendtgørelse om anvendelse
af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet
bygge- og anlægsaffald”, før kommunen har meddelt sin accept.

Baggrund
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Kommunen vil tillade/miljøgodkende genanvendelse af lettere forurenet og forurenet jord samtog restprodukter eller lettere forurenet nedknust byggeaffald, når det kan ske på forsvarlig vis. Heller ikkeDesuden i de tilfælde, hvor der ikke er risiko for, at forureningen spredes, eller at den er til fare for mennesker og miljø. En tilladelse/miljøgodkendelse er afhængig af, at det samfundsmæssigt er en god ide.
En øget genanvendelse er med til at sikre, at de lokale ikke fornybare ressourcer, som grus og sand varer længere. Desuden medvirker det til at kapaciteten på lossepladser varer længere. Affaldsforbrændingsslagger o.l. kan anvendes efter forudgående anmeldelse efter "Bekendtgørelse om anvendelse af
restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og
anlægsaffald". Brug af lettere forurenet jord eller restprodukter må ikke begynde, før der ligger en tilladelse/miljøgodkendelse fra kommunen eller betingelserne for genanvendelse er opfyldt jf. "Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsprojekter og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald".
Nedenstående forhold vurderes i forbindelse med sagsbehandling ved ansøgning om genanvendelse af
lettere forurenet og forurenet jord samt og restprodukter og lettere forurenet nedknust byggeaffald.
Forhold der taler for afslag eller forhold der taler for tilladelse/miljøgodkendelse

Gradient forhold
mellem øovre og
nedre magasiner
OSD og vandværkers indvindingsopland
Umættet zone
Forurenede stoffer

Niveauet af forurenende stoffer
Udvaskningspotentialet af forurenende stoffer
Arealanvendelse
på arealet
Naturtyper i området

FORHOLD DER TALER FOR AFSLAG
Nedad- rettet gradient eller lille og
usikker opadrettet gradient

FORHOLD DER TALER
FOR TILLADELSE
Mmarkant og sikker opadrettet gradient

Lille afstand til vandværk eller boring i oplandet

Stor afstand til vandværk eller boring i oplandet
Stor umættet zone
Ikke mobile stoffer
(f.eks. visse tungmetaller eller tunge olier).
Stoffer med lav giftighed

Lille umættet zone
Mobile eller nedbrydelige stoffer
(f.eks. chlorerede opløsningsmidler)
eller mobile nedbrydelige stoffer,
der kan fjernes ved jordrensning.
Stoffer der er giftige for mennesker, dyr, planter, mm.
Høje koncentrationer (over Miljøstyrelsens afskæringskriterier)
Meget vandopløselige stoffer eller
udvaskningstest, der viser indhold
over drikkevandskriterierne
Følsom anvendelse
Følsomme naturtyper på arealer
nær projektet
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Koncentrationer op til afskæringskriterier
Ikke vandopløselige stoffer eller udvaskningstest,
der viser et lavt indhold
Ikke følsom anvendelse
Iikke følsomme naturtyper i området

Skov
Retningslinjer for skov

Skovene spiller en væsentlig rolle med sigte på






at bevare og øge den biologiske mangfoldighed i den danske natur,
at beskytte grundvandet og mindske næringsstofbelastningen af overfladevand (søer, åer
og kyster),
at minimere klimaændringerne som følge af CO2 belastningen,
samt som et rekreativt rum til friluftsaktiviteter, spadsereture eller blot som et sted at
finde ro og få naturen 'ind under huden'.

samt som et rekreativt rum til friluftsaktiviteter, spadsereture eller blot som et sted at
finde ro og få naturen 'ind under huden'.
De mange gevinster, der er forbundet med skove, har bl.a. betydet en national beslutning
om, at det danske skovareal skal fordobles over en trægeneration. Det betyder, at skove
skal dække 20 - 25 % af landet inden år 2100.
Det er byrådets mål, at








Medvirke til at fastholde eller opnå en høj biodiversitet gennem skovrejsning.
Bidrage til at forbedre beskyttelsen af grundvand og overfladevand gennem skovrejsning.
At øge den rekreative værdi ved at lette borgernes adgang til skov gennem skovrejsning.
Skovrejsning ikke sker på en sådan måde, at hensynet til natur-, kultur- og landskabelige
værdier, udnyttelse af råstoffer, byudvikling eller placering af vindmøller tilsidesættes.
De kommunalt ejede nåleskove omlægges til blandingsskove med vægten lagt på hjemmehørende arter.
Skabe attraktive boligformer bl.a. ved at give mulighed for at etablere bynær skov

Byrådet vil arbejde for sit mål ved, at









Begrænse muligheden for skovrejsning på arealer, der kan hæmme udveksling af artsindivider mellem lysåbne naturtyper.
Fremme skovrejsning på arealer, der ligger i indvindingsopland til vandværker eller i områder med særlige drikkevandsinteresser.
Fremme skovrejsning på arealer nær bymiljøer og kommende boligområder.
Begrænse muligheden for skovrejsning på arealer, der hindrer øvrige kommunale planer
(f.eks. lokalplaner og udpegede vindmølleområder), ligger indenfor råstofområder, landskabeligt interesseområdebevaringsværdige landskaber, indenfor kulturmiljø og kirkezoner.
Plante og kontrollere selvforyngelser i henhold til de skovudviklingstyper, som fremgår af
kommunens vedtagne skovcertificering.
Udpege skovrejsningsområder, hvor kommunen i særlig grad ønsker skov og udpege områder, hvor skovrejsning er uønsket. (se bilag 4).

Retningslinjer
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- for udpegede skovrejsningsområder
1. Allerede anlagt skov i område, hvor skovrejsning er uønsket, kan gentilplantes efter en
kommunal vurdering på baggrund af udpegningsgrundlaget. Offentlig ejet skov skal, da det
er fredskovpligtigt, altid genplantes. Dyrkning af pyntegrønt og juletræer betragtes som
flerårig afgrøde og er derfor undtaget. Træerne kan dog ikke efterfølgende blive stående,
da de så betragtes som skov.
2. Der vil kunne tillades skovtilplantning i områder, hvor skovrejsning er uønsket, hvis tilplantningen ikke strider mod grundlaget for udpegningen.
3. Skovrejsning vil ikke kunne finde sted hvor,








Tilplantning hæmmer udveksling af artsindivider mellem lysåbne naturtyper eller på anden
måde hindrer opretholdelse eller styrkelse af biodiversiteten.
Tilplantning hindrer indkig til kirker, fortidsminder eller slører værdifulde landskabskonturer
som f.eks. ådale og geologiske karakteristika.
Udpeget kulturmiljø og kulturarvsarealer kan påvirkes negativt af tilplantning.
eEventuelle råstoffer i udpegede råstofgraveområder og råstofinteresseområder er uudnyttede.
Tilplantning er placeret indenfor eller nærmere end 2 km vest for et i kommuneplanen udpeget vindmølleområde.
Tilplantning over 25 meter er til gene for indflyvningsplan til en flyveplads samt på forsvarets arealer, når tilplantning hæmmer oversigtsforhold og radarsignaler.

