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1. Baggrund 
 
Med kommunalreformen er ansvaret for forvaltningen af det åbne land – 
herunder naturen - flyttet fra amterne til kommunerne. Kommunerne har fået 
kompetencen til at fastsætte retningslinier for varetagelsen af naturbeskyttel-
sesinteresserne og til at afgrænse arealer til naturbeskyttelse i kommunepla-
nen.   
 
2. Formål 
 
Projektets formål er at bidrage til udarbejdelsen af en ny samlet kommune-
plan for Silkeborg Kommune med hovedstruktur, redegørelse, rammer og 
retningslinier for naturområderne. 
 
Bidraget skal opfylde planlovens krav til kommuneplaner og sikre, at de 
beslutninger, som bliver truffet i planstrategien, bliver udmøntet. 
 
Mål 

• At udarbejde et fagligt velfunderet produkt. 
• At bidraget om naturen er koordineret med de øvrige dele af kom-

muneplanen. 
• At bidraget er gennemskueligt, og at kriterier for udpegninger af na-

turområder og beslutninger er synlige. 
• At sikre politisk opbakning ved løbende at forelægge beslutningsop-

læg for PMU. 
• At opnå højst mulig kvalitet ud fra de givne ressourcer. 
• At produktet formidles på en måde, så det er tilgængeligt for fagfolk, 

politikere og borgere. 
 
3. Beskrivelse af opgaven 
 
Kommuneplanen skal indeholde følgende temaer om natur: 

• Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser:  
o Natura 2000 områder 
o Fredede områder (inkl. handlingsplan for disse) 
o Områder beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. 

• Økologiske forbindelser i landskabet og kortlægning af barrierer i 
disse. 

• Potentielle naturområder: Områder hvor det er muligt at genskabe 
værdifulde levesteder eller økologiske forbindelser. 
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• Mål - og værdisætning af naturområderne og de potentielle naturom-
råder (naturkvalitetsplan). 

• ”Stilleområder”. 
• Lavbundsarealer: Områder hvor der kan genoprettes vådområder. 
• Kortlægning af områder med behov for naturpleje. 
• Benyttelse og formidling af naturområderne.  
 
Ovenstående emner er angivet uprioriteret. Under hensyn til den relativt 
korte tidsfrist og de begrænsede ressourcer, der er til rådighed, vil nogle 
af emnerne blive overført mere eller mindre direkte fra de gældende re-
gionplaner (landsplandirektiver), og det vil ikke være muligt at gå i dyb-
den med alle emner.  
 
Det vigtigste tema i denne kommuneplan vurderes at være en kortlæg-
ning og prioritering af de områder, hvor byen og det åbne land / naturen 
mødes, og hvor interesserne kan komme i konflikt med hinanden.  
 
Indholdet opdeles på kommuneplanens 3 hovedafsnit: 

• Hovedstruktur 
o Retningslinier for varetagelsen af naturbeskyttelsesinte-

resserne (beliggenheden) 
o Varetagelse og etablering af økologiske forbindelser, 

herunder potentielle naturområder og potentielle økolo-
giske forbindelser 

o Naturnetværk på tværs af kommunerne 
• Rammer 

o Redegørelse for hvert planområde (aftales med Anne 
Mette Lade) 

• Redegørelse 
o Oversigt over naturområder 
o Oplysninger om Natura 2000 planlægningens bindende 

betydning for den øvrige kommunale planlægning. 
 
Det foreslås, at afsnittet om Natur placeres som et afsnit under et samlet 
kapitel om Det Åbne Land. I bilag 1 er en kort gennemgang af emnet og dets 
indhold. 
 
Korttemaer 

• Natura 2000 
• Fredninger 
• Beskyttelseslinier og – zoner 
• Naturområder inkl. målsætninger 
• Potentielle naturområder 
• Økologiske forbindelseslinier (spredningskorridorer) 
• Potentielle økologiske forbindelseslinier (spredningskorridorer) 
• Barrierer i spredningskorridorer 
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Snitflader til andre grupper 
Naturgruppen vil have snitflader med: 
 
Projektgruppe Projektleder Snitflader  
Vandkredsløbet Morten H. Jespersen Overfladevand og grundvand 
Det åbne land Birgitte Strunge /  

Gry Bruhn Hansen 
Landskabelige interesser 
Uforstyrrede landskaber 
Jordbrugsmæssige interesser 
Skovrejsning 
Geologi 

Byudvikling og  
byomdannelse 

Henrik H. K. Jensen Byudviklingsområder  

Kulturmiljøer Mette Vissing Kulturmiljøer i det åbne land 
Motorvejens nære om-
givelser 

Ekstern Motorvejens forløb i forhold til 
naturområder 

Trafik Steen Steensgaard Nye trafikanlæg 
Særlige større anlæg Lene Sack-Nielsen Beliggenheden af større anlæg 
Fritid Freddie Davidsen Benyttelse og formidling af natu-

ren 
Rammer og redegørelse Anne-Mette Lade Alle temaer vedr. natur 
Bæredygtighed Kirsten Hesselaa Alle temaer vedr. natur 
Digital formidling Flemming F. Christensen Alle temaer vedr. natur 
 
4. Organisering 
 
Projektgruppen består af deltagerne i team Natur og team Naturpleje.  
 
