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Forord
Grønt regnskab 2010
Grønt regnskab 2010 er det tredje grønne regnskab i
Herning Kommune, og det har udviklet sig en del siden
2008. Flere områder er kommet med, datagrundlaget
er blevet bedre og formen er udbygget. Her kan bl.a.
nævnes, at den årlige eksterne miljørevision for
Her-ning Kommune nu kan læses som en del af det
grønne regnskab.
Det grønne regnskab skal vise i hvor høj grad kommunen lever op til sine mål og forpligtelser i forhold til
miljø, natur og bæredygtig udvikling. Bl.a. er vi med i
det forpligtede miljøsamarbejde Green Cities, hvor vi
arbejder hen imod 16 konkrete miljømål, ligesom vi
er klimakommune under Danmarks Naturfredningsforening.
Grønt regnskab for Herning Kommune 2010 er opdelt i to afsnit, et afsnit der omfatter kommunen som
virksomhed, og et afsnit der omfatter kommunen som
geografisk område, det vil sige borgere og erhvervsliv.
Denne opdeling er foretaget i en erkendelse af, at kommunen som virksomhed har en begrænset påvirkning
af naturen og miljøet. Mindre end 2 % af kommunens
samlede CO2-udledning kommer fra kommunale aktiviteter. Ikke desto mindre bør vi som kommune gå foran
med en bæredygtig adfærd. Samtidig har kommunen
også forpligtigelse og mulighed for at fremme grøn
udvikling hos borger og virksomheder.

Hvordan ser det så ud med den grønne udvikling
i Herning Kommune?
Når vi ser på naturindsatsen, på vores affaldshåndtering, på samarbejdet med borgerne og erhvervslivet og
på de aktiviteter der er sat i gang i forhold til kommunens klimaplan, så har der været en positiv udvikling.
Vi har gode og tilfredsstillende resultater i 2010 og skal
blot fortsætte i den samme retning.
Vi kan - sammen med erhvervslivet i kommunen
- også glæde os over pæne energibesparelser i
virksomhederne i 2010!
På andre områder er det lidt mere op ad bakke.
Krisetider og besparelser slår også igennem på en
række områder i forhold til den grønne indsats, hvor det
har været svært at afse ressourcer til indsatsen. Det
gælder områder som energibesparelser i de kommunale
ejendomme, økologiske fødevarer mv. Vi må også konstatere et øget varmeforbrug hos kommunens borgere i
2010, på grund af den lange og meget kolde vinter.
Der er altså gode og tilfredsstillende resultater i 2010,
men der er også områder der kan gøres bedre og udfordringer at tage fat på!
Vi har en tro på at den grønne indsats betaler sig for
os alle, både miljømæssigt, sundhedsmæssigt og
økonomisk!
Vi håber, at det grønne regnskab kan inspirere borgere, erhvervsliv, politikere og ansatte i kommunen til at
fastholde og øge den grønne indsats i vores kommune.
Eva Kanstrup
Direktør i Teknik og Miljø
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Sammenfatning og konklusion
Muligheder og begrænsninger i grønt regnskab
Grønt regnskab er et uundværligt redskab til at vurdere miljøets tilstand og kommunens grønne indsats.
Regnskabet viser også borgernes og virksomhedernes
ageren, og hvad vej udviklingen går.
Men det grønne regnskab viser ikke hele billedet af
den grønne udvikling i kommunen, fordi ikke alt kan
opgøres i tal, og fordi nogle opgørelser er alt for omfattende at foretage. Områder som borgerens, eller de
kommunalt ansattes adfærd og holdning er f.eks. svær
at opgøre, ligesom selve udviklingsprocessen og de
mere ”bløde” aktiviteter er svære at sætte tal på.
Endvidere viser grønt regnskab kun dele af udviklingen,
idet kvaliteten og mængden af de data, der leveres fra
de forskellige fagområder, er afgørende for, hvor meget
der kan siges om udviklingen. Ligeledes er de mål der
er opstillet styrende for hvad der registreres i regnskabet. Derfor vil de bedste resultater vise sig der hvor der
er opstillet konkrete målbare mål og milepæle!
Grønt regnskab har udviklet sig siden 2008, og vi arbejder hele tiden med at forbedre data og indikatorer
samt på i en kortfattet form at sætte ord på de områder, der ikke kan opgøres i tal.
Til det grønne regnskab hører en bilagsrapport med uddybende data og opgørelser, f.eks. over de enkelte skolers energiforbrug, de enkelte forvaltningers transport,
mere detaljerede klimaopgørelser mv.
Nedenfor følger en overordnet sammenfatning og
konklusioner fra grønt regnskab 2010.
Hvor går det fremad?
Samlet fremgang i forhold til Green Cities mål.
Affaldshåndtering og borgersamarbejde ligger i top
I forhold til de 16 miljømål i Green Cities aftalen, som
Herning Kommune er tilsluttet, viser det grønne regnskab og kommunens eksterne miljørevision samlet
set en fremgang (læs også afsnittet om kommunens
miljørevision). Vurderingen er helt i top på bl.a. sam-

arbejde med borgere og erhvervsliv, hvor der sættes
fokus på klimanetværk Herning, Klimalandsby Studsgård, Grøn Herning Uge mv. og samarbejde om naturog friluftsliv. Også affaldshåndtering, hvor målet om
maksimum 5 % deponi af det sorterede affald er nået,
får ’top karakter’ i revisionsrapporten.
God naturindsats og effektiv bekæmpelse af
kæmpebjørneklo, men stadig behov for
kontinuerligt arbejde med området
Også i forhold til kommunens naturindsats er der en
positiv udvikling. Især for den kommunalt ejede natur,
hvor kommunens skove i 2010 er bleven certificerede.
Det vurderes, at indsatsmålene i kommunens naturpolitik alle er nået i 2010. Ikke mindst er der, via en
effektiv indsatsplan, nu langt færre kæmpebjørneklo,
og dermed er forbruget af pesticider faldet med 2/3
siden 2009. På trods af den gode kommunale naturindsats er der stadig lang vej til at nå målet om at stoppe
tilbagegangen af biologisk mangfoldighed, og der er
behov for en kontinuerlig indsats, forsat registrering af
naturtilstanden og samarbejde med landbrug og andre
lodsejere.
Klimaindsatsen er skudt godt i gang
Klimaindsatsen i forhold til kommunens klimaplan
er også i positiv udvikling. Her er mange initiativer
igangsat i 2010, så som vedtagelse af vindmølleplan,
aftale om bybusdrift med miljøkrav, igangsættelse af
el-bilprojekter, projekt vedr. energibesparelser i landbruget mm. De første målinger siden statusopgørelsen
af CO2-udledning fra Herning Kommune viser et fald
i CO2-udledningen på 5 %. Dette skyldes dog næppe
klimaplanens initiativer, da disse først lige er igangsat,
men snarere en almen interesse for energibesparelser
samt den økonomiske krise.
Flere daginstitutioner vil være grønne
En række af kommunens daginstitutioner har i 2010
fået grønt spireflag og er dermed gået i gang med en
positiv grøn indsats, som bl.a. giver børnene en større
naturforståelse. Der er nu 13 institutioner, der har fået
spireflag siden starten i 2008.
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Sammenfatning og konklusion
DRIFT går foran med miljøledelse
Også DRIFT, kommunens egen entreprenørenhed, gør
en målrettet miljøindsats. Dette skyldes ikke mindst,
at DRIFT arbejder under miljøledelsessystemet, ISO
14001 og årligt sætter sig nye miljømål. I 2010 er der
især arbejdet med nedbringelse af CO2-udledning samt
registrering og begyndende udfasning af de 13 skadelige kemikalier, som Green Cities kommunerne har
vedtaget at udfase.
Kommunens virksomheder sparer på energien
Det grønne regnskab ser også på energiforbrug hos
kommunens borgere og virksomheder. Her er det
positivt at se, at det samlede el-forbrug i kommunen
fra 2009 – 2010 er faldet med 13 %. Det betyder også
et fald i CO2-udledningen. Faldet er primært sket i
industrien. Dette kan tolkes som en naturlig udvikling i
en tid med stigende fokus på energibesparelser og de
miljømæssige og - ikke mindst - økonomiske fordele,
det medfører. Ligeledes må det skønnes, at den økonomiske krise har været medvirkende til reduktion af
el-forbruget.
Visionære virksomheder tager grønne initiativer
Det er meget positivt at se at en række virksomheder
i kommunen tager visionære og innovative skridt i en
bæredygtig retning. Som nogle af de bedste initiativer i 2010 kan nævnes Boligselskabet Fruehøjgaard,
der bl.a. har energirenoveret 27.000 m2 boligblokke
i Brændgårdsparken til en energistandard tæt på
passivhus-standard, med forbrug på 18,3 kWh pr. m2.
Virksomheden, Compo Tech har ved energiinvesteringer sparet 338.052 kWh svarende til 98,81 tons CO2,
hvilket svarer til en besparelse på 26 %.
Hvor er der plads til forbedringer?

Energiforbruget i de kommunale ejendomme
næsten uændret
El- og varmeforbrug i kommunens ejendomme er samlet
set faldet en smule fra 2009 – 2010, men ikke nok til at
nå forpligtigelserne i klimakommuneaftalen og kurveknækkeaftalen, som kommunen har tilsluttet sig. En af
udfordringerne på området er manglende ressourcer til
at etablere energibesparede foranstaltninger, adfærdsændringer mv. på skoler og institutioner. – Der er derfor
fortsat behov for en investeringspulje til formålet.
Tilbagegang for økologiske fødevarer i
kommunens institutioner
– men flere økologiske landbrug i kommunen
Et af de steder, hvor de sidste års kommunale besparelser er slået igennem, er i forhold til indføring
af økologiske fødevarer, der i 2010 er faldet til nu at
udgøre 1/5 af det kommunale fødevareforbrug mod 1/4
i 2009. Green Cities målet om at opnå 75 % økologiske
fødevarer i 2012 bliver derfor svært at nå. Dette mål er
primært et miljømål, idet økologisk dyrkning er til fordel
for natur og grundvand. Det er derfor også positivt,
at der er sket en lille stigning i det kommunalt ejede
areal, der dyrkes økologisk, ligesom det er tilfældet
med Herning kommunes samlede økologiske areal, der
udgør 12 % (Mod 7 % på landsplan).
Kun langsom udvikling i forhold til miljøledelse og
bæredygtighed i alle kommunens politikker
To andre Green Cities mål er at indføre miljøledelse i
alle kommunens afdelinger og bæredygtighedsmål i
alle kommunes politikker og serviceområder. Her går
udviklingen langsomt. Bl.a. på grund af stram økonomi og ressourcebesparelser kan det være svært
for forvaltninger, hvis kerneområde ikke er miljø og
bæredygtighed, at få overskud til at indtænke dette.
Det forventes dog, at der indføres miljøledelse i Herning Vand A/S og i administrationen af kommunens
genbrugspladser inden for de nærmeste år. Ligeledes
kan kommunens grønne regnskab være et værktøj, der
kan hjælpe forvaltningerne til at sætte grønne mål i
politikker og serviceområder, følge udviklingen og styre
i en mere miljømæssig bæredygtig retning.
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Sammenfatning og konklusion
CO2- og partikeludledning fra transport er
en udfordring
Den samlede vejtransport i Herning Kommune belaster klimaet med 26 % af kommunens samlede CO2udledning. Det ser ud til, at der er sket en stigning i
transporten i kommunen og dermed miljøbelastningen
fra området. Konklusionen er dog noget usikker på
grund af nye beregningsmetoder. Transportområdet er
samtidig et område, der er svært at gøre noget ved
og derfor en udfordring. Også i forhold til kommunens
egen transport er der sket en stigning i udledningen af
CO2, idet den gennemsnitlige udledning pr. bil er steget
fra 197 tons i 2009 til 206 tons i 2010. Forklaringen
er bl.a., at vi i år har fået overblik over flere af kommunens køretøjer end i 2009, og at flere af køretøjerne
ikke er så klimavenlige, som det kunne ønskes. Næsten
halvdelen af CO2-udledningen fra kommunal tjenestekørsel kom i 2010 fra transport i medarbejdernes egne
biler med kørselsgodtgørelse.
Stor stigning i borgernes fjernvarmeforbrug
I 2010 er fjernvarmeforbruget steget med 22 % i
forhold til 2009. Det faktum, at flere energiselskaber
har ført kampagne for at få flere tilkoblet fjernvarme,
er en lille del af årsagen. Men det er primært de meget
kolde vintermåneder, der kan forklare den store stigning i varmeforbruget. På den ene side er det positivt,
at en del af varmeforbruget er skiftet fra individuel
opvarmning (typisk oliefyr) til den mere miljøvenlige
fjernvarme. På den anden side er en generel øgning af
varmeforbruget alt andet lige en klima- og en miljøbelastning både på grund af CO2- og partikeludledning.
Det vil derfor være ønskværdigt, at forbruget blev
nedbragt via bl.a. energirenovering og andre varmebesparelser.
Områder hvor data kan forbedres
Kvaliteten og mængden af de data, der leveres fra de
forskellige fagområder, er afgørende for, hvor meget der
kan siges om udviklingen; manglende data og opgørelser betyder manglende viden om, hvad vej udviklingen
går. Det er vigtigt, at vi finder de rette indikatorer og

opgør dem kontinuerligt. I grønt regnskab 2010 har vi
flere og bedre opgørelser end i 2008 og 2009, men der
er stadig områder, hvor opgørelserne er mangelfulde
eller helt mangler, hvorfor vi på flere områder har svært
ved at drage konklusioner.
På områderne vedrørende planlægning, grønne indkøb og luftforurening er der ikke mange konkrete
opgørelser, men der arbejdes på alle tre områder på
bæredygtige mål. På indkøbssiden bl.a. via tilslutning til
partnerskab for grønne indkøb, på planområdet primært
på mål fra kommunens klimaplan og på luftforurening
på Green Cities målet for området. Her arbejdes der
bl.a. med krav til køretøjer i DRIFT, renovationskørsel og bybusdrift. Derfor har alle tre områder også et
afsnit i grønt regnskab, som vi håber at kunne supplere
med forbedrede data i 2011 regnskabet.
For områderne vand og støj, er der også sat miljømål
i Green Cities samarbejdet. Her har det ikke været
muligt at fremskaffe data for 2010, og områderne er
derfor udeladt af regnskabet. Vi håber at kunne få disse
to områder med i 2011.
Lever kommunen op til sine forpligtigelser og aftaler
Herning Kommunes grønne regnskab omfatter kommunens grønne mål og forpligtigelser, både de mål kommunen selv har sat sig, samt de mål vi har tilsluttet os
via grønne aftaler. Også opfyldelse af miljølovgivningen
er en del af kommunens grønne forpligtigelser.
Af de vigtigste aftaler og forpligtigelser kan nævnes:
Lovpligtige områder:
• Agenda 21 forpligtigelser
• Miljølovgivning
Indgåede aftaler og forpligtigelser:
• Green Cities miljøsamarbejdsaftalen
• Klimakommuneaftalen under Danmarks
Naturfredningsforening
• Kurveknækkeaftalen med El-sparefonden
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Sammenfatning og konklusion
• Partnerskab for grønne indkøb
Herning Kommunes egne miljø, natur og klimamål
• Klimaplan for Herning Kommune 2009 – 2013
• Naturpolitik for Herning Kommune
• Andre grønne mål inden for forskellige fagområder
(fremgår under de enkelte afsnit i grønt regnskab)

være formålstjenligt, at der for alle områder efterhånden opsættes mere kortsigtede, konkrete og målbare
mål og milepæle, hvortil der kan knyttes konkrete
handleplaner til målopfyldelse. Dette vil både gøre indsatsen mere overskuelig og registreringen af udviklingen lettere og mere valid.

Nedenfor er opstillet et skøn over, i hvor høj grad
Herning Kommune efterlever indgåede og egne aftaler
og politikker. Følgende kategorier anvendes:

Løbende forbedring af data og indikatorer – mere
ejerskab i afdelinger og forvaltninger
Det er vigtigt, at data til grønt regnskab afspejler det,
der sker, og de mål der arbejdes efter i de enkelte
afdelinger og forvaltninger. Ejerskab til den grønne
indsats udbygges løbede og er afgørende - og et af
hovedformålene med det grønne regnskab.

Aftale, forpligtelse eller
egen politik

Efterleves
aftalen?

