
Natur- og Miljøpolitik - "Plads til alle" - statusnotat 
efterår 2019

Til Miljø- og Planudvalgsmøde den 10. september gives en status på 
tiltag og arbejder, som knytter sig til Skanderborg Kommunes 
Natur- og Miljøpolitik ”Plads til Alle”.

Læsevejledning:

 Blå skrift: Uddrag fra Natur- og miljøpolitikken ”Plads til alle”

 Sort skrift: Status pr. efterår 2019. 

Notat
04. september 2019

Dato
04. september 2019

Sagsnr.: 01.00.00-P22-67871-14

Din reference
Hans Brok-Brandi
Tlf.: +4587947735

Mobil: 29619724

Teknik og Miljø
Natur og Miljø

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

www.skanderborg.dk



Side 2 af 8

Teknik og Miljø
Natur og Miljø

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

www.skanderborg.dk

Naturen skal benyttes og beskyttes

Vi vil 
- arbejde for, at der bliver flere småbiotoper, naturområder eller sammenhænge mellem 

naturområder i det åbne land og i byerne.
- skabe flere, større eller mere sammenhængende naturområder ved at ekstensivere driften på 

relevante kommunale arealer.
- arbejde for at fastholde den ekstensive landbrugsdrift, som har skabt de nuværende 

naturområder og levesteder for sjældne arter.
- sammentænke natur og sundhed, når vi planlægger og når vi administrerer.
- se klimaudfordringerne som en mulighed for at skabe mere bynær natur og rekreative miljøer.
- Vi vil vide, hvordan naturen har det, og gennemfører derfor naturtilsyn og naturkvalitets-

vurderinger på udvalgte områder hvert år.
- Vi laver naturpleje i samarbejde med lodsejere, borgere og interesseorganisationer og støtter 

med midler fra kommunens naturplejepulje.
- Og vi værdisætter naturområderne ud fra naturindholdet og prioriterer midler til natur-

genopretning og naturpleje, så vi får mest ud af ressourcerne.

Resultater:

 Nye områder plejes med græssende husdyr (vi har støttet med hegning og viden om naturpleje) 
– blandt andet ved Tørring, Illerup, Odderholm, Rye Nørreskov, Yding, Stjær og 
Anebjerg/Fruering.

 Flere store klimaprojekter (Låsby, Galten, Skovby, Skanderborg, Ry) – hvor der er tænkt vand, 
bynær natur, rekreative forhold – og selvfølgelig klimasikring.

 Ændret græsklipning – fx. af vejrabatter og kommunale arealer ved Ry (mere blomstervenlig).

 Støtte til private ildsjæle i form af vejledning og udstyr til høslæt på værdifulde naturområder 
ved Alken.

 Overvejelser om sundhed er et fast punkt i alle sagsfremstillinger.

 Vi gennemfører årlig kortlægning af naturområder i ca. 1/10 af kommunen – og 100 vandhuller.

 Vi har i 2018 gennemført kortlægning af al kvælstoffølsom natur i Skanderborg Kommune.
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Miljø med plads til mennesker, natur og erhverv

Vi vil
- skabe områder i kommunen, hvor der er fred og ro, samt områder og pladser, hvor der er plads 

til arrangementer, fest, musik og andre aktiviteter.
- planlægge og beskytte områder og arealer med plads til erhvervsaktiviteter og udvikling.
- gøre plads til aktiviteter i landsbyer og byer ved at skelne mellem kortvarige, enkeltstående 

aktiviteter samt længerevarende, tilbagevendende aktiviteter og indrette krav og tilladelser 
herefter.

- se aktiviteter og arrangementer som en forudsætning for levende og attraktive byer.
- se aktiviteter i landsbyerne som en katalysator for udvikling af landsbyerne.
- se planlægning som det vigtigste værktøj til at balancere ”benyttelse” og ”beskyttelse” og afveje 

modstridende interesser på en rimelig og fair måde.

