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7.1 Grønt Danmarkskort
Grønt Danmarkskort er opbygget af fire udpegninger for eksisterende og potentielle
naturområder og økologiske forbindelser: Særlige naturbeskyttelsesområder, Potentielle
naturområder, Økologiske forbindelser, Potentielle økologiske forbindelser. Disse udpegninger
udgør herved ét samlet naturnetværk – Grønt Danmarkskort.

Der er retningslinjer der gælder for hele det Grønne Danmarkskort, og der er retningslinjer,
som gælder specifikt for enkelte eller flere af de fire naturudpegninger. Retningslinjerne
prioriterer overordnet naturindsatsen i kommunen og varetager naturbeskyttelsesinteresserne
og de rekreative interesser i forhold til byudvikling, byggeri og anlæg.

Opbygningen af de enkelte udpegninger er beskrevet i redegørelsen, som også beskriver
hvordan kommunen i sin mere detaljerede planlægning og administration af lovgivningen vil
vægte hensynet til Grønt Danmarkskort.

På nedenstående kort ses Grønt Danmarkskort, der består af:

Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser rummer naturtyper eller levesteder for
det naturlige dyre-, plante- og svampeliv. Der er tale om områder af særlig betydning for
vilde dyr og planter og deres levesteder, herunder især Natura 2000-områder, beskyttede
naturområder, skove og fredede områder.

Potentielle naturområder er områder, hvor det er muligt at genskabe værdifulde levesteder
for vilde dyr og planter samt områder, som kan reetableres som natur for at skabe større
sammenhængende naturområder eller styrke eksisterende økologiske forbindelser.

Økologiske forbindelser tager udgangspunkt i de eksisterende naturområder med særlige
beskyttelsesinteresser og naturlignende arealer, som skaber sammenhæng mellem større
naturområder. Dette giver mulighed for, at plante- og dyrearter kan spredes eller vandre
mellem områderne.

Potentielle økologiske forbindelser er områder, som rummer potentielle naturområder med
mulighed for, at kunne udvikle sig til en naturtype eller andet naturareal, som kan knytte
eksisterende økologiske forbindelser sammen og/eller skabe forbindelse mellem
eksisterende naturbeskyttelsesområder.

Retningslinjer
Generelt

7.1.1 Inden for rammerne af Det Grønne Danmarkskort skal naturværdierne og arternes
spredningsveje bevares og udvikles ved at skabe større og bedre sammenhængende
naturområder også hen over kommunegrænserne.

7.1.2 Inden for rammerne af Det Grønne Danmarkskort skal der sikres mulighed for et
mangfoldigt og varieret dyre- og planteliv (biodiversiteten).

7.1.3 Naturbeskyttelsesinteresserne skal tilgodeses, også uden for Grønt Danmarkskort.

Byudvikling og natur

7.1.4 Særlige naturbeskyttelsesområder og Økologiske forbindelser beliggende i
byudviklingsområder, eller områder der indgår i byer og sommerhusområder skal bevares
og styrkes som naturområde og rekreativt rum med gode adgangsforhold til natur
(eksempelvis rekreative ruter eller stier), og med mulighed for et mangfoldigt og varieret
dyre- og planteliv.
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7.1.5 Særlige naturbeskyttelsesområder skal friholdes for bebyggelse. Økologiske
forbindelser skal som hovedregel fritholdes for bebyggelse og samtidig sikre grundlaget
for sammenhængene natur og for at skabe rekreative udfoldelser, ro og oplevelser tæt på
naturen for mennesker.

7.1.6 For byudviklingsområder eller områder der indgår i byer og sommerhusområder,
der indeholder Potentielle naturområder og Potentielle økologiske forbindelser, skal
lokalplaner sikre, at området til potentiel natur og potentielle økologiske forbindelser helt
eller delvist friholdes for bebyggelse, at der skabes sammenhængende natur og
rekreative anvendelsesmuligheder (fx stier) samt at der sikres mulighed for et
mangfoldigt og varieret dyre- og planteliv.