Agenda 21 forpligtigelser

Ja, i middel grad

Green Cities aftalen

Ja, i middel grad

Klimakommuneaftalen

Nej

Kurveknækkeaftalen

Nej

Partnerskab for grønne indkøb

Ja, i middel grad

Klimaplanen

Ja, i middel grad

Naturpolitikken

Ja, i høj grad

Sådan vil vi gerne udvikle det grønne
regnskab fremover
Behov for flere konkrete kortsigtede mål og
milepæle i afdelinger og forvaltninger
For at forbedre både indsatsen for en bæredygtig
udvikling og kvaliteten af det grønne regnskab, vil det

Sammenkobling med strategi- og kvalitetsmål
Vi vil arbejde på at sammenkoble arbejdet med mål
fra grønt regnskab med arbejdet med strategi- og
kvalitetsmål i det omfang, der er sammenhæng, og
således at der bliver en logisk sammenhæng med den
måde vi arbejder med målene og målopfyldelse på.
Grønt regnskab skal også se fremad
Grønt regnskab ser i dag på eksisterende grønne mål,
og hvordan udviklingen går i forhold til miljø, natur og
bæredygtighed. Fremover ønsker vi, at grønt regnskab
udvikler sig til et redskab, hvor de enkelte afdelinger og
forvaltninger - på baggrund af regnskabets resultater også sætter sig nye mål for det kommende år. Dette er
for nogle områder allerede så småt ved at ske.
Økonomi koblet på grønt regnskab
Det har været et ønske at koble økonomiske vurderinger på miljøindsatsen i grønt regnskab. Dette vil vi søge
at udvikle i det omfang det er muligt. Primært forventes
dette at ske i form af udvalgte eksempler.
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Herning Kommune som virksomhed
Skoler, institutioner og administration
Energiforbrug i skoler, daginstitutioner og andre kommunale bygninger
Herning Kommune ”administrerer” en samlet bygningsmasse på ca. 450.000 m² incl. de selvejende
institutioner såsom haller og lignende. Det drejer sig
om institutioner, skoler, plejehjem, administrationsbygninger m.v. I grønt regnskab for 2010 er medtaget
365.000 m². De resterende 85.000 m², udgøres af
udlejningsarealer og plejeboliger hvor det er beboerne
selv som betaler størstedelen af driftsudgifterne. Denne
del er ikke medtaget i grønt regnskab. Energiforbruget

i de kommunale bygninger udgør langt den største del
af CO2-udlednngen fra kommunen som virksomhed.
Derfor er indsatsen på dette område central for at nå
vore mål om CO2-reduktion. Ligesom det også har stor
betydning at kommunen fejer for egen dør, og går foran
med energibesparelser. I nærværende afsnit medtages,
ud over de samlede opgørelser, data for daginstitutioner, administrationsbygninger og skoler. De resterende
opgørelser kan læses i bilagsrapporten.

FAKTA
Mål: Mål fra Green Cities aftalen:
CO2-udledningen skal nedbringes med 25 % inden 2015 i forhold til 2006.
Mål fra Klimakommuneaftalen:

Herning kommune som virksomhed skal reducere sin

CO2-udledning med 3,5 % om året frem til 2015.

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

Målsætning for Kommunale Ejendomme er:
• At få konverteret at el-opvarmning til anden opvarmningsform.
• Få reduceret forbruget eller helt udfaset brugen af fossile brændstoffer (naturgas og olie)
• Etableret noget alternativ energiforsyning til de kommunale bygninger i form af solceller,		
husstandsmøller eller solvarmeanlæg hvor det er fornuftigt.
• Energitrimmet ejendomme med højt varmeforbrug og dårlig afkøling.
• At få alle daginstitutioner, skoler og administrationsbygninger på automatisk energiopsamling

[Kurveknækkeraftalen 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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Skoler, institutioner og administration
For at kunne håndtere Kommunale Ejendommes målsætninger og for at kunne opfylde kommunens klimaforpligtigelser, er det nødvendigt at få etableret en ny
pulje til energibesparelser.

I 2010 forbrugte den i rapporten medregnede
bygningsmasse, følgende:
•
•
•
•

11.500.570 KWh el
112.205 m³ vand
35.905.159 kWh varme
CO2 udledningen var på 10.223 tons,
svarende til en stigning på 6,24 %.

Daginstitutioner:
I 2010 forbrugte den i rapporten medregnede bygningsmasse, følgende:

pr. m2

2007

2008

2009

2010

EL, KWh

30,85

31,61

31,53

31,46

Vand, m

0,31

0,31

0,32

0,31

Varme, KWh

92,3

96,8

100,0

117,1

CO2 tons
udledning

0,03

0,03

0,03

0,03

3

•
•
•
•

1.748.842 KWh el
26.470 m³ vand
5.776.037 kWh varme
CO2 udledningen var på 1.495 tons
pr. m2

2007

2008

2009

2010

34,95

35,29

35,36

37,17

Vand, m

0,54

0,57

0,57

0,56

Varme, KWh

95,6

100,2

105,5

122,8

CO2 tons
udledning

0,03

0,03

0,03

0,03

EL, KWh
3

Konklusion – beskrivelse af udviklingen
I forbruget af el er der sket et meget lille fald i forhold
til 2009, men der bruges stadig mere end i 2006.
Vandforbruget er faldet i forhold til 2009 og er nu på
det laveste forbrug målt pr. m2.
Det graddage korrigerede varmeforbrug faldt i forhold
til 2009 og er det laveste forbrug målt pr. m2.
CO2 udslippet er på det højeste niveau pr. m2 i årene
2006-2010. Det skyldes at CO2 forbruget for varme er ikke
graddage korrigeret. Derfor kan CO2 udslippet godt være
steget selv om både el og graddage korrigeret varmeforbrug er faldet. Endvidere er der i opgørelsen for 2010
medtaget flere bygninger, end i perioden 2007 – 2009.

El
Grunden til stigningen i EL forbruget fra 2009 til 2010
skyldes at enkelte institutioner er helt eller delvis elopvarmet. Dette forbrug er registreret under el, og
er ikke graddagekorrigeret. Da 2010 var kold både i
starten af året og igen i slutningen, så er der en stor
stigning her.
Varme
Det faktiske varmeforbrug er steget meget på grund af
at 2010 var et koldt år. Men den graddage korrigerede
varmeforbrug er faldet.

[* varme er graddagekorrigeret i forhold til graddagetal fra Karup.
Dvs. at man regner på et gennemsnitstal og derfor udligner, så man kan sammenligne data fra år til år]
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Administrationsbygninger:
I 2010 forbrugte den i rapporten medregnede bygningsmasse, følgende:
•
•
•
•

El
Elforbruget er, til trods for det store fald på Holtbjergskolen (se den gode historie forneden), samlet set kun
faldet lidt da det har været nødvendig at øge driften af
varmeanlægget på nogle skoler pga. den kolde vinter.

1.334.641 KWh el
4.679 m³ vand
2.461.394 kWh varme*
CO2 udledningen var på 923 tons
pr. m2

2007

2008

2009

2010

EL, KWh

50,52

54,08

53,43

55,28

Vand, m3

0,20

0,19

0,19

0,19

Varme, KWh

80,7

83,1

86,0

101,9

CO2 tons
udledning

0,03

0,04

0,04

0,04

Samlet har der for administrationsbygningerne været
en lille stigning i elforbruget og et lille fald varme målt i
kWh/m2 siden 2009.

I 2010 forbrugte den i rapporten del medregnede
bygningsmasse, følgende:
4.111.576 KWh el
31.754 m³ vand
20.900.321 kWh varme*
CO2 udledningen var på 4.312 tons

pr. m2

2007

2008

2009

2010

EL, KWh

21,86

22,42

22,15

21,93

Vand, m

0,20

0,20

0,19

0,17

Varme, KWh

88,9

91,4

95,3

111,5

CO2 tons
udledning

0,02

0,02

0,02

0,02

3

Vand
Vandforbruget er samlet faldet med 3.300 m3 eller 9 %
hvoraf lukningen af Holbjerg skoles svømmehal udgør de
1.700 m3. Altså en reel besparelse på 1.600 m3 svarende til 4,5%. Der er stadig vandspild som kan begrænses bl.a. ved automatisk overvågning på vandmåler.
Varme
Varmeforbruget er faldet med næsten 1.000 MWh fra
2009 til 2010 i graddage korrigeret forbrug. Det reelle
forbrug er steget med 3.136 MWh på grund af at 2010
var et meget koldt år.
Den gode historier i 2010
Herning kommune har i 2010 gennemført et forsøg
i samarbejde med Energi Midt varme omkring at
energitrimme Holtbjergskolen. Selve trimningen af
varmeanlægget bliver udført af Danfoss.

Skoler

•
•
•
•

I skolerne er der et fald i både el, vand og varmeforbrug. Hovedårsagen hertil er lukningen af Holtbjerg
skoles svømmehal, som har været indregnet i skolens
forbrug.

Holtbjergskolen blev valgt på grund af dens størrelse og
fordi skolen havde en meget dårlig afkøling af fjernvarmen. Forsøgsåret er endnu ikke helt afsluttet men
meget tyder på at vi har kunnet spare 15 % på varmen
og samtidig fået hævet afkølingen fra 18 grader til 30
grader i årsafkøling. Herning kommune vil gerne energitrimme flere af de kommunale bygninger med dårlig
afkøling og højt varmeforbrug.
Aktiviteter igangsat i 2010, som fremmer
bæredygtighed og energibesparelser i kommunale
ejendomme:
•
•
•
•
•
•

Energitrim Holtbjerg skolen
Vandbesparelser diverse institutioner
Adfærdskampange omkring brug af ventilation
Intro omkring energistyring dagistitutionsledere
Udbygning af CTS Qualsholm
Udbygning af automatisk energiopsamling

[* varme er graddagekorrigeret i forhold til graddagetal fra Karup.
Dvs. at man regner på et gennemsnitstal og derfor udligner, så man kan sammenligne data fra år til år]
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Opgørelse
Nedenfor er opgjort institutioner der alle har et fødevareindkøb, hvor minimum 75 % er økologisk:

Økologiske fødevarer
Herning Kommunes budget for fødevareindkøb var i
2010 ca. 25 millioner kr. fordelt på i alt 153 forskellige
kantiner, køkkener eller boder.
Det viser et stort kommunalt potentiale til at give en
mærkbar effekt i forhold til at omlægge til økologi. Ved
implementering af økologi i de kommunale køkkener,
kan vi dels gøre en væsentlig miljøindsats i en tid, hvor
det netop viser sig, at grundvandet er mere truet af
pesticidrester end forventet, og hvor tilbagegangen i
biologisk mangfoldighed er dokumenteret. Med indføring af økologi i kommunens institutioner begrænses
også pesticidrester, GMO og en lang række tilsætningsstoffer i børnenes kost.

2009

2010

SFO/klubber

3

1

Integrerede institutioner

7

4

Børnehaver

2

2

Vuggestuer

4

2

16

9

I alt

FAKTA
Mål: Mål fra Green Cities aftalen:
Det kommunale fødevareforbrug skal
være økologisk. Mindst 75 % skal være
økologisk i 2012.

Økologi % i Herning Kommune
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40
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0

Mål: 75 % økologi i 2012

2007

2008

2009

2010

Økologiprocenter fordelt på institutionstype
i Herning 2010
Mål = 75 %
I alt
Vuggestuer
Børnehaver
Integrerede institutioner
Døgninstitutioner
Kantiner/caféer
Madservice/caféer til ældre
Skolemad
Hjemkundskab
FritidshjemISFO og klubber
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Konklusion – beskrivelse af udviklingen
I 2009 udgjorde økologien 1/4 af indkøbet, mens tallene for 2010 viser, at økologien nu blot udgør 1/5 af
kommunens fødevareindkøb. Det er et markant fald,
der viser, at økologien i forbindelse med balanceplanen
i Herning Kommune, har haft svære vilkår.
Økologi procenten er for 2010 den laveste siden 2007.
De ændringer - man under normale forhold gennemfører i forbindelse med at skaffe det økonomiske rum
til omlægning til økologi, såsom mindre vareudvalg i
indkøbsaftaler, køb af årstidens frugt og grønt og mindre køb - er anvendt til besparelser i stedet for økologi.
Flere steder er eksisterende økologiske varer i indkøbsaftalerne i 2010 valgt fra, som følge af besparelser.
Disse tiltag er effektueret i slutningen af 2010, og det
forventes derfor, at virkningen i højere grad vil kunne
registreres i 2011 målingerne.
I forhold til målsætningen om 75 % økologi i de kommunale køkkener i 2012 kan det konstateres, at Herning Kommune, med et fald i økologi procenten til
20 %, ikke når økologimålet.
Den gode historie i 2010
Vuggestuerne har, besparelser til trods, opretholdt den
høje økologi procent og scorer igen højest af alle grupperingerne. Hvilket er glædeligt at se, da de mindste
børn på den måde undgår at blive udsat for pesticidrester, GMO og en lang række tilsætningsstoffer. Vi
håber denne tendens fortsætter i 2011 og vil støtte
vuggestuerne i at fastholde økologien!

Aktiviteter igangsat i 2010 som fremmer mål om
økologiske fødevarer
• Forsøg på overdragelse af økologiansvar til de
relevante forvaltninger
• Grøn Inspirationsdag med information omkring
økologiske fødevarevalg
Tiltag planlagt i 2011 som opfølgning på udviklingen
Da det på grund af økonomiske udfordringer må
konkluderes at vi ikke når økologimålet, vil Herning
Kommune, for på anden vis at fremme økologisk produktion, i 2011 rette fokus på et samarbejde med Økologisk
Landsforening. Projektet sigter på vejledning og hjælp
til konventionelle landbrug vedr. omlægning til økologisk
drift.
Med hensyn til fødevarer vil Herning Kommune, gennem partnerskab for grønne indkøb, i 2011 forpligtige
sig til at arbejde med følgende områder: transport/
logistik, årstidens frugt og grønt, kaffe (minimum 60 %
bæredygtig kaffe på Rådhuset eller alternativt minimum
10 % i hele kommunen), samt emballage (alt skal være
PVC- og phtalatfrit samt fri for alle uønskede stoffer, jf.
Miljøstyrelsens liste. Dette fremmer ikke økologimålet,
men fastholder en bevidst grøn holdning til fødevareforbruget, bl.a. i forhold til kemikalier og klimapåvirkning).

I Herning Kommune har 10 institutioner nået økologi
målet over 75 procent økologi. Alle institutionerne er
placeret i Børn og Unge forvaltningen med 3 børnehaver
(Lindbjerg, Meldgård og Vinding Børnehave), 3 integrerede institutioner (DII puff, Krudthuset, Åkanden) og
3 vuggestuer (Fritidscenter Brændgård, Koustrupgråd,
Mælkevejen). En enkelt SFO, Vildbjerg Skoles SFO, har
nået målet.

13

Grønt regnskab 2010

Skoler, institutioner og administration
Miljøledelse, grønt flag og andre grønne tiltag
Miljøledelse er en måde, hvorpå man kan styre en virksomheds miljøpåvirkning. I miljøledelse registrerer man
status, sætter mål, udarbejder handleplan og afrapportering af årets indsats, hvorefter man sætter nye
mål for det kommende år, i forhold til den nye status.
Miljøledelse er også et godt redskab, når forvaltningerne
skal have styr på deres miljøpåvirkning og indsats for en
bæredygtig udvikling.
Under afsnittet om miljøledelse sætter vi også fokus på
skoler og daginstitutioner, der har grønt flag og grønt
spireflag. At arbejde med grønt flagordningen er ikke
det samme som miljøledelse, men det er et redskab
til en bevidst styring af grønne tiltag i skoler og daginstitutioner, ikke mindst på det pædagogiske område.
Derfor bør det også have en plads i grønt regnskab.
Endelig fortælles der i dette afsnit også noget om de
grønne tiltag, der generelt sker på skoler og daginstitutioner, da det er de grønne og positive aktiviteter,
der er med til at skubbe på i en grøn og bæredygtig
retning, og få flere til at få lyst til at være med.

FAKTA
Mål: Mål fra Green Cities aftalen: Vi
vil miljøcertificere alle kommunens
institutioner og forvaltninger senest i
2015.

Opgørelse
DRIFT og genbrugspladser
I Herning Kommune er DRIFT det eneste område, der
er certificeret efter ISO 14001. DRIFT administrerer
desuden den eksterne bemanding af kommunens genbrugspladser, der således også arbejder under miljøledelse.
Skoler og daginstitutioner
Grønt flag, grøn skole
Grønt Flag, Grøn Skole er et undervisningsprogram
for bæredygtig udvikling for grundskolerne i Danmark
udarbejdet af Friluftsrådet.
Det grønne flag symboliserer, at skolen har gennemført et omfattende undervisningsforløb af høj kvalitet
og har 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.