Baggrund
Skovene øger borgerens mulighed for at opleve naturen. Her vil der være mulighed for mange friluftsaktiviteter samtidig med, at man kan opleve 'skovens dybe stille ro'. Især De bynære skove er
de mestget besøgte og har dermed den størsteen stor og alsidig rekreativ værdi.
Det er også internationalt vedtaget, at tilbagegangen i biodiversiteten skal stoppes inden 2020. En
af grundene til tilbagegangen er den øgede fragmentering af landskabet, hvor naturområderne bliver færre, mindre og beliggende i større afstand fra hinanden, hvilket medfører, at udveksling af
artsindivider mellem de enkelte naturområder er stærkt begrænset. Dette reducerer den genetiske
variation, og populationer risikerer at gå til grunde. Derfor er det vigtigt at fastholde muligheden
for udveksling af artsindivider.
Skovene er levested for mange fugle, pattedyr, insekter og planter, og skovrejsning de rigtige steder kan derfor medvirke til at bevare og øge biodiversiteten i et landskab domineret af landbrugsjord. Skovrejsning de forkerte steder kan til gengæld hæmme eller helt hindre udveksling af artsindivider mellem lysåbne naturtyper, og dermed medvirke til at fastholde en faldende biodiversitet.

I Herning Kommune er der vedtaget en Naturpolitiknaturpolitik, der underbygger det nationale mål
for skovrejsning. I Herning Kommune skal der således i første omgang plantesdet kommunale
skovareal således øges med 2,2 % mere skov inden 2025. til et samlet areal på 19,2 %. Af det
samlede areal skal de 20 % være biodiversitetsskov og urørt skov - det vil sige skov, med varieret
arts- og aldersstruktur, og hvor døde træer bliver liggende i skovbundender drives med øget biodi-
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versitet som eneste formål, og skov, hvor der ikke sker driftsmæssige indgreb, og hvor der efterlades mindst 5 m³ dødt træ pr. hektar i form af stammer. Dette vil give skov med varieret arts- og
aldersstruktur, der skaber levesteder for en bred vifte af arter tilknyttet forskellige skovmiljøer arter der ikke har plads i en produktionsskoven, hvor alder og arter er mere homogene, og træerne
fældes, inden de segner selv.
Det er også internationalt vedtaget, at tilbagegangen i biodiversiteten skal stoppes. En af grundene
til tilbagegangen er den øgede fragmentering af landskabet, hvor naturområderne bliver færre,
mindre og beliggende i større afstand fra hinanden, hvilket medfører, at udveksling af artsindivider
mellem de enkelte naturområder er stærkt begrænset. Dette reducerer den genetiske variation, og
populationer risikerer at gå til grunde. Derfor er det vigtigt at fastholde muligheden for udveksling
af artsindivider. Skovene er levested for mange fugle, pattedyr, insekter og planter, og skovrejsning de rigtige steder kan derfor medvirke til at bevare og øge biodiversiteten i et landskab domineret af landbrugsjord. Skovrejsning de forkerte steder kan til gengæld hæmme eller helt hindre
udveksling af artsindivider mellem lysåbne naturtyper og dermed medvirke til at fastholde en faldende biodiversitet.
Skovtilplantning kan reducere næringsstofbelastningen til søer, åer og indre danske farvande. Når
først skoven er etableret, vil den ikke kræve tilførsel af de samme mængder sprøjtemidler og gødning, som dyrkning af afgrøder vil. Derfor kan skovetablering øge vandkvaliteten i både grundvand
og overfladevand.
Skovenes evne til at ophobe CO2 kan medvirke til at sænke CO2 belastningen, der ses som den
væsentligste årsag til de klimaændringer, der bl.a. medfører ekstreme skybrud.
Skovens miljøgevinst er også blevet en del af regeringens landbrugspakke, idet skovrejsning er et
af de frivillige kompenserende virkemidler, der skal sikre, at landbrugets udledning af kvælstof ikke
øges. I sidste kommuneplan (2013 -2024) udvidede kommunen de positive skovrejsningsområder
med 25 %. Dertil kommer yderligere udvidelser i denne kommuneplan i forbindelse med udlægning
af bynære skovrejsningsområder. Der menes således fortsat at være uudnyttet potentiale i de positive og neutrale skovrejsningsområder til at kunne imødekomme landbrugspakkens mulighed for
skovrejsning.Skovene øger borgerens mulighed for at opleve naturen. Her vil der være mulighed
for mange friluftsaktiviteter samtidig med, at man kan opleve 'skovens dybe stille ro'. De bynære
skove er de mest besøgte og har dermed den største rekreative værdi.
Områder hvor skovrejsning er ønsket (positivt skovrejsningsområde)
Positive skovrejsningsområder er udlagt, hvor Herning Kommune i særlig grad ønsker skov. For at
øge beskyttelsen af grundvandet er der udlagt positive skovrejsningsområder øget væsentligt indenfor områder med særlig drikkevandsinteresser (OSD) og indenfor indvindingsoplande til vandværker.
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Herning Kommune har udvidet de positive skovrejsningsområder, så det bliver muligt at rejse bynær skov. De bynære skovudpegninger giver også mulighed for at indtænke skov i nye boligudstykninger og således skabe nye, attraktive boligformer.