Byggeri og anlæg

7.1.7 Der må ikke etableres byggeri og anlæg eller foretages indgreb, som forringer
tilstanden for Særlige naturbeskyttelsesområder eller Økologiske forbindelser, som er
eksisterende beskyttet natur.

7.1.8 Hvis der helt undtagelsesvist tillades byggeri eller arealanvendelse af
samfundsmæssig interesse, som forringer Særlige naturbeskyttelsesområder eller
Økologiske forbindelser, skal der stilles krav om udlægning af nye naturarealer, så
naturværdierne samlet set bliver fastholdt eller forbedret. Dette gælder også for byggeri
eller arealanvendelse, som finder sted uden for selve naturområdet, men som får
indflydelse på naturområdet. Der skal ligeledes stilles krav om foranstaltninger, der kan
sikre overlevelse og fortsat udbredelse af de arter og naturtyper, der ligger til grund for
udpegningerne samt sikre hensynet til en mere sammenhængende natur.

7.1.9 Områder udpeget til Potentielle naturområder eller Potentielle økologiske
forbindelser skal så vidt muligt friholdes for byggeri og anlæg, som kan forringe
mulighederne for, at naturværdierne og arternes spredningsveje bevares og udbygges.

7.1.10 Hvis nye anlæg, herunder tekniske anlæg, veje med videre, nødvendigvis skal
placeres inden for Økologiske forbindelser eller Potentielle økologiske forbindelser, skal
det vurderes om, der er behov for at stille krav om etablering af faunapassager eller
andre tiltag, for at sikre overlevelse og udbredelse af særligt beskyttede arter og
naturtyper samt sikre hensynet til en mere sammenhængende natur.

Naturgenopretning

7.1.11 Ved naturgenopretning og naturpleje inden for rammerne af Det Grønne
Danmarkskort skal indsatsen bidrage til at binde Natura 2000-områderne sammen, så
den biologiske mangfoldighed og variation styrkes i et langsigtet perspektiv.

7.1.12 Særlige naturbeskyttelsesområder skal sikres, søges udvidet, og hvor det er
relevant, gennem pleje og andre tiltag, forbedres.

7.1.13 Ved etablering af nye naturområder inden for rammerne af Det Grønne
Danmarkskort skal det som hovedregel vurderes om klimatilpasning og udbygning af
rekreative muligheder, kan indgå i løsningerne. Disse synergieffekter skal bidrage til
menneskers mulighed for at få adgang til naturen og til håndtering af store vandmængder
der følger af klimaforandringer.

7.1.14 Klimatilhåndteringsprojekter og rekreative projekter skal som udgangspunkt
berige naturtilstanden, og må ikke forringe tilstanden af eksisterende naturområder
væsentligt.

4



7.1.15 I Natura 2000-områderne inden for Det Grønne Danmarkskort skal naturindsatser
følge prioriteringen i de kommunale Natura 2000-handleplaner.

7.1.16 Naturplejeprojekter, vådområdeprojekter, klimahåndteringsprojekter og
naturforbedrende indsatser i vandløb eksempelvis restaureringer ved udlæg af grus,
fjernelse af faunaspærringer og plantning af træer prioriteres så vidt muligt inden for
rammerne af Grønt Danmarkskort.

7.1.17 Kommunen skal fortsat foretage løbende vidensindsamling på beskyttede
naturområder, som bidrager til prioriteringsgrundlag for naturplejeprojekter, der skal
forbedre naturværdien og sikre at beskyttelsen af naturområderne opretholdes, med
udgangspunkt i den mest værdifulde natur.

7.1.18 Med henblik på at skabe nye naturområder og levesteder, der kan fungere som
forbindelse mellem eksisterende naturområder i agerlandet, arbejdes der for at udlægge
væsentlige arealer til potentielle naturområder i råstofgrave uden tilførsel af muld.

