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Forord
Herning Kommunes grønne regnskab 2009 har
flere forskellige formål:

stramme op, udarbejde handleplaner og strategier samt
prioritere kommunens indsat med.

Det skal vise borgere, politikere og medarbejdere i
Herning Kommune, hvordan vi alle påvirker natur og
miljø og i hvilken retning miljøpåvirkningen bevæger
sig fra år til år.

Vi håber, at det grønne regnskab kan inspirere borgere, erhvervsliv, politikere og ansatte i kommunen til at
fastholde og øget den grønne indsats og praksis i vores
kommune.

Går det fremad mod et renere og sunder miljø og en
rigere natur, eller er der områder hvor der er behov for
en ekstra indsats!

Vi har nemlig den vision, at borgere, virksomheder og
det offentlige handler miljøbevidst og engagerer sig
aktivt i en miljømæssig bæredygtig udvikling. Visionen
udspringer af vores Green Cities samarbejde.

Det grønne regnskab skal også vise om kommunen
lever op til sine miljømål og forpligtigelser i forhold til
miljø, natur og bæredygtig udvikling. Bl.a. er vi med i
det forpligtigende miljøsamarbejde Green Cities, hvor
vi arbejder hen imod 16 konkrete miljømål. I 2009 er
Herning Kommune også blevet udnævnt til Energiby og
vi er blevet klimakommune under Danmarks Naturfredningsforening.
Endelig skal det grønne regnskab være et redskab, som
kan hjælpe os med at sikre, at vores indsats lykkes, og
til at vi sætter ind hvor det er vigtigst og giver bedst
resultat. Et redskab, som kommunen kan bruge til at

Grønt regnskab 2009 er det andet grønne regnskab
siden kommunesammenlægningen. At udvikle et grønt
regnskab er en langvarig og kompliceret proces. – Tal
er jo ikke bare tal! Derfor skal regnskabet læses med
det forbehold, at både formen og indikatorerne er under udvikling.
Det er målet, at det grønne regnskab også skal koble
til kommunens klimaplan, plan- og Agenda 21-strategi
samt til kommuneplanen, hvor vores miljø-, klima- og
bæredygtighedsmål også indgår.
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Sammendrag og konklusion
Grønt regnskab for 2009 viser kommunens miljøpåvirkning og miljøindsats på udvalgte områder. I forhold
til 2008 er regnskabet udvidet med følgende områderne
inden for kommunen som virksomhed: Kemikalier og
data med om dyrkning af kommunalt ejede arealer.
Vedr. kommunen som geografisk område er områderne
forurenet jord og spildevand også berørt i 2009. Og
under Naturdelen er der kommet flere data med om
agerlandet, bynær natur, friluftsliv og kulturmiljøer.
Det er intensionen med de kommende grønne regnskaber, at de efterhånden skal vise udviklingen på alle
de område, hvor kommunen har miljø- og bæredygtighedsmål. Det gælder Green Cities forpligtigelser og
de miljømål, som byrådet har vedtaget.
Af de 16 Green Cities mål er følgende berørt i det
grønne regnskab 2009:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CO2-reduktion,
udfasning af anvendelse af pesticider,
udfasning af kemikalier,
indføring af økologiske fødevarer,
økologisk dyrkning af kommunalt ejet landbrugsareal,
stoppe tabet af biologisk mangfoldighed,
indføring af miljøledelse,
begrænsning af affald,
grøn indkøbspolitik
mål om borger- og erhvervsrettede aktiviteter.

Overordnet konklusion
Ligesom i Grønt regnskab 2008 kan man se af regnskabet i 2009, at Herning Kommunes hovedindsats sker
på natur- og klimaområdet samt gennem borgerinddragelse. Også på affaldsområdet gøres der en aktiv
indsats. Miljømålet om affald er opnået, og der arbejdes
for at holde dette ved lige. ”DRIFT”, som udfører kommunens drift-arbejde, bør fremhæves som et område,
hvor der sker en positiv bæredygtig udvikling. DRIFT
er den eneste miljøcertificerede enhed i Herning Kommune, og her gøres en organiseret indsats for at nå de
vedtagne miljø- og Green Citiesmål. Klimaet er i fokus,
men skønt kommunen har vedtaget en omfattende
klimaplan i 2008 og arbejdet aktivt med denne i 2009,
er det endnu ikke synligt, hvilken effekt planen har
haft. En væsentlig årsag hertil er, at det dels vil kræve
omfattende målinger. Og dels en stor indsats at reducere CO2-udledningen for hele Herning Kommune som
geografisk område, Der er ikke foretaget opgørelse i
2009 for området, hvilket vil ske i 2010.
Det tager tid at udvikle et grønt regnskab og derfor er
det ikke muligt at se en tydelig udvikling i forhold til
målene inden for alle områder. Der, hvor der er opgjort konkrete indikatorer for flere år, kan der udledes
følgende*:

Kommunen som virksomhed

Mål, som ikke er berørt i dette regnskab, er:
Vandforbrug, støj og skadelige stoffer i luften, samt mål
om bæredygtighed i politikker og serviceområder.

Kommunale ejendomme: Der er en lille stigning i
forbruget af varme og el pr m2, hvorimod vandforbrug
og CO2-udledning er den samme som i 2008. Det viser
en negativ udvikling i forhold til målet.

Der er ikke udviklet eller opgjort pålidelige og gode indikatorer på alle områder. Vi har dog valgt at medtage
en del af disse områder for at synliggøre, hvilke aktiviteter der sker på området i den bæredygtige retning.

Økologiske fødevarer: Der er stagnation i forhold til
2009. Det viser en negativ udvikling i forhold til målet.

I regnskabet for 2009 mangler der konkrete indikatorer
for bl.a. grønne indkøb, bæredygtigt byggeri og planlægning, forurenet jord, spildevand, kemikalier, DRIFT,
og i forhold til nogle af naturområderne. Det er desuden
muligt at udbygge og forbedre indikatorerne for mange
at de andre områder også. Endelig er der nogle områder, som f.eks. borger-inddragelse, hvor det er svært
at udvikle konkrete målbare mål.

Kommune som geografisk område

Det er vores håb og forventning, at vi fremover kan
udvikle pålidelige indikatorer for disse områder, så
Herning Kommunes miljøindsats bliver synlig her!

Borger inddragelse, Daginstitutionerne, grønt
sprieflag: Antallet af institutioner med flag er næsten
tredoblet fra 2007 til 2009. En positiv udvikling i forhold
til målsætningen.

Affald og genbrug: Affaldsmængden stiger og er
højere end landsgennemsnittet pr indbygger, men
genanvendelses procenten stiger også. Det eksisterende miljømål er stadig opfyldt.
Natur, Skovene i Herning Kommune: Her ses en
positiv udvikling hen i mod målet.
Naturpolitikmål: Den overordnede tendens er en
positiv udvikling hen i mod målet.

[*Her er medtaget de mest relevante konklusioner fra grønt regnskab 2009, yderligere information kan hentes i regnskabets tekst.]
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Herning Kommune som virksomhed
Herning Kommune som virksomhed dækker over de
funktioner, hvor kommunen står som arbejdsgiver, ejer/
lejer eller som entreprenør og indkøber. Det gælder
derfor aktiviteter i samtlige af kommunens forvaltninger
og omfatter alle kommunens 6.617 ansatte samt kommunens ejendomme/driftsmidler.
Miljøpåvirkningen fra ”kommunen som virksomhed”
er lille i forhold til den, der kommer fra kommunens
indbyggere og erhvervsliv. Ikke desto mindre er det
vigtigt, at kommunen går foran med miljøvenlige løsninger, ligesom vi også skal være med til at samarbejde og påvirke borgere og erhvervsliv i en bæredygtig
retning.

Kommunale bygninger

I 2008 regnskabet var opgørelsen baseret på et forbrug
for 262.703 m2.
2008
Varme, KWH pr. m2
El, KWH pr. m

2

Vand, M3 pr. m2
CO2, tons udledning pr. m

2

2009

100,5

102,3

31,3

30,9

0,3

0,3

0,03

0,03

I forhold til kurveknækkeaftalen er der tale om et fald
på 0,59 % af elforbruget i forhold til 2006 forbruget i
kWh/m².

Herning Kommune administrerer et samlet bygningsareal på ca. 400,000 m2. Det drejer sig om institutioner,
skoler, plejehjem, administrationsbygninger mv.

I forhold til målsætningen omkring CO2-udledningen
er der tale om en stigning på 0,94% i forhold til CO2udledningen/m².

I Grønt Regnskab 2009 er medtaget forbrug for
277.878 m2. Målsætningen er at alle Kommunale bygningers energiforbrug kan være med i regnskabet for
2010.

Herning Kommune har i mange år foretaget energistyring på kommunens institutioner. Efter kommunesammenlægningen er energistyringen standardiseret.

Forbruget i kommunale ejendomme er opgjort i forhold
til varme, el og vand samt CO2-udledning
I 2009 forbrugte den del af bygningsmassen, som er
med i opgørelsen, følgende:
• 28.423.926 KWH varme
• 8.585.581 KWH el
• 91.843 M3 vand
og udledte i alt 7.242 tons CO2, svarende til en stigning
på 1,1 % i forhold til 2008.

Næsten alle kommunale bygninger og selvejende institutioner registrerer hver måned deres energiforbrug
ved manuelt at indtaste måleraflæsninger i web-baseret
energistyringsprogram.
I 2009 blev Rådhuset, Teknisk Service og Gjellerup
skolen konverteret til fuldautomatisk registrering af deres energiforbrug. Derefter kommer en kontrolopmåling
af arealer i forbindelse med energimærkning,
så nøgletal bliver retvisende.
Indgåelse af kurveknækkeaftalen med Elsparefonden i
slutningen af 2008 bidrager også til at sætte fokus på
energibesparelser og nedbringelse af CO2.
Det er afdelingen ”Kommunale ejendomme” under
”Teknisk Service”, der er ansvarlige for vedligehold,
energistyring, nybyggeri mv. af kommunens ejendomme.
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Kommunale bygninger

FAKTA
Mål: CO2-udledningen skal nedbringes med 25 % inden 2015 i forhold til 2006
(Et overordnet mål som gælder al kommunal aktivitet som bidrager til CO2-udledning)

Mål fra kurveknækkeaftalen 2009 - 2012 er at:
• Reducere elforbruget 5 % inden udgangen af 2012 i forhold til forbruget i 2006.
• Gennemføre adfærdskampagner på rådhuset og andre institutioner herunder undervisning
af pedeller
• Indføre alle energibesparende foranstaltninger som påpeges ved energimærkning af
ejendomme og som har tilbagebetalingstid på 5 år eller derunder
[Kurveknækkeaftalen er en aftale indgået mellem en kommune og El-sparefonden. I aftalen binder kommunen sig
for en række energibesparelser og modtager til gengæld hjælp fra El-sparefonden.]

Aktiviteter igangsat i 2009, som fremmer bæredygtighed og energibesparelser
i kommunale ejendomme:
• Frekvensstyring af ventilation Herning Bibliotek

• Undervisning af servicemedarbejdere for skoler og
administrationsbygninger omkring ventilation

• Udskiftning af gaskedel Timring skole
• Konvertering fra oliekedel til fjernvarme
Lille Østergaard, Gjellerup

• Udbygning af den web-baserede energistyring så der
kan fremkomme nøgletal for alle bygninger, herunder
de første installationer med automatisk opsamling af
energiforbrug.

• Genbrugsanlæg for skyllevand Herning svømmehal

For mere viden om kommunale bygninger:
Teknik og Miljø
Kommunale ejendomme
Eller www.herning.dk
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Herning Kommune som virksomhed
Kommunal kørsel
Herning Kommune har en omfattende bilpark. I forhold
til den samlede udledning af CO2 ved bilkørsel udgør
den kommunale kørsel en beskeden andel.
Herning Kommune er dog meget bevidst om det signal,
som kommunens biler sender i gadebilledet, det være
sig i forhold til bilparkens stand, og ikke mindst den
adfærd Herning Kommune har i kommunens biler.