For at øge borgerens mulighed for natur nær bolig, er der udpeget positive skovrejsningsområder
nær flere byer. Kommunen har desuden udpeget 80 ha primært kommunalt ejede arealer, hvor bynær skov kan etableres. Disse er ligeledes blevet udpeget som positive skovrejsningsområder.
For at imødekomme Herning Kommunes Naturpolitik om 2,2 % mere skov inden 2025 er de skovrejsningsområder, hvor kommunen i særlig grad ønsker skov blev øget med cirka 25 %. Denne udvidelse opfylder tillige de statslige interesser, der ønsker, at de positive skovrejsningsområder "udvides betydeligt".
For at øge beskyttelsen af grundvandet er de positive skovrejsningsområder øget væsentligt indenfor områder med særlig drikkevandsinteresser (OSD) og indenfor indvindingsoplande til vandværker.
For at øge borgerens mulighed for natur nær bolig, er der udpeget positive skovrejsningsområder
nær flere byer. Kommunen har desuden udpeget 80 ha primært kommunalt ejede arealer, hvor bynær skov kan etableres. Disse er ligeledes blevet udpeget som positive skovrejsningsområder.
Omkring beskyttede vandhuller i positive skovrejsningsområder er der lagt en 30 meter zone, hvor
der ikke er positiv skovrejsning. Dette skal afhjælpe en mulig tilstandsændring af vandhullet, som
følge af skyggedannelse og løvnedfald, hvis de omkringliggende arealer tilplantes.
Skovbrynene er vigtige for biodiversiteten. De kan indeholde et stort antal træ- og buskarter, kan
være voksested for en righoldig urtevegetation og hjemsted for mange dyr. Ved nyanlæg af skove
er det særligt fremmende for biodiversiteten med uregelmæssige skovgrænser, med lysåbne partier i skoven og med korridorer uden trævækst mellem de lysåbne partier, der er så brede, at solen
kan trænge ned til skovbunden. Ved etablering af skov indenfor kommunens Grøn Struktur udpegning vil kommunen lægge særligt vægt på tiltag, der fremmer biodiversiteten.
Generelt er det tilstræbt, at de udpegede områder følger naturlige linier i landskabet (matrikelskel,
læhegn, vandløb o.lign.), for at kunne "se udpegningerne i felten".
Udpegning af positive skovrejsningsområder forhindrer ikke, at området fortsat kan anvendes som
hidtil, og der er heller ikke nogen pligt til at plante skov. Men områdets status som skovrejsningsområde vil indgå i kommunens konkrete sagsbehandling ved ansøgning om tilladelse til ændret anvendelse efter anden lovgivning.
I følge Bekendtgørelse af Lov om Luftfart er der fastsat en højdegrænse på 25 meter for bebyggelse, beplantning, master m.m. i indflyvningszone til lufthavne og flyvepladser. Denne højdebegrænsning vil blive sikret overholdt i den konkrete sagsbehandling, hvor der indsættes vilkår om
maksimal træhøjde på 25 meter, for de skovprojekter, der ligger helt eller delvist i indflyvningszone.
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Anden lovgivning (f.eks. naturbeskyttelsesloven, planloven og habitatdirektivet) medfører i nogle
tilfælde, at tilplantning ikke kan tillades.

Områder hvor skovrejsning er uønsket (negativ skovrejsningsområde)
På grund af nye prioriteringer som biodiversitet, vindmølleområder og særligt værdifulde landskaber, som påvirker udpegningen af negative skovrejsningsområder, er det samlede areal, hvor
skovrejsning er uønsket øget med godt 20 %.
Områder hvor skovrejsning er uønsket udpeges, fordi skov kan være i strid med andre interesser
som f.eks. fragmentering af lysåbne naturområder, indkig til gravhøje ud over 100 meter beskyttelseszonen, kirker, kulturhistoriske værdier, landskabelige værdier, vindmølleområder og råstofindvinding. Hvis biodiversiteten fortsat skal fremmes (EU's 2020 mål) er et af virkemidlerne at lette
udveksling af artsindivider mellem de lysåbne naturområder. Skovtilplantning vil kunne virke som
en uoverkommelig barriere for udvekslingen, og derfor er der udpeget negative skovrejsningsområder, hvor det er vurderet, at skovtilplantning vil virke som en begrænsning for udveksling af artsindivider mellem naturområder.

I forbindelse med udpegning af vindmølleområder, er det vigtigt, at der ikke sker skovtilplantning
på arealer, der kan påvirke vindressourcen til møllerne. Derfor er de 9 vindmølleområder i kommunen udpeget som områder, hvor skovrejsning er uønsket, ligesom der er udpeget negative skovrejsningsområder i op til 2 km vest for vindmølleområderne. [Denne

del af teksten færdiggøres,

når de endelige vindmølleområder vedtages på BYP 23/5]
Kommunen ønsker at beskytte råstofforekomster, så de ikke beslaglægges til andre formål. Derfor
er råstofinteresseområder og/eller råstofgraveområder udpeget som negative skovrejsningsområder, og tilplantning kan først ske, når råstoffet er udnyttet.

Kulturmiljø er udpeget i kommuneplanen på baggrund af kulturhistoriske værdier. Her er det vigtigt, at skovrejsning ikke modarbejder bevarelsen af disse kulturhistoriske værdier, og kulturmiljøer er derfor udpeget som negative skovrejsningsområder.

Hvis markante landskabstræk fortsat skal være synlige i terrænet er det vigtigt, at der i en række
områder ikke sker tilplantning. Derfor er der udpeget negative skovrejsningsområder i nogle af de
ådale, hvor der ikke er åbeskyttelseslinje, i områder mellem nærmeste offentlige vej og åbeskyttelseslinjer samt i områder, der er udpeget som landskabeligt interesseområdebevaringsværdige
landskabsområder.
For at bevare indkig til kirker fra offentlig vej, er nogle kirker - udover kirkebyggelinjen - omfattet
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af kirkezoner med begrænset højde for byggeri. Disse zoner er udpeget som negative skovrejsningsområder, idet skovrejsning i disse zoner ligeledes kan være uhensigtsmæssig for indkigget til
kirken.

Generelt er det tilstræbt, at de udpegede områder følger naturlige linjer i landskabet (matrikelskel,
læhegn, vandløb o.lign.), for at kunne "se udpegningerne i felten".

Ønsker man skov i områder med negativ skovrejsning, kræver det en tilladelse fra kommunen.
Nogle steder, hvor skovtilplantning er uønsket, kan skovtilplantninger efter en konkret vurdering
tillades, hvor dette ikke strider mod grundlaget for udpegningerne. Hvis man ønsker skov indenfor
Grøn Struktur udpegningen vil kommunen lægge særligt vægt på tiltag, der fremmer biodiversiteten, f.eks. uregelmæssig skovgrænse, lysåbne partier og korridorer uden trævækst mellem de lysåbne partier, der er så brede, at solen kan trænge ned til skovbunden.