Ud af de 41 skoler i Herning Kommune, har følgende
grønt flag:
2008: 2 skoler med grønt flag:
Sdr. Felding Skole,
Tjørring Skole.
2009: 1 skole med grønt flag:
Tjørring Skole.
2010: 3 skoler med grønt flag:
Fasterholt Skole
Gjellerup Skole
Tjørring Skole
Daginstitutioner
Grønt spireflag
Grønt spireflag er en minicertificeringsordning for
daginstitutioner. Ved at gennemføre en række natur- og
miljøaktiviteter med børnene - og dokumentere forløbet
- modtager institutionen et grønt spireflag fra Friluftsrådet.
2007: Tre daginstitutioner med grønt spireflag
Børnegården, Regnbuens Søbørnehave og Holtbjerg
Børnehus.
2008: Fem daginstitutioner med grønt spireflag
Børnegården, Regnbuens Søbørnehave, Holtbjerg
Børnehus, Qualsholm Daginstitution og Børnehaven
Steen Blicher.
2009: Otte daginstitutioner med grønt spireflag
Qualsholm Daginstitution, Bakkebo Fritidscenter, Børnehaven Steen Blicher, Børnegården, Regnbuens Søbørnehave, Holtbjerg Børnehus, Tusindfryd, Lindbjerg.
2010: Tretten daginstitutioner med grønt spireflag
Qualsholm Daginstitution, Bakkebo Fritidscenter, Børnehaven Steen Blicher, Børnegården, Trætoppen, Bulderby, Solsikken Sdr. Felding, Børnehuset Holmegården,
Brønsgård, Tangsøgård, Puff, Tusindfryd, Lindbjerg.
Konklusion – beskrivelse af udviklingen
Der er generelt ikke sket de store tiltag i forhold til
miljøledelse i Herning Kommune. Det er derfor som udgangspunkt ikke sandsynligt, at målet om miljøledelse
i alle kommunens institutioner og forvaltninger kan nås
inden 2015.
Forklaringen kan eventuelt findes i de to miljøledelsessystemer ISO 14001 og Emas, der begge er svære at
håndtere i en så differentieret organisation som en
kommune. Erfaringerne viser, at der er behov for systemer, der kan tilpasses de forskelligartede afdelinger og
institutioner, idet ejerskab til en bæredygtig udvikling er
afgørende for, om miljøledelse virker efter hensigten.
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Miljøledelse, grønt flag og andre grønne tiltag
Andelen af skoler i Herning Kommune med grønt flag
er i de sidste år ikke stor. Der er dog i 2010 sat mere
fokus på ordningen end tidligere år, hvilket forhåbentlig
resulterer i flere grøntflagskoler i 2011.
I skolerne har tre ud af 41 skoler grønt flag, mod en
enkelt i 2008.
I forhold til grønt spireflag i daginstitutionerne er der
sket en positiv udvikling fra fem spireflag i 2008 til
tretten i 2010 ud af kommunens 80 daginstitutioner.
Grønne tiltag i skoler og daginstitutioner
Skoler
For skolernes vedkommende er det Løvbakke Naturcenter, der er det samlende element om natur- og
miljøforståelse. Centeret er drevet af skoleafdelingen,
men henvender sig til børn i alle aldre. Her undervises
i, hvordan mennesker kan have indflydelse på naturen
og kredsløbet. Der forsøges skabt en forståelse og
glæde ved naturen, så den får bevaringsværdig værdi
for den enkelte. Naturcentret benyttes ikke kun af kommunens skoler, også mange voksne, familier og grønne
foreninger benytter stedet.
Daginstitutioner
Ørre Naturskole er - ligesom Løvbakke Naturcenter drevet af kommunens naturskoleleder. Skolen, der har
et lille dyrehold med geder, høns og gæs, henvender
sig mest til daginstitutionerne. Her får børnene et tæt
forhold til husdyr, og hvordan vi mennesker er gode ved
dyrene. På en økologisk gård i gåafstand er ca. 15 hold
om året med til at malke, og dermed se hvor mælken
kommer fra.
Et andet omdrejningspunkt for grønne tanker og pædagogik er daginstitutionernes årlige grønne inspirationsdag. Her foregår en lang række grønne aktiviteter til
inspiration i daginstitutionernes hverdag som: Bålmad,
lave legetøj af naturens råvarer, genbrug, krible-krable
dyr, filtning, øko-mad og meget mere. Grøn Inspira-

tionsdag arrangeres af Daginstitutionernes grønne råd i
samarbejde med kommunens grønne guide. Det grønne
råd, der består af 11 daginstitutioner, har siden det
startede i 2000, arbejdet aktivt for mere miljø, natur og
økologi i daginstitutionerne.
Opgørelse
Besøg på Løvbakke Naturcenter og Ørre Naturskole:
2010:
Børn:
Voksne:

3.220
2.300

Deltagere på Grøn Inspirationsdag:
2009:
2010:

1.200
1.100

Aktiviteter igangsat i 2010 som fremmer mål om
miljøledelse – samt generelt grønt flag og grønne
aktiviteter.
• I 2010 er administrationen af vand herunder
kloakering, spildevand, drikkevand mv., overgået til
selskabsform, stadig primært ejet af kommunen.
Det er i kontrakten aftalt, at Herning Vand A/S skal
miljøcertificeres.
• Miljøcertificeringen af den interne bemanding og
administration af kommunens 8 genbrugspladser
er startet op. I dette arbejde vil der indgå mål-		
sætninger for CO2 besparelser på flere delområder
af driften.
• Kommunens naturskoleleder har startet en proces
med fokus på oplysning og inspiration til skolerne
om at deltage i grønt flag ordningen.
• Grøn Inspirationsdag for daginstitutionerne
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Herning Kommune som virksomhed
Indkøb og udfasning af
kemikalier

Indkøb

I Herning Kommune har vi grønne mål både i forhold
til vores indkøb og til udfasning af sundhedsskadelige
kemikalier. De to områder hænger sammen, da en stor
del af de kemikalier vi omgiver os med netop findes i de
produkter, der indkøbes og forbruges. Det kan være alt
fra legetøj over elektronisk udstyr, maling, tekstiler mv.

Herning Kommune indkøber varer og tjenesteydelser
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 i 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.

FAKTA
Mål: Mål fra Green Cities aftalen: Vi vil udforme og implementere en miljømæssig progressiv
indkøbspolitik, hvor vi sætter konkrete miljømål.
Vi vil i kommunalt regi udfase de 13 miljøbelastede kemikalier udpeget af Green Cities kommunerne.

Mål fra Klimakommuneaftalen:

Herning Kommune som virksomhed skal reducere sin

CO2-udledning med 3,5 % om året frem til 2015.

Mål fra kurveknækkeaftalen 2009 - 2012 er at:
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

[Kurveknækkeraftalen 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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Herning Kommunes indsats for grønne indkøb
Herning Kommune arbejder løbende med forbedring af
miljø- og energivenlige indkøb og indgår i forskellige
samarbejder, bl.a. Partnerskab for grønne indkøb og
Green Cities, foruden at man har en kurveknækkeraftale med Elsparefonden.
For at mindske miljøbelastningen arbejdes målrettet på
at øge antallet af indkøbsaftaler med dokumenterede
miljøhensyn.
Herning Kommune stiller ved alle EU udbud miljøkrav til
leverandører og produkter i relevant omfang, så længe
det ikke strider mod gældende ret, herunder EU`s udbudsdirektiver. Miljøkrav indgår således som et af flere
konkurrenceparametre i vurderingen af de indkomne
tilbud eller de formuleres som ufravigelige krav, såfremt
tildelingskriteriet for kontrakten er ”laveste pris”.
Miljøkravene afspejler Miljøstyrelsens vejledninger i
den udstrækning de er udarbejdet for de pågældende
aftaleområder, og samtidig har Herning Kommune
præferencer for varer, der lever op til kriteriedokumenterne for de godkendte miljømærker - Svanemærket
og EU blomsten.

Aktiviteter igangsat i 2010 som fremmer mål om
grønne indkøb
Der er i løbet af 2010 arbejdet intensivt med oplistning af nye, relevante mål for grønne indkøb i regi af
Partnerskabet for grønne indkøb. Der er således lagt
op til, at Herning Kommune fremover skal arbejde med
nye målsætninger indenfor byggeri, transport og fødevareområdet.
Vores leverandører har i 2010 fået mulighed for at
miljømærke de produkter, der kan bestilles elektronisk
via e-handel, således at brugerne i vores E-handelskatalog kan prioritere de grønne produkter. Dette er noget
vi vil arbejde mere med fremover.
Det vil vi i 2011 som opfølgning på resultaterne i
2010
Herning Kommunes leverandører vil fremover blive bedt
om at opgøre i hvilken udstrækning kommunens indkøb
afspejler, de til enhver tid gældende mål for grønne
indkøb.
Ved nye EU-udbud vil vi, hvor det er relevant og muligt,
stille krav om produkter uden de 13 kemikalier som
Green Cities kommunerne har vedtaget at udfase.
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Indkøb og udfasning af kemikalier
Kemikalier
Der er omkring 100.000 kemiske produkter på det
danske marked. Mange af produkterne er nyttige og
en naturlig del af en moderne livsstil, men desværre
er mange af indholdsstofferne også farlige for miljø og
mennesker. Kommunens vision er derfor på lang sigt
et stop for brug og udslip af miljø- og sundhedsskadelige stoffer og produkter. På kortere sigt går vi efter
kortlægning og udfasning af en række udpegede
kemikalier.

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

Kemikalier, der skal kortlægges:
Kviksølv
Bromerede flammehæmmere
PFOS
Klorerede paraffiner
Klorerede opløsningsmidler
Mineralolieprodukter
PAH
Kreosot
Aktivstoffer i pesticider
Nonylpenoler
Aktivstoffer i lægemidler
Phthalater
Alkaner er taget ud af listen, da de ikke længere er
mistænkt for farlige effekter og derfor er udgået af
Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer.
Kortlægning af de 13 kemikalier
I 2009 og 2010 har Green Cities kommunerne i fællesskab gennemført kortlægning af de 13 udpegede
kemikalier i kommunernes institutioner og dermed opfyldt målet om afslutning af denne kortlægning i 2010.
Der er i Green Cities kommunerne gennemført i alt 22
stikprøvetilsyn på forskellige kommunale institutioner,
som: Børnehave, skole, SFO, plejehjem, gartneri,
svømmehal, tandplejeklinik, materielgård, varmeværk,
vandværk, renseanlæg og redningsberedskab. På tilsynene har vi ledt efter produkter med de udpegede
stoffer.

Kortlægningen i forhold til den type produkter, hvor det
ikke ved tilsyn kan konstateres hvad de indeholder, det
gælder fx byggematerialer, beklædning og legetøj, er
gennemført ved søgning efter viden i litteraturen og på
nettet.
Resultater af kortlægningen
Vi har i forbindelse med stikprøverne med sikkerhed
fundet 7 af de udpegede kemikalier. 4 af de udpegede
kemikalier forekommer sandsynligvis, mens kemikaliet
kreosot ikke er fundet.
Mineralske olier er den kemikaliegruppe, vi er stødt på
flest gange. Maling, lim og lak kan indeholde flere af de
13 udpegede kemikalier. Det gælder både for produkter til hobby, hvor børn er brugere, og professionelle
produkter, hvor vedligeholdelsespersonale er brugere.
I børneinstitutioner kan der forekomme produkter, fx
legetøj, gulve, måtter og hobbymaterialer, med blød
plast, som kan indeholde phthalater.
Der er ikke fundet problematiske indholdsstoffer i
almindelige rengøringsmidler, som ofte er svanemærkede. Derimod er der risiko for, at der forekommer
farlige stoffer i specialrengøringsmidler, hvor der ofte
mangler datablade med oplysninger om indholdsstofferne.
Det er hensigten, at stofferne i disse produkter forsøges
udfaset i forbindelse med indkøb af nye produkter.
For produkter som fx elektroniske apparater, analysekemikalier, lægemidler og amalgam, der indeholder
stoffer, som kan være svære at udfase på nuværende
tidspunkt, bør fokus lige nu være på at sikre korrekt
bortskaffelse af kasserede produkter og undgå forurening af spildevand i forbindelse med brug af produkterne.
Aktiviteter igangsat i 2010 som fremmer målet
om at udfase sundhedsskadelige kemikalier
• Kortlægning af de 13 udvalgte kemikalier er
gennemført.
• DRIFT - Kommunens entreprenørforretning har 		
gennemført kortlægning af de 13 kemikalier inden
for deres produktområde og har startet en udfasning
af disse.
Det vil vi i 2011 som opfølgning på resultaterne
i 2010
Ved nye EU-udbud vil vi, hvor det er relevant og muligt,
stille krav om produkter uden de 13 kemikalier, som
Green Cities kommunerne har vedtaget at udfase.
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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 i Herning Kommune udgør den kommunale kørsel dog en
beskeden andel.
Herning Kommune er bevidst om det signal, kommunens biler sender i gadebilledet - i forhold til bilparkens
stand og ikke mindst den adfærd, Herning Kommune
har i kommunens biler. Kommunens brændstofforbrug
bygger på en opgørelse af kommunens biler, baseret
på faktisk kørte kilometer. I opgørelsen er medregnet
kørsel i samtlige kommunens afdelinger inklusiv DRIFT
- kommunens egen entreprenørafdeling.
Det kommunale brandvæsen/beredskab er udeladt i
opgørelserne. Pga. meget varierende kørsel, afhængig
af udrykninger, er det fundet ikke relevant at medtage.

FAKTA
Mål: Mål fra Green Cities aftalen:
CO2-udledningen skal nedbringes med 25 %
inden 2015 i forhold til 2006.
Mål fra Klimakommuneaftalen:

Mål fra Green Cities aftalen:
Herning Kommune som virksomhed skal
reducere sin CO2-udledning med 3,5 % om
året frem til 2015.

Opgørelser
Kørsel i kommunale biler
I 2010 har Herning Kommune registreret kørsel på 135
køretøjer.
Der er registreret et forbrug på 43.781 liter benzin og
23.271 liter diesel. Dette giver en samlet udledning af

CO2 på 657 tons, hvilket er 94 tons mere end i 2009.
Hovedårsagen hertil er, at der i 2010 er registreret på
flere køretøjer end i 2009. Den gennemsnitlige udledning pr. bil er 0,206 tons i 2010 mod 0,197 tons i 2009.
Kommunal kørsel i private biler
(Befordringsgodtgørelse)
En stor del af den erhvervsmæssige kørsel i Herning
Kommune foretages i de ansattes private biler og bliver
afregnet som befordringsgodtgørelse. På baggrund
af godtgørelsen er der beregnet et benzinforbrug på
104.282 liter og et dieselforbrug på 29.336. Det giver
en samlet udledning på 545 tons CO2.
Til opgørelserne af det reelle forbrug pr. 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.
Konklusion
Der er i Herning Kommunes bilpark stadig en del ældre
biler, der i forhold til miljøet snarest bør udskiftes, hvorved udledningen af CO2 og partikler bør falde. På trods
af, at man i Aktivitet og Pleje har skiftet en stor del af
bilparken, er der stadig en opgave med den resterende
del. På den baggrund vil der blive igangsat en opgave
med kategorisering af samtlige køretøjer i Herning
Kommunes bilpark ift. energiklasser.
På befordringsdelen er det svært at udlede noget i
forhold til bilparkens sammensætning, da denne er
baseret på vejledning fra Danmarks Naturfredningsforening. Alligevel forventes en mindre udledning i
2011, da nedsættelse af befordringsgodtgørelsen
forventeligt vil få en afsmittende effekt på adfærd ved
kørsel.
Aktiviteter igangsat i 2010, som fremmer klimamål og reduktion af CO2-udledning:
Nedsættelse af befordringsgodtgørelse for kørsel i egen
bil, forventes at flytte befordringen til kommunens biler,
der løbende udskiftes til mere miljøvenlige biler.
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Herning Kommune som virksomhed
DRIFT – kommunens egen
entreprenørenhed
DRIFT er en selvstændig organisation i Herning Kommune som i 2010 beskæftigede ca. 110 årsværk.
Organisationens primære opgaver ligger indenfor vejdrift, bemanding og drift af genbrugs- og affaldspladser
samt vedligeholdelse af parker og naturområder.
DRIFT har siden 2002 været ISO 14001 miljøcertificeret på vej- og parkområdet, og efterfølgende er driften
af genbrugs- og affaldspladser også blevet omfattet af
certificeringen.

Opgørelser
DRIFT har i 2010 færdiggjort arbejdet med at få registreret samtlige køretøjer i den samlede vognpark. På
den baggrund er der ikke medtaget tal fra 2009, da
dette ikke vil være muligt at sammenligne med.
I 2010 er der registreret et forbrug på i alt 51 køretøjer
og øvrigt materiel. På køretøjerne er der registreret en
udledning af CO2 på i alt 475 ton og på det øvrige materiel, er der registreret en udledning på 893 ton.

Via certificeringen sikres det, at der til stadighed arbejdes med forbedringer på både miljøområdet og i DRIFTs
tilfælde også på arbejdsmiljøområdet.

FAKTA
Mål: Kommunens klimaplan og Green Cities aftalen: CO2-udledningen skal nedbringes med
25 % inden 2015 i forhold til 2006.
Mål fra Klimakommuneaftalen:

Herning kommune som virksomhed skal reducere sin CO2-udledning med 3,5 % om året frem
til 2015.