7.1.19 Det skal tilstræbes, at der i forbindelse med nye naturprojekter, udarbejdes en
plan for naturområdets fremtidige pleje.

Redegørelse
Overordnet beskrives baggrunden for udpegninger for eksisterende og potentielle
naturområder og økologiske forbindelser, suppleret med en begrundelse for hvorfor områderne
er udpeget, og hvordan kommunen i sin mere detaljerede planlægning og administration af
lovgivningen vil vægte hensynet til disse områder.

Herudover beskrives hvordan lokalkendskab omkring naturværdier, økologisk funktion og
afvejning af kommunens øvrige interesser samt naturrådets anbefalinger, er inddraget.

Det beskrives ligeledes hvordan der er sikret sammenhæng med nabokommuners udpegninger
og hvordan kommunens naturindsats (naturgenopretning, naturpleje) prioriteres inden for
Grønt Danmarkskort.

Grønt Danmarkskort rummer samlet set fire udpegninger for eksisterende og potentielle
naturområder og økologiske forbindelser, og er udpeget på baggrund af statens digitale
naturkort og under anvendelse af nationale kriterier.

Særlige naturbeskyttelsesområder
Kernen i udpegningen af Særlige naturbeskyttelsesområder består af kommunens Natura
2000-områder. Derudover er der, med udgangspunkt i eksisterende beskyttet natur og
vandløb, strand- og åbeskyttelseslinjer, fredskov og arealfredninger, foretaget en konkret
vurdering af hvilke områder, der indgår i udpegningen. Vurderingen er baseret på viden fra de
digitale naturkort, anbefalinger fra Naturråd nr. 9, lokalkendskab, nærhed til anden natur,
størrelse mv. Desuden er det konkret vurderet, hvorvidt udpegningen er i overensstemmelse
med den øvrige kommuneplan.

De digitale naturkort indeholder kort over eksisterende naturområder og et biodiversitetskort,
der angiver viden om tilstedeværelsen af en række truede og sjældne arter og deres
levesteder. Fra biodiversitetskortene er anvendt oplysninger om særlig værdifulde områder
(Bioscore 7-20), som bl.a. er levesteder eller potentielle levesteder for truede (rødlistede)
arter.
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Kortlaget giver dermed et overblik over, hvor i kommunen biodiversiteten allerede er høj eller
har potentiale for at blive det, og udgør dermed et væsentligt bidrag til Kommunens vurdering
af hvilke arealer, som konkret udpeges, fordi de rummer særligt værdifulde levesteder.

Rygraden i Grønt Danmarkskort er Natura 2000-områderne, som er beskyttet af international
lovgivning i form af EF-habitat- og EF-fuglebeskyttelsesdirektiver. Derfor består Natura
2000-områderne af Habitat-, Ramsar- og Fuglebeskyttelsesområder, som rummer naturtyper
og arter, som området er udpeget for at beskytte, det såkaldte udpegningsgrundlag. Af
Hedensted Kommunes fem Natura 2000-områder ligger fire hen over kommunegrænser, og
bidrager derfor til at skabe naturlig sammenhæng hen over kommunegrænser.

Til prioritering af hvad der understøtter opbygningen af Grønt Danmarkskort anvendes
lokalkendskab omkring naturværdier, rekreative forbindelser og klimatilpasning samt nærhed
til anden natur, størrelsen af naturområdet, viden fra digitale naturkort samt anbefalinger fra
Naturråd nr. 9 og sammenhæng med nabokommuner.

Hedensted Kommune foretager løbende vidensindsamling på naturområder, for derudfra at
kunne værdisætte naturområder med særlige beskyttelsesinteresser, og derved skabe et
bedre administrationsgrundlag samt fremme mulighederne for at opnå økonomisk tilskud til
pleje af græs- og naturarealer via landdistriktsmidler. Herved skabes incitament og et
prioriteringsgrundlag til at forbedre og sikre naturområderne med udgangspunkt i den mest
værdifulde natur.