Resultater:

 I planlægningsarbejdet er der nu et tættere samarbejde mellem planlæggere og sagsbehandlere 
på miljø, natur og grundvand. Dvs. tættere og mere helhedsorienteret planlægning, fx. Hørning 
Syd/Hørning ny skole/Erhvervsområder ved Skanderborg/Anebjerg m.fl.

 Proces gennemført med ”Landbyernes udvikling” – fulgt op med en puljebevilling på 5 mio. kr. 
over 2 år til landbyerne.

 Forskrift for midlertidige aktiviteter er udarbejdet – en administrationspraksis for, hvordan vi 
håndterer midlertidige/kortvarige aktiviteter

 Vi har lavet en ny samarbejdsaftale med Skanderborg Festival.

 Vi giver plads til aktiviteter og arrangementer – og regulerer kun når det er nødvendigt – 
eksempelvis ved klager. 
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Grundvand – alle har ret til rent drikkevand

Vi vil
- fastholde en vandforsyningsstruktur i Skanderborg Kommune, hvor vandforsyningen varetages 

af selvstændige lokale vandværker.
- arbejde for en høj forsyningssikkerhed.
- forebygge forurening af drikkevandet i stedet for at rense eller fortynde forurening.
- beskytte grundvandet mod overudnyttelse, så der også er nok rent drikkevand til fremtiden.
- prioritere beskyttelse af grundvandet, hvor det giver mest mening, og hvor vi får mest 

beskyttelse for pengene.
- begrænse de negative indvirkninger fra vandindvinding på vandløb og natur.
- sammentænke grundvandsbeskyttelse med byudvikling, skove, natur og friluftsliv.
- drive kommunens institutioner, grønne arealer, veje, stier, områder og pladser uden brug af 

sprøjtemidler.

Resultater:

 Vandforsyningsplan for Skanderborg Kommune er vedtaget – med fokus på 
forsyningssikkerhed, rent vand til alle og samarbejde mellem vandværkerne.

 Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune er vedtaget.

 2 indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg kommune er vedtaget – der mangler 
endnu 6 planer.

 Vandværkerne i Skanderborg Kommune har stiftet Foreningen Skanderborg Vandsamarbejde

 Vi arbejder med boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og implementering af statens BNBO 
aftale. 

 Nye vandindvindingstilladelser udarbejdes med fokus på blandt andet bæredygtig indvinding 
og minimal naturpåvirkning.

 Vi arbejder med at fremme skovrejsning og etablering af ny natur som grundvandsbeskyttelse – 
sammen med blandt andet vandværkerne.

 Vi udarbejder grundvandsredegørelser ved ny byudvikling i områder med særlig 
drikkevandsinteresse. Formål er at sikre en helhedsorienteret kommuneplanlægningen. Sådan 
at nye byudviklingsområder placeres bedst muligt ud fra en samlet afvejning af interesser.

 Forsat fokus på at drive kommunens arealer pesticidfrit – herunder indarbejde det i 
forpagtningsaftaler.
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Søer og vandløb - må benyttes og skal beskyttes

Vi vil
- sikre, at der er stilleområder på søer og ved vandløb: Områder, hvor man ikke må sejle med 

forbrændingsmotorer og områder hvor man ikke må færdes.
- sikre områder på nogle søer, hvor man må sejle med motorbåd og stå på vandski og udføre 

andre vandsportsaktiviteter.
- udforme tilladelser til etablering af broer i forhold til vanddybder, natur, vandløb og rørskov.
- ikke tillade garnfiskeri på de kommunale fiskevande.
- som udgangspunkt ikke tillade indvinding af vand fra søer og vandløb.
- vedligeholde vandløb omkostningseffektivt, og balancere naturbeskyttelsesinteresser med 

afvandingsinteresser.
- sikre offentlig adgang til søer og vandløb. Vi sikrer mulighed for sejlads på egnede vandløb og 