FAKTA
Mål: CO2-udledningen skal nedbringes

med 25 % inden 2015 i forhold til 2006.
(Et overordnet mål som gælder al kommunal
aktivitet som bidrager til CO2-udledning)

Kommunens brændstofforbrug bygger på en opgørelse
af kommunens biler baseret på faktisk kørte kilometer.
I opgørelsen er medregnet kørsel i samtlige af kommunens forvaltninger inklusiv Driftsafdelingen.
Det kommunale brandvæsen er udeladt i opgørelserne,
da den ikke er fundet relevant i forhold til opgørelse af
det grønne regnskab.

Til opgørelse af det reelle forbrug per bil er brugt færdselsstyrelsens database. I de tilfælde, hvor det ikke har
været muligt at skaffe data (bl.a. på større varevogne/
lastbiler), er Danmarks Naturfredningsforenings beregningsmodel og/eller beregningsmodeller fra Informationscenter for miljø og sundhed anvendt.
Aktivitet og pleje har i 2009 indgået en aftale vedrørende leasing af biler. Dette er ensbetydende med,
at der i løbet af 2009 er sket en løbende udskiftning af
bilerne. Det har ikke vist sig muligt at opgøre resultatet
af dette for 2009, og der er på den baggrund forudsat
samme kørselsmængde for Aktivitet og Pleje som i
2008.
I 2009 har Herning Kommune registreret kørsel på
111 køretøjer. I forhold til 2009 har der været løbende
udskiftning af biler, hvorfor tallet er så højt i forhold
til 2008. Der er registreret et forbrug på 15.618 liter
benzin og 164.327 liter diesel. Dette giver en samlet
udledning af CO2 på 539 tons.
Langt den største del af den erhvervsmæssige kørsel i
Herning Kommune foretages i de ansattes private biler
og bliver afregnet som befordringsgodtgørelse. Befordringsgodtgørelsen resulterer i et beregnet benzinforbrug på 125.211 liter og et beregnet dieselforbrug på
35.224. Det giver en samlet udledning af CO2 på 655
tons. (I beregning er brugt en ”gennemsnitsbil” jfr.
vejledning fra Danmarks Naturfredningsforening).
Aktiviteter igangsat i 2009, som fremmer klimamål og reduktion af CO2-udledning:
• Indgåelse af leasing af biler til bl.a. hjemmeplejen.
I aftalen er kravene til udledning skærpet

For mere viden om kommunal kørsel:
Teknik og Miljø
Administration og Udvikling
Eller på www.herning.dk
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Herning Kommune som virksomhed
Kommunale indkøbsaftaler
Herning Kommune indkøber varer for omkring 400 millioner kroner årligt. Hertil kommer indkøb af en række
service- entreprenørydelser mv. Kommunen er med
andre ord en stor og vigtig kunde for mange lokale og
regionale leverandører. Derfor kan vi gøre en forskel og
gå foran ved at stille miljøkrav til de aftaler, der indgås. På den måde bliver leverandørerne påvirket til at

udbyde miljøvenlige produkter og ydelser og til selv at
handle mere miljøvenligt, når kommunen f.eks. ønsker
oplysninger om virksomhedens miljøprofil.
I Herning Kommune bliver der indgået indkøbsaftaler
på mange forskellige områder. Det være sig fødevarer,
beklædning, energiprodukter, beskæftigelsesmaterialer,
engangsartikler, rengøringsmidler samt ydelser som
entreprenørarbejde, bustransport m.m.

FAKTA
Mål: Vi vil udforme og implementere en miljømæssigt progressiv indkøbspolitik, hvor vi
sætter konkrete miljømål.
Mål fra kurveknækkeaftalen 2009 - 2012
Vi skal købe energirigtigt ind - i forhold til Elsparefondens indkøbsvejledning.

Mål fra partnerskabsaftalen om offentlige grønne indkøb
• Senest ved udgangen af 2007 vil alle indkøbte computere og skærme tilhøre gruppen af særligt 		
energieffektive produkter
• Alt indkøbt papir til print og kopiering er 100 % genbrugspapir og/eller opfylder kriterierne for 		
miljømærket Svanen eller Blomsten
• Alle universal- og sanitetsrengøringsmidler samt tekstilvaskemidler og opvaskemidler 		
opfylder kriterierne for miljømærket Svanen eller Blomsten
			
• Fra 2007 er alt aftørringspapir 100 % genbrugspapir og/eller opfylder kriterierne for miljømærket
Svanen eller Blomsten
• Senest ved udgangen af 2007 vil alt legetøj, som indkøbes til aldersgruppen 0-6 år, være 			
uden phthalater, bromerede flammehæmmere, sundhedsskadelige tungmetaller, organiske
opløsningsmidler, kræftfremkaldende azofarvestoffer, formaldehyd og parfume- og duftstoffer. 		
Legetøj, som indkøbes til aldersgruppen 6-14 år, må ikke indeholde allergifremkaldende parfumestoffer
• Beskæftigelsesmaterialer til børn i alderen 3-14 år opfylder kriterierne for gruppe A eller B i 		
mærkningsordningen udarbejdet af Fællesrådet for Formnings- og hobbymaterialer (FFFH)
• Alle indkøbte børnebleer skal opfylde kriterierne for miljømærket Svanen
[Kurveknækkeaftalen er en aftale indgået mellem en kommune og El-sparefonden. I aftalen binder kommunen sig
for en række energibesparelser og modtager til gengæld hjælp fra El-sparefonden.]
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Kommunale indkøbsaftaler
I 2007 indgik kommunen en partnerskabsaftale om offentlige grønne indkøb med bl.a. Århus, København og
Odense kommune. Partnerskabsaftalen stiller konkrete
miljøkrav til en række indkøbsområder. Herning Kommunes indkøbsaftaler lever i 2008 op til alle de opstillede målsætninger. Derudover har Partnerskabet vedtaget en række nye mål i 2009, målene er dog endnu
ikke formelt politisk vedtaget i Herning Kommune og
kan derfor ikke beskrives i grønt regnskab.
Herning Kommunes kontor for indkøb, udbud og forsikring er ansvarlig for en stor del af de indkøbsaftaler, der
indgås i kommunen f.eks. aftaler vedr. produkter. Men
de enkelte forvaltninger foretager også udbud og licitationer, og her er der typisk ydelser som entreprenør
arbejde, byggeri, konsulentydelser mv. På sigt er det
meningen, at miljøkrav skal være en del af alle udbud i
Herning Kommune.

Det er meningen at det i det grønne regnskab skal
fremgå helt konkret hvor mange miljøvenlige produkter
der indkøbes i Herning kommune, men da hverken kontor for indkøb, udbud og forsikring, eller leverandører af
varer og ydelser til kommunen har været i stand til at
levere data til det grønne regnskab, er det endnu ikke
muligt at synliggøre dette.
Vi håber dog at disse data bliver tilgængelige i de
kommende grønne regnskaber. Endvidere vil vi gerne i
kommende regnskaber synliggøre hvor mange og hvilke
indkøbsaftaler der er stillet konkrete miljøkrav.
Iværksatte aktiviteter i 2009, som fremmer
målet om grønne indkøbsaftaler:
• Der er ikke kendskab til iværksatte aktiviteter i 2009

Der mangler dog dokumentation for, hvor mange
miljøvenlige produkter der er købt af de eksterne indkøbere, dvs. institutioner, skoler, forvaltninger mv.

For mere viden om indkøb:
Koncern Økonomi
Indkøb, Udbud og Forsikring
Eller på www.herning.dk

10

Grønt regnskab 2009

Herning Kommune som virksomhed
Kommunale arealer

FAKTA

Kommunen ejer en række arealer, både landbrugsarealer, naturarealer, parker, veje pladser mv. Nedenfor er
landbrugs- og afgræsningsarealer beskrevet. Skove og
naturområder er beskrevet i afsnittet om natur. En del
af de kommunalt ejede arealerne plejes af DRIFT, som
er kommunens selvstændige entreprenørvirksomhed.
Også i forhold til dyrkning og pleje af kommunalt ejede
arealer har vi miljømål og forpligtigelser.
De arealer, der disponeres i forhold til dyrkning og
forpagtning, er ikke et resultat af en bevidst politik fra
Herning Kommunes side. Herning Kommune har ikke
et egentlig formål i at være jordbesidder. Arealet er
et udtryk for opkøb og salg i forhold til kommunens
udviklingsplaner. På den baggrund vil det samlede areal
variere fra år til år alt efter hvilke initiativer kommunen
har for nybyggerier m.m.
En fordeling af kommunens arealer kan ses af nedenstående, der er opgjort i ha. Heraf dyrkes 20 % økologisk.
Dyrkning af kommunalt ejede arealer
Herning Kommune ejer et areal på 1393 ha. som bortforpagtes, afgræsses eller slås. Heraf forpagtes de 280
ha af økologiske landmænd til dyrkning eller afgræsning. Det svarer til at 20 % af det samlede landbrugsog græsningsareal, som dyrkes efter økologiske principper. Hertil kommer den del der afgræsses af dyr fra
konventionelle landbrug. Disse arealer kan ikke regnes
for økologiske men dog som ekstensivt dyrkede.

Afgræsning
landbrugsarelaer,
163,7

Afgræsning
arelaer,
387,9

Mål: Kommunalt ejet landbrugsareal
skal dyrkes efter økologiske principper.
Mål: Vi vil ikke anvende pesticider
på kommunale arealer og vi vil gøre
en målrettet indsats for, at borgere,
virksomheder og landbrug ikke bruger
pesticider.

Pesticider
Pesticider er kemiske stoffer, der bekæmper levende
organismer som insekter, svampe og ukrudt. Pesticider
anvendes i landbrug, skovbrug, gartnerier, plantager og
private haver.
Pesticider anvendt til bjørneklobekæmpelse:
2008: Der er brugt 96 l Glyfonova, svarende til 46,17
kg aktivt stof.
2009: Der er brugt 90 l Glyfonova Plus, svarende til
46,66 kg aktivt stof.
Herning Kommune bruger ikke plantegifte på de kommunale arealer. Plantegift bruges dog til bekæmpelse
af kæmpebjørneklo på kommunale arealer og langs
udvalgte vandløb, da bjørneklo er en aggressiv plante
som ellers truer mangfoldigheden af andre planter (se
afsnittet om invasive arter på side xxx).
I 2007-09 har medarbejdere fra DRIFT gennemført
to årlige bekæmpelsesindsatser især langs vandløb.
Resultatet af indsatsen er, at der fremkommer færre
og færre strækninger med bjørneklo. I 2009 blev en ny
indsatsplan vedtaget og i 2010 vil der via denne kunne
ske en endnu mere målrettet indsats også på private
arealer med bjørneklo.
Aktiviteter igangsat i 2009, som fremmer målet
om at undgå pesticider
• Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo
er vedtaget

Dyrkede arealer,
777,7

Ledige arealer,
der slås, 63,2

• Herning Kommune stiller fra 2009 krav om ingen brug
af sprøjtemidler i alle fremtidige forpagtningsaftaler

For mere viden om drift og pleje af kommunale arealer:
Teknik og Miljø
Natur og Grønne områder
Eller på www.herning.dk
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Herning Kommune som virksomhed
Økologiske fødevarer
Omlægning til økologiske fødevarer gavner både naturen og den biologiske mangfoldighed. Vores grundvand skånes for sprøjtegift, ligesom vi undgår giftrester
og en lang række tilsætningsstoffer i fødevarerne.
Faktisk er det sådan, at vi for hver liter økologisk mælk
der drikkes, sparer 200 liter grundvand for berøring
med pesticider (forbruget hos en gennemsnitsdansker
er 130 l/døgnet).
Undersøgelserne i forhold til de negative virkninger af
pesticidrester i vores fødevarer kan ikke redegøre for
de samlede effekter af alle de giftstoffer, vi påvirkes
af. Derfor er økologien ikke alene god kvalitet, dyrevelfærd, miljøvenlig samt meget andet. Det er også det
sikreste valg i forhold til vores egen sundhed.