Mål fra Green Cities aftalen:

Vi vil ikke anvende pesticider på kommunale arealer, og vi vil gøre en målrettet indsats for, at borgere,
virksomheder og landbrug ikke bruger pesticider.
Kemikalier:

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

Pesticider anvendt til bekæmpelse
af kæmpebjørneklo:
Bekæmpelse af kæmpebjørneklo er langt den overvejende opgave, hvortil der bliver brugt pesticider på
kommunale arealer. Dog er der i 2010 anvendt en lille
mængde svampemiddel til rhododendron i Søndre Anlæg, samt mindre mængde pesticider på visse byggemodningsarealer.

2008: 96 l Glyfonova, svarer til 35 kg aktivt stof.
2009: 90 l Glyfonova Plus, svarer til 32 kg aktivt stof.
2010: 30 l Glyfonova Plus, svarer til 11 kg aktivt stof.
Anvendelse af pesticider kan være svingende i forhold
til årets forekomst af kæmpebjørneklo.
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DRIFT – kommunens egen entreprenørenhed
Konklusion – beskrivelse af udviklingen
CO2-reduktion
DRIFT arbejder løbende for at nedbringe CO2-udledningen på flere forskellige områder. I 2010 er der derfor
gjort følgende tiltag:
I forhold til at nedbringe CO2-udledningen er der i 2010
bl.a. indkøbt mere effektivt klippeudstyr i form at et
Trimax-græsklippeaggregat. Dette har bevirket en CO2reduktion i forhold til mindre dieselforbrug og højere
landevejshastighed, hvilket igen bevirker, at der kan
klippes større græsarealer på den samme tid og med
mindre dieselforbrug.
For at minimere CO2-forbruget samt sikre en mere optimal ruteplanlægning er der endvidere nedlagt en stilleplads (lager for materialer, brændstof, redskaber mv)
i Timring, og Herning Atletik Stadion fungerer nu som
en mere bynær stilleplads i forhold til materielgården
på Hammershusvej. Dette bevirker, at der anvendes
mindre tid på kørsel som i stedet anvendes ude i felten
samtidig med, at den mindre transport sparer CO2.
Der er coatet 3 helleanlæg og én rundkørsel med et
fugemateriale, der bevirker at ukrudtet meget vanskeligt kan vokse i fugerne. Da disse anlæg er beliggende
langt væk fra aktuelle ruter, giver det en CO2 forbedring
både i forhold til gasbrænding og mindre transport.
Endelig er der på værkstedet på Hammershusvej
foretaget energiforbedring på rumopvarmningen i form
af skifte fra fyringsolie til fjernvarme. I samme forbindelse har værkstedet fået ny tagbelægning med ekstra
isolering mellem gammelt og nyt tag.

Sortering af affald
DRIFT har arbejdet målrettet med tiltag som kan minimere mængden af henkastet affald i området omkring
Herning Centrum. Målet har været både at reducere
mængden af henkastet affald og tiden som medgår til
renhold. I Herning centrum er der opstillet yderligere
10 affaldsspande og 4 cigaretskodscontainere. Resultatet har været, at mængden af håndopsamlet affald er
reduceret, men den samlede mængde affald er uændret. Godt nok bruges der mindre tid på opsamling af
henkastet affald, men der er også flere skraldespande
at tømme. Tiden som anvendes er uændret, men bycentrum fremtræder mere ren.
Kemikalier og pesticider
DRIFT har i 2010 kortlagt kemikalieproduktsortimentet
for de 13 miljøbelastende kemikalier angivet i Green
Cities målsætningen.
For at undgå pesticidforbrug håndterer DRIFT ukrudtsbekæmpelse med gasbrænding samt mekanisk indsats
ved strigling, fræsning eller manuelt for eksempel i
form af lugning. Der kan forebygges med coating på
fugede belægninger som bevirker, at ukrudtet meget
vanskeligt kan vokse i fugerne. Som en vigtig del følges
der op med en strategi, så indsatsen tilpasses det optimale tidspunkt for ukrudtsbekæmpelse.
Samarbejde med underleverandører
Hovedparten af arbejdet, som DRIFT har underleverandører til, er manuelt grønt arbejde, grønt maskinelt
arbejde og regulær vejvedligeholdelse. På genbrugsog affaldssiden er der tale om transport, neddeling af
grønt materiale og knusning af murbrokker m.v.
For at få et overblik over underleverandørens miljøstatus stiller DRIFT en række spørgsmål vedr. miljøpolitik,
miljøledelse, arbejdsmiljø, miljøregnskab, affaldssortering, energi, mm. Desuden ser man på, hvordan underleverandørerne udfører det hos DRIFT bestilte arbejde,
og der instrueres i at udføre arbejdet miljørigtigt.
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DRIFT – kommunens egen entreprenørenhed
Aktiviteter i 2010 som har bidraget til DRIFTs
målopfyldelse:
•
•
•
•
•

Indkøb af mere effektivt klippeudstyr til plæneklipper
Ændring af kørselsmønstre og logistik
Mindre ukrudtsbrænding og transport
Fjernvarmeinstallation på værksted
Målrettet arbejde med tiltag til at minimere mængden
af henkastet affald i området omkring Herning
Centrum.
• Kortlægning af kemikalieproduktsortimentet
Tiltag planlagt i 2011 som opfølgning på den udvikling som det grønne regnskab viser
For 2011 har DRIFT opstillet en række handlingsmål til
opfyldelse af Green Cities mål og andre grønne mål for
DRIFT:

Nedbringelse af CO2-udledning:
• Indkøb af endnu en Trimax-græsklipper
• Coating på yderlige 2 helleanlæg
• Energiforbedringer på bygninger
• Forøge anvendelsen af batteridrevne håndredskaber
med henblik på at minimere indånding af
udstødningsgasser samt reducere CO2-udledning.
• Fortsat optimering af kørselslogistik
• Fortsætte tiltag der kan minimere forbruget af gas
til brænding af ukrudt
Affaldssortering
• Optimering af placering af skraldespande
• Indsamling af gamle cykler i bycentrum
• Kampagne omkring henkastet affald
• Renhold i bycentrum herunder fortsat deltagelse
i ”Hold Danmark Rent”
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Herning Kommune som virksomhed
Kommunalt ejet natur og arealer
Herning Kommunes egne grønne områder omfatter
bl.a. ca. 430 ha parker og legepladser, ca. 660 ha hede,
overdrev, eng og mose samt ca. 1.100 ha skovbevokset
areal. Disse arealer spiller en vigtig rolle både i kraft
af deres naturindhold og som ramme om friluftslivet.
Naturpolitikkens og parkpolitikkens visioner, mål og
handlingsplaner gælder også for den kommunale natur;
den kommunale natur skal beskyttes, og der er en særlig forpligtelse til her at give borgerne mulighed for at
hente oplevelser, sundhed og livskvalitet.

Ud over at forvalte den kommunalt ejede natur har vi
også mål for naturen i hele kommunen som geografisk
område. Vi samarbejder med lodsejere og forvalter
naturlovgivningen. Læs mere om dette i afsnittet om
natur, under kommunen som geografisk område.

FAKTA
Mål: Green Cities aftalen og Count down forpligtigelse: Vi vil inden 2020 stoppe tabet af biologisk mangfoldighed. Og vi vil frem mod 2015 øge antallet af prioriterede arter/ansvarsarter.
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.
[Disse mål gælder naturen i Herning Kommune som geografisk område herunder den kommunalt ejede natur.
Naturpolitikkens mål for de enkelte naturområder er nævnt under disse områder.]

I Herning Kommunes naturpolitik har vi en vision om
at sikre fremtidige generationer en varieret natur og
landskaber med plads til udvikling og oplevelse for
borgerne.
Vi vil med parkpolitikken bevare og udvikle også det
bynære grønne, så det skaber gode rammer, som
bidrager til sundhed og opfordrer til mangfoldigt brug,
der tilgodeser borgernes skiftende behov. Yderligere er
det i Green Cities-sammenhæng centralt, at der er rige
og varierede muligheder for oplevelse i naturen, samt
at naturen plejes efter økologiske principper og har en
høj biologisk mangfoldighed.

For at nå vores mål og visioner er det nødvendigt med
et overblik over den kommunalt ejede naturs tilstand
og behov for pleje
Hvad gør vi i 2011 for den kommunalt ejede natur
med henblik på at nå vores mål og visioner
I 2011 vil vi udarbejde en model til at opgøre anvendelsen af kommunalt ejede arealer.
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Kommunalt ejet natur og arelaer
Skove

Opgørelser

Herning Kommune ejer 1.776 ha skov fordelt på 43
skovejendomme. 14 skove er på 1- 10 ha, 20 skove er
på 10-50 ha, og de sidste 9 er over 50 ha.
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dermed opfylde et vigtigt behov for friluftsliv i det
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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 % lysåbne arealer
friholdt for beplantning.
80 % af kommunens skove skal udlægges til
naturnær skovdrift og 20 % til urørt skov
senest i 2025.
I eksisterende plantager konverteres ca. 100 ha
pr. år 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.

Gammel skov med gamle træer har væsentligt højere
biodiversitet end ung skov. Hugsten i de kommunale
skove har været mindre end tilvæksten i årene 20082010, og opsparingen af vedmasse er udtryk for, at
træerne bliver ældre, og at driften af skovene herved
bidrager til en højere biodiversitet.
Certificeringen af de kommunale skove har krævet
mange ressourcer i 2010, men er et væsentligt skridt
til fremover at kunne dokumentere bæredygtig drift af
arealerne. Vi vil i de kommende år overveje, hvordan
certificeringen og den tilhørende dokumentation kan
supplere eller afløse nogle af de tidligere indikatorer for
om muligt at få en mere direkte indikation for skovenes
bidrag til at opfylde Green Cities-målene.

Afvikling af pyntegrøntsproduktion efter 5 år
(2008-12)
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Kommunalt ejet natur og arelaer
Skove
Konklusion – beskrivelse af udviklingen
Målene for kommunal skov er opfyldt i 2010.
Skovdriften skal bidrage til det overordnede mål om
øget biologisk mangfoldighed. I de kommende år vil den
naturnære skovdrift løbende resultere i ændringer af de
kommunale skove, herunder på de arealer, der er udlagt
til urørt skov. Det er et led i certificeret skovdrift bl.a. at
dokumentere, sikre og forbedre ansvarsarters levevilkår
og tilstanden af beskyttede naturtyper i skovene.
Afvikling af pyntegrønt bidrager til øget biologisk mangfoldighed, ligesom en forøgelse af vedmassen fortæller,
at skovene rummer flere ældre træer og dermed et bredere udvalg af levesteder.
I 2010 er kommunens skove blevet certificeret. Certificeringen omfatter 1.766 ha. De 1.097 ha er bevokset,
dvs. egentlig skov; resten er hede, eng og mose, der
ligger omgivet af eller i tilknytning til de skovbevoksede
arealer. Der ligger fortidsminder og beskyttet natur
(nøglebiotoper) i 36 af skovene, og hovedparten
(909 ha) ligger i områder med særlige drikkevandsinteresser. Certificeringen bidrager endvidere til målet
om at øge den biologiske mangfoldighed bl.a. fordi bevokset areal overgår til naturnær drift.

I 2010 er der konkret konverteret 2,8 ha nåleskov til
løvskov, hvilket også fremmer mangfoldigheden af dyr
og planter.
Den gode historie fra 2010:
Certificering af de kommunale skove
I december 2010 fik Herning Kommune den længe
ventede certificering, der fortæller, at skovdriften lever
op til standarder for bæredygtighed: Den europæiske
PEFC-standard og den internationale FSC-standard.
Skovcertificeringen indebærer bl.a., at entreprenørerne, der arbejder i skovene, bliver undervist i at tage
hensyn til naturværdierne. Det betyder, at de skal være
med til at sikre et godt dyrkningsgrundlag, have fokus
på miljøforbedringer af deres maskiner og arbejdsmiljø. Desuden skal de være positive og informerende i
forhold til skovens gæster, som gerne vil vide mere om
plejen af skovnaturen.
Aktiviteter igangsat i 2010 som fremmer målet:
• Certificering af de kommunale skove efter PEFCog FSC-standard
• Konvertering fra nåle- til løvskov i konkrete
skovområder
• Løbende afvikling af pyntegrøntsproduktion
(ingen gødsking)
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FAKTA
Hede, eng og mose

Mål fra naturpolitikken:

Herning Kommune ejer knap 660 ha hede, eng og mose
med store værdier for både natur og friluftsliv. Præstbjerg og Knudmosen er to eksempler blandt mange på
meget søgte udflugtsmål med stort naturindhold.

Større heder sikres på langt sigt ved at
forbedre tilstanden på 50 ha. hede om
året. Der sikres gunstig bevaringstilstand
uden tilgroning, død lyng mv.

De karakteristiske planter og dyr i disse naturtyper er
tilpasset mange hundrede års samspil med menneskets
brug af arealerne. Kun med vedvarende pleje kan vi
sikre og forbedre den biologiske mangfoldighed. Træer
og buske skal ryddes, og f.eks. enge skal afgræsses
eller slås.

Rydning af eng- og mosearealer i ådale for
at fastholde det lange kig og genskabelse
af levesteder for den tilknyttede særlige
flora og fauna. 5-10 ha eng- og moseareal
ryddes om året, og ekstensiv græsning
etableres.

Opgørelse
Ha lysåben natur plejet 2009-10
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Beskyttet kommunal natur

2009

Heraf fremstår som skov på luftfoto

2010

Modellen viser i hvor høj grad enge, heder, moser og
overdrev på luftfoto ser ud til at være ved at gro til
med skov. 19 % er under tilgroning med moserne som
de mest truede. Helt så galt står det ikke til: Knudmosen udgør 85 % af mosearealet, og den lyse birkeskov her kan betragtes som integreret del af Knudmosen. Opgjort på baggrund af luftfotos 2010.

Hede

Mose

Naturpleje udført i Herning Kommune af Natur og
Grønne Områder. Arealerne omfatter fredninger og
§3-arealer i privat og kommunalt eje.
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Konklusion – beskrivelse af udviklingen
Herning Kommunes pleje af egne arealer har bidraget
væsentligt til at opfylde målet for de lysåbne naturtyper
i kommunen som helhed.
Kommunen har aftaler med flere dyreholdere om
afgræsning af kommunale heder, enge og moser bl.a.
Knudmosen.
I 2010 er der sket rydning af opvækst i alt på ca. 42,5
ha på følgende arealer:
Elkjær (16,4 ha)
Sandet (6,4 ha)
Sandfeldgård (7,3 ha)
Præstbjerg Naturcenter samt plantage (12,4 ha).
Den gode historie 2010:
Til kamp mod glansbladet hæg.
I 2010 har Herning Kommune været med til at afprøve
metoder til at bekæmpe glansbladet hæg. Hæg står
i maj-juni med smukke, hvide blomsterklaser i rigtig
mange læhegn og skovbryn i kommunen. Fugle og andre dyr tager i sensommeren frøene med ind i egekrat
og ud på hederne, hvor den så vil spire. Frøene kan
bevare spireevnen i op til 5 år. Er hægen først etableret, er det en tilbagevendende kamp at holde den nede.
Selv en rodstump på få cm er nok til at sende nye skud.
På heden ved Sandfeldgård plantage blev hægbuske
rykket op med en lille specialmaskine. Til foråret 2011
får vi se, om vi fik taget rigtig fat om ondets rod.
Aktiviteter igangsat i 2010 som fremmer målet
hede, eng og mose
• Rydning af opvækst på hede.
• Afprøvning af metoder til bekæmpelse af glansbladet
hæg på hede og i egekrat.
Hvad gør vi i 2011 for at fremme målet for hede,
eng og mose
I 2011 vil vi arbejde målrettet på at få bedre overblik og viden om arealernes dyr og planter samt deres
behov for naturpleje. Det er målet at kunne prioritere
naturplejen på de kommunale, lysåbne arealer og dokumentere den årlige indsats.

Bynær natur
Bynær natur, ”det grønne”, som også er parkpolitikkens
omdrejningspunkt består af parker, bynære grønne
områder, idrætsarealer, bynære skove, beplantninger i
byrum og langs veje, stiforbindelser mv. Den bynære
natur kan imødekomme skiftende tiders forskellige behov, men rummer en sårbarhed over for kortsigtede og
uhensigtsmæssige disponeringer.

Derfor har kommunen i 2010 udarbejdet og godkendt
en parkpolitik, der tilstræber at indarbejde det grønne i
kommunens generelle planlægning. Det grønne bidrager på mange måder til bedre byer, f.eks. i forhold
til vores sundhed, ikke mindst for børn. Desuden har
det en økonomisk dimension, herunder betydning for
at tiltrække beboere. Dertil kommer den kulturelle og
identitetsskabende værdi. Endelig bidrager de grønne
områder til naturen, dens mangfoldighed og vores muligheder for tilpasning til klimaforandringer som f.eks.
oversvømmelser og højere temperaturer.

