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DK2020 - Klimaplan

Forår 2022

• Introduktion

• Indsatsområder

• Samarbejde med interessenter

Efterår 2022

• Mål og handlinger

• 1. udkast til klimaplan i Byrådet

Forår 2023

• Tilpasninger

• 2. udkast til klimaplan i Byrådet

• Forhåndsgodkendelse (Concito)

• Endelig godkendelse i Byrådet



Danmarks VILDESTE kommune

• Arrangement for virksomheder, 3. maj – sammen med Herning 
Kommune, Erhvervsrådet Herning Ikast-Brande og Bæredygtig Herning

• Besøg på skoler og i børnehaver i foråret 2022
• Ændret drift af og tiltag på kommunale arealer – bl.a. rabatslåning, 

hækklipning, græsslåning, hjemmehørende træer, buske og blomster
• Kvashegn – bl.a. Frugthaven, sammen med Grønne nabofællesskaber i  

Nørre Snede 
• Indberet tiltag gennem hjemmeside: https://ikast-

brande.dk/borger/teknik-og-miljoe/natur-vand-og-miljoe/danmarks-
vildeste-kommune

https://ikast-brande.dk/borger/teknik-og-miljoe/natur-vand-og-miljoe/danmarks-vildeste-kommune


Naturnationalpark Nørlund Plantage
og Harrild Hede

• Naturstyrelsen står for projektet
• Ikast-Brande Kommune bidrager i arbejdsgrupper
• Ikast-Brande Kommune er myndighed



Natura 2000 i Ikast-Brande Kommune

Harrild Hede, Ulvemosen og 
heder i Nørlund Plantage 

Mose ved Karstoft Å 

Stenholt Skov og 
Stenholt Mose 

Sepstrup Sande, Vrads Sande, 
Velling Skov og Palsgård Skov 

Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet 
Krat og Holtum Ådal øvre del 



Natura 2000

• Høring af udkast til Natura 2000-planer 
er lige afsluttet

• Endelige Natura 2000-planer forventes 
sidst i 2022

• Ikast-Brande Kommune laver derefter 
udkast til handleplaner



Ringstrup vådområdeprojekt

• Ca. 20 ha

• Forundersøgelse afsluttet



Storåkomité

Oplandet til Storå



Storåkomité

Oplandet til Storå i Ikast-Brande Kommune – afgrænset med stiplet blå linje



Storåkomité

Formål

• helhedsorienteret vandhåndtering i hele å-systemet 

• samarbejde mellem kommuner, lodsejere og øvrige interessenter

• afbalancerede hensyn til både vandafledning, landbrugsdrift, natur og 
rekreativ anvendelse af åen og de omkringliggende arealer

• fremtidig vandhåndtering medfører forbedringer for klima og miljø, 
herunder reduktion af CO2 og næringsstoffer til vandmiljøet



Storåkomité

Opgaver:
• Helhedsplan 

• Vurdere mulighederne for at forskellige interesser i den rekreative 
anvendelse af vandløbsnære områder

• Fælles kommunikation

• Potentielle naturgenopretningsprojekter 

• Kortlægge de særlige hensyn, herunder afvanding, klimatilpasning, 
natur- og miljø.

• Scenarier for løsningsmodeller med tilhørende 
konsekvensvurderinger, for eksempel vandparkeringspladser, bedre 
afvanding, udtagning af lavbundsarealer, multifunktionel jordfordeling 
og lignende.



Vindmøller
• Ulkær Mose - påklaget
• Blåhøj - stadfæstet
• Kratlund – ideoplæg har været i høring
• Sandfeld (testmølle)



Solceller

• Tillæg til kommuneplan

• Retningslinjer for placering af 
store solcelleanlæg

• I høring indtil 27. juli 2022

Negativområder
• Naturbeskyttede arealer
• Fredskov
• Sø- og åbeskyttelseslinjer
• Fortidsmindebeskyttelseslinjer
• Natura 2000-områder
• Fredede områder
• Bevaringsværdigt landskab
• Større sammenhængende landskaber 
• Bevaringsværdige kulturmiljøer
• By- og sommerhuszone. 