Økologi % i Herning Kommune
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Ved at gå foran med omlægning til økologi i de kommunale køkkener vil Herning Kommune være med til at
gøre en forskel.

40

I Herning Kommune blev der i 2009 købt fødevarer for
ca.16 mio. kr. til 17 plejehjem, 13 kantiner og cafeer,
39 integrerede institutioner, 13 børnehaver, 15 vuggestuer, 10 fritidsklubber, 10 døgninstitutioner og 36
skoler med hjemkundskab og skolebod. Det viser potentialet i forhold til at omlægge til økologi.
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Mål: Det kommunale fødevareforbrug
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Mål: 75 % økologi i 2012
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Herning Kommune blev sammen med de andre Green
Cities kommuner i 2001 forpligtet til et målrettet fokus
på indførelse af økologi i de kommunale køkkener.
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Mål: 75 % økologi i 2012

Økologi i % i i de forskellige institutionstyper

skal være økologisk. Mindst 75 % skal
være økologisk i 2012.
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Økologiske fødevarer
Opgørelsen for økologi i Herning Kommune for 2009
vise, at udviklingen mod de 75 % økologi er status quo
i forhold til 2008. Der er ikke registreret en fremgang i
økologien i Kommunens køkkener i løbet af 2009.

I 2009 var 16 institutioners fødevareindkøb mindst
75 % økologisk, hvilket er to mere end i 2008. De 16
institutionstyper, som alle hører under Børn- og unge
forvaltningen, er:

Forklaringen er, at der inden for nogle institutionstyper
er sket et fald i andelen af økologiske fødevarer. Det
gælder bl.a. vuggestuer, integrerede institutioner, kantiner/cafeer, plejehjem og hjemkundskab. Samtidig er
der sket en stigning i indkøbet af fødevarer hos institutionstyperne børnehaver, døgninstitutioner, skolemad
og fritidshjem/SFO.

•
•
•
•

Den samlede økologiprocent for 2009 er 25 %, hvilket
er uændret i forhold til 2008. På trods af det svage fald
i økologien i vuggestuerne, er det stadig kommunens
Børn – og Unge forvaltning der samlet set, har den
største andel af økologi.

Desuden har fem institutioner registreret en økologiprocent på mellem 70 og 74 %.

En væsentlig forklaring på dette er, at institutionerne
med børn som målgruppe har et udbredt, internt fokus
på økologien. Denne tendens viser tydeligt, at hvor der
er vilje er der vej.

• Der sættes fokus på økologi i den
kommunale dagpleje

3
7
2
4

SFO/klubber
integrerede institutioner
børnehaver
vuggestuer

Derudover er frugtordningen på henholdsvis Rådhus og
Enghavevej 100 % økologisk.

Iværksatte aktiviteter 2009, som fremmer økologiske fødevarer i kommunens køkkener:

Øvrige økologiprocenter fordelt på institutioner kan ses
af bilagsmaterialet.

For mere viden om økologiske fødevarer, kontakt:
Teknik og Miljø
Natur og Grønne områder

Læs mere om økologi i Herning Kommune og i de andre Green Cities kommuner på:
http://miljokommunerne.dk/ eller på www.herning.dk.
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Herning Kommune som virksomhed
Kemikalier
Kommunens vision på kemikalieområdet (stop for
brug og udslip af miljø- og sundhedsskadelige stoffer
og produkter) er meget ambitiøs og rækker langt ud i
fremtiden.
På kortere sigt er målet, at kommunens eget forbrug
af en række farlige kemikalier skal kortlægges inden
udgangen af 2010. Kortlægningen skal hjælpe os i den
efterfølgende udfasning af kemikalierne, da den vil vise,
hvor kemikalierne anvendes og i hvilke produkter de
forekommer.

FAKTA
Mål: Vi vil i kommunalt regi udfase de 13
miljøbelastede kemikalier udpeget af Green
Cities kommunerne. Kortlægningen af kommunernes forbrug skal være afsluttet i 2010.

Kortlægningen er begyndt i 2009 og fortsætter i 2010.
Den sker i samarbejde med de øvrige Green Citieskommuner. Kortlægningen sker som stikprøvetilsyn på
forskellige kommunale institutioner fordelt over Green
Cities kommunerne.
På tilsynene undersøger man, om de udpegede kemikalier findes i inventar, bygninger eller de produkter der
anvendes på de forskellige institutioner.
Der er i 2009 i regi af Green Cities gennemført stikprøver i følgende institutioner:
-

vandværk
spildevandsrenseanlæg
skoletandpleje
gartneri
materielgård
svømmehal
plejehjem
vuggestue/børnehave
skole
skolefritidsordning

Aktiviteter foretaget i 2009, som fremmer målet
om udfasning af kemikalier
De farlige kemikalier, der skal kortlægges, er udpeget i
samarbejde med de øvrige Green Cities-kommuner.

• I Herning er der udført stikprøvetilsyn på et 		
spildevandsrenseanlæg. De resterende stikprøver er
fortaget i de andre Green Cities kommuner

Kemikalier, der skal kortlægges
Kviksølv
Bromerede flammehæmmere
PFOS
Klorerede parafiner
Klorerede opløsningsmidler
Mineralolieprodukter
PAH
Kreosot
Visse alkaner
Aktivstoffer i pesticider
Nonylpenoler
Aktivstoffer i lægemidler
Phthalater
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Herning Kommune som virksomhed
Kommunens drift-arbejde
DRIFT er en selvstændig organisation i Herning Kommune, der udfører entreprenørmæssigt arbejde. DRIFT
har ca.150 årsværk.
De primære opgaver ligger inden for vedligeholdelse af
veje, pladser, grønne områder, legepladser, spildevandsrensning, drift af genbrug- og affaldpladser. DRIFTs
aktiviteter udgør en stor del af de aktiviteter og dermed
også af den miljøpåvirkning, som Herning Kommune
som virksomhed står for.
DRIFT har siden 2003 været miljøcertificeret efter ISO
14.001. Det betyder, at der løbende og årligt ske miljøforbedringer.

FAKTA
Mål: CO2-udledningen skal nedbringes
med 25 % inden 2015 i forhold til 2006.
De generelle mål for DRIFTs
miljøledelse er:
- sortere og håndtere affald
- spare på energi og ikke fornybare
ressourcer
- undgå påvirkning af naturforhold
- udvikle medarbejdernes viden på
miljøområdet.

Styr på kemikalierne
I DRIFT anvendes en lang række produkter og kemikalier – fx maling, rustfjerner, overfladebehandling,
gødningsstoffer mv. DRIFTs kemikaliefortegnelse er
overført til systemet ChemiControl. Systemet giver et
detaljeret overblik og kan f.eks. sortere alle produkter
efter indholdsstoffer. Det betyder, at man ved at søge
på et uønsket kemikalie som f.eks. Nafta – råolie, kan
finde alle de produkter, der indeholder dette stof. På
den måde bliver det meget lettere at udfase produkter
med farlige kemikalier. Endvidere er medarbejderne
undervist i brug af systemet.
Samtlige stillepladser er gennemgået med henblik på
udfasning og ensretning af produktsortimentet, så det
tages størst muligt hensyn til såvel miljø som arbejdsmiljø og produkternes effektivitet. – Stillepladser er
faciliteter til opbevaring af kemikalier, hvor mandskabet
også kan møde ind, holde frokostpause mv.
Mindre kørsel
På genbrugs- og affaldsområdet er der indkøbt dåse- og
møbelkomprimatorer, som har reduceret kørsel, da der
kan fragtes større mængder. Arbejdsmiljømæssigt giver
det også en mere smidig håndtering.
Aktiviteter igangsat i 2009, som fremmer
miljømål i DRIFT.
• Der er indkøbt to elbiler, som skal anvendes til
udvalgte opgaver inden for grøn vedligeholdelse i
Herning Centrum
• Indkøb af to dåse- og møbelkomprimatorer
• Gennemgang af produktlager, med henblik på
standardisering i forhold til miljø, arbejdsmiljø
og kvalitet
• Der er fjernet 107 produkttyper og oprettet 71 nye
og mere miljø- og arbejdsvenlige produkter

For mere viden om DRIFT
Teknik og Miljø
DRIFT
Eller på www.herning.dk

En af de to elbiler, som er indkøbt til brug ved vedligeholdelse af Herning Centrum.
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Herning Kommune som virksomhed
Miljøledelse
Miljøledelse er en måde, hvorpå man kan styre en
virksomhed eller i dette tilfælde kommunens miljøpåvirkning. I miljøledelse registrerer man status, sætte
mål, udarbejder handleplan og en afrapportering af
årets indsats, hvorefter man sætter nye mål for det
kommende år i forhold til den nye status.
Miljøledelse er et godt redskab, når forvaltningerne skal
have styr på deres miljøpåvirkning og indsats for en
bæredygtig udvikling.

I Herning Kommune er Driftsafdelingen det eneste område, der er certificeret efter ISO 14001. Driftsafdelingen råder over ca. 150 årsværk, hvilket er ensbetydende med, at 1,6 % af Herning Kommunes ansatte er
omfattet af en miljøcertificering.
Der er ikke igangsat nye aktiviteter i 2009, som
fremmer målet om miljøcertificering i kommunens
forvaltninger og institutioner.

FAKTA
Mål: Vi vil miljøcertificere alle kommunens
institutioner og forvaltninger senest i 2015.

For mere viden om miljøledelse:
Teknik og Miljø
DRIFT
Eller på www.herning.dk
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Herning Kommune som virksomhed
Borgerrettede aktiviteter
og samarbejde
Herning Kommune har tradition for samarbejde med
borgere og virksomheder, og arbejde med borgerrettede aktiviteter. Målet om borgerrettede aktiviteter
er en del af Green Cities visionen om forankring af en
grøn tankegang og handlinger hos borgere, erhvervsliv
og kommunen selv. Aktiviteterne har til formål at give
viden, ejerskab og handlemuligheder, så alle handler i
en mere bæredygtig retning.

FAKTA
Mål: Vi vil iværksætte og understøtte borgerrettede aktiviteter og sikre samarbejde
med borgerne.
Vi vil styrke det miljøarbejde, som ligger ud
over det lovpligtige, ved at indgå et formaliseret samarbejde med erhvervslivet.
Der skal hvert år gennemføres flere aktiviteter inden for følgende tre områder:
Formidling, samarbejde og støtte til frivillig
miljøindsats.

2009 har også i Herning været præget af klimatopmødet. Derfor har de fleste borgerrettede aktiviteter også
haft klimafokus. Kommunen har i 2009 afviklet eller
igangsat 21 borgerrettede aktiviteter, events, projekter mv. med miljøfokus. 5.290 personer har deltaget i
de offentlige arrangementer. Det er ikke opgjort, hvor
mange der har deltaget i andre projekter.
2008: 19 arrangementer 3.250 deltagere.
2009: 21 arrangementer 5.290 deltagere.
Antallet af arrangementer og antal deltagere er udelukkende en indikator for aktiviteten på området, og
fortæller ikke noget om aktiviteternes effekt, indhold
eller indflydelse på borgernes adfærd.