Der er i Hedensted Kommune fokus på at skabe mulighed for at pleje og udbygge den bynære
natur, så naturværdierne beskyttes og området samtidig giver mulighed for at udgøre et
nærrekreativt naturområde.

Mindre naturområder med ringe naturværdi og dårligt potentiale for at opnå forbedring, som
ligger isolerede fra anden natur eller ikke kan bidrage til at skabe mulighed for nærrekreative
områder, er bortprioriteret. Dette er i tråd med anbefalingerne fra Naturråd 9 om at mindre
naturarealer kun bør inddrages i Grønt Danmarkskort, såfremt de ligger i umiddelbar
tilknytning til større sammenhængende natur, med mindre de rummer en eller flere særligt
værdifulde arter.

Der må ifølge national og international lovgivning ikke foretages aktiviteter, i eller uden for de
beskyttede naturområder, der kan forringe naturværdierne, men den nuværende lovlige
anvendelse, fx høslæt og afgræsning, kan fortsætte som hidtil, jf. Naturbeskyttelsesloven.
Herved plejes naturarealet, og der kan opnås eller bevares en god naturværdi.
Administrationen af Særlige naturbeskyttelsesområder vil ske med henblik på at bevare og
forbedre naturområderne og skabe adgang hertil. Hedensted Kommune vil arbejde for, at
Særlige naturbeskyttelsesområder plejes med fokus på at øge områdernes værdi som
levesteder for dyre- og plantelivet og som oplevelsessteder for mennesker og derved også
styrke interessen for naturen. Dette tager afsæt i Naturråd 9´s anbefalinger om, at
kommunerne bør styrke interessen for naturen blandt mennesker i bred forstand, da indsigt og
forståelse er en forudsætning for, at mennesker har lyst til at passe på den.

I de statslige planer for Natura 2000-områderne er der opstillet mål om gunstig
bevaringsstatus for de naturtyper og arter, der udgør udpegningsgrundlaget for Natura
2000-områderne. Kommunen har i overensstemmelse med Miljømålsloven udarbejdet Natura
2000-handleplaner for fem Natura 2000-områder, som skal sikre, at målene i Statens planer
udmøntes. Derfor prioriteres naturindsatserne indenfor Natura 2000-områderne, i
overensstemmelse med prioriteringen i Natura 2000-handleplanerne.

Herudover skal levevilkårene for arterne på habitatdirektivets bilag IV og på
fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I forbedres, og deres levesteder skal beskyttes både i og
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uden for Natura 2000-områderne.

Ved myndighedsbehandling af forslag til planer og projekter, skal der altid foretages en
konkret vurdering af konsekvenserne, som enten i sig selv eller i forbindelse med andre planer
og projekter kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, og om det kan
skade yngle- og rasteområder for dyrearter eller ødelægge plantearter på
EF-Habitatdirektivets bilag IV, jf. Habitatbekendtgørelsen. Kun projekter, som kan afvises at
skade 1) Bevaringsmålsætningerne for arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget for
Natura 2000-områder og 2) Yngle- og rasteområder for bilag IV-dyrearterne samt 3) Områder
med bilag IV plantearter, vil kunne gennemføres.

Potentielle naturområder
Potentielle naturområder understøtter at etablering af ny natur sker, så der opnås bedst mulig
sammenhæng og robusthed i den eksisterende natur. Potentielle naturområder og potentielle
økologiske forbindelser rummer muligheder for at bidrage til forbedret naturkvalitet og/eller til
en forbedret sammenhæng inden for eller imellem eksisterende naturområder, herunder i
tilknytning til, og mellem, Natura 2000-områder.