FAKTA
Mål fra Parkpolitikken:

Inden næste kommuneplanperiode 2013
– 2024 udarbejdes ”et grønt strukturkatalog” baseret på den nye kommuneplan
for sikring af en sammenhængende grøn
struktur for kommunens større byer.

Herning Kommunes parkpolitik blev godkendt i 2010.
Parkpolitikken tilgodeser gennem mål og handlingsplan
hensynet både til borgerne og til byens natur. Alt det
grønne i byerne indgår i en grøn strukturplan, der giver
overblik. Den grønne struktur skal behandles politisk
og derpå indarbejdes i forslag til kommuneplan 2013
– 2024. Med vedtagelse af parkpolitikken er målet fra
naturpolitikken om bynær natur nået.
Parkpolitikken og den grønne strukturplan er grundlaget
for at udvikle den bynære natur, så den også bidrager
til en øget biologisk mangfoldighed. Fra 2011 bliver der
bl.a. taget fat på:
• at finde plads til natur i byerne og lave korridorer
(adgangsveje) for planter og dyr mellem bynær natur
og det åbne land
• at planlægge så øget nedbør bliver en rekreativ
ressource, der samtidig giver nye levesteder for dyr
og planter i de grønne områder.
Aktiviteter igangsat i 2010, som fremmer målet
vedr. bynær natur
• Parkpolitik for Herning Kommune med handlingsplan
er godkendt. Der er lavet oplæg til en grøn struktur
plan til politisk godkendelse
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Friluftsliv
Friluftsliv stimulerer vores interesse for naturen og for
tiltag, der sikrer og forbedrer naturværdierne. Kommunens egne skove og naturområder skal i særlig grad
kunne tilbyde borgerne mulighed for oplevelser i det
fri. En række kommunale arealer er velegnede til disse
formål. De kan desuden tåle de forstyrrelser af forskellig art, som en øget benyttelse udgør.
Borgerne og Herning Kommune har en lang tradition for
samarbejde om projekter til gavn for friluftslivet. Resultaterne bringer os år for år nærmere visionen om rige
og varierede muligheder for oplevelser i naturen.

FAKTA
Mål:

Mål fra Green Cities aftalen:
Vi vil iværksætte og understøtte borgerrettede aktiviteter og sikre samarbejde med
borgerne.

Mål fra naturpolitikken:

Der skal etableres to nye rekreative sammenhænge eller støttepunkter om året med
tilhørende information.

Konklusion – beskrivelse af udviklingen
I 2010 har vi indviet tre nye ”rekreative punkter” og er
i gang med flere projekter i samarbejde med borgere,
foreninger m.fl. Dermed opfylder vi i 2010 målene i
forhold til friluftsliv.
Naturpolitikken, Parkpolitikken og de tilhørende handlingsplaner understøtter et fortsat samarbejde om at
udvikle friluftslivet i den bynære natur og det åbne
land. De kommende års budgetter udfordrer dog til at
nytænke samarbejdsformerne både ved nye projekter
og ved drift af de nuværende tilbud.
Den gode historie i 2010
”Det store i det små”
Nybro er løftet fra et nedslidt til et smukt og spændende udflugtsmål på initiativ fra LAG Herning* i
samarbejde med Sinding-Ørre Lokalråd og den lokale
Danmarks Naturfredningsforeningsafdeling.
Fra bænkene på den høje åbrink breder udsigten sig
over mark og eng med køer på græs, kanosejlere
lægger til nedenfor, grillpladsen bliver gjort klar og
soveposerne lagt i de tre shelters. I landsbyen fører
missionshuset Nazaret, som museum, os over 100 år
tilbage, og en lille udstilling i madpakkehuset ”Det gule
Hus” ved siden af fortæller mere om stedets historie og
natur.

[* Den lokale aktionsgruppe, som vil styrke lokalsamfundet og støtte udviklingen i landdistriktet.]
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Aktiviteter igangsat i 2010 som fremmer mål om
friluftsliv
• Projekt Nybro. Nye shelters, grillplads, ophalerplads
og renovering af Helenes Hus og Nazaret blev indviet
i juni 2010. Samarbejde på initiativ af Sinding-Ørre
Borger-forening, Danmarks Naturfredningsforening,
m.fl. og med tilskud fra LAG Herning*, Friluftsrådet
og Grønne partnerskaber.

• Projekt Udeliv ved Svanholm Sø. Igangsat i 2010
med fiskerampe og p-plads. I 2011 etableres
shelters, grillplads, stier og legeplads. Samarbejde
med Sdr. Felding Borgerforening, institutioner og
lokale foreninger og parter og med tilskud fra LAG
Herning* og Friluftsrådet. Afsluttes i 2011.

• Vildbjerg Lilleskov. Ny shelterplads blev indviet i
juni 2010. Samarbejde med Socialforvaltningens
aktiveringsprojekt ”Projekt Udeliv”.

• Løvbakkerne. Igangsat i 2009 og dele heraf
etableret i 2010. Omfatter fornyelse og udbygning af
områdets tilbud til friluftlivet. Samarbejde med
brugere, foreninger, institutioner, Naturskole og 		
Naturstyrelsen med tilskud fra Grønne Partnerskaber
og Friluftsrådet. Afsluttes i 2011.

• Naturrum Skovsnogen. En udfordring af vores
natursyn og en opfordring til oplevelser, aktiviteter
og eftertanke i 25 ha privat skovejendom. Bredt
samarbejde og med tilskud fra bl.a. Friluftsrådet,
Arbejdsmarkedets Feriefond, Lokale- og Anlægsfonden samt LAG Herning*. Indviet i august 2010.

[* Den lokale aktionsgruppe, som vil styrke lokalsamfundet og støtte udviklingen i landdistriktet.]
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Andre arealer, dyrkning og drift
Kommunen ejer en række arealer, både landbrugsarealer, naturarealer, parker, veje pladser m.v. Som en grøn
kommune vil Herning gerne gå foran med en miljøvenlig drift og dyrkning af de kommunale arealer. En del
af de kommunalt ejede arealer plejes af DRIFT, som er
kommunens selvstændige entreprenørvirksomhed. Læs
miljømål og grøn udvikling i DRIFT under afsnittet om
”Driftsarbejde”.

FAKTA
Mål:

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

Dyrkning af kommunalt ejede arealer
De arealer, som Herning Kommune dyrker eller bortforpagter, er opkøbt til byudviklingsformål. På den baggrund kan det samlede areal variere fra år til år alt
efter hvilke initiativer kommunen har for nybyggerier
m.m. En fordeling af kommunens arealer i ha. kan ses
nedenfor.
I 2010 dyrkes altså ca. 25 % af det kommunalt ejede
landbrugs- og afgræsningsareal, økologisk. Hertil kommer den del, der afgræsses af dyr fra konventionelle
landbrug. Disse arealer kan ikke regnes for økologiske,
men dog som ekstensivt dyrkede.

Konventionelt
drevet

75 %

Kommunalt ejet landbrugs- og afgræsningsareal :
2009: 1.393 ha 2010: 1393 ha
Kommunale arealer der dyrkes/afgræsses økologisk
(forpagtes af økologiske landmænd):
2009: 280 ha 2010: 330 ha
Det er et mål at dyrke den kommunalt ejede jord økologisk af hensyn til natur og biologisk mangfoldighed,
men også for at sikre grundvandsressourcerne, der ved
økologisk dyrkning undgår kontakt med sprøjtemidler.
Det er de samme overvejelser, der ligger til grund for
målet om at indføre økologiske fødevarer.
Herning Kommune ønsker desuden at samarbejde med
landbruget generelt om omlægning til økologi. I 2011
rettes fokus således på et samarbejde med Økologisk
Landsforening. Projektet sigter på vejledning og hjælp
til konventionelle landbrug vedr. omlægning til økologisk drift. Derfor vil vi i det grønne regnskab følge udviklingen af økologiske dyrket areal samt antal bedrifter
i kommunen som geografisk område:
2008:
		
2009:
		
2010:
		

Areal
Antal
Areal
Antal
Areal
Antal

økologisk dyrket: 8.454 ha
økologiske bedrifter: 106
økologisk dyrket: 9.211 ha
økologiske bedrifter: 108
økologisk dyrket: 9.190 ha
økologiske bedrifter: 109

Arealet er vokset med 733 ha og tre bedrifter fra 2008
til 2010. Der kan ske mindre årlige udsving bl.a. på
grund af ændringer af forpagtningsområder.
I 2010 dyrkes ca. 12 % af landbrugsjorden økologisk
Herning Kommune mod 7 % på landsplan.

Dyrkes efter
økologiske principper

25 %

(330 ha)
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Anvendelse af pesticider (sprøjtemidler)
Bekæmpelse af kæmpebjørneklo er langt den overvejende opgave, hvortil der bliver brugt pesticider på kommunale arealer. Dog er der i 2010 anvendt en lille mængde
svampemiddel til rhododendron i Søndre Anlæg, samt en
smule pesticider på visse byggemodningsarealer.
Kæmpebjørneklo er på Miljøministeriets sorte liste over
invasive arter, der truer den danske flora og fauna, og
det er den eneste art, hvor kommunerne og Miljøstyrelsen har aftalt, at bekæmpelsen må ske med pesticider.

Der arbejdes efter Kommunens indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2009-18, hvor formålet er en
fortsat nedgang i udbredelsen af kæmpebjørneklo.

Pesticider anvendt til bekæmpelse af
kæmpebjørneklo

Da bekæmpelse af kæmpebjørneklo er det eneste
område i kommunen, hvor der anvendes pesticider, er
nedgangen i kæmpebjørneklo også med til at fremme
målet om ikke at anvende pesticider i Herning Kommune.

2008: 96 l Glyfonova, svarer til 35 kg aktivt stof.
2009: 90 l Glyfonova Plus, svarer til 32 kg aktivt stof.
2010: 30 l Glyfonova Plus, svarer til 11 kg aktivt stof.)
Glyfonova, der stort set er det samme som Round Up, bruges direkte på
de enkelte kæmpebjørnekloplanter.

Læs mere om bekæmpelse af kæmpebjørneklo i
afsnittet om ”ansvarsarter og invasive arter” under
’Natur i kommunen som geografisk område´’.
Aktiviteter igangsat i 2010 som fremmer målene
om økologisk dyrkning af kommunalt ejede arealer og anvendelse af pesticider

50
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• Der er i slutningen af 2010 vedtaget en incitamentsordning vedr. forpagtning af kommunal landbrugsjord,
således at der gives 300 kr. i rabat pr ha, hvis jorden
dyrkes økologisk.
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Det vurderes, at indsatsplanen har været effektiv,
og at nedgangen vil fortsætte både i antal lokaliteter
med kæmpebjørneklo og antal planter pr. lokalitet.
Denne vurdering understøttes af det faldende forbrug
hos DRIFT (Kommunens entreprenørvirksomhed) til
bekæmpelsen.

2007

2008

2009

2010

Kommunale matrikler med kæmpebjørneklo

• DRIFT gennemgår og bekæmper fortsat
kæmpebjørneklo
på kommunale arealer efter Herning Kommunes
indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo
2009-18.

Oversigten viser de kommunaltejede lokaliteter
med kæmpebjørneklp
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Borgerrettede aktiviteter
og samarbejde
Miljøformidling og samarbejde med borgere og
erhvervsliv
Herning Kommune skal gå foran, når det gælder grønne
initiativer. Men borgernes og erhvervslivets indsats
er afgørende, hvis kommunen skal udvikle sig i en
bæredygtig retning.
Derfor lægger kommunen vægt på - og har tradition
for - et positivt grønt samarbejde med borgere og
erhvervsliv. Kommunen vægter desuden miljøformidling
gennem kampagner, events og projekter. Aktiviteterne
har til formål at give viden, ejerskab, handlemuligheder
og engagement til at træffe grønne valg.
Når vi opgør resultater af samarbejdet og indsatsen i
forhold til borgerne, er det derfor udtryk for en fælles
indsats, og ikke noget kommunen står alene for. Opgørelse og beskrivelse af aktiviteterne afspejler endvidere den del af Herning kommunes Agenda 21 indsats,
der omfatter borgerinddragelse.

FAKTA

Opgørelser
Borgerrettede arrangementer med miljøfokus
med direkte kontakt til borgere (se beskrivelse af
arrangementerne nedenfor):
2008: 19 arrangementer - 3.250 deltagere
2009: 21 arrangementer - 5.290 deltagere
2010: 17 arrangementer - 3.890 deltagere
Ressourcer afsat til miljø- og klimaformidling
samt samarbejde med borgere og virksomheder:
2008: 1 årsværk og 75.000 kr.
2009: 1,5 årsværk og 150.000 kr.
2010: 1,5 årsværk og 100.000 k.
Borgerrettede arrangementer med naturfokus,
naturformidling, offentlige ture mv.:
2009: 64 arrangementer ca. 3.000 deltagere
2010: 58 arrangementer - ca. 4.000 deltagere
Ressourcer afsat til naturformidling, offentlige
ture og samarbejde med borgerne om friluftsliv,
naturpleje mv.:
2009: 3,5 årsværk og ca.300.000 kr.
2010: 3,5 årsværk og ca. 300.000 kr.

Mål:

Mål fra Green Cities aftalen:
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
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Konklusion – beskrivelse af udviklingen
Opgørelsen over arrangementer gælder aktiviteter med
direkte kontakt til borgere. Ud over dette er der en del
miljøformidling og samarbejdsprojekter, som ikke kan
opgøres i antal deltagere. Der er ikke lavet undersøgelser af arrangementernes indflydelse på borgernes
adfærd.

Kommunen formidler naturforståelse til skoler og
daginstitutioner gennem naturskolen og iværksætter
desuden en række offentlige arrangementer. (Læs
mere i afsnittet om friluftsliv og under skoler og daginstitutioner)

Niveauet for miljøformidling og samarbejde ligger
nogenlunde uændret. I 2009 har der dog været flere
arrangementer og blevet anvendt flere ressourcer på
grund af klimatopmødet.

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.

Antallet af arrangementer er ikke et mål i sig selv,
målet er derimod, at det er kvalitativt gode arrangementer, der inddrager samarbejde og mange aktører.

Opgørelser af udvalgte aktiviteter:

Antal deltagere, affaldsmængde og affaldsfraktioner
ved den årlige affaldsindsamling:

Det er de økonomiske og tidsmæssige ressourcer, der
sætter grænsen for, hvor mange projekter der iværksættes. Da ressourcerne er knappe, forsøger vi at
vælge de projekter, der giver ”mest miljø for indsatsen”,
og hvor der er størst interesse hos borgerne.

2008:
500 deltagere
20 lokaliteter
4.625 kg affald samlet (usorteret)

Nedenfor er en oversigt over, hvilke typer aktiviteter
der er afholdt i Herning Kommune i 2010 inden for de
tre områder: Miljøformidling, - samarbejde og støtte til
frivillig miljøindsats.

2009:
450 deltagere (skønnet)
23 lokaliteter
5.150 kg affald samlet (usorteret)

Formidlingsaktiviteter
De fleste af de borgerrettede aktiviteter, der afholdes i
Herning Kommune, omfatter miljøformidling under en
eller anden form. Mange af aktiviteterne arrangeres
i samarbejde med forskellige lokale aktører. Det kan
være events, informationsstande, formidling via hjemmeside, foldere og artikler, offentlige turer, foredrag
eller lignende.

2010:
400 deltagere
30 lokaliteter
6.605 kg affald samlet,
heraf 5.589 kg brændbart, 425 kg glas/flasker,
488 kg metal, 103 kg problemaffald

Herning Kommune lægger vægt på såvel miljøformidling som naturformidling og sammenkobler også
jævnligt de to områder, ligesom sundhed også ofte
inddrages.
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Grøn Herning Uge
Grøn Herning uge er i 2010 afholdt for tredje år i træk.
Formålet med ugen er at inspirere borgere og virksomheder til at handle energivenligt og grønt. I løbet af
ugen kan borgerne deltage i en række aktiviteter. Bl.a.
udgives der en husstandsomdelt avis med artikler, informationer og annoncer om energi, miljø og sundhed.
Ugen arrangeres i samarbejde mellem Herning Kommune, Klimanetværk Herning og andre lokale aktører.

Boligselskabet Fruehøjgaard: 2009: Opført 3000
m2 brintopvarmet passivhusbyggeri. 2009 og 2010:
Opsat 340 m2 solceller. 2010 – 2011: Energirenovering af 27.000 m2 boligblokke i Brændgårdsparken til en
energistandard tæt på passivhusstandard, med forbrug
på 18,3 kWh pr. m2.