Formidlingsaktiviteter
I 2009 Har Herning Kommunes natur- og miljøformidling afviklet en række ture og arrangementer for at
formidle viden om bæredygtighed, miljø og klima:
• Grøn Inspirationsdag for daginstitutionerne
(1200 delt)
• Grønt nyhedsbrev til kommunens daginstitutioner
og dagplejere
• Grønt spireflag – i 2009 har fem daginstitutioner fået
grønt spireflag for deres natur og miljøindsats med
børnene
• Landsskue – fokus på klimamad (1000 delt)
• 1 ton mindre-event på torvet
• Affaldsindsamling – samarbejde med DN på
30 lokaliteter
• ”Bedre billiger klimabolig”, et energiarrangement
i seks landsbyer (300 delt)
• Grøn videnscafé på ”Boligdrømme for alle”
(1700 delt)
• Miljø- og klimaråd på kommunens hjemmeside
• Energibyhjemmeside og energibyfilm
• Klimatelt på torvet i klimaugen (500 delt)
• Klimaanerkendelse uddelt til seks lokale klima- og
energi-frontløbere
• Klimauge, med bl.a. husstandsomdelt klimaavis på
32 sider med klima- og energiråd til bolig og hverdag.
Udkom til samtlige borgere og husstande.
Affaldsindsamling i landsbyerne
Danmarks Naturfredningsforening arrangerer hvert år
en landsdækkende affaldsindsamling i april måned.
Herning Kommune støtter indsamlingen med praktisk
hjælp i forbindelse med at hente og bringe affaldscontainere, annoncering mv.
I 2008 blev det indsamlede affald ikke sorteret, men
i 2009 er der forsøgt gennemført en sortering i glas,
metal, problemaffald og brændbart affald.
2008:
500 deltagere
20 lokaliteter
4625 kg affald samlet (usorteret)
2009:
400 deltagere
30 lokaliteter
6605 kg afffald samlet,
heraf 5589 kg brændbart, 425 kg glas/flasker,
488 kg metal, 103 kg problemaffald
Når der er samlet mere affald i 2009 af færre mennesker, skyldes det sandsynligvis at der er samlet på
flere lokaliteter.
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Borgerrettede aktiviteter og samarbejde
Grønt flag, grøn skole
Grønt Flag Grøn Skole er et undervisningsprogram for
bæredygtig udvikling for grundskolerne i Danmark. Det
grønne flag symboliserer, at skolen har gennemført et
omfattende undervisningsforløb af høj kvalitet og opprioriteret miljøspørgsmål i skolens daglige drift. Eleverne
arbejder aktivt med forslag til løsning af miljøspørgsmål
og lærer på den måde, hvordan de selv kan bidrage til
løsning af miljøproblemer.
2008: 2 skoler med grønt flag:
Sdr. Felding Skole, Tjørring Skole.
2009: 1 skole med grønt flag: Tjørring Skole.
Grønt spireflag
Grønt spireflag er en minicertificeringsordning for
daginstitutioner, der ved at gennemføre en række
natur- og miljøaktiviteter med børnene samt dokumentere og udvikle disse modtager et grønt spireflag fra
friluftsrådet.
2007: Tre daginstitutioner med grønt spireflag
Børnegården Olgasminde, Regnbuens Søbørnehave og
Holtbjerg Børnehus.
2008: Fem daginstitutioner med grønt spireflag
Olgasminde, Regnbuens Søbørnehave, Holtbjerg Børnehus, Qualsholm Daginstitution og Børnehaven Steen
Blicher.
2009: Otte daginstitutioner med grønt spireflag.
Qualsholm Daginstitution, Bakkebo Fritidscenter, Børnehaven Steen Blicher, Olgasminde, Regnbuens søbørnehave, Holtbjerg Børnehus, Tusindfryd, Lindbjerg.

Samarbejdsprojekter
Arbejdet i Klimanetværk Herning har været kommunens
hovedindsats i forbindelse med miljørelaterede samarbejdsprojekter i 2009.
Klimanetværk Herning, der startede i 2007, havde i
2009 39 medlemmer lige fra brancheorganisationer
over byggeri, energi, landbruget og borgerforeninger til
videns- og uddannelsesinstitutioner m.fl.

I 2009 var klimanetværk Herning med til at iværksætte
en række initiativer i samarbejde med Herning Kommune:
• Samarbejde med klimalandsby Studsgaard
• ”Bedre billiger klimabolig”, et energiarrangement i
6 landsbyer
• Klimaanerkendelse til 6 lokale klima- og
energi-frontløbere
• Vi cykler til arbejde
• Klimauge 39
• Klima som tema til Boligdrømme for Alle
• Opstart af samarbejde med Energi Midt om projektet
”Spar med viden”, hvor små og mellemstore
virksomheder tilbydes energitjek og opfølgning
Klimanetværket fortsætter sit arbejde i 2010.

Støtte til frivillig miljøindsats
Klimalandsby Studsgård
Herning Kommune støtter Studsgård borgerforening,
som ønsker at gøre Studsgård til en klimalandsby.
Kommunens grønne guide hjælper med planlægning og
formidling mv.
Studsgård borgerforening har i 2008 sat som mål, at
Studsgård skal nedbringe sin CO2-udledning med 25 %
i 2012 (i forhold til 2007).
Aktiviteter i Studsgård 2009:
• Bedre billigere klimabolig – fælles temaaften
(80 deltagere)
• Energitjek i syv boliger
• Kog for kloden – tre familier spiser klimavenligt i tre
uger og deler erfaringer med andre
• Fælles klimaspisning seks gange i 2009 med
ca. 45 deltagere hver gang
• Fokus på metalindsamling – dåsecontainer opsat
på torvet i tredje kvartal 2009. Der er september –
31. december indsamlet ca. 550 kg dåser i Studsgård
Aktiviteterne i Studsgård fortsætter i 2010.
I Herning Kommune er det den Grønne Guide og
Natur- og miljøformidling, der primært arbejder med
grønne borgerrettede aktiviteter og står til rådighed for
borgerne med vejledning og formidling om bl.a. grøn
hverdag.

For mere viden om borgerrettede aktiviteter og samarbejde:
Teknik og Miljø
Natur og Grønne områder
Eller på www.herning.dk
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Herning Kommune som geografisk område
Grønt regnskab for kommunen som geografisk område
dækker alle samfundsaktiviteter inden for kommunegrænsen. Kommunen tæller knapt 85.000 indbyggere
og har en udstrækning på 1.323 km2.
Grønt regnskab udarbejdes for hele det geografiske
område, fordi kommunen som miljø- og forsyningsmyndighed har ansvar for at tage hånd om miljøanliggender
for og sammen med borgere og erhvervsliv.
Kommunen kan ikke alene ændre hele lokalsamfundet
til at blive miljømæssigt bæredygtigt. Det er et fælles
projekt for alle borgere og virksomheder i kommunen.
Grønt regnskab er et værktøj, der vil give os et billede
af, hvilken retning udviklingen tager, og hvor der skal
sættes ind.

El- og varmeforbrug
El- og varmeforbrug er tidligere opgjort af Rambøll i
forbindelse med udarbejdelsen af klimaplanen for 2007.
I Herning Kommune har vi valgt at bruge CO2-beregneren fremover, som er et værktøj, der gør Herning
Kommune i stand til selv at udarbejde disse opgørelser.
Dette arbejde er omfattende, hvorfor det ikke har
været muligt at få de nye tal med i 2009 regnskabet.
Derfor er tallene fra 2007 genbrugt i det efterfølgende.
Borgere og virksomheder i Herning Kommune får varmen leveret fra kraftvarme- og fjernvarmeværker og
gennem individuel opvarmning. Produktionen er baseret
på en række forskellige brændsler, men der anvendes
hovedsageligt træflis, affald, naturgas og gasolie. Energigruppen Jylland driver 25 værker. Herudover er der
syv lokale varmeværker. De to største værker er Herningværket og Knudmoseværket. Herningværket er
97 % flisfyret og Knudmoseværkets produktion er
baseret på affaldsforbrænding.
Opgørelserne tager udgangspunkt i det målte forbrug.
Varme- og elforbrugets størrelse har betydning for
klima, miljø og økonomi. Reduktioner i energiforbruget
kan opnås ved efterisolering, installering af lavenergiløsninger og gennem adfærdsændring hos forbrugerne. Kommunens klimaplan og varmeforsyningsplan
definerer en række indsatser som støtter dette.
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El- og varmeforbrug

Varmeforbrug

Elforbrug

Varmeforbruget i de ca. 70.000 bygninger i kommunen
er opgjort til 921.826 MWh, svarende til knapt 90 kWh/
m2. Energitabet i fjernvarmenettet varierer en del fra
værk til værk, men udgør i gennemsnit 23 % af det
samlede fjernvarmeforbrug. BBR-registeret rummer
ikke altid oplysninger om, hvilken opvarmningsform der
er tale om. 144.581 MWh eller 16 % af forbruget er
således uspecificeret og er i opgørelsen fordelt jævnt på
varmekilderne.

Det har ikke været muligt at opgøre varmeforbruget
i erhverv og boliger separat, da adskillelsen ikke er
entydig. På baggrund af energiselskabernes oplysninger
har det dog i 2007 været muligt at identificere 63.364
MWh som forbrug i landbrug og gartnerier (ekskl. el til
opvarmning).

Nettovarmebehov

MWh

Fordeling i %

Fjernvarme

643.951

70,00 %

Oliefyr

150.214

16,00 %

Naturgas

44.387

5,00 %

Biomassefyr

41.427

4,00 %

Elopvarmning

21.331

2,00 %

Halmfyr

9.568

1,00 %

Brændeovne

6.719

0,70 %

Varmepumpe

4.094

0,40 %

135

0,01 %

921.826

100,00 %

Solvarme
Total

Type

El forbrug i
MWh

Fordeling i %

Industri

171.336

32 %

Service virk.

125.531

24 %

Boliger

120.041

23 %

Landbrug

66.212

13 %

Off. virk.

44.192

8%

252

0%

527.564

100 %

Div.
Total

Målet er at konvertere olie og naturgas til mindre CO2belastende varmekilder, og flere af de lokale værker er
også af økonomiske årsager interesserede i at skifte til
mindre forurenende energikilder. Udviklingen ses også
blandt individuelt opvarmede ejendomme, hvilket bl.a.
fremgår af antallet af ansøgninger om etablering af
jordvarmeanlæg/varmepumper, som var på 34 i 2007,
84 i 2008 og 90 i 2009.
Det har ikke været muligt at opgøre varmeforbruget
i erhverv og boliger separat, da adskillelsen ikke er
entydig. På baggrund af energiselskabernes oplysninger
har det dog i 2007 været muligt at identificere 63.364
MWh som forbrug i landbrug og gartnerier (ekskl. el til
opvarmning).

[1Drivhusgasser er en samlet betegnelse for alle gasser, som påvirker klimaet gennem drivhuseffekt. For at kunne sammenligne
gassernes betydning omregnes drivhuseffekten relativt til CO2. Det kaldes CO2-ækvivalenter. I beregningen af CO2 (ækv.) indgår
kun de vigtigste drivhusgasser: Kuldioxid (CO2), methan (CH4) og lattergas (N2O).
2
Som drivhusgasser er methan 20 gange og lattergas 300 gange kraftigere end CO2. Ved omregningen til CO2 (ækv.) tages der
højde for denne effektforskel.]
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Herning Kommune som geografisk område
Klima
Klimatallene er tidligere opgjort af Rambøll i forbindelse med udarbejdelsen af klimaplanen for 2007. I Herning
Kommune har vi valgt at bruge CO2-beregneren fremover, som er et værktøj, der gør kommunen i stand til selv
at udarbejde disse opgørelser. Dette arbejde er noget omfattende, hvorfor det ikke har været muligt at medtage
disse nye tal i 2009 regnskabet. Af den årsag er tallene fra 2007 genbrugt i det efterfølgende.
Herning Kommune vedtog i 2009 en klimaplan for perioden 2009-2013. Klimaplanen opstiller mål for reduktion af
CO2-udledningen i kommunen som geografisk område. Målene sikres opfyldt gennem 10 fokusområder, hvortil der
er knyttet en række konkrete initiativer.