Potentielle naturområder rummer lavbundsområder og områder med mulighed for
genopretning af vådområder samt klimahåndteringsområde med risiko for oversvømmelser fra
søer, åer og havet. Herudover rummer Potentielle naturområder også områder der i
kommuneplanen er udpeget til at skovrejsning er ønsket og mindre skovområder samt
råstofgraveområder.

Potentielle naturområder udgør også områder, som kan sikre sammenhæng med byernes
grønne områder. Grønne og landskabeligt attraktive byrande og korridorer kan forbinde byen
med natur og styrke muligheden for at opleve natur og landskab tæt på.

Ved planlægning af håndtering af overfladevand, herunder klimatilpasning, kan der fx
indarbejdes løsninger til håndtering af regnvandet i byens grønne korridorer. Hvis der er tale
om et regnvandsbassin/sø, placeres og udformes denne, så der opnås både en naturværdi og
en rekreativ værdi for mennesker, samtidig med at eventuelle oversvømmelser kan håndteres.

I forbindelse med lokalplanlægning skabes der nye naturområder ved at udlægge grønne kiler
mellem bebyggelsen. Herved sikres grønne områder i byerne til gavn for både mennesker, dyr
og planter. Ved at inddrage Potentielle naturområder i de Potentielle økologiske forbindelser,
vil der være mulighed for at sikre spredningsveje for dyr og planter, men også rekreative
forbindelser til gavn for mennesker og deres sundhed.

I råstofgrave, hvor mineraljord med lavt indhold af næringsstoffer blotlægges, skabes
mulighed for nye næringsfattige naturtyper, hvor specialister i kolonisering af bar jord vil
kunne trives. Det næringsfattige miljø i råstofgrave kan i høj grad bidrage til såvel variation i
naturtyper, som biologisk mangfoldighed. Den nye natur i råstofgravene vil fungere som
sprednings- og vandringsveje for planter og dyr, for at kunne binde eksisterende
naturområder sammen. Behersket eller ingen efterbehandling i afsluttede råstofgrave uden
tilførsel af næringsrigt muld, kan derfor bidrage til øget bidiversitet og de nye naturområder vil
ligeledes give mennesker basis for lokale rekreative oplevelser.

Økologiske forbindelser
Økologiske forbindelser består primært af eksisterende natur, og sikrer forbedret
sammenhæng mellem naturtyper og levesteder både i en fysisk og/eller funktionel
sammenhæng. Dette giver mulighed for at dyr og planter kan spredes eller vandre mellem
disse områder.
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Udpegninger for Økologiske forbindelser og Potentielle økologiske forbindelser tager
udgangspunkt i Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser over 2500 m2. Ved hjælp af
en buffermetode dannes bånd eller zoner, der forbinder områder, hvor der er en maksimal
afstand på 500 meter, og dertil er føjet et prioriteret uddrag af Potentielle naturområder, der
ligger i tilknytning til hertil. Afstanden på de 500 meter er valgt ud fra en overordnet
betragtning om, at det er den maksimale afstand for mange af de dyr og planter, som har
forholdsvis ringe spredningsevne, fx padder, nogle insekter og dyrespredte planter. Ligeledes
er de 500 meter valgt af tekniske årsager som værende den afstand, der giver det mest
retvisende billede af landskabets sammenhænge i et typisk østjysk ådalslandskab.

Den indledende bruttoversion af Økologiske forbindelser og Potentielle økologiske forbindelser,
har dannet baggrund for den efterfølgende konkrete vurdering, hvor der er skelet til både
digitale naturkort, konkret lokal viden, viden på baggrund af luftfotos, udpegninger i
kommuneplanen, som fx klimahåndtering, lavbundsarealer, samt kendskab til rekreative stier.

Der er prioriteret således, i den manuelle gennemgang, at mindre naturområder, der ligger
som øer uden sammenhæng med anden natur, bortprioriteres, medmindre fx lokalviden eller
viden fra digitale naturkort gør, at de vurderes værdifulde som levesteder for dyr og planter
eller skaber vigtige spredningsveje. Dette er i tråd med naturrådets anbefalinger.

