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Sagsnummer:  11/22428 Åbent punkt 
 

Resume 

  Der er i samarbejde med nabokommuner og Naturstyrelsen udarbejdet forslag til Natura 2000 handleplaner for tre 

områder i Skanderborg Kommune. Forslagene skal sendes i offentlig høring senest 8. juni 2012.  

  Målsætning og indsatsprogram for områderne er fastsat i den statslige Natura 2000 plan og er ikke til debat, da 

indsatsen skal gennemføres.   
  Handleplanen har derfor mere karakter af et aftaledokument mellem de ansvarlige myndigheder, hvor de forventede 

metoder og forvaltningstiltag, samt prioritering og indbyrdes fordeling af indsatsen bliver fastlagt. 

Sagsfremstilling 
Baggrund 
  Den 8. dec.2011 offentliggjorde miljøministeren 246 statslige Natura 2000 planer dækkende perioden 2010-2015. 

Planerne indeholder for hvert område en vurdering af tilstand, en målsætning og et indsatsprogram.   

  Miljømålsloven fastsætter, at kommunerne senest 6 måneder efter offentliggørelsen af de statslige planer skal sende 

forslag til en kommunal handleplan i offentlig høring i minimum 8 uger. Det betyder, at handleplanerne skal offentlig-

gøres senest 8. juni 2012.  
 Den kommunale handleplan skal indeholde:  

 Prioritering af kommunalbestyrelsens forventede forvaltningsindsats  

 Angivelse af mål og forventet effekt for de enkelte aktiviteter  

 Forventede metoder og forvaltningstiltag, som tages i anvendelse   
I 1. planperiode vil den altovervejende indsats være at iværksætte den fornødne pleje på arealerne, rydning af uønsket 

tilgroning og sikring af skov, samt sikring af artslevesteder og meget følsomme søer.  
  Handleplanen skal være vedtaget senest 1 år efter Natura 2000 planens offentliggørelse, og kommunen har ansvar for 

gennemførelse af Natura 2000-planen og de kommunale handleplaner inden for det kommunale ressortområde.  
 Forslag til handleplaner 
Skanderborg Kommune har udarbejdet forlag til handleplaner for følgende tre Natura 2000-områder:  

 Natura 2000-område N232, Lillering Skov, Stjær Skov, Tåstrup Sø og Tåstrup Mose (135 ha) i samarbejde 

med Aarhus Kommune og Naturstyrelsen  

 Natura 2000-område N52, Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå 

(4.470 ha) i samarbejde med Horsens Kommune, Silkeborg Kommune og Naturstyrelsen  

 Natura 2000-område N54,Yding Skov og Ejer Skov (130 ha) i samarbejde med Horsens Kommune og 

Naturstyrelsen (Foreløbig udgave pr. 17. april 2012. Mindre redaktionelle rettelser kan forekomme)   
Handleplanerne skal sikre, at offentligheden kan følge gennemførelsen af den statslige Natura 2000-plan, men målsæt-

ning og indsatsprogram er fastsat i den statslige Natura 2000-plan og er ikke til debat, da indsatsen skal gennemføres.  
   Samtidigt må handleplanen ikke være så konkret, at den foregriber det præcise indhold af de aftaler eller afgørelser, 

der træffes i forhold til den enkelte lodsejer. Handleplanen har derfor mere karakter af et aftaledokument mellem de 

ansvarlige myndigheder, hvor de forventede metoder og forvaltningstiltag, samt prioritering og indbyrdes fordeling af 

indsatsen bliver fastlagt. 
Prioriteringer 
Fagsekretariatet Teknik og Miljø foreslår sammen med de berørte samarbejdsparter følgende prioritering af indsatsen:  

 N232 Lillering Skov m.m: Pleje og udvidelse af naturtyperne rigkær, kalkoverdrev og surt overdrev priorite-

res. Samtidig prioriteres en opsøgende /faciliterende indsats over for særlige lodsejergrupper. I skove priori-

teres først en opsøgende /faciliterende indsats over for lodsejere med et stort areal med skovnaturtyper.   
 N52 Salten Å m.m: Med særligt fokus og tidligt i planperioden forventes gennemført en opsøgende/facilite-

rende indsats overfor særlige lodsejergrupper, herunder lodsejere med særligt sårbare naturtyper og arter.   
 N54 Yding Skov m.m: Med særligt fokus og tidligt i planperioden forventes gennemført en opsøgende/faci-

literende indsats overfor lodsejere med en stor andel af områdets skovnatur-forekomster i høj tilstandsklasse. 