Plantninger på under ½ ha (vildtremiser, læhegn o.lign.) med en mindste afstand på 20 meter mellem plantningerne, defineres ikke som skov, og kan derfor gennemføres uanset reglerne om skovtilplantningbyrådets mål og retningslinjer. Det kan dog stadig kræve tilladelser efter anden lovgivning.Eventuelle fredninger og anden lovgivning (f.eks. naturbeskyttelsesloven og habitatdirektivet)
skal dog respekteres.
Øvrige områder (neutralt område)
Størstedelen af det åbne land er hverken udpeget til positivt skovrejsningsområde eller til område,
hvor skovrejsning er uønsket. Her er der stadig mulighed for tilplantning. Anden lovgivning (f.eks.
naturbeskyttelsesloven, planloven og habitatdirektivet) medfører i nogle tilfælde, at tilplantning
ikke kan tillades.
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Landskab
De landskabelige værdier knytter sig til de karakteristiske og oplevelsesrige landskaber af
høj kvalitet. Det gælder både det landskab, vi færdes i dagligt, og de områder, der har særlig
regional, national eller international betydning.
Det åbne land præges i stigende grad af Det åbne land er i konstant forandring. I de seneste
godt 100 år er landskabet i stigende grad blevet præget af tekniske anlæg, veje, telefonmaster og vindmøller mv., som på forskellig vis har stor indflydelse på omgivelserne, både synsog støjmæssigt. Også den generelle udvikling indenfor landbruget i retning af større og færre
bedrifter forandrer landskabet. Det åbne land og de landskabelige oplevelsesværdier, der findes her, er dermed under pres fra mange interesser og samfundsudviklingen generelt.
Samtidig er der i befolkningen ønske om at bosætte sig i smukke omgivelser og bruge naturen og landskabet som rekreativ ressource. For at sikre denne ressource og bevare de særlige landskabelige kvaliteter og oplevelsesmuligheder er det vigtigt, at hensynet til de landskabelige værdier fastholdes og styrkes i planlægningen.
For at sikre den klare grænse mellem land og by og bevare de landskabelige kvaliteter er det
vigtigt at begrænse areal, der inddrages til byudvikling og infrastrukturanlæg. Derfor gives
der som udgangspunkt ikke tilladelse til spredt boligbebyggelse eller industri i det åbne land.
Derudover fastsætter landzonebestemmelserne en maksimal grænse for afstanden mellem
eksisterende byggeri og nye bygninger i det åbne land med det formål at holde bebyggelse
samlet på ét sted. Ved byudvikling skal det også sikres, at der etableres en tydelig overgang
og god sammenhæng mellem land og by, eksempelvis ved hjælp af beplantning eller anden
landskabelig bearbejdning.

Det er byrådets mål, at










Herning skal kendes som en grøn og attraktiv bosætningskommune bl.a. i kraft af
mange værdifulde landskabsområder med gode oplevelsesmuligheder og god adgang til rekreative oplevelser i det åbne land.
Bevare og styrke de landskabelige kvaliteter i kommunen.
Udvikling i det åbne land skal ske under hensyntagen til og i balance med de eksisterende landskabelige forhold.
Områder med særlige landskabelige værdier, såsom sammenhængende ådalsstrøg
og heder, skal bevares og beskyttes mod udvikling, som vil forringe områdets særkende.
Befolkningens adgang til landskabet skal sikres og udvikles under hensyntagen til
den eksisterende arealanvendelse og landskabernes sårbarhed og kvalitet.
Der skal være klare grænser for byerne, så der sikres forskel mellem by og land, og
det åbne land skal generelt beskyttes imod spredt bebyggelse og tekniske anlæg.
Udsigtspunkter og landskabelige sigtelinjer bevares.
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Byrådet vil arbejde for sine mål ved, at







Planlægge for og lokalisere nybyggeri og større tekniske anlæg under betydelig hensyntagen til de landskabelige værdier i det åbne land, så de landskabelige værdier
ikke påvirkes negativt.
Så vidt muligt friholde det åbne land for nyt byggeri og tekniske anlæg, som påvirker
de landskabelige værdier negativt.
Indarbejde klare grænser mellem by og land i planlægningen.
Indarbejde gode sammenhænge mellem byerne og bynære rekreative landskaber i
planlægningen.
Gennemføre en landskabsanalyse for kommunen i løbet af den kommende planperiode

Retningslinjer
1. Det åbne land friholdes for nyt byggeri, anlæg og ændret arealanvendelse, der ikke er
samfundsmæssigt nødvendigt eller som vil påvirke landskabet negativt. Ny bebyggelse og anlæg skal tilpasses de eksisterende landskabelige forhold.
2. I de særligt værdifulde landskabsområder, udpeget som vist på kortbilag 2, skal der
tages betydeligt hensyn til områdets landskabelige kvaliteter og værdi. Anlæg, nyt
byggeri og ændret arealanvendelse kan kun etableres i de udpegede områder, såfremt de landskabelige kvaliteter ikke påvirkes negativt eller forstyrres. Anlæg og nybyggeri kan heller ikke etableres i tilknytning til eller udenfor de udpegede områder,
hvis det vurderes at få negativ indflydelse på de landskabelige kvaliteter indenfor udpegningen.
3. Etablering af byggeri og tekniske anlæg samt ændringer af arealanvendelse i de særligt værdifulde landskabsområder skal vurderes med udgangspunkt i landskabets
særkende og kan som udgangspunkt kun finde sted, såfremt områdets landskabelige
kvalitet styrkes herved. Undtaget herfra er dog områder, som indgår i den regionale
råstofplanlægning.
4. Ved ønske om større anlæg og byggeri indenfor eller i tilknytning til de særligt værdifulde landskaber kan kommunen stille krav om en visualisering af byggeriets højder,
materialer, belysning og indpasning i landskabet, anskueliggjort fra flere vinkler, for at
belyse det ønskede anlæg/byggeris påvirkning.
5. Ved byudvikling i byernes randområder skal der sikres en tydelig overgang mellem
land og by.

Baggrund
Det åbne land er en vigtig rekreativ ressource i Herning Kommune. Muligheden for gode og
spændende landskabs- og naturoplevelser spiller en vigtig rolle for borgernes velfærd og er
et væsentligt parameter for både bosætning og turisme.