Projektgruppen sammensættes derfor af:  
Åge, Kristoffer, Poul Erik, Leif, Helene, Bente og Bodil. 
 
Projektgruppen refererer til Styregruppen (se Kommissorium for kommune-
plan 2009-2020). 
 
Projektgruppen 
Projektgruppen er ansvarlig for at: 
• følge op på fremdriften i projektet 
• træffe de overordnede beslutninger i projektet 
• forvalte de til projektet tilførte ressourcer, samt 
• sikre koordinering til andre funktioner og projekter. 
 
Projektgruppen vil samles ca. 1 gang om måneden til indsamling af ideer, 
koordinering og uddelegering af arbejde. Projektgruppen vil blive delt i min-
dre arbejdsgrupper eller enkeltpersoner, der vil få ansvar for udarbejdelse af 
tekst og kort til de enkelte emner. Det samlede ressourceforbrug for gruppen 
vil anslået være 100? arbejdsdage i skrivefasen indtil juni 2008. 
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Politisk involvering: 

gge spørgsmål for Plan- og Miljøudvalget igennem 

øringsgrupper

Det er muligt at forelæ
hele forløbet.  
 
H  

rganisationer, der skal involveres i processen: 

et Grønne Råd (brugere af naturen, grønne organisationer mv.) inkl.  
ner-

. Økonomi 

er kan blive behov for inddragelse af konsulenter, men omfanget kendes 

. Tidsplan 

rojektgruppens deadline for færdiggørelse af opgaven er den 30. juni 2008. 

Andre personer og o
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Statsskovdistrikterne Silkeborg og Feldborg samt Landbrugsorganisatio
ne. 
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BILAG 1) Naturinteresser i kommuneplanlægningen 
 
Temaet om naturen er nyt i kommuneplanen som følge af, at kommunerne 
ved kommunalreformen har overtaget hovedansvaret for naturbeskyttelse og 
naturpleje.  
 
Ifølge ”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2009” er 
planlægningen af det åbne land en afvejning mellem benyttelse og beskyttel-
se. Planlægningen skal sikre den bedst mulige tilstand for natur og miljø i 
overensstemmelse med EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, den nationale lov-
givning og de internationale naturbeskyttelseskonventioner.  
 
Natura 2000 planer og vandplaner efter miljømålsloven er bindende forud-
sætninger for kommuneplanlægningen. 
 
 
Statslige mål 
• At den sammenfattende kommuneplan bliver et væsentligt grundlag i de kom‐
mende års naturforvaltning. 
• At kommunerne sikrer balancen mellem benyttelse og beskyttelse af naturen og 
landskabet.  
• At naturen og den biologiske mangfoldighed beskyttes ved at bevare og sikre øko‐
systemer for at forbedre og genskabe levesteder for hjemme‐hørende planter og dyr. 
• At beskyttelsen af den eksisterende natur fremmes, samt at der skabes mere plads 
og større sammenhæng i og mellem naturområder af international, regional og lokal 
betydning.  
• At de økologiske forbindelser mellem naturområderne bliver udbygget og supple‐
ret ud fra økologiske kvalitetsmål for forbindelserne. 
• At fremme integrationen af naturbeskyttelsen i andre aktiviteter ved at opstille 
klare og entydige naturmål, som kan danne grundlag for en debat mellem borgere og 
myndigheder, og som kan gøre det muligt for begge parter at indbygge naturmålene 
i deres aktiviteter og bidrage til en flersidig  
arealanvendelse.  
• At kvalitet og integritet i fredede områder og arealer som beskyttede naturtyper 
sikres og bevares. 
• At arealer med potentielle naturkvaliteter identificeres med henblik på at kunne 
prioritere en eventuel gradvis retablering til naturområder og en forbedret sammen‐
hæng mellem naturområder samt etablering af større sammenhængende naturområ‐
der. 
• At der ved placering og udformning af trafikanlæg i det åbne land tages hensyn til 
naturen, herunder økologiske forbindelseslinjer.  
• At »stilleområder« varetages i sammenhæng med naturbeskyttelsen.  
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