FAKTA
Klimaplanens mål:
2015:

25 % reduktion af CO2-udledningen i forhold til 2007 (706.000 tons/år)
15 % reduktion af samlede drivhusgasudledning i forhold til 2007

2030:

35 % reduktion af samlede drivhusgasudledning i forhold til 2007

I 2007 var den samlede udledning af drivhusgasser i
Herning Kommune 706.000 tons CO2 (ækv.) svarende
til en udledning på 8,4 tons CO2 (ækv.) pr. indbygger
mod 14 tons CO2 (ækv.) pr. indbygger på landsplan.
Den relativt lave udledning i Herning Kommune skyldes
bl.a., at BNP-indekset for Region Midtjylland ligger 10
% under landsgennemsnittet og at en stor del af den
lokale energiproduktion er baseret på CO2-neutrale
kilder.
Overordnet kan CO2-bidragene kategoriseres indenfor
fire sektorer: energi, trafik, landbrug og industri. Landbruget tegner sig alene for 47 % af udledningen, hvilket
skyldes at sektoren er stor i Herning Kommune og at
dyrehold giver anledning til methan og lattergas, som
er langt stærkere klimagasser end CO2. Transportsektoren bidrager med 25 %, energisektoren samlet med 23
% og industrien med 6 %.

Udledning af drivhusgasser
samlet (tons CO2 (ækv.))

2007

Landbrug

329.900

Transport

178.200

Varmeforbrug

110.900

Industri

44.800

Elforbrug

25.500

Tab i fjernvarmenet

13.200

Tab i el-net
Total

3.500
706.000

21

Grønt regnskab 2009

Klima
Landbrug
Tallene for landbrug er tidligere opgjort af Rambøll i
forbindelse med udarbejdelsen af klimaplanen for 2007.
I Herning Kommune har vi valgt at bruge CO2-beregneren fremover, som er et værktøj, der gør Herning
Kommune i stand til selv at udarbejde disse opgørelser.
Dette arbejde er noget omfattende, hvorfor det ikke har
været muligt at medtage disse nye tal i 2009 regnskabet. Af den årsag er tallene fra 2007 genbrugt i det
efterfølgende.
Godt 2/3 af kommunens geografiske areal er landbrugsjord. Mange husdyrbrug betyder at methan- og lattergasudledning til sammen udgør 40 % af den totale
klimabelastning i kommunen. I alt tegner landbruget
sig for 47 % af den samlede CO2-udledningen. Drivhusgasser fra landbrug er opgjort i figuren herunder. Opgørelsen indeholder emissioner fra husdyr, gyllebehandling, afdampning fra gødet landbrugsjord, elforbrug
samt transportarbejde.

Udledning fra landbrug
(tons CO2 (ækv.))
Methan

2007
199.600

Lattergas

93.200

Transport

31.300

Elforbrug

5.800

Total

329.900

I 2009 er der gennemført følgende aktiviteter på
landbrugsområdet:
• Kommunen underskriver aftale med Blue Planet 		
Innovation om deltagelse som profilkommune i
projekt om udvikling af biogasløsninger
• Kommunen indtræder i projektet, ”Energiproduktion
som løftestang for mere økologisk jordbrug”

FAKTA
Klimaplanens fokusområde for landbrug:
Landbruget skal reducere drivhusgasudledningen med min. 1 % om året

[Drivhusgasser er en samlet betegnelse for alle gasser, som påvirker klimaet gennem drivhuseffekt. Når man omregner drivhusgasserne til CO2 kaldes det CO2-ækvivalenter.]
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Klima
Transport
25 % af CO2-udledningen stammer fra transport, som
er det næststørste bidrag efter landbruget, og andelen
er stigende. Geografisk set er kommunen en af landets
største og har ansvaret for planlægning, vedligehold og
udbygning af sammenlagt 1.550 km asfaltveje og 440
km grusveje. Borgerne i Herning Kommune kørte i alt
ca. 900 mio. km i 2009 mod 881 mio. km i 2008.
Transporten er samtidig et af de vanskeligste områder
for kommunen at påvirke udviklingen til en mindsket
udledning, fordi alle samfundsaktiviteter er afhængige
af transport. Det giver nogle meget store udfordringer,
når klimabelastningen fra transport skal reduceres. Den
teknologiske udvikling - måske endda hjulpet lidt på vej
af finanskrisen - synes dog at tegne positivt, særligt i
forhold til elbiler.
Udledning fra trafik
(tons CO2 (ækv.))
Personbiler og varevogne

2007
147.000

Ikke vejgående trafik (ej landbrug)

11.700

Tog

10.200

Lastbiler og busser
Motorcykler og knallerter
Total

I 2009 er der gennemført følgende aktiviteter på
transportområdet:
• Forberedelser til cykelhandlingsplan igangsat
• Miljøkrav defineret i udbudsmateriale til bybusaftale:
Krav om miljøledelse, incitamentsaftaler til fremme
af miljø, mulighed for konvertering til CO2-neutralt
brændstof

FAKTA
Klimaplanens fokusområde for
transport:
• 10 % CO2-neutrale drivmidler i
transportsektoren
• Brændstofforbruget fra transport skal ned
• 5 % af privatbilismen skal konverteres 		
til cykel og kollektiv trafik

8.700
700
178.300

Ved opgørelse af drivhusgasser fra transportsektoren i
Herning Kommune er der brugt data fra 2007, da der
mangler et kvalificeret datagrundlag for 2009. Med
virkning fra 2010 vil opgørelsen blive gennemført bl.a.
med hjælp fra Herning Kommunes trafikmodel, hvorved
opgørelsen bliver mere nøjagtig og sammenlignelig.
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Klima
Energi
Tallene for CO2 udledningen fra energi er tidligere
opgjort af Rambøll i forbindelse med udarbejdelsen af
klimaplanen for 2007. I Herning Kommune har vi valgt
at bruge CO2-beregneren fremover, som er et værktøj,
der gør Herning Kommune i stand til selv at udarbejde
disse opgørelser. Dette arbejde er noget omfattende,
hvorfor det ikke har været muligt at medtage disse nye
tal i 2009 regnskabet. Af den årsag er tallene fra 2007
genbrugt i det efterfølgende.

Emissionen fra den andel af elforbruget som modsvarer produktionen indenfor Herning Kommune er tilskrevet det lokale forbrug. Lokale kraftvarmeværker og
vindmøller producerede, hvad der svarer til hhv. 48 %
og 25 % af elforbruget. Emission fra de resterende 27
% af elforbruget er beregnet ud fra gennemsnitstal for
kraftvarmeproduktion i Vestdanmark. I 2008 udgjorde
CO2-neutrale energikilder 55 % af varmeproduktionen
og 68 % af elproduktionen.

Forbruget af el og varme inklusive tab i ledningsnet
udgør 22 % af den samlede CO2-udledning. Udledningen er relativt lav, da en stor del af varmen produceres
på basis af biomasse og på anlæg med høj virkningsgrad. Fordelingen af CO2-emissionen fra varmeforbrug
er vist i figuren nedenfor.

I 2009 er der gennemført følgende aktiviteter på
energiområdet:

Udledning fra opvarming
(tons CO2 (ækv.))

2007

• Herning Kommunes varmeforsyningsplan færdiggjort
og politisk vedtaget.
• Herningværket har lagt om fra 70 – 97 % flisfyring

Udledning fra elforbrug
(tons CO2 (ækv.))

2007

Olie

51.000

Industri

15.130

Fjernvarme

45.300

Servicevirksomheder

11.000

Naturgas

11.900

Boliger

10.600

El-opvarming

2.000

Landbrug

Brændeovn

600

Offentlige virksomheder

Varmepumpe

100

Diverse

Biomasse

0

Halm

0

Solvarme

0

Total

Total

5.850
390
42.970

110.900

FAKTA
Klimaplanensfokusområde for energi:
• 100 % VE i fjernvarmeforsyningen
• Min 95. % virkningsgrad og max. 15 % ledningstab på fjernvarme
• Alle naturgas-ejendomme skal konverteres til fjernvarme, eller anden CO2-neutral opvarmning
• Yderligere 30.000 tons CO2-reduktion gennem energibesparelser i bygninger
• Vindmøllekapaciteten skal øges med 60 MW
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Klima
Industri
Tallene for udledning af CO2 fra industri er tidligere
opgjort af Rambøll i forbindelse med udarbejdelsen af
klimaplanen for 2007. I Herning Kommune har vi valgt
at bruge CO2-beregneren fremover, som er et værktøj,
der gør Herning Kommune i stand til selv at udarbejde
disse opgørelser. Dette arbejde er noget omfattende,
hvorfor det ikke har været muligt at medtage disse nye
tal i 2009 regnskabet. Af den årsag er tallene fra 2007
genbrugt i det efterfølgende.
Industriens bidrag til klimabelastningen udgør 6 % af
den samlede CO2-udledning. I opgørelsen indgår energiforbrug til industrielle processer samt store industriers
opvarmning ved hjælp af naturgas. Transport, fjernvarmeforbrug og anden opvarmning i små og mellemstore virksomheder er ikke medregnet her, men indgår i
opgørelserne for transport og energiforbrug.

Udledning fra industri
(tons CO2 (ækv.))

2007

Naturgas

25.200

Elforbrug

15.100

Butan (“flaskegas”)
Olie
Total

4.000
600
44.900

I 2009 er der gennemført følgende aktiviteter for
industri:
• Temamøde om Cradle to Cradle*, afholdt i
Klimanetværk Herning

FAKTA
Klimaplanens fokusområde for industri:
CO2-udledningen fra industri skal reduceres med min. 1 % om året

[*Cradle to Cradle er et bæredygtigt produktionssystem, hvor alle materialer tænkes ind i en genbrugscyklus og affald
forvandles til produktionsmaterialer.]
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Herning Kommune som geografisk område
Plan og byggeri
Planlægning
Planlægning har stor betydning for i hvilken retning
udviklingen går i kommunen. Det er i planlægningsfasen at forudsætningerne for et givent projekt lægges.
Derfor er det vigtigt, at man allerede i planlægningsfasen for et givent projekt tænker bæredygtigt og
klimavenligt.

FAKTA
Mål/vision:

Al planlægning sker
miljømæssigt bæredygtigt med miljøvurdering som en naturlig del af processen.

dering af planer og programmer, fokuseres der - ud
over de lovmæssige rammer - på klimaet. Intentionen
er, hvor der er hjemmel til det gennem lovgivningen at
arbejde for målene i Herning Kommunes klimaplan.
I lokalplanlægningen er det muligt at regulere bæredygtige og klimavenlige forhold som bygningers energiklasser, opsamling af regnvand, anvendelse af regnvand til toiletskyld, støjafskærmning og grønne tage.
Vindmølleplanen som er påbegyndt i 2009 er en del
af realiseringen af Herning Kommunes klimaplan, og
med til at fremme et CO2 neutralt energiforbrug i
kommunen.
Aktiviteter igangsat i 2009, som fremmer
bæredygtighed i Herning Kommune:

Miljøvurderingen af planer og programmer er en
naturlig del af planprocessen. I arbejdet med miljøvur-

• Vindmølleplanlægningen blev igangsat
• Samarbejde med virksomhedsmiljø omkring
varmeplaner blev sat i værk
• Planafdelingen arbejder løbende med at udarbejde
konkrete og lovmedholdelige tiltag for bæredyg-		
tighed, som kan indarbejdes i planlægningen
• Miljøvurdering af kommuneplantillæg og lokalplaner.
Der blev i 2009 miljøvurderet fire kommuneplantillæg
og fire lokalplaner
• Planafdelingen deltager i netværk om bæredygtighed,
med den hensigt at få ny viden og værktøjer til at
implementere endnu mere bæredygtighed i
planlægningen.
• Planafdelingen har i samarbejde med Socialministeriet
igangsat formidlingsprojektet: Ejerskab og forankring
i miljøorienterede og bæredygtige byomdannelser
– Projektmodel til understøttelse af bæredygtig og
miljøorienteret omdannelse af (lands)bymiljøerne i
henholdsvis Studsgård, Karstoft og Herning