Antal aktiviteter, deltagere og samarbejdsparter i Grøn
Herning Uge 2010:

Aktiviteter igangsat 2010 som fremmer målene
om Borgerrettede formidlingsaktiviteter:

7 aktiviteter med direkte kontakt til ca. 1.200 borgere
7 formidlingstiltag via avis, radio, plakater, flyers mv.
25 aktive lokale samarbejdspartnere

• Grøn Inspirationsdag for daginstitutionerne
• Landsskue – fokus på klimamad
• Affaldsindsamling i lokalområderne samarbejde med
Danmarks Naturfredningsforening
• ”Bedre billigere klimabolig”, energiarrangement i seks
landsbyer
• Klimaanerkendelse uddelt til fire lokale klima- og
energi-frontløbere
• Grøn Herning Uge (se ovenfor)
• Påbegyndt samarbejde med forskere om analyse af
barriere og muligheder for borger-deltagelse

Anerkendelse for en aktiv Klima og energiindsats
Siden Herning Kommune blev energiby, har kommunen
sammen med Klimanetværk Herning uddelt anerkendelse for en aktiv klima og energiindsats til lokale
ildsjæle.
I 2010 var der fire modtagere af anerkendelsen:
Carsten Markussen, Studsgård: Frontløber
for grønne lokale tiltag i Studsgård, opførelse af
bæredygtigt hus mv.
Hunsballe Planteskole v. Søren og Jette H Jensen:
Omlægning af landbrugsjord til skov og vådområde
til gavn for dyr, planter og med en CO2 besparelse på
mere end 75.000 tons CO2 pr år

Virksomheden Sima, Aulum: Energibesparelser på
over 280.000 kWh pr år

Samarbejde med borgerne og netværk med
erhvervslivet
Samarbejde med borgere
En del af ovenstående arrangementer kan - ligesom arbejdet i Klimanetværk Herning og støtte til Klimalandsby Studsgård - også betragtes som samarbejdsprojekter med borgerne.
Samarbejde om natur- og friluftsprojekter
Herning Kommune har - ud over miljørettet samarbejde
med borgere og virksomheder - en lang række samarbejdsprojekter om naturpleje og friluftsliv. (Læs mere
om disse projekter i afsnittet om friluftsliv og i afsnittet
om beskyttet natur)
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Borgerrettede aktiviteter og samarbejde
Netværk med erhvervslivet
Klimanetværk Herning
Klimanetværk Herning består af 42 lokale aktører; virksomheder, foreninger, uddannelsesinstitutioner mv. ,
som arbejder for at nedbringe CO2-udeledningen lokalt.
Læs mere om klimanetværk Herning www.herning.dk/
klima.

Compo Tech har sparet 338.052 kWh svarende til
98,81 tons CO2. Forbrug før projektet var på 1.295.692
kWh (el), hvilket svarer til en besparelse på 26 %.
Autohjørnet, Vildbjerg – konkluderede efter energigennemgangen, at det ikke er rentabelt at foretage
investeringer, da tilbagebetalingstiden for investeringerne er mere end 5 år

Spar med viden
Energi Midt har - med støtte fra klimanetværket - startet projektet ”Spar med viden”, hvor små og mellemstore virksomheder tilbydes energitjek og opfølgning. I
forbindelse med projektet er de af kommunens medarbejder, der foretager virksomhedstilsyn, blevet klædt
på til at formidle kontakt mellem virksomhederne og
Energi Midt. Projektet startede i 2010 og fortsætter i
2011.

Virksomhederne har tilsammen reduceret CO2-udledning med 147 tons CO2. Forventningerne til projektet
er, at virksomhederne skal foretage løbende besparelser
svarende til 10 – 15 % af energiforbruget pr år. Resultatet for de to virksomheder, der er gået aktivt ind i
projektet, er derfor tilfredsstillende. Virksomheder, der
har opnået forbedringer, vil modtage anerkendelse for
en aktiv klima- og energiindsats, fra Herning Kommune
og Klimanetværk Herning.

Tre virksomheder har deltaget i ”Spar med Viden” i
2010, med følgende resultater:

Miljøledelse i virksomheder
Miljøledelse er en måde, hvorpå man kan styre en virksomheds miljøpåvirkning. Det er derfor interessant at
følge udviklingen i forhold til hvor mange virksomheder
i Herning Kommune der er miljøcertificerede. Der er i
2010 17 miljøcertificerede virksomheder i kommunen.
Herning Kommune er ved virksomhedstilsyn forpligtiget
til at vejlede om mulighederne for miljøledelse.

Midtjydsk Beton og Elementfabrik har sparet
212.650 kWh svarende til 48,28 tons CO2. Forbruget
før projektet var på 1.411.649 kWh (el og fjernvarme),
hvilket svarer til en besparelse på 15 % .
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Borgerrettede aktiviteter og samarbejde
Aktiviteter igangsat 2010 som fremmer målene
om samarbejde med borgerne og netværk med
erhvervslivet

I Studsgård har man i 1½ år sat fokus på klimavenlige
tiltag som bl.a. energibesparelser, affaldssortering,
klimavenlig mad mm.

Aktiviteter iværksat i samarbejde med eller
støttet af klimanetværket:
• Fem netværksmøder og et temamøde
• Energibesparelser i Landbruget – 17 landmænd har
tilmeldt sig projektet
• ”Bedre billigere klimabolig”, et energiarrangement i
seks landsbyer
• ”Grøn Herning Uge”
• ”Spar med viden” – energiprojekt for små og mellem
store virksomheder

Læs mere om aktiviteterne i Studsgård på www.herning.dk/klima

Andre aktiviteter
• ”Carbon 20”. Et virksomhedsprojekt, hvor 15
virksomheder skal reducere deres CO2-udledning
med 20 % over 3 år (Fik bevilget midler i 2010.
Projektet løber fra 2011-2014)
• ”Testenelbil.dk”. Borgerne kan låne en elbil til
testkørsel, mod at rapportere erfaringer. (Aftale
indgået i 2010, projektet afvikles 2011 - 2014)
Støtte til frivillig miljøindsats
Klimalandsby Studsgård
Studsgård borgerforening ønsker at gøre Studsgård til
klimalandsby. Borgerforeningen har i 2008 sat som mål,
at Studsgård skal nedbringe sin CO2-udledning med
25 % i 2012 (i forhold til 2007). Herning Kommune
bakker op om initiativet, og kommunens Grønne Guide
hjælper med planlægning og formidling.

Det er svært at måle på de individuelle tiltag, som
byens borgere gør, men der er målt på fælles aktiviteter
i Studsgård. Her har Studsgård sparet klimaet for 95,6
tons CO2 på ca. 1½ år:
Fællesspisning - klimavenlig mad, 1,7 tons
Metalindsamling, 3,5 tons
5 oliefyr til fjernvarme, 23,4 tons pr år
5 ha. landbrugsjord til blandet løvskov, 67 tons pr. år
Det vil vi i 2011 som opfølgning på resultaterne
i 2010
I 2011 vil vi forsat afholde de tilbagevendende arrangementer og støtte netværks- og samarbejdsaktiviteter. Desuden vil vi gennem samarbejde med
forskere forsøge at få et indblik i, hvordan vi skaber
handlings-ændringer hos borgerne, da vi ofte ikke kan
se det direkte resultat af vores formidlingsindsats. Via
dette samarbejde ønsker vi at blive bedre til at kvalificere og prioritere vores indsats.
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Herning Kommune som geografisk område
Energi, el- og varmeforbrug
Varmeforsyning i Herning Kommune
I Herning Kommune udgør den kollektive varmeforsyning (fjernvarme og naturgas) ca. 75 % af varmeforbruget. De resterende 25 % af varmeforbruget
(hovedsageligt i åbent land) dækkes af individuelle
opvarmningsmetoder, som omfatter en lang række
forskellige teknologier f.eks. varmepumper, jordvarme,
oliefyr, biobrændselsfyr (halm, træpiller, flis, brænde
mm.), elvarme mm. Herunder ses en opgørelse over
hvilken opvarmningsform, der findes i samtlige af kommunens ca. 70.000 bygninger.

FAKTA

Fjernvarmeforbruget
Samlet set blev der i 2010 solgt ca. 710.101 MWh
fjernvarme fra kommunens 9 forskellige fjernvarmeforsyningsselskaber. Dette er ca. 22 % mere end året
før. Samtlige værker i kommunen har haft en større
produktion i 2010 end 2009. Ligeledes har der været
større produktion på spids- og reservelast anlæggene i
Herning by.
I perioden fra september 2009 til og med december
2010 har 150 ejendomme tilsluttet sig fjernvarme i
forbindelse med EnergiMidts kampagne.
Varmetab
Varmetabet i fjernvarmenettet var i 2010 gennemsnitligt for alle kommunens varmeværker på 26,6 %,
dette svarer til 1 % mindre end gennemsnittet i 2009,
hvor det var på 27,5 %.
EnergiMidt renoverede i 2010 ca. 2.710 m fjernvarmeledning i Herning-området, hvilket svarer til ca. 1
% af den samlede ledningsstrækning.

Mål:

Klimaplan 2009-2013 - mål og fokusområder for energi, varmeforsyning:

Naturgas
Individuel naturgasforsyning udgør mindre end 5 % af
den samlede varmeforsyning i Herning Kommune. Forbruget i 2010 er steget med ca. 24 % i forhold til 2007.

100 % vedvarende energi i fjernvarmeforsyningen inden 2030
Fjernvarmens virkningsgrad min. 95 % og
nettab max. 15 % senest 2030
Alle naturgasejendomme skal konverteres
til fjernvarme eller anden CO2-neutral
varme inden 2030

Opgørelser

0,

4

%

0,

6

%

1,

1

10,3 %

Fjernvarme
%

0,

03

%

Centralvarme

1,

8

%

Ovn
Varmepunpe

30,5 %
23,0 %

Centralvarme,
to enheder
El

32,4 %

Gasradiator
Ingen varmeinstallation
Ingen opl. om
varmeinstallationer

Tallene er opgjort pr. 1. februar 2011. Centralvarme dækker over oliefyr og individuel naturgasforsyning. Centralvarme med to enheder dækker
over fyr med to brændselsmuligheder f.eks. olie/træpiller. Ingen varmeinstallation betyder, at bygningen ikke er opvarmet f.eks. lager, stald, hal mv.
Tallene stammer fra BBR-registeret.
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Energi, el- og varmeforbrug
Konklusion - beskrivelse af udviklingen
Det øgede fjernvarmeforbrug skyldes ifølge udtalelser
fra forskellige varmeværker i kommunen næsten
udelukkende de kolde vintermåneder i 2010. Dog steg
antallet af fjernvarmeforbrugere i Herning Kommune
med 235 ekstra forbrugere til 26.586. Dette medfører
ligeledes at varmesalget øges.
Naturgasforbruget er steget, selvom antallet af forbrugere er faldet. Dette skyldes til dels de kolde vintermåneder men derudover er der kommet flere kunder i
kategorien af større virksomheder med et forbrug over
300.000 Nm3/år.
I 2010 lukkede DONG Energy det affaldsbaserede
kraftvarmeværk Knudmoseværket, der forsynede
Herning-området med varme. Det betyder, at den
varme, der blev produceret på affaldsforbrændingsanlægget, fremover skal produceres på Herningværket og de naturgasfyrede centraler i Herning-området.
CO2-udledningen ved affaldsforbrænding er relativt
lav, derfor må man forvente, at CO2-udledningen fra
varmeforsyningen i Herning vil stige – især ved nød- og
spidslastsituationer.

Elforbrug i Herning Kommune
Elforsyningspligten er pålagt eldistributørerne, og er
derfor ikke en kommunal opgave. Alligevel har kommunen gennem Klimaplan 2009-2013 fremsat mål og
fokusområder for el, fordi elforbruget er årsag til en
væsentlig del af klimapåvirkningen.

FAKTA
Mål:

Klimaplan 2009-2013 - mål og fokusområder for energi, elforbrug:
Energibesparelser i bygninger skal sikre en
reduktion på 30.000 ton CO2 senest 2030
Industrien skal reducere sin CO2-udledning
med 1 % om året

Opgørelser
Aktiviteter igangsat i 2010 som fremmer målene i
klimaplanen

Elforbruget i Herning Kommune 2010

• Fokus på biogasområdet, bl.a. i forbindelse med
påbegyndt kommuneplantillæg for placering af
biogasanlæggene i kommunen.

Lanndbrug
18 %

Offentlige institutioner
12 %
Byggeri
1%

• Afholdelse af temadag om biogas for varmeværkerne
i kommunen, biogasproducenter, investorer, nabo
kommuner, Videnscenter For Landbrug, Biogassekretariatet og HMN naturgas I/S.
• Etablering af et to el-kedler på hhv. 10 og 12 MW
på 2 varmeværker i Herning Kommune. El-kedler
kan benyttes i perioder med overskuds-el på
nettet, f.eks. i perioder, hvor der er stor produktion
af el fra vindmøller. Denne varmeproduktion på elkedlen vil reducere varme produceret på varmeværkets naturgaskedler og naturgasmotorer, og
dermed mindske forbruget af naturgas og dermed
CO2-udledningen væsentligt.

Hustande
24 %

Handel og
service
21 %

(Kilde: EnergiMidt)

Industri
24 %

• Energi Midt og Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk har
kørt fjernvarmekampagne kampagne med tilbud om
gratis tilslutning til fjernvarmen.
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Energi, el- og varmeforbrug
Konklusion - beskrivelse af udviklingen
I 2010 var det samlede elforbrug i kommunen knapt
431.880 MWh, hvilket er 13 % lavere end i 2009. Figur
1 viser fordelingen af det samlede elforbrug i procent.
Der er ikke foretaget nogen opgørelse over produktionstyperne for el men, som det også kan læses i
klimaafsnittet, er der tale om en kombination af el fra
vestdansk kraftvarmeproduktion, lokalt produceret el
og importeret el.

Aktiviteter igangsat i 2010 som fremmer målene i
klimaplanen

Særligt industriens elforbrug er faldet, hvilket tolkes
som en naturlig udvikling i en tid med stigende fokus
på energibesparelser og de miljømæssige og - ikke
mindst - økonomiske fordele, det medfører. Ligeledes
må det skønnes, at den økonomiske krise har været
medvirkende til reduktion af el-forbruget. Helt konkret
var det gennemsnitlige forbrug pr. installationssted i
industrien ca. 173 MWh i 2010, hvilket er 25 % lavere
end året før. Til sammenligning er det gennemsnitlige
husstandsforbrug på knapt 3,6 MWh i 2010 stort set
uændret i forhold til 2009.

• Energitjek i landbrug igangsat: Projekt i samarbejde
med EnergiMidt og Heden & Fjorden om energiråd
givning til landbrug. Der er fundet besparelsespotentialer på gennemsnitligt 250.000 kWh svarende
til 123 tons CO2 på hver af de besøgte bedrifter

• Energiarrangementer i 6 landsbyer (se også afsnittet
om samarbejde med borgerne)
• Grøn Herning Uge 2010 – Fokus på klimavenlig 		
livsstil, herunder energibesparelser (se også afsnittet
om samarbejde med borgerne)

• Spar Med Viden igangsat: Projekt i samarbejde med
EnergiMidt om energirådgivning til små og mellem
store virksomheder. 3 virksomheder har til sammen
reduceret deres energiforbrug, med hvad der svarer
til en reduktion på 147 tons CO2
• Underskrevet aftale om deltagelse i Carbon 20 om
reduktion af carbon footprint i virksomheder gennem
offentlig-private partnerskaber
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Herning Kommune som geografisk område
Klima
Klimaet påvirkes gennem en række forskellige samfundsaktiviteter. De vigtigste klimagasser er kuldioxid
(CO2), methan (CH4) og lattergas (N2O), som hovedsageligt udledes fra energiproduktion, transport, industri og landbrugsdrift. I Herning Kommunes Klimaplan
2009-2013 har vi opstillet lokale mål for, hvor meget og

hvordan klimabelastningen skal reduceres. Vi har valgt
at kortlægge klimabelastningen hvert andet år med
start i 2007 (klimaplanens basisår), så det passer med
en statusopgørelse midtvejs og ved afslutning af den
4-årige planperiode.