søer samt offentlighedens adgang til fiskeri på de kommunale vande.
- sikre god vandkvalitet, rent badevand og gode badestrande – samt blå flag ved et antal strande 

fordelt rundt i kommunen.
- finde løsninger på klimaforandringerne, der ikke belaster og ødelægger vandmiljøet.
- sikre en god spildevandsrensning i det åbne land og begrænser antallet af overløb med urenset 

spildevand fra byområderne. 
- beskytte vandløb og søer, hvor det giver særlig mening af hensyn til dyre- og fugleliv, f.eks. ved 

at beskytte levesteder, rørskov og fødegrundlag.

Resultater:

 Vi har ikke ændret i benyttelsen af områder på vandet, men sammen med politiet fører vi 
kontrol med, at reglerne overholdes - fx. i f.t. områder uden sejlads.

 Vi administrerer broer i Skanderborg Kommune efter den nye standard vedtaget af Byrådet i 
juni 2016.

 Vi håndhæver ”ingen fiskegarn” på kommunale arealer.

 Vi giver ikke tilladelser til vandindvinding fra søer og vandløb eller vandindvinding i et omfang, 
der har betydelig negativ effekt på vandløb.

 Vi arbejder løbende på at optimere vandløbsvedligeholdelsen i Skanderborg Kommune – 
i balance mellem naturinteresser og vandafledningsinteresser – ved at inddrage 
interesseorganisationer og lodsejere gennem offentlige vandløbssyn.

 Vi har udvidet badevandskontrollen til også at dække vinterhalvåret pga. vinterbadning.

 Vi har været involveret i flere projekter omkring vandkvalitet, vandføring, information mv. – fx. 
Coast to Coast Climate Challenge, Sikker søbad, Vandstandsloggere, 
IOT (Internet of Things) – målinger og registreringer.

 Vi er i dialog med VisitSkanderborg om information og 
kommunikation om badevand, vandaktiviteter – blå flag aktiviteter 
mv.
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 Vi har i dialog med Renosyd forbedret mulighederne for affaldssorteringen ved badestrandene i 
kommunen.

 Vi har forsøgt at inddrage NaturKraft (kræftramte mænd) i forskellige opgaver – og vil forsat 
søge eksterne samarbejdsparter på badevandsområdet.

 Vi har fået vedtaget en ny spildevandsplan inkl. en række konkrete politiske mål på området – 
indsatser mod fejlkoblinger, klimaforandringer og mod overløb af urenset spildevand.

 Vi er i gang med at sikre en forbedret spildevandsrensning fra de allersidste ejendomme i det 
åbne land. 

 Vi fået vedtaget en ny standard for regnvandsbassiner.

 Vi har fået vedtaget en ny standard for vaskepladser.

 Vi har kørt en informationskampagne om at undgå spildevand i regnvandsriste (”Hjælp fisken”) 
bl.a. med en tegnefilm, der forklarer hvorfor!

 Vi har arbejdet med information og kommunikation omkring spildevand, regnvand, overløb – 
og har fået lavet en tegnefilm, der forklarer, hvorfor det er vigtigt, at den enkelte selv tager et 
ansvar! 

 Sammen med Skanderborg Forsyningsvirksomhed arbejder vi på en ny strukturplan, der skal 
sikre en bedre spildevandsrensning og færre overløb af urenset spildevand.
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Skove for mennesker, natur og aktivitet  

Vi vil
- tænke friluftsliv ind i planlægningen for de kommunale skove.
- kortlægge naturværdierne i de kommunale skove.
- udlægge skovarealer til grundvandsbeskyttelse.
- forynge de kommunale skove rettidigt og dermed skabe stabile skove, der kan bestå på lang sigt.
- drive de kommunale skove med fokus på bæredygtighed og selvforyngelse af skoven. Vi vil have 

den kommunale skovdrift certificeret.
- tage særlige hensyn, lave urørt skov eller naturnær skovdrift i de mest bevaringsværdige 

skovområder, under hensyntagen til den rekreative anvendelse.
- understøtte oplevelser for brugerne af skovene. Vi vil opdele kommunens skove i områder, hvor 

der er plads til aktivitet, områder med plads til natur og dyr samt områder med plads til 
rekreation, fred, ro og fordybelse.