For mere viden om planlægning:

For mere viden om byggeri:

By, Erhverv, og Kultur
Planafdeling
Eller på www.herning.dk

By, Erhverv, og Kultur
Byggesag
Eller på www.herning.dk

Planlægning er et redskab, der skal være med til at sikre, at vi kan opnå den bæredygtighed, som er beskrevet i Green Cities visioner og mål.
I lovgrundlaget for planlægning er der ikke hjemmel
til at gennemføre så mange bæredygtige eller klimavenlige tiltag, så derfor arbejder vi i planafdelingen
også for en mere bæredygtig og klimavenlig tilgang til
projekter gennem samarbejde og dialog med projektmagere og bygherrer.
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Herning Kommune som geografisk område
Affald
Vores affald genspejler både forbrugets størrelse og art.
Affald er en meget væsentlig faktor og en miljøbelastning i det forbrugs- og velfærdssamfund, som vi lever i.
Derfor er den danske affaldspolitik bygget op omkring
tre vigtige grundelementer:
• Vi skal forebygge tab af ressourcer og miljøbelastning
fra affald
• Vi skal sikre, at væksten i affaldsmængderne ikke
stiger i takt med den økonomiske vækst
• Vi skal sikre mere miljø for pengene gennem øget
kvalitet i affaldsbehandlingen og en effektiv
affaldssektor

I første omgang er det vigtigt at undgå, at affald i det
hele taget opstår. Dernæst er det vigtig, at affaldshåndteringen er så miljøvenlig som mulig.
Miljøbelastningen fra affald er en indikator for, hvor
godt borgere og virksomheder tager vare på ressourcerne. Politikken på affaldsområdet kan være
med til at mindske miljøbelastningen gennem valg af
ordninger, krav til indsamling og behandling af affaldet
samt ikke mindst gennem tilrettelæggelsen af serviceniveau og dialogen med borgerne.
Herning Kommune håndterer affald fra kommunens
37.000 husstande, virksomheder, skoler og institutioner. Kommunen har syv genbrugspladser og en haveaffaldsplads.

FAKTA
Mål:

Senest i 2015 må der maksimalt deponeres 5 % affald pr. år.

Inden 2015 skal CO2 udslippet reduceres med 25 % i forhold til 2006
(Et fælles mål som også affaldshåndteringen skal bidrage til at nå)

Mål fra kommuneplanen
Indsatsen på affaldsområdet skal bidrage til at reducere miljøbelastningen og tabet af ressource fra
den samlede affaldshåndtering.
Affaldsvirksomheder herunder forbrændingsanlæg og deponeringsanlæg skal håndtere og behandle
affald, så spild af ressourcer og miljøbelastning løbende minimeres.
Affaldsdeponering skal finde sted, så mindst muligt grundvand udsættes for forureningsrisiko, og generne for det øvrige miljø er mindst mulige.
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Affald
Husholdningsaffald
I 2009 er den samlede mængde husholdningsaffald i Herning Kommune opgjort til 64.104 tons svarende til 749
kg/indbygger.
Affaldsmængden pr. indbygger er i 2009 16 kg højere end i 2008 hvor den samlede mængde husholdningsaffald i
Herning Kommune blev opgjort til 63.395 tons svarende til 733 kg/indbygger.
Det senest opgjorte landsgennemsnit for produceret husholdningsaffald er på 667 kg. pr. indbygger.

[Tabel - Husholdningsaffald (mængderne omfatter både den kommunale indsamling og genbrugspladserne inkl. bygningsaffald.)]

2008
I alt

2009

i%

Kg./indb.

I alt

i%

Kg./indb.

Genanvendelse

38.015

60 %

451

42.306

66 %

495

Brændbart

23.618

37 %

280

20.348

32 %

238

2.133

3%

2

1.278

2%

15

168

0%

0

173

0,3 %

2

63.934

100 %

733

64.104

100 %

749

Deponi
Specialbehandling
I alt

Genbrugspladserne
Genbrugspladserne benyttes både af borgere og erhverv. Den samlede affaldsmængde, der blev håndteret
via genbrugspladserne i 2009, var 47.498 tons. I tallet
indgår også mængden af indsamlet storskrald og farligt
affald indsamlet via problemaffaldskassen.
I 2009 blev der håndteret 4.139 tons mere affald på
genbrugspladserne end i 2008 hvor den samlede affaldsmængde var 43.459 tons.

[Tabel - Samlede affaldsmængder fra borgere og småerhverv på
genbrugspladserne.]

2008

2009

37.317

43.857

Brændbart

3.350

1.948

Deponi

2.509

1.503

183

190

43.359

47.498

Genanvendelse

Specialbehandling
I alt
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Affald
Affald fra erhverv
Der foreligger ikke data om affaldsmængder fra erhverv fra 2008 og 2009.
De seneste data om affaldsmængder fra erhverv er fra 2007. Tallene er hentet fra det landsdækkende system
ISAG (Informationssystem for Affald og Genanvendelse). Indberetningerne om affald fra de primære affaldsproducerende erhverv er i ISAG fordelt på tre sektorer.
[Tabel - Tre affaldssektorers affald fordelt på behandling. Kilde: ISAG 2007]

Tons (2007)

Institutioner, handel
og kontor

Genanvendelse

Byggeri og anlæg

Fremstilling

23.050

74 %

43.457

91 %

32.412

87 %

Forbrænding

5.885

19 %

599

1%

835

2%

Deponering

1.284

4%

3.806

8%

1.685

5%

723

2%

18

0%

2.117

6&

30.942

100 %

47.880

100 %

37.049

100 %

Specialbehandling
I alt

I løbet af 2010 vil data fra erhverv blive indberettet i
et nyt centralt registreringssystem, som Miljøstyrelsen
lancerede i forbindelse med den nye affaldsbekendtgørelse fra 13/1 2010.

Aktiviteter igangsat i 2009, som fremmer mål og
vision om affaldshåndtering.
• Implementering af nye regler for erhverv på
genbrugspladserne
• Udbygning af information på genbrugspladserne ved
at benytte storskærme
• Optimere ruterne for storskraldskørsel for at reducere
miljøbelastningen mest muligt
• Gennemføre en brugerundersøgelse for at undersøge
borgernes tilfredshed med affaldsordningerne

For mere viden om affaldsområdet:
Teknik og Miljø
Genbrug og Affald
Eller på www.herning.dk/affald
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Herning Kommune som geografisk område
Forurenet jord
Forurenet jord er et miljø- og sundhedsmæssigt problem. Derfor skal det håndteres korrekt, så det giver mindst
mulig miljøbelastning. Samtidig skal man bl.a. gennem miljøtilsyn og forebyggende foranstaltninger i videst muligt omfang undgå, at der opstår ny jordforurening.
Jordforurening kan opstå pga. uheld, spild eller forurenende aktiviteter fra f.eks. olietanke og visse virksomheder.
En del jordforureninger er af ældre dato og kan skyldes deponering af affald.

FAKTA
Mål: Kvaliteten af jord er så god, at sundheden er sikret for borgerne.
Mål i kommuneplanen
• Forebygge og afværge forureningers skader på miljøet, særligt grundvandet
• Forurenede arealer, der bruges til særligt følsomme formål, kan anvendes uden sundhedsmæssig 		
risiko for brugerne af arealerne
• Forebygge yderligere forurening af miljøet i forbindelse med anvendelse og bortskaffelse af jord

Kortlægning af forurenet jord
Forurenet jord kan opstå, hvis jorden i længere tid har
været påvirket af forskellige former for luftforureninger
eller nedfald fra skorstene, trafik, brændte bygnin-ger
m.v. Region Midtjylland, Jord og Råstoffer kortlægger
jordforureninger. Herning Kommune har ansvaret for
at udpege områder, der kan være lettere forurenet. På
kommunens hjemmeside kan borgerne få oplyst, om en
ejendom er kortlagt eller ligger i et potentielt forurenet
område.
Kortlægningen giver Herning Kommune et overblik over
jordens forureningstilstand og dermed et kvalificeret
grundlag for rådgivning af borgere og virksomheder.
Ud af Herning Kommunes samlede areal på 132.390 ha.
er 475 ha kortlagt på videns-niveau 1 (registreret som
muligt forurenet) og 114 ha. er kortlagt på vidensni-

veau to (konstateret forurenet). Det betyder, at kun ca.
0,4 % af kommunens samlede arealer er forurenede
eller potentielt forurenede. Ud af Herning Kommunes
samlede byzone-areal på 6460 ha. er 2371 ha. områdeklassificeret.
Behandling af forurenet jord
Herning Kommunes fremtidige indsats vil være at
sikre alt forurenet og lettere forurenet jord bortskaffes korrekt og at der tilføres rent jord til arealer, som
omdannes til bolig, børneinstitution m.v. Det er også
kommunens mål at foretage en løbende ajourføring af
de arealer, der er omfattet af områdeklassificering på
baggrund af indkommende oplysninger.
Der er ikke igangsat nye aktiviteter i 2009 vedr.
sikring af god jordkvalitet.

For mere viden om jordforurening:
Teknik og Miljø
Land og Natur
Eller på www.herning.dk
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Spildevand
Spildevand og slam indeholder miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Det er derfor vigtigt, at håndteringen
sker på bedst mulig måde. Samtidig arbejdes der på at
nedbringe mængden af de stoffer, der udledes til naturen. I Herning Kommune foregår spildevandsrensningen på 14 kommunale renseanlæg og ca. 5.000 enkelt
anlæg i det åbne land. 88 % af spildevandsrensningen
sker på renseanlæg, mens de resterende 12 % sker på
enkeltanlæg i det åbne land.

FAKTA
Mål/vision:

Herning Kommune har
ingen separate mål for spildevand og slam,
men en hensigtsmæssig håndtering fremmer
vores Green Cities mål om at bremse tabet
af biologisk mangfoldighed.

Effektiviteten af renseanlæg bliver målt på tre parametre, som er BI5, N og P. N og P er henholdsvis hvor
meget kvælstof og fosfor, der bliver udledt. Og BI5 er
et udtryk for, hvor mange kg af andre stoffer, der bliver
udledt. BI5 har især betydning for udledning i vandløb,
og kan medvirke til iltsvind og dermed fiskedød. Kvælstof og fosfor kan blive videreledt til enten Nissum
Fjord, Limfjorden og Ringkøbing Fjord.
Fosfor kan dog ophobes i søer, hvis udledningen sker
dertil. Derudover er N og P næringsstoffer for planter
og kan give mere plantevækst i vandløb, hvilket også
kan være et problem, hvis tilvæksten er for stor. F.eks.
kan både N, P og B15 give vækst af lammehaler, som
giver iltsvind. Konsekvenser er, at de vandlevende dyr
og organismer dør.
Der er ikke kendskab til nye aktiviteter i 2009 i
forhold til spildevand.

Desuden er der en række lovgivningsmæssige mål for udledningen af N, P og BI5.
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Natur
Vores kommune er 1.323 km2 og rummer mange forskellige naturtyper lige fra hede og overdrev over eng og
skov til 940 km vandløb i kommunen. Men naturen er presset. Veje, landbrug, beboelse, by, erhverv og industri
lægger beslag på en meget stor del af kommunens geografi. Derfor er naturindsatsen meget vigtig i en landkommune som Herning.

Naturtyper i Herning Kommune

§ 3 områder
Søer

125.453; 25 %
Hede

247.206; 49 %

11.251; 2 %

Overdrev

53.662; 11 %

Moser

3.608; 1 %
40.077; 8 %
20.463; 4 %

Enge
Skov

Modellen viser fordeling af naturtyper, herunder § 3* områder i Herning Kommune.
Vandløb, er ikke med i denne opgørelse (se under vandøb s. 38)

[* § 3 natur er naturområder som moser, heder, enge og søer, der er beskyttede af naturbeskyttelseslovens § 3, fordi de har en særlig
status og naturværdi. Kommunerne har ansvaret for disse områder.]