De overordnede landskabstræk i Herning Kommune
Landskabet i Herning Kommune er karakteriseret af en stor bakkeø i den vestlige del omgivet af flade hedesletter i den nordøstlige og sydøstlige del. Hedesletterne er gennemskåret
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af 3 store sammenhængende ådalsstrøg, Karup å og Storåen i nord og Skjern å i syd. Landskabet fremstår overvejende som dyrkede marker adskilt af levende hegn, mens der særligt
langs ådalene findes større plantageområder, primært bestående af nåletræ. Den tidligere
hede er stort set overalt opdyrket, dog findes der mindre arealer primært ved Feldborg og
Hodsager i den nordøstlige del, omkring Vind i den vestligste del og langs med Skjern å i den
sydlige del af kommunen. Derudover er landskabet kendetegnet ved større områder, hvor
man har indvundet råstoffer, som f.eks. brunkulslejerne ved Søby og de mange kunstige
søer, som er opstået ved indvinding af grus til motorvejsbyggeri.
Landskabet i Herning Kommune rummer mange særlige visuelle oplevelsesmuligheder, som
knytter sig til især ådalene, hedeområderne og de tidligere graveområder.

Særligt værdifulde landskabsområder og det åbne land generelt
Landskabets kvalitet og karakter er sammensat af bl.a. landskabets terrænmæssige og hydrologiske forhold, visuelle forhold og sammenhænge, f.eks. udsigter, beplantningsmønster
og artssammensætning, arealanvendelse og dyrkningsforhold, kulturhistoriske træk og enkeltelementer, bebyggelse og veje, eventuel påvirkning fra tekniske anlæg, landskabets
skala, vedligeholdelsesmæssige tilstand og visuelle oplevelsesmuligheder. Alle landskaber
har egne karakteristika, men nogle skiller sig positivt ud pga. et særligt tydeligt kraftigt udtryk
af landskabselementerne eller en særlig god vedligeholdelsesmæssig tilstand.
De særligt værdifulde landskabsområder er områder med særlige landskabelige værdier,
som primært knytter sig til de visuelle oplevelser, man kan få i landskabet. Landskabsoplevelsen er sammensat af forskellige landskabselementer som nævnt ovenfor. Områder med
særlige landskabelige værdier er ofte sammenfaldende med områder af naturmæssig, kulturhistorisk og geologisk interesse.
Udenfor udpegningerne, dvs. i det åbne land generelt, er de landskabelige kvaliteter mindre
karakterstærke og tydelige, men stadig af stor betydning for den overordnede oplevelse af
landskabet og for det lokale miljø.
I de særligt værdifulde landskaber skal der i planlægning og administration tages særligt
hensyn til de landskabelige værdier. Byggeri, anlæg og ændret arealanvendelse skal tilpasses landskabets karakterde landskabelige forhold. I det åbne land generelt skal der også tages landskabelige hensyn, men kravet er mere lempeligt.
I planlægning og administration skal det vurderes, hvorvidt nye tiltag vil ændre, forstyrre eller
kan indpasses i det givne landskab. I vurderingen inddrages hensynet til de overordnede
landskabelige trækkvaliteter og visuel sammenhæng til omgivende landskabsområder, karakteren af det givne landskab og generelle landskabelige overvejelser. For at kunne vurdere
et anlægs påvirkning af et landskab kan det være nødvendigt med visualiseringer, der viser
anlæggets indplacering i landskabet.
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Varetagelse af beskyttelsesinteresserne i det åbne land udelukker ikke landbrugsdrift eller
udvikling. Ny bebyggelse og anlæg skal dog i alle tilfælde og i videst muligt omfang søges
tilpasset landskabets karakter.
Retningslinjerne er primært rettet mod større byggerier og tekniske anlæg, hvis placering kan
have stor betydning for landskabets egnstypiske særpræg.

Støj og lys
Det åbne land generelt skal så vidt muligt friholdes for permanente og lysende eller belyste
anlæg samt støjende aktiviteter.

Landskabsanalyse
Herning Kommune vil i planperioden foretage en landskabsanalyse som grundlag for en revideret udpegning af de særligt værdifulde landskaber. Den gældende udpegning er fra før
2007 og stammer fra Ringkøbing Amt. Der er ikke umiddelbar adgang til grundlaget for udpegningen, og selve udpegningen bør opdateres og justeres. Hensigten er dels at tilvejebringe
en tidssvarende og mere præcis udpegning, dels at kvalificere og lette den løbende sagsbehandling og planlægning i det åbne land.
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Råstofindvinding
Råstoffer er en del af grundlaget for den økonomiske vækst. De naturlige råstoffer i undergrunden i Region Midtjyllandaf regionen, bidrager med materialer til så forskellige formål som teglsten, beton, vejanlæg, asfalt og almindeligt sand og grus samt sphagnum til gartnerier. I Herning Kommune er det primært sand, grus og sten, der indvindes.
Region Midtjylland har pr. 1. juli 2014 overtaget myndigheden efter Råstofloven til at meddele
Herning Kommune giver tilladelser til indvinding af råstoffer. Råstofindvinding er ofte i strid med en
række natur-, miljø-, grundvands- og landskabsmæssige hensyn, som varetages af Herning Kommune.
Når der graves efter råstoffer, foretages der et væsentligt indgreb i landskabet og som al anden industri,
kan indvinding af råstoffer ligeledes medføre en uhensigtsmæssig påvirkning af miljø.
Herning Kommune er som myndighed efter råstofloven forpligtet til at administrere på en måde, der sikrer en bæredygtig udnyttelse af råstoffer på land efter en samlet interesseafvejning og efter en vurdering
af de samfundsmæssige hensyn.
Regionsrådet skal ifølge råstofloven udføre en kortlægning af råstofforekomster på landjorden og udarbejde en plan for indvinding af og forsyning med råstoffer. Regionsrådet laver en ny råstofplan hver 4.
år, hvor der udpeges råstofgraveområder og råstofinteresseområder. Kommuneplanen må ikke stride
mod råstofplanen, derfor skal kommunen administrerer efter råstofplanens retningslinjer. F.eks. er kommunen forpligtet til at give tilladelse til råstofindvinding, hvis en indvinder ansøger om tilladelse inden for
et udpeget regionalt råstofgraveområde.

Det er byrådets mål, at







Være en aktiv medspiller i udformning af Region Midtjyllands 4-årige råstofplaner.
SSikre råstofbranchen de nødvendige rammer for indvinding.
Indvindingen foregår under hensyn til en ressource- og miljømæssig optimal udnyttelse af råstofferne.
EEfterbehandlingen af gravesteder udføres under størst muligt hensyn til natur,en og
friluftslivet og eventuel byudvikling.
Der kun tilføres ren intakt jord og ren fyldjord til råstofgrave, som har en dispensation
til modtagelse af ren returjord.