Undersøgelse af mulighederne for genskabelse af lysåbne forhold omkring nogle af kildevældene prioriteres 

ligeledes højt.   
Indsatsens fordeling og omfang 
  Opgørelse af indsatsen inden for de ansvarlige myndigheders områder er sket ud fra en faglig vurdering af de 

eksisterende områders tilstand og indsatsbehov. Områder med potentiale for udvidelse af naturtyper er fundet ud fra 

vurdering af forhold som naturindhold, hidtidig drift, jordbunds- og vandstandsforhold, og der er peget på i størrelses-

orden 5 gange det areal, som der skal udvides med.  
  Indsatsen i Skanderborg Kommune skal overvejende ske i N52 Salten Å m.m. Her skal kommunen facilitere indsats 

om naturtypebevarende drift og pleje på ca. 34 ha lysåben natur og på ca. 74 ha skov uden fredskovspligt. Herudover 

er der peget på 10-20 ha, hvor der er potentiale for udvidelse af naturtyper, og 4 områder, hvor der kan ske oprensning 

eller etablering af vandhuller. For de øvrige to Natura 2000-områder er indsatsen omkring naturtypebevarende drift og 

pleje tilsammen under 3 ha og udvidelsen af naturtyper under 1 ha. 



 Inddragelse af interessenter 
  Der er ikke i lovgivningen en forpligtigelse til specifik dialog med de lodsejere, der berøres af handleplanen. I lyset 

af, at de virkemidler, der er valgt til gennemførelse af indsatsen, overvejende består af frivillige tilskudsordninger, er 

samarbejdsparterne indstillet på at lægge stor vægt på den lokale dialog og inddragelse af lodsejere og andre interes-

senter. En del af den tidligt opsøgende/faciliterende indsats forventes igangsat allerede i høringsperioden, evt. i form 

af markvandringer.  
  Fagsekretariatet for Teknik og Miljø orienterede Grønt Råd om handleplanerne på mødet den 15. marts 2012. 
Jura 

  Udarbejdelsen af Natura 2000-handleplaner sker med hjemmel i Miljømålsloven (L nr. 932 af 24/9 2009), der bl.a. 

udmønter EU- habitatdirektivet fra 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter.   
  Den kommunale handleplan er som udgangspunkt omfattet af krav om miljøvurdering i henhold til lov om miljøvur-

dering af planer og programmer (LBK nr. 936 af 24. september 2009). For samtlige statslige Natura 2000 planer er der 

foretaget en miljøvurdering. Handleplanen har et indhold, der ikke adskiller sig fra de oplysninger, som allerede er 

givet i de miljøvurderede Natura 2000 planer. Da handleplanen ikke sætter nye rammer for fremtidige anlægstilladel-

ser eller yderligere vil kunne påvirke internationalt udpegede naturbeskyttelsesområder væsentligt, er handleplanen 

ikke omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer.  
Klage 
  Et forslag til handleplan kan ikke vedtages, hvis miljøministeren eller andre kommunalbestyrelser skriftligt har 

modsat sig dette inden for den offentlige høring. Forslaget kan herefter først vedtages, når der er opnået enighed 

mellem parterne om de nødvendige ændringer.  
Forhold til kommuneplanen 
Kommuneplanen må ikke stride mod Natura 2000 planer eller handleplaner. Der vurderes ikke at være konflikt 

mellem kommuneplanen og forslag til handleplanerne; de vil derimod virke for kommuneplanens retningslinjer om 

naturområder og potentielle naturområder. 
Økonomi 

 Den konkrete indsats på arealer med landbrugsmæssig interesse forventes i stort omfang finansieret ved, at lodsejeren 

søger om tilskud fra en række særlige tilskudsordninger under Landdistriktsprogrammet, som er finansieret af staten 

og EU. På tilsvarende vis etableres en tilskudsordning til sikring af skovnaturtyper, der i dag lovligt kan fældes.  
  En del af indsatsen kan imidlertid ikke finansieres af disse tilskudsordninger, enten fordi arealerne ikke har tilstræk-

kelig landbrugsmæssig interesse (f.eks. heder og moser), eller tiltagene kun har naturforvaltningsmæssig betydning 