For at sikre by- og borgernær natur og mulighed for planlægning af adgang hertil bevares
ligeledes større isolerede naturområder i nærheden af byer, som ikke i forvejen har rekreative
forbindelser (stier). Herved sikres der muligheder for at give mennesker bedre adgang til natur
tæt på deres bopæl. Herved er også skelet til en af naturrådets andre anbefalinger om at
udpege Grønt Danmarkskort på tværs af landzone og byzone.

Ligeledes bortprioriteres smalle områder uden høj naturværdi, der ligger isoleret i
landbrugslandet med ringe potentiale for genoprettelse af natur eller forbindelsesvej. Der er
også tilføjet områder enkelte steder, for at forbinde centrale smalle områder der ellers er
isolerede og for at sikre forbindelse over kommunegrænser.

Mange naturområder ligger langs vandløbene, hvorved ådalene som udgangspunkt er med til
at skabe sammenhængende natur, hvilket naturrådet også anbefaler kommunerne at have
fokus på.

Potentielle økologiske forbindelser
Den del af de Økologiske forbindelser som ikke overlapper med eksisterende natur udgør
Potentielle økologiske forbindelser.

Potentielle økologiske forbindelser er områder, der kan forbinde både potentiel natur og
eksisterende natur, med eksisterende natur fx for at sikre forbindelse mellem forskellige
ådalssystemer og skovområder, der ligger adskilt af dyrkede marker. Fortidsminder og diger
kan være med til at danne Potentielle økologiske forbindelser for dyr og planter. Ligeledes
skabes der mulighed for rekreative forbindelser mellem natur og kulturhistoriske elementer,
som kan give oplevelsesværdi for mennesker.

Inden for de Potentielle økologiske forbindelser tilstræbes det at bevare og skabe en større
tæthed af små naturområder, vildtremiser, hegn, lavbundsområder, skrænter eller småskove
og andre levesteder. Derved øges spredningsvejene for det åbne lands planter og dyr, så
eksisterende naturområder ikke bliver fysisk og genetisk isolerede. Som naturrådet anbefaler
er intensivt dyrkede marker så vidt muligt blevet bortprioriteret.

Øvrige kommuneplan og nabokommuner
Udkast til Grønt Danmarkskort har været i høring hos nabokommuner. Nabokommuner havde
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ingen bemærkninger til Udkast til Grønt Danmarkskort.

Grønt Danmarkskort er tilpasset udpegninger i nabokommuner, så der er sammenhæng over
kommunegrænser.

Der vurderes konkret, hvorvidt udpegningen Grønt Danmarkskort er i overensstemmelse med
den øvrige kommuneplan. Bortprioritering er sket ifht. kommuneplanrammer, hvis formål ikke
er foreneligt med formålet med potentiel natur, fx store husdyrbrug og de fleste
erhvervsområder, dog ikke vindmøller. Ligeledes vil udviklingsområder i kystnærhedszonen
ikke overlappe med områder, der er udpeget til Grønt Danmarkskort.

Husdyrbrug reguleres af husdyrbrugslovgivningen, både inden for og uden for arealer, der i
kommuneplanen er udpeget til store husdyrbrug.

Kommende byudviklingsområder og områder udlagt i kommuneplanen til bolig og erhverv
samt sommerhusområder kan overlappe med udpegninger i Grønt Danmarkskort. Dette er for
at kunne styrke de rekreative rum og adgangsforhold til natur. Grønt Danmarkskort sikres
gennem konkret planlægning. Områder til offentlige formål og rekreative formål er vurderet
konkret og kan delvist overlappe eller smelte sammen.