Dyrkede arealer,
777,7
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Natur
Herning Kommune har i mange år arbejder aktivt med naturpleje og naturgenopretning af de forskellige naturtyper, ligesom der arbejdes med adgang til naturen for borgerne. Da Byrådet den 25. november 2008 vedtog
Naturpolitik for Herning Kommune og den tilknyttede Handlingsplan 2009 – 2012, har kommunen sat yderligere
fokus på vigtigheden af at passe på og udvide den natur, vi har tilbage.

FAKTA
Mål: Vi vil inden 2010 stoppe tabet af biologisk mangfoldighed. Og vi vil frem mod 2015 øge antallet
af prioriterede arter.
Mål fra naturpolitikken
Al natur i Herning Kommune udvikles og benyttes, så der skabes mere natur, størst mulig sammenhæng og øget bæredygtighed i naturgrundlaget.
Der skal hvert år skabes en til to sammenhænge, så en sammenhængende grøn struktur er en
realitet i 2025.
Naturkvaliteten på de beskyttede arealer skal forbedres og arealet af beskyttet natur skal øges fra de
nuværende ca. 9 % til ca. 12 % i 2030.
[Naturpolitikkens mål for de enkelte naturområder er nævnt under disse områder.]

Skovene i Herning Kommune
Herning Kommune forvalter et skovområde på 1.097 ha. Det samlede skovareal i kommune udgør ca. 24720
ha. i Herning kommune, hvilket svarer til 17 % af kommunens areal. Skovene er vigtige både for den biologiske
mangfoldighed og i forhold til klimaændringerne, da skovene binder CO2. Til sammenligning udgør skovarealet i
Danmark 13 % af det samlede areal.

FAKTA
Mål fra naturpolitikken:
At øge skovarealet fra nuværende 17 % til 25 % over en skovgeneration (80 år).
I 2025 skal Herning Kommune rumme 2,2 % mere skov end i dag med 10 % lys-åbne arealer friholdt
for beplantning.
80 % af kommunens skove skal udlægges til naturnær skovdrift og 20 % til urørt skov senest 2025.
Der skal hvert år konverteres 100 ha. plantage til naturnær skovdrift, løvskov, hede eller anden
ønsket natur.
Senest i 2010 skal kommunens skove certificeres efter de internationale og nationale standarder FSC
og PEFC.
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Arbejde hen imod naturnær skovdrift
I 2009 er der i forhold til naturnær skovdrift bl.a. blevet
arbejdet med at lysne og udrense for at skabe mere
diversitet i skoven. De monotone nåletræsbevoksninger
bliver tyndet så de bedre kan modstå stormvejr, og
samtidig gives der plads for indplantning af mere løvtræ
i skoven. De gamle nåletræsbevoksninger skoves
efterhånden som de er modne, og konverteres til nye
bevoksninger med hjemmehørende eller lokalitetstilpassede træarter.

Certificering af Herning Kommunes skove
Hele 2009 har der været arbejdet med skovcertificering, som forventes endelig gennemført midt i 2010.
Meget af certificeringsarbejdet består i at få kortlagt
de arbejdsprocedurer, som den naturnære skovdrift er
baseret på, så det overfor borgere, brugere, samarbejdspartnere og interesseorganisationer kan dokumenteres, at træ fra de kommunale skove er forvaltet
med fokus på de flersidige interesser, der omkranser
skovene.

Andelen af områder, hvor alle træer er blevet fældet på
en gang (renafdrift), er faldende. Målet er, at driften i
løbet af maksimum 10 år skal foregå helt uden renafdrifter. Baggrunden er, at skovens biologiske mangfoldighed forringes når alle træer i et område fældes på
en gang.

Træartsvis oversigt (Hektar)

Træartsfordelingen 2008:
Knap 50 % af de 1.097 ha skov som kommunen forvalter er løvtrær. Målet er at andelen
af løv skal øges. Modellen viser fordeling af
træarter.

Gran

145,4
23,6

ANÅ

263,9
106,4

JUL/PYN
FYR
Eg

189,7

Bøg

198,6

ANÅ = andre nåletræer
ALØ = andre løvtræer.
[Træartsvisning opgøres hvert andet år, da udsvingene er for små til en årlig opgørelse.]

ALØ

116,9

Plantetal:
Målsætningen er, at der skal plantes 10.000 – 15.000
løvtræer hvert år for at fremme løvtræsandelen i plantageområder, der pt. er løvtræsfattige. I løvtræsrige
områder bevares nåletræ i en vis udstrækning, da de
bidrager til et mere artsdiverst miljø.

Antal plantede træer i de
kommunale skovområder
Løv

25000

Aktiviteter igangsat i 2008, som fremmer målet
om bæredygtig skovdrift og certificering.
• Statusopgørelse af kommunens skove færdiggjort, så
der nu ligger et opdateret og ensartet materialer over
de natur- og bevoksningstyper som skovene rummer,
samt en komplet oversigt over publikumsfaciliteter.
• Certificeringsarbejdet af kommunens skove er pågået
hele 2009. Certificering forventes gennemført midt i
2010

Nål

20000

Total

15000
10000
5000
0

2007

2008

2009
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Ådale, enge, moser, heder og overdrev
Disse naturtyper er ved at forsvinde. Årsagen er
primært, at der ikke længere sker en afgræsning, hvorfor områderne springer i skov. Når skoven skyder op,
forsvinder de lysåbne arealer samt de specielle planter
og dyr på enge, ådale og overdrev mv. Også kvælstof,
som føres med luften fra bl.a. gylletanke, er med til at
skade naturen på de gødningsfattige heder og overdrev.
Og kvælstof ændrer forholdene, så de karakteristiske
planter og dyr forsvinder.

FAKTA

Hederne
Lynghederne er en karakteristisk del af naturen i Herning Kommune. En løbende pleje af hederne har været
et fokuspunkt gennem hele året. Særligt heder, der har
været ved at gro til i større fyrretræbevoksninger, samt
arealer hvor lyngen var trængt af revling og græs.
Et eksempel på hedepleje i 2009 er Ovstrup Hede, som
er et fredet, privatejet areal, der er udpeget som habitatområde. Her har kommunen plejet 20 ha. i 2009.
Ejer har samtidig igangsat pleje i form af rydning af
opvækst på de vandløbsnære arealer umiddelbart syd
for området op til Røjenkær bæk.
Aktiviteter igangsat i 2009, som fremmer målene
om pleje af moser, enge, ådale og heder:

Mål:

For ådale, enge og moser skal der
årlig ryddes og genetableres afgræsning på
yderligere 5-10 ha. eng- og mosearealer.

• Der er i 2009 blevet frilagt et areal på ca. 5,5 ha.
i Hjøllund Mose samt lavet to udsigtsbælter fra dem
nordøstlige hjørne

For heder og overdrev skal tilstanden forbedres på 50 ha. eksisterende hede om året, så
man kan sikre en gunstig bevaringstilstand
– uden tilgroning, død lyng osv.

• I Knudmosen blev arealet under hegn i 2009 udvidet
med yderligere tre ha, så i alt ca. 114 ha afgræsses
med kvæg, får og heste

Moserne
des med rydning og pleje. Det kan være fjernelse af
opvækst af pil og birk, så arealet ikke springer i skov.
Der foretages også rydning af opvækst ved vandhuller,
mindre søer og på mindre åbne hedearealer.

• Rydning og genskabelse af udsigten over Arnborg
Hede
• Der var i 2009 afsat penge til opstart af de i
fredningsbestemmelsen planlagte naturplejetiltag på
ca. 3,5 ved Søby Sø og Brunkulslejer. Plejen blev
udsat pga. grundejerens anke af fredningen
• Plejede 5,6 ha. ved Hjortsballehøje

Et eksempel på indsatsen for moserne i Herning Kommune i 2009 er opkøb af naturareal i Gudumkær Plantage. Her har kommunen erhvervet en naturgrund på
2 ha., der ligger i sammenhæng medkommunens øvrige
arealer. Arealet er § 3 beskyttet, primært som mose.
Efter erhvervelsen er der ryddet en stor del af de træer
og buske, der var på arealet, og der er opsat hegn, så
arealet fremover plejes primært ved afgræsning.
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Agerlandet, Bynær natur, Friluftsliv
og Kulturmiljøer

Aktiviteter igangsat i 2009, som fremmer målene
for Agerlandet, Bynær natur, Friluftsliv og
Kulturmiljøer:

Natur er ikke kun de traditionelle naturtyper, natur
findes også i agerlandet og i byerne. Her har dyr og
planter i et vist omfang tilpasset sig menneskenes
aktiviteter, så længe vi levner plads til dem når jorden
dyrkes og der bygges, anlægges veje mm.

• I 2009 er et areal på 2,5 ha. ved Grinderskov krat
ryddet næsten fuldstændigt i samarbejde med den
lokale lodsejer

Bevarelse af natur i agerlandet og den bynære natur
er også med i Herning Kommunes naturpolitik, ligesom
friluftsliv og kulturmiljøer er vigtige for borgernes brug
af og forståelse for naturen.

• Over 100 ha. er omlagt fra landbrugspligt til
fredskovspligt

FAKTA
Mål:
Agerlandet: Hvert år skal der findes landmænd og lodsejere, som vil indgå i naturplejeprojekter om afgræsning og andre naturgenopretningsprojekter.
Bynær natur: Inden tre år skal der udpeges
områder med status som naturareal, naturpark eller naturkorridor.

• Skovrejsning på knap 100 ha. landbrugsjord i 2009

• I 2009 har der været løbende dialog med landbrugets
konsulenter vedrørende beskyttelse af § 3 natur*
• Udarbejdelse af artikel til et landbrugsblad om
problemet med nedlæggelse af agerlandets markveje
• Oplysende information vedr. naturværdier i sagsbehandlingen, hvor landmænd er lodsejere
• Etablering af to madpakkehuse ved Præstbjerg
Naturcenter for at fremme friluftslivet
• Der er i 2009 efterplejet 157 gravhøje, så de ikke
gror til
• Samarbejde om ansættelse af naturvejleder i
forbindelse med Skjern Å Naturpark

Friluftsliv og kulturmiljøer: Hvert år
fra 2009 til 2012 skal der skabes to nye
rekreative sammenhænge med tilhørende
information på stedet og på hjemmesiden.

Samarbejde med lodsejerne
Herning Kommune og landbrug arbejder hvert år sammen om naturplejeprojekter med dyrehold. Der udpeges områder, hvor lodsejere og kommunen vil pleje
og genoprette naturen.
Brakordningens ophør i 2009 har trængt naturen i agerlandet yderligere. Da oppløjning af brakmarker fjerner
levesteder for mange dyr og planter.

[* § 3 natur er naturområder som moser, heder, enge og søer, der er beskyttede af naturbeskyttelseslovens § 3, fordi de har en særlig
status og naturværdi. Kommunerne har ansvaret for disse områder.]
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Ansvarsarter og bekæmpelse af invasive arter

FAKTA
Mål:

Livsgrundlaget for ansvarsarter
skal forbedres.
Der skal udvælgelse to til tre ansvarsarter
om året, som der sættes særligt fokus på.
Fortsat nedgang i antallet af kæmpebjørneklo, som truer andre arter (er invasiv).