FAKTA
Mål: Green Cities’ samarbejdsaftale og Herning Kommunes klimaplan:
25 % reduktion af CO2-udledningen (2007-2015).
Mål fra Herning Kommunes klimaplan:

15 % reduktion af samlede drivhusgasser (2007-2015)
35 % reduktion af samlede drivhusgasser (2007-2030)

Klimaplanens fokusområder:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100 % vedvarende energi i fjernvarmeforsyningen inden 2030
Fjernvarmens virkningsgrad min. 95 % og nettab max. 15 % senest 2030
Alle naturgasejendomme skal konverteres til fjernvarme eller anden CO2-neutral varme inden 2030
Energibesparelser i bygninger skal sikre reduktion på 30.000 tons CO2 inden 2030
Vindmøllekapaciteten skal øges med mindst 60 MW inden 2030
Landbruget skal reducere klimapåvirkningen fra CH4 og N2O med mindst 1 % om året frem til 2030
El-/hybridbiler: min. 5 % i 2020 og min. 10 % i 2030. H2-biler: min. 5 % i 2030.
Biobrændstof: min. 10 % af totalforbrug i 2020
Min. 5 % af privatbilismen skal konverteres til cykel og kollektiv trafik 2007-2030
Brændstofforbruget fra transport skal reduceres
CO2-udledningen fra industrien skal reduceres min. 1 % om året

Opgørelse

3,3 %

42,8 %

Samlede klimapåvirkning
[ton CO2 ækv/år]

4,2 %
4,9 %

2007

2009

%

Lossepladser og spildevand

24.921

24.959

0%

Individuel varme

54.545

35.184

-36 %

Fjernvarmeforbrug1

33.299

37.816

14 %

Industri

95.700

77.969

-19 %

Elforbrug1

79.032

63.583

-20 %

Transport1

183.105

198.322

8%

Landbrug

332.386

327.957

-1 %

Industri

Klimabelastning i alt

802.988

765.790

-5 %

Elforbrug

10,2 %
25,9 %

8,3 %

Lossepladser/spildevand
Individuel varme
Fjernvarmeforbrug

Transport
1

Udledninger fra industri og landbrug medregnes under de respektive sektorer

Landbrug
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Klima
Konklusion – beskrivelse af udviklingen
I 2009 var den samlede klimabelastning i Herning
Kommune knapt 766.000 tons CO2 ækv., hvilket er
5 % mindre end i 2007, hvor den første klimakortlægning blev foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af
Klimaplan 2009-2013. Klimaplanen kan ikke have haft
indflydelse på resultatet, da den først blev implementeret i 2009.
Forklaringen på den lavere udledning i 2009 må være
en kombination af nye beregningsmetoder, færre individuelt opvarmede bygninger samt både teknologisk og
adfærdsmæssig udvikling i retning af bedre energiudnyttelse. En anden betydelig årsag er, at opgørelserne
lavet henholdsvis før og efter finanskrisen i 2008, hvor
der skete et generelt fald i samfundsaktiviteterne.
Kommunens vision om Herning som regionalt kraftcenter
med fokus på at tiltrække erhverv og skabe vækst giver
nogle særlige udfordringer, når vi samtidig ønsker at
reducere klimabelastningen. Men klimaplanens fokusområder i kombination med den stigende interesse for
grønne erhverv og udvikling i retning af renere teknologier synes at bane vejen.
Ud over klimabelastning er transport og energiproduktion årsag til udledning af CO2, SO2, NOx og partikler.
Disse parametre indgår ikke i opgørelsen over klimapåvirkning, men behandles i afsnittet om luftkvalitet.

Varmeforbrug
For individuel opvarmning, som udgør 5 % af klimabelastningen, faldt udledningen 36 % fra 2009 til 2007,
mens fjernvarme, som udgør 5 % af den samlede
klimabelastning, steg med 14 %. Ændringerne skyldes
primært øget tilslutning til fjernvarme, hvilket er en
vigtig grund til den lavere udledning i 2009. Den lokale
fjernvarmeproduktion er i vid udstrækning baseret på
CO2-neutrale brændsler og har en høj energiudnyttelsesgrad.

Elforbrug
El bidrager med 8 % af den samlede klimabelastning i
kommunen, og forbruget faldt 20 % fra 2007 til 2009.
Det skyldes især de seneste års øgede fokus på energibesparelser blandt borgere og virksomheder. Den
økonomiske krise kan også være en del af årsagen til
faldet i energiforbrug.

Landbrug
Landbrug står for 43 % af den samlede klimapåvirkning
i kommunen, og udledningen er tilnærmelsesvis
uændret fra 2007 til 2009. Husdyr - især kvæg - giver
anledning til belastning af klimaet, fordi drivhuseffekten
af CH4 og N2O fra tarmgas og gødning er henholdsvis
21 og 310 gange stærkere end CO2.

Transport
Transportens udledning, der udgør 26 % af den samlede klimabelastning, er opgjort til 8 % mere i 2009
end i 2007. Denne forskel beror dog primært på
valget af en mere detaljeret beregningsmetode for
vejtransporten i 2009, så det er ikke muligt at sige,
om der er sket en reel ændring. Kommunens reguleringsmuligheder for transportområdet er begrænset til
bybus- og specialkørsel.

Industri
Endelig var industriens klimabelastning 19 % mindre
i 2009 end i 2007, hvilket må forklares med, at virksomhederne de senere år har fået mere og mere fokus
på energibesparelser. Den økonomiske krise kan også
være en del af årsagen til faldet i forbruget og dermed
klimabelastningen. Industriens udledning udgør 10 %
af den samlede klimabelastning i kommunen.
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Klima
Aktiviteter igangsat i 2009/2010 som fremmer
målene i klimaplanen
• Vedtaget vindmølleplan med 9 udpegede interesseområder og en rummelighed svarende til samlet
106-152 MW
• Vedtaget fjernvarmeforsyningsplan med handlingsplaner for fjernvarmeforsyningsplanlægningen,
herunder konvertering af naturgasforsyning til fjern
varme, øget anvendelse af biogas, etablering af
vedvarende energi og energieffektivisering
• Energiarrangementer i 6 landsbyer
(se også afsnittet om samarbejde med borgerne)
• Fællesmøder med fjernvarmeværker om perspektiver
for konvertering til vedvarende energi
• Løbende dialog med fjernvarmeværker om
konverteringsprojekter

• Energiproduktion som løftestang for mere økologisk
jordbrug: projekt mellem Herning Kommune,
Heden & Fjorden og Økologisk Landscenter
• Biogasplan under udarbejdelse
• Igangsat handlingsplan for busprioritering for
reduktion af rejsetid.
• Igangsat signalhandlingsplan, som forventes at
reducere udledningen fra bilerne.
• Aftale om bybusdrift med miljøkrav og
incitamentsaftaler indgået
• Underskrevet aftale med Better Place om
undersøgelse af infrastruktur for elbiler
• Underskrevet aftale om deltagelse i TestEnElbil.dk
om testkørsel af elbiler
• Arbejde med cykelhandlingsplan igangsat

• Energitjek i landbrug igangsat: projekt i samarbejde
med EnergiMidt og Heden & Fjorden om energirådgivning til landbrug. Der er fundet besparelsespotentialer på gennemsnitligt 250.000 kWh svarende
til 123 tons CO2 på hver af de besøgte bedrifter
• Demonstration og undersøgelse af Husdyrgødning i
den lokale energiforsyning: projekt ml. 6 kommuner,
Kommunernes Landsforening, Landscentret og Blue
Planet Innovation

• Spar Med Viden igangsat: projekt i samarbejde med
EnergiMidt om energirådgivning til små og mellem
store virksomheder. 3 virksomheder har tilsammen
reduceret deres energiforbrug med, hvad der svarer
til en reduktion på 147 tons CO2
• Underskrevet aftale om deltagelse i Carbon 20 om
reduktion af carbon footprint i virksomheder gennem
offentlig-private partnerskaber
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Herning Kommune som geografisk område
Planlægning og byggeri
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
tænker bæredygtigt og klimavenligt.
I det planlægningsmæssige lovgrundlag er der dog
ikke lovhjemmel til at gennemføre ret mange konkrete
bæredygtige eller klimavenlige tiltag. Derfor afhænger
implementeringen af mere bæredygtige og klimavenlige
alternativer i høj grad af dialog, oplysning og opfordring til aktuelle bygherrer.

FAKTA
Mål:

Mål fra klimaplanen:
Gennem kommuneplanlægningen at fremme
mulighederne for grøn energi ved at give
mulighed for etablering af vindmøller.
Gennem kommuneplanlægningen at fremme
mulighederne for grøn energi ved at give
mulighed for etablering af biogasanlæg.

Bæredygtighed i planlægningen
I lokalplanlægningen er det muligt at regulere
bæredygtige og klimavenlige forhold som bygningers
energiklasser, opsamling af regnvand, støjafskærmning
og beplantning. Desuden kan der gives mulighed for
etablering af grønne tage, cykelparkering, solfangeranlæg og andre bæredygtige tiltag.
Som en del af planlægningen vurderes bæredygtige
aspekter i lokalplanerne. Hvor det er muligt, og i overensstemmelse med projekterne, skabes der basis for
og opfordres til anvendelse af bæredygtige tiltag og
alternativer.
Alle udarbejdede planer vurderes i henhold til lov
om miljøvurdering af planer og programmer. Arbejdet med miljøvurdering udføres i samarbejde med de
øvrige forvaltninger. Ud over de lovmæssige rammer
fokuserer vi i forbindelse med miljøvurderingen på
klimaet. Intentionen er, hvor der er hjemmel til det
gennem lovgivningen at opfylde vore grønne mål og
arbejde for målene i Herning Kommunes klimaplan.
Ved udarbejdelsen af miljørapporter er fokus ligeledes
på bæredygtighed og de forpligtende miljøsamarbejder
og aftaler, vi har i Herning Kommune, herunder bl.a.
målene om bæredygtighed i Green Cities aftalen.

Vindmøller
I 2010 færdiggjorde kommunen en vindmølleplan,
som udpeger områder med mulighed for opstilling af
vindmøller. Herning Kommune har allerede fået flere
henvendelser omkring opstart af konkrete vindmølleprojekter. De første større vindmølleprojekter forventes påbegyndt i 2011.
Vindmølleplanen udlægger områder til opsætning af
vindmøller med en totalhøjde mellem 100 og 150 meter. Derudover findes der små husstandsmøller, hvilket
omfatter vindmøller med en totalhøjde på maksimalt 25
meter. Disse møller kræver kun opførelsestilladelse.
Tilladelser givet til opsætning af husstandsmøller:
2009: 5 tilladelser
2010: 9 tilladelser
Det er interessant at følge udviklingen af privat opstillede husstandsmøller, da det giver et billede af
borgernes interesse i at medvirke til indføring af mere
vedvarende energi. Kommunens rolle i denne sammenhæng omfatter sagsbehandling samt information vedr.
tilladelser samt evt. kampagner og opfordring til private
om anvendelse af vedvarende energi.
Byggeri
Herning kommune vil gerne fremme bæredygtigt byggeri og energirenovering af den eksisterende boligmasse. Bæredygtigt nybyggeri, fremmes ved at skabe
et plangrundlag. Energirenovering kan fremmes gennem vejledning og information til borgerne i forbindelse
med ansøgning om byggetilladelser. Derudover kan vi
samarbejde med og opfordre f.eks. boligselskaber og
større bygherrer til at bygge lavenergi og bæredygtigt
samt at energirenovere.
For at følge udviklingen ser vi på, hvor stor procentdel
af nybyggeriet der har en lavenergistatus, som er højere
end de lovgivningsmæssige krav på opførselstidspunktet.
Antal lavenergihuse

Enfamiliehus
ialt

2008

18

214

8,14%

2009

16

103

15,53%

2010

17

127

13,38%

Det er interessant at følge udviklingen af privat opførte
lavenergiboliger, da det giver et billede af borgernes
interesse i at medvirke til en klimavenlig udvikling.
Kommunens rolle i denne sammenhæng omfatter sagsbehandling samt information vedr. tilladelser samt evt.
kampagner og opfordring til private om anvendelse af
vedvarende energi.
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Planlægning og byggeri
Den gode historie i 2010:
Boligselskabet Fruehøjgård er i 2010 gået i gang med
renovering af 27.000 m2 boligkarreer i Brændgårdsparken. Renoveringen fører bl.a. til en energistandard
tæt på passivhusstandard, dvs. et forbrug på 18,3 kWh
pr. m2. Der er desuden 340 m2 solceller på karreens
tage. Samtidig får beboerne væsentlig bedre moderniserede lejligheder samt et billigere varmeforbrug.
Renoveringsarbejdet forventes færdigt i 2011.
Byggeriet af Tjørring Skole er påbegyndt i 2010. Skolen
opføres som 0-energibyggeri med bl.a. med grønt tag
samt solcelle- og solvarmeløsninger, varmegenindvindingsanlæg, overløbs- og opsamlingsbassiner.
Aktiviteter igangsat i 2010 som fremmer målene
for plan og byggeri
Den overordnede planlægning for vindmøller blev
endeligt vedtaget i december 2010.
Biogasplanlægningen blev igangsat i efteråret 2010.
Planafdelingen har afholdt en workshop om bæredygtighed for at øge afdelingens viden omkring bæredygtighed samt sætte fokus på. hvad vi kan gøre for at
fremme bæredygtige tiltag i planlægningen.
Projekter igangsat i 2010 med fokus på
bæredygtige tiltag, bla.:
• Grønne tiltag i forbindelse med renoveringen af
bymidten.
• Den glemte gade (byfornyelsesprojekt):
Projektet indeholder grønne vægge og enkelte træer.
• Skovlyset (Lokalplanforslag): Lokalplanforslaget
indeholder mulighed for forsinkelse af regnvand i
form af mindre regnvandsbassiner.

• Centerområde ved Dalgasgade 13-15 (Lokalplan
11.C30.1): Projektet indeholder mulighed for, at
flade tage kan udføres som grønne sedumtage. Der
er udarbejdet miljørapport for projektet.
• Landts gård (Lokalplan 11.C2.2): Projektet indeholder krav om cykelparkering, og at ny bebyggelse
med flade tage skal udføres som grønne sedumtage.
Lukkede facader kan begrønnes/beplantes, og
regnvand bør samles i rekreative regnvandsbassiner.
Der gives mulighed for opsætning af solceller.
• Herning Højskole (Lokalplan): Giver mulighed for
grønne tage, og der er endvidere taget hensyn til
cykelparkering, regnvandsbassiner, solfangeranlæg,
støjafskærmning og beplantning.
• Den nye retsbygning i Poulsgade (Lokalplan):
Giver mulighed for grønne tage.
• Den gamle skolegrund i Vildbjerg (Lokalplan
81.Bl5.1): Planen giver mulighed for forsinkelse af
overfladevand. Der kan etableres grønne sedumtage.
Der skal indtænkes frugttræer og buske i
beplantningen.
Projekter igangsat i 2010, med fokus på borgerinddragelse, bla.:
• Den glemte gade (Byfornyelsesprojekt)
• Byfornyelsesstrategi (Byfornyelsesprojekt)
• Landts gård (Lokalplan 11.C2.2): Fokus på
borgerinddragelse i form af et informationsmøde
for ejere inden udarbejdelse af lokalplan, og der blev
afholdt borgermøde for ejere, da lokalplanen var i
offentlig høring.
• Udviklingsplan for følgende lokalområder i form
af samarbejdsprojekter:
- Masterplan for Skarrild, Sørvad, Vind, Studsgård,
Hodsager, Feldborg, Ørnhøj, Skibbild-Nøvling, 		
Kølkær, Arnborg, Sinding, Timring og Karstoft.
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Herning Kommune som geografisk område
Affald og forurenet jord

FAKTA

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 serviceniveauet og dialogen med borgerne.
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.
I Herning Kommune skal der håndteres affald fra ca.
37.000 husstande, virksomheder, skoler og institutioner. Herning Kommune er geografisk set en af landets
største kommuner. Derfor er det vigtig, at vi hele tiden
har fokus på kørslen med affald, for at optimere effektiviteten og mindske CO2 -belastningen.

Mål: Mål fra Green Cities aftalen:
Inddrage miljømæssig bæredygtighed i
politikker.
Reducere udslippet af sundhedsskadelige stoffer til luften, og overholde grænseværdierne
for NO2 og partikler senest 2015.
Inden 2015 skal CO2-udslippet reduceres med
25% i forhold til 2006.
Senest i 2015 må der maksimalt deponeres
5 % affald pr. år.

Mål fra Klimakommuneaftalen:
Herning Kommune som virksomhed skal
reducere sin CO2-udledning med 3,5 % om
året frem til 2015

Husholdningsaffald
Opgørelser
2008

2009

2010

I alt ton

%

kg/indb.

I alt ton

%

kg/indb.

I alt ton

%

kg/indb.

Genanv.

38.015

60

451

42.306

66

495

39.783

65

463

Brændbart

23.618

37

280

20.348

31,7

238

19.805

32

231

2.133

3

2

1.278

2

15

1.491

2,4

17

168

0

0

173

0,3

2

188

0,3

2

63.934

100

733

64.105

100

750

61.267

100

713

Deponi
Specialbeh.
I alt

Tabel – Husholdningsaffald (dagrenovation indsamlet af kommunen og affald afleveret på genbrugspladserne
inkl. byggeaffald)
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315.326

347.140
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Specialbehandling

2010

Dieselforbrug i l. ved indsamling af dagrenovation
(12 renovationsbiler - se også under kommunal kørsel)
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Affald og forurenet jord
Konklusion – beskrivelse af udviklingen

Når forbruget af diesel ikke falder svarende til affaldsmængderne, er det fordi de kørte ruter er de
samme uanset mængder. At der er kørt færre km i
2009 kan skyldes, at der pga. vintervejret var færre
afhentninger, hvilket ikke var tilfældet i 2010.