(f.eks. oprensning og etablering af vandhuller eller sikring af specifikke artslevesteder), eller tiltaget kan forveksles 

med egentlig erhvervsstøtte (f.eks. fældning af skov). Denne indsats skal derfor dækkes ved omprioritering af komm-

unens eksisterende naturforvaltningsmidler og i videst muligt omfang suppleres med EU-midler fra LIFE+-ordningen.  
  Naturforvaltningsmidlerne er løbende blevet reduceret og udgør i 2012 421.000 kr. Disse midler skal også dække 

naturforvaltningsindsatsen på den ”alm.” natur uden for Natura 2000 områderne (i 2011 blev der brugt 450.000 kr. på 

pleje i fredninger).  
  LIFE+-midler tildeles efter ansøgning til meget store naturforvaltningsprojekter, og forudsætter almindeligvis 50 % 

medfinansiering og er administrativt meget tunge. De vurderes ikke umiddelbart at blive anvendt i Skanderborg 

Kommune, da vi ikke har projekter i den størrelsesorden. 
Indstilling 

Teknisk chef indstiller,   
 at det udarbejdede forslag til Natura 2000 handleplaner sendes i offentlig høring i 10 uger.  

Beslutning i Miljø- og Planudvalget den 07-05-2012 
Fraværende: Lars Lindencrone Lavridsen, Anders Christensen 

Teknisk chefs indstilling godkendt, dog således at høringsperioden fastsættes til 8 uger.  
Fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet. 
Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2012 
Fraværende: Martin Frausing Poulsen 

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,  
 at det udarbejdede forslag til Natura 2000 handleplaner sendes i offentlig høring i 8 uger.  

Bilag  
•  Forslag Natura 2000 Handleplan Lillering skov m fl.pdf (lbnr./år: 106791/12)  
•  Foreløbig udgave af forslag til Natura 2000 handleplan Yding Skov og Ejer Skov.pdf (lbnr./år: 106786/12)  
•  Forslag til handleplan for NATURA 2000-området Salten Langsø mv. (lbnr./år: 106657/12)  
 

 
  

http://skanderborg.instant.cohaesio.net/%C3%98konomiudvalget/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/layouts/showfile.aspx?fileName=2189436.PDF&acc=1
http://skanderborg.instant.cohaesio.net/%C3%98konomiudvalget/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/layouts/showfile.aspx?fileName=2189436.PDF&acc=1
http://skanderborg.instant.cohaesio.net/%C3%98konomiudvalget/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/layouts/showfile.aspx?fileName=2189432.PDF&acc=1
http://skanderborg.instant.cohaesio.net/%C3%98konomiudvalget/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/layouts/showfile.aspx?fileName=2189432.PDF&acc=1
http://skanderborg.instant.cohaesio.net/%C3%98konomiudvalget/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/layouts/showfile.aspx?fileName=2189154.PDF&acc=1
http://skanderborg.instant.cohaesio.net/%C3%98konomiudvalget/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/layouts/showfile.aspx?fileName=2189154.PDF&acc=1


 

133   Godkendelse af udkast til vandhandleplan 2012 for Skanderborg Kommune   
Sagsnummer:  12/3 Åbent punkt 
  
Resume 

 
  Skanderborg Kommune skal på baggrund af vandplaner fra staten, udarbejde en vandhandleplan. I statens vandplaner 

indgår en række indsatser, som skal forbedre vandmiljøet. Skanderborg Kommune har pligt til at gennemføre alle de 

indsatser, der vedrører Skanderborg Kommune.   
  På mødet i Miljø og Planudvalget den 26. marts 2012 blev der vedtaget en række principper for prioriteringer af 

indsatserne.  
   Med udgangspunkt i Statens Vandplaner og de politiske prioriteringer foreligger der nu et udkast til vandhandleplan 

for Skanderborg Kommune til godkendelse - til fremlæggelse i offentlig høring.  
Sagen skal sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet. 