Byrådet vil arbejde for sine mål ved, at
Være en aktiv medspiller i udformning af regionens 4-årige råstofplaner.
Vejlede grundejere om naturhensyn, der med fordel kan varetages under gravning og indgå i
efterbehandlingsplaner for gravesteder .
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Retningslinjer












1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Herning Kommune skal sikre, at kommunens hensyn til vejforhold, natur, grundvand og landskab m.v. samt forslag til nye og ændringer af eksisterende udpegede råstofgraveområder og interesseområder drøftes med Region Midtjylland forud for udarbejdelse af en ny råstofplan.
Herning Kommune skal gennem sin planlægning sikre, at lokalplaner og kommuneplanen ikke
strider mod råstofplanen. Råstofplanens arealreservationer til råstofgraveområder og råstofinteresser områder fremgår af kortbilag 7.
Herning Kommune vil i samarbejde med Region Midtjylland sikre, at råstofressourcerne udnyttes, før arealerne tages i brug til andre formål f.eks. byudvikling, som varigt kan forhindre eller
besværliggøre senere råstofindvinding.
Herning Kommune skal sikre, at ved planlægning af byudvikling eller anden arealanvendelse i
det åbne land, skal eventuelle råstofforekomster undersøges nærmere, hvorefter regionen vil
tage stilling til om råstofferne skal udnyttes, før arealerne reserveres til andre formål.
Bygningsaffald og andre egnede materialer skal i videst muligt omfang genbruges som erstatning for naturlige råstoffer. og råstofferneDerfor kan der i visse tilfælde etableres anlæg til nedknusning af genbrugsmaterialer og anlæg til stenknusning i forbindelse med en råstofgrav. Oplag og nedknusning kræver dog særskilt godkendelse.
Herning Kommune skal i samarbejde med Region Midtjylland sikre, at råstofgrave i kommunen i
videst muligt omfang efterbehandles til natur og fritidsformål. I råstofgrave er der gode muligheder for at skabe nye natur- og fritidsområder gennem en planlægning af den fremtidige arealanvendelse og udformning af det fremtidige landskab.
For at beskytte grundvandet mod forurening har der siden 1997 været forbud mod at tilføre jord
til grusgrave og andre råstofgrave. Forbuddet mod tilførsel af jord til råstofgrave gælder såvel
forurenet som uforurenet jord. Det som i daglig tale kaldes råjord eller fyldjord, og som antages
at være ren. Forbuddet er nu indarbejdet i jordforureningsloven, jf. lovens § 52. Det er regionsrådet, der skal træffe afgørelse om eventuel dispensation. Regionsrådet er tilsynsmyndighed
med dispensationer givet efter § 52 i Jordforureningsloven. Der må - som udgangspunkt - ikke
tilføres fyldjord eller andet i råstofgrave, hvis arealet ligger i OSD, indvindingsoplande for vandværker og 300 m beskyttelseszoner for vandværksboringer eller hvor drikkevandsforsyningen i
øvrigt er sårbar.
Herning Kommune bør afklare, hvor overskud af ren intakt jord og ren fyldjord fra bygge- og anlægsprojekter, kan genanvendes i fremtiden. Det bør ske inden råstofgravenes dispensationer til
modtagelse af ren returjord udløber.

Råstofplanens arealreservationer til råstofgraveområder og råstofinteresseområder fremgår af
kortbilag 7.
Råstofressourcerne skal udnyttes, før arealerne kan tages i brug til andre formål, som varigt kan
forhindre eller besværliggøre senere råstofindvinding - f.eks. byudvikling.
Grave- og efterbehandlingsplaner udformes under hensyn til eventuelle byudviklingsinteresser.
Herning Kommune skal sikre at kommunens egne og potentielle indvinderes synsvinkler og forslag til nye og ændringer af eksisterende udpegede råstofgraveområder og -interesseområder
drøftes med regionen forud for en ny råstofplan udarbejdes.
Forud for udarbejdelse og godkendelse af grave- og efterbehandlingsplaner skal Herning Kommune drøfte de naturmæssige muligheder, som gravestedet medfører, med grundejeren.
Indenfor råstofplanens råstofgraveområder er kommunerne forpligtet til at meddele tilladelse til
råstofindvinding under hensyntagen til naboer, natur, miljø, grundvand og kulturhistorie m.v.
Der kan ske mindre justeringer ved afgrænsning af råstoftilladelser i forhold til graveområdernes
afgrænsning.
Uden for råstofgraveområderne kan der i ganske særlige tilfælde gives råstoftilladelse. Mulighederne for at åbne nye mindre grave uden for råstofgraveområderne er således begrænsede, og
vil i hvert enkelt tilfælde kræve en særlig begrundelse.
Ved planlægning af byudvikling eller anden arealanvendelse i det åbne land skal eventuelle råstofforekomster undersøges nærmere, hvorefter regionen vil tage stilling til om råstofferne skal
udnyttes før arealerne beslaglægges til andre formål.
Indvindingen af råstoffer skal foregå på en bæredygtig måde. Når en råstofgrav er åbnet, bør
forekomsten i det pågældende areal udnyttes fuldt ud, med mindre der er særlige forhold, som
forhindrer dette eller taler afgørende imod det. Det vil bl.a. sige, at der skal graves gennem skel,
når to graveområder støder op til hinanden og at råstofferne udnyttes under grundvand hvor det