- fælde og beskære kommunale træer på baggrund af en faglig vurdering. Vi vil ikke fælde og 
beskære alene begrundet i udsigt, skygge, nedfaldne blade, mm.

- sikre offentlig adgang til naturen og beskytte eksisterende stier og markveje i det åbne land.
- kortlægge eksisterende stier og ruter og tilhørende skiltning og information.
- etablere et sammenhængende (natur)stinet i hele kommunen med gode faciliteter og 

adgangsforhold samt koble stinettet sammen med tilsvarende stier i nabokommunerne.
- støtte og udvikle bæredygtige friluftsmuligheder i skove, i naturen og på vandløb og søer.
- reservere områder, hvor man kan dyrke friluftsliv med fokus på fred og ro, herunder områder 

eksklusivt til elbådssejlads.
- understøtte etableringen af mountainbikeruter og løberuter med udgangspunkt i kommunens 

geografi, skove og natur.

Resultater:

 Vi arbejder med skovrejsning og etablering af ny natur som grundvandsbeskyttelse - sammen 
med blandt andet vandværkerne.

 Vi er i gang med at kortlægge naturværdierne i de kommunale skove. Forventes afsluttet i 2019

 Vi driver de kommunale skove meget ekstensivt.

 Vi har fået etableret mange kilometer nye MTB spor ved Ry, Gl. Rye og ved Skanderborg.

 Vi har opnormeret på sagsbehandlingen vedr. offentlighedens adgang til naturen.
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Friluftsliv– for alle og til alle

Vi vil
- understøtte muligheden for at etablere rideruter og rutenet med udgangspunkt i den omgivende 

natur.
- skabe og udvikle muligheder for at dyrke motorbåds-, kano- og kajaksejlads.
- sikre muligheder for lystfiskeri for alle på de kommunale fiskevande.
- udlåne kommunale arealer til aktive borgere og foreninger, der laver aktiviteter med alment 

formål.
- understøtte, at der kan etableres arealer, der er egnede til skydebane og skydeaktiviteter, 

motorsport og andre støjende fritidsaktiviteter.
- understøtte, at der kan etableres arealer, der er egnede til modelflyvning, droneflyvning og 

lignende fritidsaktiviteter.
- samarbejde med borgere, foreninger, virksomheder og andre interesserede om at udvikle 

friluftsmuligheder, blandt andet gennem grønne partnerskaber.
- have fokus på at udvikle faciliteter, som understøtter et bredt forenings- og friluftsliv, og som 

henvender sig til mange forskellige brugergrupper.
- gøre det muligt at drive jagt på de kommunale arealer - og benytte søer og vandløb til motor-

båds-, kano- og kajaksejlads – og lystfiskeri på de kommunale fiskevande.

Resultater:

 Vi har lavet aftaler med lokale foreninger om jagt på en række kommunale arealer og fiskeri på 
en række kommunale fiskevande.

 Vi har etableret en ny portal/en ny ordning, der gør det lettere at udleje kanoer og kajakker på 
Gudenåen.

 Vi udlåner kommunale naturarealer og offentlige pladser til aktive borgere – og har etableret en 
portal, så det er lettere for brugerne.

 Vi er i dialog med lokale jagtforeninger om at etablere nye skydefaciliteter.

 Vi arbejder på at opgradere ”friluftsdata” sammen med blandt andre ”OplevGudenaa.dk” og 
”Udinaturen.dk.

 Puljebevilling på 5 mio. kr. over 2 år til landsbyerne, som blandt andet kan bruges på natur og 
friluftsliv.