 

Sagsfremstilling 
 

  Vandhandleplanen indeholder en beskrivelse af Skanderborg Kommunes planer for realiseringen af de statslige 

vandplaners indsatsprogram.  
Vandhandleplanen beskriver de indsatser, der er fastlagt i statens vandplaner og Skanderborg Kommunes realiserings-

rækkefølge og tidspunkt (årstal) for realiseringen af de enkelte indsatser. Vandhandleplanen indeholder desuden en 

redegørelse for kommunens kriterier for prioritering af de indsatser, der skal realiseres i første planperiode.  
  I vandhandleplanen er der kortmateriale, der viser den geografiske placering af de foranstaltninger, kommunalbesty-

relsen skal sætte i gang.  
  Skanderborg Kommune har valgt at vægte lodsejerinteresse, overskuelighed og naturmæssig gevinst højt i priorite-

ringen af realiseringsrækkefølge for indsatserne.  
  På vandløbsområdet skal der fjernes 36 spærringer, frilægges ca. 4 km rørlægninger, ske ændret vedligeholdelse på 

ca. 43 km og restaureres ca. 13 km vandløb.   
  Som en del af statens vandplan skal tilførslen af fosfor til Skanderborg Sø og Stilling-Solbjerg Sø reduceres. 

Virkemidlet til at opnå dette mål er fosfor-vådområder i oplandet til søerne.  
  I statens vandplan indgår otte regnbetingede udløb, som kommunen skal forbedre. Spildevand i det åbne land er 

reguleret i Spildevandsplanen. Derudover er der ikke yderligere indsatser i vandplanen.  
  Alle øvrige indsatser, fx i forhold til miljøfremmede stoffer, sø-restaurering, grundvand m.m. er udsat til næste 

planperiode.  
  Der er ikke planlagt offentlige møder i forbindelse med høringsperioden, idet der alene er tale om en prioritering af 

rækkefølgen af de indsatser, som staten meldt ud i vandplanerne. Der tilføjes ikke nye tiltag i forhold til statens 

udmelding, og Skanderborg Kommune har ikke lovhjemmel til at tage nogen ud. 

 

Jura 
 

  Jf. § 31b i bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder 

skal kommunalbestyrelsen vedtage forslag til handleplan senest seks måneder efter vandplanernes offentliggørelse.  
  Vandplanerne blev offentliggjort den 22. december 2011, dermed skal forslaget til vandhandleplanen vedtages senest 

22. juni 2012.  
  Jf. samme § skal forslaget annonceres offentligt og være offentligt tilgængeligt. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte 

en frist på mindst otte uger for fremsættelse af indsigelser.  
  Da en offentliggørelse på otte uger efter vedtagelse i Byrådet 30. maj vil forløbe henover skolesommerferien, foreslår 

Fagsekretariatet for Teknik og Miljø, at høringsperioden udvides til ti uger. 

 

Økonomi 
 

Projektering og gennemførelse af de konkrete projekter forventes finansieret via ansøgninger og bevillinger fra 

statslige puljer.   

Indstilling 
 

Teknisk chef indstiller,   
 at Miljø og Planudvalget vedtager at sende udkastet i offentlig høring, og at høringsperioden bliver på 10 uger.   

Beslutning i Miljø- og Planudvalget den 07-05-2012 
 

Fraværende: Lars Lindencrone Lavridsen, Anders Christensen 

Miljø- og Planudvalget indstiller,   
 at udkast til vandhandleplan 2012 for Skanderborg Kommune sendes i offentlig høring, og at høringsperioden 

bliver 10 uger.   
Fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet. 

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2012 
 

Fraværende: Martin Frausing Poulsen 

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra Miljø- og Planudvalget.  

Bilag  
•  Udkast til vandhandleplan 2012.docx (lbnr./år: 107709/12)  
 

 

http://skanderborg.instant.cohaesio.net/%C3%98konomiudvalget/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/layouts/showfile.aspx?fileName=2190311.DOCX&acc=1
http://skanderborg.instant.cohaesio.net/%C3%98konomiudvalget/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/layouts/showfile.aspx?fileName=2190311.DOCX&acc=1