- 29 -

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

er muligt, så der ikke efterlades små forekomster som det ikke vil være rentabelt at udnytte på
et senere tidspunkt.
Råstofferne i jorden gendannes ikke. Det er derfor af stor betydning, at der økonomiseres med
ressourcerne, og at f.eks. genbrugeligt bygningsaffald i videst muligt omfang erstatter naturlige
råstoffer. Derfor kan der i visse tilfælde etableres anlæg til nedknusning af genbrugsmaterialer
og anlæg til stenknusning i forbindelse med en råstofgrav. Oplag og nedknusning kræver dog
særskilt godkendelse.
Planer og vilkår for indvinding og efterbehandling fastlægges af kommunerne. Regionen er ved
udpegningen af råstofgraveområde meget opmærksom på grundvandet. Risiko for forurening af
grundvandet kan minimeres gennem etablering af sikre oplag af olie og andre kemikalier samt
ved forbud mod deponering af jord og affald i råstofgrave.
Der er et generelt forbud mod deponering af jord i råstofgrave, og der kan kun dispenseres, hvis
der ikke er risiko for forurening af grundvandet (jf. jordforureningslovens § 52). Den største forureningsrisiko ligger derfor i den efterfølgende arealanvendelse, bl.a. ved brug af pesticider og
gødning ved jordbrugsmæssig anvendelse.
I råstofgrave er der gode muligheder for at skabe nye natur- og fritidsområder gennem en planlægning af den fremtidige arealanvendelse og udformning af det fremtidige landskab. Efterbehandling af råstofgrave til naturformål og etablering af erstatningsbiotoper for naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttede områder kan fremme biodiversiteten.
For at beskytte grundvandet mod forurening har der siden 1997 været forbud mod at tilføre jord
til grusgrave og andre råstofgrave. Forbuddet mod tilførsel af jord til råstofgrave gælder såvel
forurenet som uforurenet jord. Det som i daglig tale kaldes råjord eller fyldjord, og som antages
at være ren. Forbuddet er nu indarbejdet i jordforureningsloven, jf. lovens § 52.Det er regionsrådet, der skal træffe afgørelse om eventuel dispensation. Regionsrådet er tilsynsmyndighed
med dispensationer givet efter § 52 i Jordforureningsloven.
Der må - som udgangspunkt - ikke tilføres fyldjord eller andet i råstofgrave, hvis arealet ligger i
OSD, indvindingsoplande for vandværker og 300 m beskyttelseszoner for vandværksboringer
eller hvor drikkevandsforsyningen i øvrigt er sårbar.
Begrundelsen for at tillade råstofindvinding er primært den samfundsmæssige interesse i en forsyning med råstoffer. Regionsrådet prioriterer dog en stabil og langsigtet forsyning til regionens
råstofforarbejdende virksomheder højt. Det indgår også i afvejningen, at transportafstanden for
de tunge sand-, grus- og stenmaterialer til byggeri og anlægsvirksomhed i regionen bliver så
kort som mulig. Derudover kan kommunerne stille krav om særlige tilkørselsveje til råstofgrave
over tilstødende ejendomme og om nødvendigt ekspropriere til vejadgang med hjemmel i råstofloven eller planloven.
Kommunerne bør afklare, hvor overskudsjord fra bygge- og anlægsarbejder kan anvendes eller
deponeres.
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Energistrategi
Mere vækst med energirigtige løsninger
Mere vækst med energirigtige løsninger. Fremtidens samfund bygger blandt andet på renere teknologi –
det er derfor en forudsætning for, at Herning Kommune kan fortsætte sin vækst og udvikling. Det nationale mål er, at Danmark skal være uafhængigt af fossile brændstoffer i 2050. Herning vil være blandt de
kommuner i Danmark, der har den laveste klimabelastning fra fossile brændstoffer pr. indbygger. For at
nå denne målsætning skal Herning Kommunes fremtidige energiforsyning være et sammenhængende
system, som effektivt integrerer forskellige vedvarende energikilder og løbende tilpasses i takt med den
teknologiske udvikling og skiftende energibehov.
Energistrategien er et redskab til at tænke langsigtet og helhedsorienteret med henblik på at øge forsyningssikkerheden og reducere afhængigheden af fossile brændsler. Energistrategien skal danne grundlag
for udpegninger af områder til vedvarende energi så som vindmøller, solenergi, biogas og biomasse. Det
vil kræve et øget samarbejde med nabokommuner, energiselskaber og andre aktører at finde de optimale områder samt at undersøge hvordan energiressourcerne bedst kan udnyttes.
Herning Kommune har et stærkt og innovativt erhvervsliv. Lokale erfaringer viser, at der både er penge
og CO2-besparelser at hente på at energioptimere – både på kort og på langt sigte. Energioptimeringer
er med til at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne, derfor skal den innovative udvikling i erhvervslivet fortsat styrkes. Omstillingen til mere energirigtige løsninger, som energistrategien fokuserer på,
rummer et stort erhvervspotentiale. Det kan i samspil med forsknings- og uddannelsesinstitutioner sikre
fortsat vækst og udvikling for de lokale erhverv, hvor potentialet inden for udvikling af fremtidens
energi- og transportformer udnyttes og videreudvikles.
Udover at støtte energirigtig vækst og lokal beskæftigelse, skal energistrategien sikre borgere og erhvervsliv en miljørigtig, økonomisk fordelagtig og robust energiforsyning.

Det er byrådets mål, at


Herning Kommune skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050



Styrke omstillingen til en energieffektiv kommune



Udnytte potentialet i energieffektive løsninger til at skabe lokal vækst og erhvervsudvikling

Byrådet vil arbejde for sine mål ved, at


Indgå i tværgående samarbejder med erhverv, borgere og uddannelser om energieffektivisering, god
ressourceudnyttelse og teknologiomstilling
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Formidle og synliggøre vedvarende energiløsninger og energibesparende tiltag



Indgå i samarbejde med energisektoren om omstilling til fossilfrit energisystem



Skabe gode rammevilkår for omstilling af energisystemet og energieffektivisering



Deltage i samarbejder med andre kommuner og indgå i internationale projekter om energieffektivisering
og omstilling af energisystemet



Gå forrest og vise vejen med energieffektive løsninger i kommunale aktiviteter
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Lavbundsarealer
Vandløbene i Herning Kommunes løber via tre forskellige vandløbsoplande til Ringkøbing Fjord, Nissum
Fjord ellerog Limfjorden. Der har igennem en årrække været fokus på håndtering og begrænsning af næringsstof belastningen af disse sårbare recipienter. Som et led i det tidligere Grøn Vækst arbejde og nu
den kommende Landbrugspakke skal Herning Kommune fortsat skal som et led i bidrage til løsninger i
forhold til Grøn Vækst aftalen bidrage til en reduktion af fjordenes belastning. Lavbundsarealerne skal
være en del af virkemidlet for tilbageholdelse af primært med næringsstoffet kvælstof ved etablering af
vådområder..
Vi skal derfor i højere grad have fokus på våde enge som rensningsanlæg for næringsstofferne i vandløbssystemerne og bruge vandløbene som dynamiske enheder. Der skal være mere fokus på at integrere
naturen som en naturlig og velkommen del af løsningerne og i langt højere grad bruge vandløbenes dynamik som en fordel. Beskyttelsen og benyttelsen af de ekstensive og vandløbsnære arealer skal afvejes
således, at benyttelsen inden for disse unikke og værdifulde naturområder i stedet kan fokuseres omkring de langsigtede og bæredygtige mulighedert rekreative, bæredygtigt oplevelsesspektrum.
Vådområderne er landskabselementer med høj miljømæssig værdi, der samtidig er en naturlig opmagasinering for store eller pludselige regnhændelser. De store vandmængder udjævnes over tid og oversvømmelser undgås eller minimeres. Derved kan benyttelsen etablering og anvendelse af vådområderne
også kombineres med tanken om tilbageholdelse af vores overfladevand i forbindelse med klimatilpasninger i kommunen.
Forud for etablering af vådområder udpeges potentielle vådområde arealer i form af lavbundsarealer.
Lavbundsarealerne er udpeget med udgangspunkt i lavtliggende arealer, ådale, terrænnært grundvand,
potentiel natur og beskyttet natur.