Prioritering af kommunens naturindsats (naturgenopretning,
naturpleje) indenfor Grønt Danmarkskort
I de statslige Natura 2000-planer er der opstillet mål om gunstig bevaringsstatus for de
naturtyper og arter, der udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne i
kommunen. Kommunen har udarbejdet Natura 2000-handleplaner i overensstemmelse med
Miljømålsloven. Kommunen vil arbejde for at sikre, at målene i planerne udmøntes. Derfor
prioriteres naturindsatserne indenfor Natura 2000-områderne, i overensstemmelse med
prioriteringen i Natura 2000-handleplanerne.

Kommunens vidensindsamling på naturområder, vil bidrage til at kunne værdisætte
naturområder med særlige beskyttelsesinteresser, og derved skabe bedre muligheder for at
opnå økonomisk tilskud til pleje af græs- og naturarealer via landdistriktsmidler. Herved
skabes incitament og prioriteringsgrundlag til at forbedre naturværdien og sikre at
beskyttelsen af naturområderne opretholdes, med udgangspunkt i den mest værdifulde natur.

I Hedensted Kommune arbejdes for at fremme sammenhænge mellem naturområderne, så dyr
og planter sikres frie vandringsveje, og så der skabes mere kvalitet i den eksisterende natur,
så dyr og planter kan finde nye permanente levesteder. Der arbejdes konkret med at fjerne
opstemninger i vandløb og derved etablere faunapassager i det åbne land. Der planlægges
også for flere skovområder, som knytter eksisterende natur bedre sammen. Se
retningslinjerne for skovrejsningsområder.

Vådområder, som skal fjerne kvælstof fra vandmiljøet, bidrager også til at udvide og
sammenbinde eksisterende natur. I Hedensted Kommune screenes der for mulige områder,
hvor der kan arbejdes med vådområdeprojekter.

Ligeledes arbejdes der for at sikre bedre adgang til naturen, herved skabes rekreative
forbindelser for mennesker, som også kan fungere som økologiske forbindelser for dyr og
planter. Eksempelvis arbejdes der konkret med udviklingen af et stort bynært rekreativt
område i Hedensted, Hedensted Søerne, hvor den eksisterende og potentielle natur er tæt
forbundet og infiltreret af rekreative stier. Ideen er, at området skal skabe rammerne for
rekreative aktiviteter og naturoplevelser omkring de gamle grusgravsøer til gavn for
menneskers sundhed. Hedensted Søerne skal derved bidrage til det gode liv og styrke
interessen for naturen. Området ved Hedensted er kommunalt ejet, hvilket Naturrådet
anbefaler, at der lægges vægt på i udpegningen af Grønt Danmarkskort.
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Et andet eksempel er bydelsplanen i Tørring, hvor der samtidig med udarbejdelsen af en
helhedsplan indarbejdes nye åforløb, natur og rekreative områder og
klimahåndteringsområder. Ved at arbejde sideløbende med nye natur-, klima-, rekreative- og
byudviklingsområder opnåes en merværdi i den samlede anvendelse af området. 

Info
Læs mere om:

Bolig og nærområder her.

Retningslinjerne for klima her.

Retningslinjerne for stier her.

Retningslinjerne for skovrejsningsområder her.

Lovlig anvendelse af områder omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 her

Hedensted Kommunes Natura 2000-handleplaner her.
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Miljøscreening
Det vurderes, at den samlede miljøpåvirkning inklusive de kumulative effekter af planforslaget
ikke er væsentlige. Derfor er der ikke krav om udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af
25/10/2018.

Udpegningen af Grønt Danmarkskort vurderes at få en positiv indvirkning på miljøet. Grønt
Danmarkskort viser kommunens eksisterende og potentielle natur og har til formål at sikre en
forstærket indsats for større og sammenhængende naturområder i kommunen og på tværs af
kommunegrænserne.

Kommunens udpegning af Grønt Danmarkskort indebærer ikke i sig selv, at der bliver stillet
nye krav til landbruget og erhvervslivet om naturbeskyttelse. Udpegningen vil heller ikke på
sigt påføre lodsejerne begrænsninger i forhold til udnyttelsen af landbrugsejendommens
muligheder for f.eks. at udvide husdyrbrug eller opføre ny bebyggelse.