Ansvarsarter
Ansvarsarter er planter eller dyr, der har særlig krav på
beskyttelse og pleje.
I Herning Kommunes naturpolitik, er der opstillet en
liste over vores ansvarsarter i kommunen. Listen omfatter arter der er:
1. truede ifølge rødlisten3 eller
2. omfattet af forskellige beskyttelsesordninger eller
3. markante arter, som er i tilbagegang
Der er tale om arter, som dels er nemme at artsbestemme og dels truede.
Ved valg af ansvarsarter er der yderligere gjort overvejelser om følgende:
• Arterne skal kunne findes i eller lige uden for Herning
Kommune. Kommunen skal rumme potentielle levesteder for arten
• Arten må gerne have en spændende naturhistorie
• Arten må gerne være almen kendt
• Arterne skal gerne repræsentere forskellige
artsgrupper og forskellige levesteder
Som eksempler på ansvarsarter kan nævnes plettet gøgeurt, kongeguldsmed og hjejlen. Den fulde liste over
ansvarsarter kan ses i bilagsrapporten. Listen omfatter
56 arter for nuværende, og udvikles fortsat.
I 2009 har der været sat særlig fokus på to
ansvarsarter.

Odderen
Odderen lever i tilknytning til både stillestående og rindende vand, salt- og ferskvand. Uforstyrrede vandløb,
søer, moser og fjordområder, med gode skjulmuligheder
i form af vegetation, er oplagte levesteder. Da odderen er nataktiv opholder den sig om dagen i en hule i
brinken, under trærødder eller under buske. For at odderen yngler, skal der i dens territorium være skjul eller
fristeder i form af rørskov, krat eller anden bevoksning.
Der skal også være ringe menneskelig aktivitet, det vil
sige et minimum af færdsel, lystfiskeri og jagt. Findes
der tilstrækkelige skjul, er odderen mere tolerant overfor menneskelige forstyrrelser.
Der bliver årligt dræbt oddere i trafikken, og det sker
oftest, hvor en vej krydser et vandløb. Erfaringer har
vist, at en del af disse trafikdrab kan undgås ved at
der etableres fast grund af banketter, sandbanker,
græs, sten eller gangbroer under selve broen. De fleste
oddere vil nemlig ikke svømme under vejen, men gerne
krydse under den via fast grund.
Aktiviteter igangsat i 2009, som fremmer
udbredelsen af Odderen som ansvarsart:
• Etablering af odderbroer under trafikerede veje i Den
Blå Ring om Herning samt en enkelt i Sinding. - Den
Blå Ring er et forløb af søer og vandløb rundt om
Herning.
Laks
Laksen er nok den af vore ansvarsarter, der har været
gjort mest for, hvorfor en nærmere præsentation af
denne art næppe er nødvendig.
Den restaurering af vandløb, der foretages i Herning
Kommune er bl.a. til gavn for laksens udbredelse. Et
godt eksempel er Råsted Lilleå, hvor Sandfær Dambrug
er nedlagt og stemmeværket fjernet. Dermed er der
skabt fri passage for laks og andre fisk. Der er desuden
gravet 690 meter nyt slynget åløb, som så vidt muligt er placeret i vandløbets gamle forløb – dvs. fra før
der blev lavet dambrug. For at give laks og havørred
nye muligheder for gydning er der udlagt ca. 500 m3
gydegrus og større sten. Indsatsen betyder, at der
åbnes for laksens mulighed for at trække længere op i
Råsted Lilleå og gyde der. Se i øvrigt afsnit om Pleje og
vedligehold af vandløb og søer.
Aktiviteter igangsat i 2009, som fremmer
udbredelsen af laks som ansvarsart:
• I Råsted Lilleå er Sandfær Dambrug nedlagt og
stemmeværket fjernet
• Der er udlagt gydegrus, herunder ca. 500 m3 i
Råsted Lilleå

[3Rødeliste er en oversigt over plante og dyrearter, der er forsvundet, i fare for at forsvinde (akut truede og sårbare) eller sjældne.]
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Bekæmpelse af invasive dyr og planter

Vandløb

Mange planter og dyr er i de seneste år hentet hertil
fra udlandet og mange af disse arter har nu spredt sig
i naturen. De indførte planter og dyr kaldes invasive,
når de trives så godt i naturen, at de udkonkurrerer
naturligt forekommende dyr og planter. De kan være
invasive af mange årsager, men Herning Kommune
foretager ikke bekæmpelse af invasive dyr - dog med
undtagelse af rotter. Derimod bekæmper vi en del
invasive planter, som for eksempel kæmpebjørneklo,
rævehale spirea, rød hestehov med flere.

I Herning Kommune er der ca. 750 km offentlige
vandløb og et stort antal private vandløb.

Kæmpebjørneklo
I efteråret 2008 blev der udarbejdet forslag til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Indsatsplanen er trådt i kraft fra 2009. Med indsatsplanen er
private lodsejere forpligtet til at bekæmpe bjørneklo.
Indsatsplanen indeholder flere forslag til bekæmpelsesmetoder, herunder også brug af sprøjtemidler. Herning
Kommune benytter sprøjtmidler i bekæmpelsen og registrerer det årlige forbrug med henblik på at begrænse
mængden.

En mindre del af vandløbene er rørlagte. Vandløbene
hører til enten Storå-systemet, Skjern Å-systemet eller
Karup Å-systemet.

FAKTA
Mål:

At genskabe en god økologisk tilstand
i Herning Kommunes vandløb.

Mål fra naturpolitikken: At
gennemgå og forbedre de fysiske forhold
på ca. 1 km af de mest trængende vandløb
samt oprensning eller nyanlæg af mindst en
sø i kommunen hvert år.

I det grønne regnskab for 2010 er det hensigten, at der
gøres status for effekten af denne indsatsplan.
Aktiviteter igangsat i 2009, som fremmer bekæmpelse af kæmpebjørnekloen:
• Indsatsplanen for bekæmpelse af kæmpebjørneklo er
trådt i kraft fra 2009.
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Pleje og vedligehold af vandløb og søer
Vandløbsvedligeholdelsen i Herning Kommune foretages miljøvenlig, så den miljømæssige målsætning for
vandløbet kan opfyldes. Oprensning og grødeskæring
foretages med håndkraft, hvor det kan lade sig gøre.
Resten tages med maskine, men stadig med et stort
hensyn til miljøet.
Der har i 2009 været fokus på løbende beskæring og
rydning af træer langs med vandløbene for at skabe
lysåbne strækninger og dermed fremme væksten af
vandløbsplanter, der fungerer som fiskeskjul og levesteder for smådyr.
Mølledammen, som er omkring tre ha., blev i 1988
senest renset ned til 1,80 meter og er siden da blevet
meget tilsandet. Det blev endda fortalt i Kibæk, at der
var aflejret så meget sand fra de tilløbende bække, at
gråænderne i visse områder kunne gå på bunden af
dammen.
Der er fjernet ca. 20.000 m3 sand og slam. Der er
desuden lavet et nyt sandfang for at undgå tilsanding
igen.
Vandløbsrestaurering
I 2009 er der både arbejdet med forbedring af de
fysiske forhold i vandløbene fx i form af genslyngning af å-forløb og udlægning af grusbanker i flere af
kommunes vandløb. Udlægning af gydegrus er mange
steder en nødvendighed for at vandløbene igen kan
fungere som levested for en selvreproducerende lakseog ørredbestand.
Okkerbekæmpelse
Okker er et miljøproblem i mange vandløb i Herning
Kommune. Den røde okker gør vandet grumset i åer og
bække, og det er skadeligt for både fisk og smådyr.
For at mindske okkerforureningen anlægges okkerbassiner i vandløbene. I et okkeranlæg iltes det opløste
jern på planter, og okkeren bundfælder. Et okkeranlæg
skal renses op, inden det bliver fyldt med okkerslam.
Det sker normalt hvert 3. til 4. år.

Aktiviteter igangsat i 2009, som fremmer mål om
forbedring af den økologiske balance i kommunens vandløb:
Genslyninger af vandløb
• Sunds Nørreå: Genslyngning af kortere strækning
samt udlægning af to gydebanker med 70 m3
gydegrus
• Råsted Lilleå: Nedlægning af dambrug og
stemmeværket er fjernet. 690 meter nyt slynget
åløb er etableret, udlægning af ca. 500 m3 gydegrus
og større sten.
• Skærbæk Møllebæk: Spærringer fjernet, tilledning
af sand fra drænsystemer hindret, vandløbet
genslynget og gydebanker udlagt i hele dets
udstrækning
• Lækmose Bæk: ca. 300 m genslyngning
Udlægning af gydegrus
• Storå ved Hallundbækvej: Udlægning af 2
gydebanker: er der i samarbejde med Sinding –
Ørre Fiskeriforening og Aulum Haderup
Sportsfiskerforening
• Storå ved Aulum: Udlægning af 150 m3 gydegrus
samt mindre gydebanke ved Sejlsigve
• Højris Å: Udlægning af ca. 300 m3 gydegrus på
7 forskellig steder
• Vegen Å – systemet: Herning Kommune har i 		
samarbejde med DTU Aqua og den lokale lystfiskerforening udlagt ca. 75 m3 gydegrus på 5 lokaliteter
•	Østerbjerge Bæk: I Østerbjerge Bæk i Skjern Åsystemet er der udlagt gydegrus på de nederste
500 m af vandløbet
• Haderis Å: Her er der lavet en ny gydebanke, og
foretaget forbedringer af eksisterende gydebanker
• Råsted Lilleå, Sunds Nørreå og Skærbæk
Møllebæk: Her er der udlagt gydegrus i forbindelse
med restaureringsprojekter
Oprensning af okkeranlæg og sø
• Herning Kommune har oprenset okkeranlæg i 		
Birkemose Bæk, Feldborg Bæk, Gindeskov Bæk og i
Kvalsholm Bæk
• Mølledammen i Kibæk er blevet renset op igen efter
20 år uden vedligeholdelse
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Elfiskeri
Herning Kommunes afdeling for Land og Natur gennemfører hvert år en række elektrobefiskninger på forskellige stationer i kommunen. Elfiskning sker ved at der
sættes strøm til vandet så fiskene bedøves i et afgrænset område. Efter bedøvelsen fanges fiskene med net.
Efter endt fiskeri måles alle fiskene og de bliver herefter
sat ud i levende tilstand.
I Herningsholm Å fiskes der på en strækning på 50
meter på ni stationer fra Silkeborgvej i øst til Lundgårdskolen i nordvest. Tabellen viser antallet af fisk, der er
fanget de seneste 17 år. Målet er, at der på syv ud af ni
stationer er fangst af bækørred. Bækørred er en rigtig
god indikator, fordi den stiller store krav til vandkvaliteten. Har bækørreden det godt, vil der også være gode
muligheder for, at truede arter af vandinsekter og odder
kan trives i vandløbet. Udover bækørred, fanges der
aborre, elritse, gedde, grundling, hundestejle, skalle,
strømskalle og ål.
Nedenstående tabel viser elfiskning af bækørred 1993
– 2009.

De seneste års tilbagegang i fangst af bækørred ved
stationen i Herningsholm Å kan skyldes en lav sommervandføring i juni og dermed for høj vandtemperatur.
For at få mere viden er der planlagt en opsætning af
vandstandsmåler ved Silkeborgvej.
I Green Bæk, et tilløb til Skjern Å, er der i 2008 lavet
en genslyngning af en ca. 700 m vandløbsstrækning,
etablering af midlertidige sandfang og udlægning af
gydegrus samt større sten (fiskeskjul). I oktober 2009,
har Herning Kommune sammen med Danmarks Center
for Vildlaks lavet en effektundersøgelse i Green Bæk,
hvor fiskebestanden på udvalgte stationer i Green Bæk
blev undersøgt ved elfiskeri. Ved undersøgelsen blev
der fundet ørred- og/eller lakseyngel på samtlige de
undersøgte stationer. Desuden blev der fundet finnestribet ferskvandsulk (Rødlistet, dvs. en sjælden art i
Danmark, der med få undtagelser kun findes i Skjern
Å systemet), elritse (Gullistet, dvs. art der er i tilbagegang i Danmark), bæklampret (Gullistet art) og strømskalle.

Herningsholm Å
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Bækørredforekomst på 9 målestationer

For mere viden om natur, herunder vandløb:
Teknik og Miljø
Land og Natur eller Natur og Grønne områder
Eller på www.herning.dk
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