Det er byrådets mål, at









Anvende ekstensive, lave og vandløbsnære arealer, i form af våde enge, til omsætning
af næringsstoffer i fra overfladevandet via vådområder..
Reducere næringsstoffer fra dræn og vandløb for at opnå de ønskede mål for vandkvaliteten.
Bidrage til forbedring og genskabelse af en høj biodiversitet på de vandløbsnære arealer ved blandt andet genskabelse af den naturlige hydrologi i ådalene..
Reducere CO 2 udledning ved etablering af våde områder.
Anvende vådområderne som en okkerbekæmpende indsats.
Arbejde med vådområder som andet og mere end et middel til reduktion af kvælstof,
men samtidig at se og formidle de rekreative muligheder for borgerne ved etablering
af sådanne naturområder.
Sætte fokus på et samfundsmæssigt behov for en mere ekstensiv anvendelse af ådalene
og de vandløbsnære arealer.
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Byrådet vil arbejde for sit mål ved, at









Opfordre og støtte til initiativer til gennemførelse af projekter til forbedring af naturen
og reetablere de naturgivne vandstandsforhold i lavbundsarealernegenskabelse af de
hydrologiske forhold i lavbundsområderne.
Se helhedsløsninger i vådområdeprojekterne med natur, offentlig adgang og formidling som del-aspekter i de samlede løsninger.
Koble etableringen af våde enge med de fremtidige udfordringer med tilbageholdelse
af overfladevand i forbindelse med klimatilpasning.
Så vidt muligt at friholde de udpegede arealer fra byggeri og anlæg for på den måde at
komme de klimamæssige forandringer i nedbør, i møde..
Sikre naturkvaliteten ved at pleje naturenge og i udvalgte genetablerede vådområder,
at sikre selv-etableret skovs frie udvikling til naturskov.
Integrere væsentlige kulturhistoriske interesser i vådområdeprojekter.Arbejde med formidling og dialog omkring nødvendigheden af vådområder og den mere ekstensive
drift i de ådale,ne som et middel til målopfyldelse af Vandrammedirektivet og samtidig en sikring mod fremtidige oversvømmelser af risiko områder.

Retningslinjer
Potentielle vådområder og lavbundsarealer
1. Der er udpeget lavbundsarealer, som er potentielt egnede til vådområder kortbilag 3.
2. Der kan ikke meddeles landzonetilladelse til byggeri og anlæg m.v., som kan forhindre at det naturlige
vandstandsniveau kan genskabes i lavbundsarealer, der er udpeget som potentielt egnede til genopretning af vådområder.

Genetablerede vådområder
3. Arealerne må ikke dyrkes, men skal gerne anvendes til slåning af græs til hø og/eller afgræsses.
4. Arealerne tinglyses som vådområder og kan ikke gendrænes.

Baggrund
Der er udpeget en række lavbundsarealer i Herning Kommune som potentielle vådområder i Herning
Kommune. Grundlaget for udpegningen er udbygning af byen, områder, hvor arealerne i forvejen er
vandlidende, og hvor tilbageholdelse af overfladevand kan anvendes som en klimasikring, potentielle naturområder, eksisterende natur og terrænnært grundvandsspejl. Men Grundlaget er samtidig som en sikring af implementeringen af vand- og naturplanerne (GrønVækst aftalerne) omkring reduktion af kvælstof til vandområderne. Det nødv det nødvendige indsatsbehov for reduktion af kvælstof, som er er fastlagt i LandbrugspakkenGrøn Vækst aftalerne.
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I Herning Kommune stilles krav om, at naturen er tilgængelig for alle. Etablering af vådområder i det
åbne land, men også i byrummet Samtidig skal vådområderne ses som en oplagt mulighed for at trække
naturen ind i byen. Her kan vådområderne og være med til at danne rammen om det gode liv og trække
en unik og oplevelsesrig natur ind i borgernes bevidsthed. I Herning Kommune stilles krav om, at naturen er tilgængelig for alle og inden for rækkevidde. Etablering af vådområde i det åbne land, men også i
byrummet, er en enestående mulighed for at trække unik og oplevelsesrig natur ind i borgernes bevidsthed. Herved kan vi få alle til at føle det ejerskab og efterfølgende tage det medansvar for naturen,
som er en nødvendighed, for at fremme og sikre vores natur og biodiversiteten.
Vådområderne er yderligere muligheden for at arbejde med flere problemstillinger i et bæredygtigt tiltag. i I forhold til investeringer i fremtiden og i forhold til forsinkelse af overfladevandet, reduktion af
belastningen med næringsstoffer til fjordene, genskabelse af naturlig hydrologi og en langt højere biodiversitet og tilgængelig natur..
For at sikre den størst mulige biodiversitet i de nyetablerede vådområder skal arealerne anvendes til slåning af græs til hø eller afgræsning. Egentlig markomomdrift på arealerne kan ikke kombineres med nødvendigheden af vandløbenes naturlige hydrologi på de vandløbsnære arealer. Derfor vil vådområderne
blive tinglyst på arealerne, således at gendræning ikke vil være en mulighed.
.

Skovrejsning omkring genskabte vådområder
Ud fra et naturkvalitetssynspunkt er det generelt en fordel med større sammenhængende naturområder
frem for flere mindre områder. Ved at fremme skovrejsning i områder beliggende op til genetablerede
vådområder vil den positive effekt på naturkvaliteten der således kunne øges den positive effekt på naturkvaliteten i området. Også de rekreative værdier i forbindelse med retableringen af vådområder vil
øges ved en sådan skovrejsning. I udvalgte områder vil lodsejere tilbydes mulighed for at passende arealer op til og i genetablerede vådområder udpeges til skovrejsningsområde, under hensyn også til de
landskabelige værdier.
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