Hedensted Kommune har foretaget en screening af planforslaget og har afgjort, at det ikke vil
have en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering
er truffet på baggrund af lovens § 8, stk. 2, idet der planlægges for et område, som ikke er
omfattet af bekendtgørelsens bilag 1 eller 2.

Afgørelsen skal i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete
projekter (VVM) offentliggøres med begrundelse og klagevejledning, hvilket sker samtidig
med, at planforslaget fremlægges i offentlig høring.

Miljøscreeningsskema
Miljøscreeningsskema findes her
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Klagevejledning til miljøscreening
Der kan klages over kommunens afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering.

Efter § 48 stk. 1 i LBK nr. 1225 af 25/10/2018, lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM), kan der klages efter de regler, som planen eller
programmet udarbejdes efter.
Afgørelser om miljøvurdering i forbindelse med kommuneplantillæg kan således forelægges
Planklagenævnet jf. planlovens § 58 stk. 1, som ændret ved lov nr. 1658 af 20. december
2016 om Planklagenævnet.

Hvis du vil klage
Planklagenævnet

Hvis du vil klage over kommunens afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering, skal du
indgive klagen via Planklagenævnets Klageportal, som du finder et link til på www.borger.dk
og www.virk.dk.

Klagen sendes via Klageportalen til Hedensted Kommune.

På hjemmesiden Nævnenes Hus, www.naevneneshus.dk, er der en vejledning til, hvordan man
klager.

Når du klager, skal du med betalingskort betale et gebyr. Klagen bliver først sendt videre til
behandling, når gebyret er betalt.

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen om miljøvurdering offentlig bekendtgøres.

Fritagelse for at bruge Klageportalen
Fritagelse for at bruge Klageportalen skal sendes med en begrundet anmodning til kommunen
senest samtidig med klagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til
Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes.
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Offentliggørelse
Inden byrådet vedtager et kommuneplantillæg endeligt, skal
forslaget til kommuneplantillæg sendes i offentlig høring,
således at borgerne kan sætte sig ind i forslaget og
få mulighed for at komme med bemærkninger og
ændringsforslag.

Når byrådet har vurderet de indkomne bemærkninger og
ændringsforslag, kan kommuneplantillægget vedtages
endeligt. 

Et forslag kan ikke vedtages endeligt, hvis en myndighed efter
Lov om planlægning § 28 har modsat sig dette skriftligt over
for byrådet. Forslaget kan først vedtages, når der er opnået
enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer.

Offentlig høring
Forslag til Kommuneplantillæg XXX er i offentlig høring i
perioden XX.XXXX.XXX til XX.XXXX.XXXX. 

Du har mulighed for at komme med bemærkninger til
kommuneplantillægsforslaget ved at klikke på den røde
fane "Indsend ide, forslag eller kommentar" øverst på siden. 

Hedensted Byråd vil efter høringsperiodens afslutning tage
stilling til kommuneplantillægget og de indsendte
bemærkninger. Svar på indkomne bemærkninger vil blive
sendt efter byrådets endelige vedtagelse af
kommuneplantillægget.

Yderligere spørgsmål
Du er velkommen til at kontakte os med eventuelle spørgsmål til indholdet i
kommuneplantillægget.

Hedensted Kommune - By og Landskab

Niels Espes Vej 8

8722 Hedensted

byoglandskab@hedensted.dk
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Vedtagelse
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 er vedtaget af Hedensted Byråd den XX. XXXXX XXXX og
offentliggøres efter reglerne herom i Lov om planlægning §§ 24 - 26.

På byrådets vegne

Kasper Glyngø                                        Jesper Thyrring Møller

Borgmester                                              Kommunaldirektør

 

Lokalplanen indberettes på www.plansystem.dk
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