I 2010 er den samlede mængde husholdningsaffald i
Herning Kommune i alt 61.267 tons. Det svarer til 713
kg affald pr. indbygger.
Det er et markant fald i affaldsmængderne i forhold til
2008 og 2009, både når der sammenlignes med affaldsmængden pr. indbygger og den samlede mængde
husholdningsaffald, på trods af et stigende indbyggertal.
I 2010 steg indbyggertallet i Herning Kommune med
304 borgere i forhold til 2009.
Den seneste EU opgørelse af de europæiske affaldsdata
for 2009 viser, at Danmark igen har en uheldig rekord
hvad mængden af husholdningsaffald pr. indbygger
angår: 833 kg. Her ligger borgene i Herning et godt
stykke under landsgennemsnittet med 750 kg affald pr.
borger i 2009
Faldet i affaldsmængden kan bl.a. skyldes den økonomiske krise.
Herning Kommune har nået målet om maximum 5%
deponi. Deponimængden har svinget mellem 2 og 3%
i de seneste fire år. Vi tager dette som et udtryk for
aktivitetsmæssige svingninger f.eks. i indlevering af
byggeaffald eller lignende et givent år, der kan skubbe
en smule til fordelingen.
Kørsel med dagrenovation er udliciteret, og der er ikke
på udbudstidspunktet stillet krav om løbende minimering af CO2-udledningen fra transporten. Der er dog
stillet krav om EURO NORM 4 motorer på renovationsbilerne, som er det næsthøjeste miljøkrav der kan
stilles til motorer, hvilket bl.a. indebærer partikelfilter.

2008

2009

Herning Kommune er i løbende dialog med renovationsselskabet om optimering af ruter.
Aktiviteter i 2010 som fremmer målene i Green
Cities-aftalen:
• Igangsættelse af en forsøgsordning med indsamling
af pap i centralt opstillede containere i de områder af
kommunen, hvor der er langt til en genbrugsplads
• Igangsættelse af et projekt om nedgravede affaldscontainere ved etageboliger
• Nedgravning af affaldscontainere med større
volumen
• Borgerrettede aktiviteter: Deltagelse i grøn
inspirationsdag for kommunens institutioner, Grøn
Herning Uge (som i 2010 havde særlig fokus på
affaldsområdet) støtte til Danmarks Naturfrednings
forenings årlige affaldsindsamlingsdag og bidrag til et
byfornyelsesprojekt, hvor der er indarbejdet
borgervenlige affaldsløsninger

Genbrugspladserne
På genbrugspladserne kan både borgere og erhverv
komme af med affald. I 2010 havde genbrugspladserne
et besøgstal på 241.667.
Ved at følge udviklingen på sorteringen af affaldet på
genbrugspladserne, kan vi få et billede af om borgerne
kan fastholde sorteringsgraden.

2010

I alt ton

%

I alt ton

%

I alt ton

%

37.317

86,1

43.857

92,3

34.436

87,9

Brændbart

3.350

7,7

1.948

4,1

3.094

7,9

Deponi

2.509

5,8

1.503

3,2

1.473

3,8

183

0,4

190

0,4

178

0,4

43.359

100

47.498

100

39.181

100

Genanv.

Specialbeh.
I alt

Tabel – Samlede affaldsmængder fra borgere, småerhverv, affald via
storskraldsordningen og farligt affald indsamlet via problemaffaldskassen.
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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. Affaldet bringes til genbrugspladserne.
Antal deltagere, affaldsmængde og affaldsfraktioner
ved den årlige affaldsindsamling:
2008:
500 deltagere
20 lokaliteter
4.625 kg affald samlet (usorteret)
2009:
Ca. 450 deltagere
23 lokalitet
5.150 kg affald samlet (usorteret)
2010:
400 deltagere
30 lokaliteter
6.605 kg affald samlet,
heraf 5.589 kg brændbart, 425 kg glas/flasker,
488 kg metal, 103 kg problemaffald
Konklusion – beskrivelse af udviklingen
Den samlede affaldsmængde, der blev afleveret i 2010,
var 39.181 tons. I denne mængde indgår også mængden af indsamlet affald via storskraldsordningen og
farligt affald indsamlet via problemaffaldskassen. Det er
et fald på 8.317 ton i forhold til 2009. Denne udvikling
må tillægges den generelle økonomiske udvikling i samfundet. Med faldende økonomisk vækst ses der også et
fald i affaldsmængderne.

I 2010 er genanvendelsen faldet med 4,4 % i forhold
til 2009. Vi har ikke umiddelbart nogen forklaring på
dette fald i sorteringsgraden. Hvis udviklingen fortsætter den forkerte vej, har vi mulighed for at se på foranstaltninger til at modvirke dette.
Det er positivt at se, at flere og flere landsbyer deltager
i den årlige affaldsindsamling. Selv om deltagerantallet
er faldet, er der indsamlet mere affald. I 2010 er det
indsamlede affald sorteret, hvilket forhåbentlig også
får en afsmittende effekt på de daglige vaner omkring
affaldssortering!
Aktiviteter i 2010 som fremmer målene i Green
Cities-aftalen:
• I efteråret er der åbnet en ny genbrugsplads for
borgere i Fasterholt, som før havde langt til en
genbrugsplads
• Miljøcertificeringen af kommunens 8 genbrugspladser
er startet op. I dette arbejde vil der indgå målsæt
ninger for CO2 besparelser på flere delområder af
driften
• Der er i forbindelse med harmoniseringen af genbrugspladserne udarbejdet et nyt samlet udbud på
kørslen af affald. I dette udbud er der opstillet krav
omkring indberetning af brændstofforbrug.
Udviklingen vil herefter kunne følges og optimeres.
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Affald fra erhverv
I affaldsbekendtgørelsen er det fastlagt, at erhverv skal
indberette affaldsmængder til et centralt registreringssystem, som Miljøstyrelsen administrerer. Desværre er
det ikke muligt at trække valide data ud af systemet
endnu, men det forventes, at det i løbet af 2011 vil
blive muligt for kommunerne at få et overblik over affaldsmængderne fra erhverv.
Det vil vi i 2011 som opfølgning på resultaterne
i 2010
• I 2011 skal forsøgsordningen med papindsamling
vurderes og eventuelt udvides.
• Arbejde med at få implementeret nedgravede affaldscontainere ved boligselskaberne, forventes udvidet,
så der ud over dagrenovation og papir, også arbejdes
mod at kunne indsamle flere affaldsfraktioner i
nedgravede containere.
• Arbejde med miljøcertificering af genbrugspladserne
fortsætter i 2011.

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.
Transport og genanvendelse af lettere forurenet overskudsjord fra offentlige som private bygge- og anlægsprojekter vil normalt medføre et betydeligt CO2-bidrag,
derfor er det også vigtigt, at der arbejdes med at minimere CO2-udledningen i forbindelse med håndtering af
forurenet jord.

Bæredygtig genanvendelse af overskudsjord
Det ideelle er, at den lettere forurenede overskudsjord
genanvendes på samme ejendom, som den opgraves
på. Dette forudsætter dog, at overskudsjorden kan
genindbygges uden at medføre en miljømæssig risiko
overfor mennesker og miljø, især grundvandet.
Den næstbedste løsning er, at den lettere forurenede
overskudsjord nyttiggøres i et nærliggende genanvendelsesprojekt.
Herning Kommune har i 2010 påbegyndt arbejdet med
at fjerne forhindringer samt fremme muligheder for
lokale genanvendelsesprojekter af lettere forurenet jord
fra bygge- og anlægsprojekter. Lokal genanvendelse
begrænser CO2-belastende transport.
Herning Kommune har siden 2007 givet tilladelser
til 7 mindre genanvendelsesprojekter, for lettere
forurenet jord og restprodukter. På den måde er
104.900 m3 / 188.760 tons lettere forurenet jord fra
en række støjvoldsprojekter anvendt lokalt. Derudover
er der tilladt genanvendelse af 5.500 m3 til støbesand
i 3 byggeprojekter.
Forebyggelse af forureninger
Herning Kommune gennemfører årligt en olietankkampagne, hvor borgere, der har en gammel tank til
fyringsolie/diesel med et volumen under 6.000 liter,
kontaktes. Borgerne gøres opmærksom på, at deres
tank er ved at falde for en sløjfningsfrist og derfor skal
udskiftes med en ny.
Den årlige kampagne er med til at forebygge, at der
sker en forurening med fyrings-olie/diesel, som kan
skade mennesker og miljø, især grundvandet.
Det vil vi i 2011 som opfølgning på resultaterne i 2010
Det forventes, at der i 2011 vil blive indsendt 2 ansøgninger om miljøgodkendelse til lokalt beliggende anlæg,
der vil kunne være modtagere af lettere forurenet overskudsjord fra offentlige

FAKTA
Mål fra Green Cities-aftalen:

Kvaliteten af jord er så god, at sundheden er sikret for borgerne.

Mål: At sikre muligheder for bæredygtig genanvendelse af lettere forurenet overskudsjord
Mål i kommuneplanen:

• At forebygge og afværge forureningers skader på miljøet, særligt grundvandet
• At forurenede arealer, der bruges til særligt følsomme formål, kan anvendes uden
sundhedsmæssig risiko for brugere af arealerne
• At forebygge yderligere forurening af miljøet i forbindelse med anvendelse og bortskaffelse af jord

48

Grønt regnskab 2010

Herning Kommune som geografisk område
Luftforurening
Luftforurening er en gene, som er et større problem i
storbyer og tæt befolkede områder end i landområder,
som Herning Kommune. Trods dét, er det et miljøproblem, der bør tages alvorligt. Derfor er der også i miljøsamarbejdet Green Cities, som Herning Kommune har
tilsluttet sig, opstillet mål vedrørende luftens kvalitet.
Luftforureningsproblematikken knytter sig i høj grad
til trafikken, men også udledning fra bl.a. industri og
brændeovne er et stort problem, hvad partikelforurening angår, og kan være til skade for såvel sundhed
som miljø.

Mål: Mål fra Green Cities aftalen:
Vi vil reducere udslippet af sundhedsskadelige
stoffer til luften, og vi vil overholde grænseværdierne for NO2 og partikler senest i 2015.

Vi fortager ikke konkrete luftmålinger i kommunen,med
mindre der er grund til at tro, at grænseværdierne er
overskredet. I 2010 har Herning Kommune udarbejdet
en trafikmodel, hvor vi bl.a. kan opgøre udledningen
fra vejtrafikken i hele Herning Kommune, herunder den
mængde af partikler, der udledes.

Personbiler,
motorcykler og
varevogne
Lastbiler og
busser

Tons
partikler

Tons
CO

Tons
NOx

Vi kan dog sætte ind på en række områder, bl.a. ved
at stille krav om partikelfilter og høj miljøstandard til
bl.a. bybusser, renovationsbiler og køretøjerne i DRIFT
(kommunens selvstændige driftsafdeling), ligesom vi
også planmæssigt har nogle muligheder for at skabe
rammer for mindre tung trafik i bymidten, fremme
cykelmuligheder mv. Desuden kan vi arbejde på at ændre borgernes vaner i retning af at bruge mere offentlig
transport, cykler mv.
Der udledes også partikler i forbindelse med varme- og
elproduktion, ved afbrænding af både fossil brændsel,
affaldsforbrænding og biobrændsel. I den sammenhæng er overgangen til vedvarende energi, som vindog solenergi, med til at løse problemet omkring partikelforurening.

FAKTA

Udledning fra
trafik, 2010

tikler fra vejtrafikken i Herning, via trafikmodellen.
Herning Kommune har begrænsede muligheder for at
påvirke partikeludledningen fra vejtrafikken.

Tons
SO2

Også brændeovne er en ikke ringe kilde til partikelforurening. Forkert anvendelse af brændeovne, pejse og
lignende fastbrændselsovne giver en øget risiko for
udledning af sundhedsskadelige partikler. Samtidigt
medfører det ofte røggener for de omkringboende.
Kommunen arbejder derfor på en forskrift, som vil indeholde regler for korrekt brug af ovne til fast brændsel.
Forskriften forventes politisk vedtaget i efteråret 2011.
Med hensyn til gener på grund af udledning fra erhvervsaktiviteter forsøger vi at forebygge problemerne
ved at foretage miljøtilsyn på virksomhederne og ved at
stille krav til virksomhederne i deres miljøgodkendelser.
Derudover afsætter vi ressourcer til at håndtere klager
fra borgerne over luftforurening.

18,8

910

372

0,9

Aktiviteter igangsat i 2010 som fremmer mål om
luftkvalitet

8,9

72

397

0,3

• Aftale om bybusdrift med krav til partikelfiltre, krav til
motorer og incitamentsaftaler indgået
• Igangsat handlingsplan for busprioritering for
reduktion af rejsetid

Konklusion – beskrivelse af udviklingen
For NO2 er grænseværdierne, 40 µg/m3 for årsgennemsnittet, og 200 µg/m3 som højst må overskrides 18
gange på et år.
Grænseværdierne for partikler ligger på 20 µg/m for
årsgrænseværdien, og 50 µg/m3 for døgngrænseværdien.
3

Det er ikke muligt umiddelbart at sammenligne disse
grænseværdier med opgørelserne fra vores trafikmodel,
da opgørelsesmetoderne er forskellige. Til gengæld kan
vi fremover vurdere udviklingen i udledning af ton par-

• Igangsat signalhandlingsplan, som forventes at
reducere udledningen fra bilerne
• Fortsat arbejde med reduktion af brændstofforbrug,
CO2-udledning og partikelud-ledning ved renovationskørsel samt kørsel i DRIFT (Læs mere i afsnittet
om affald og afsnittet om DRIFT)
Tiltag planlagt i 2011 som opfølgning på udvikling
• I 2011 forventes vedtaget en forskrift for brug af
fastbrændselsovne i Herning Kommune.
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Naturen i Herning Kommune
Beskyttet natur
Beskyttet natur omfatter i Herning Kommune heder,
overdrev, ferske enge, vandhuller og søer, moser og
lignende samt mange vandløb. At passe på den natur,
der er beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven, er
også i Herning Kommune, en væsentlig del af indsatsen
for at sikre den biologiske mangfoldighed, også når arealerne ikke ejes af kommunen. Her er det derfor også
et ansvar hos de private lodsejere at pleje og bevare de
beskyttede områder. I Herning Kommune er der tradition for samarbejde mellem kommune, private lodsejere, foreninger m.fl. om dette arbejde.

Ud over at naturtyperne er en del af den biologiske
mangfoldighed, er de også levesteder for mange truede
dyr og planter og karakteristiske elementer i landskabet. Dermed er de en vigtig del, af den måde vi oplever
vores omgivelser.
En af de væsentlige trusler på området, er at de lysåbne naturtyper på grund af manglende græsning gror
til i skov, og dermed vokser ud af beskyttelsen.

FAKTA
Mål: Mål fra Green Cities aftale og Count down forpligtigelse: Vi vil inden 2010 stoppe tabet
af biologisk mangfoldighed. Og vi vil frem mod 2015 øge antallet af prioriterede arter/ansvarsarter.
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.
[Disse mål gælder naturen i Herning Kommune som geografisk område. Herunder den kommunalt ejede natur.
Naturpolitikkens mål for de enkelte naturområder er nævnt under disse områder.]

Oversigt over tilgroning af naturtyperne

Arealfordeling, naturtyper i beskyttet natur
Naturtype

2010

2006
Naturtype

Areal i
ha

Heraf
FOTskov

FOTskov i
%

Fersk eng

2.041

2.056

Hede

5.227

5.232

Fersk eng

2.041

30

1,5

Mose og lign.

4.007

4.014

Hede

5.227

603

11,5

Overdrev

361

361

Mose og lign.

4.007

870

21,7

Søer og vandhuller

908

906

Overdrev

361

16

4,4

12.544

12.569

Søer og vandhuller

908

25

2,8

12.544

1.544

12,3

I alt ha

Arealfordeling for de fem naturtyper er i februar 2011 opgjort
i hektar (ha) Ved at følge udviklingen af arealerne, bliver man
opmærksom på et eventuelt behov for at gribe ind, hvis en naturtype er i tilbagegang

I alt ha

For at beskrive en af truslerne mod den beskyttede natur, er
andelen af de beskyttede arealer, der er under tilgroning, søgt
opgjort ud fra registreringer af skov i de lysåbne naturtyper.
FOT skov: skovareal opgjort via luftfoto.
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Naturplejeprojekter, tilskud fra naturplejepuljen
16 ansøgninger er i 2010 indgivet til kommunens naturplejepulje, hvoraf 8 fik tilskud. FDF, Ørre Englaug og 6
lodsejere har dermed bidraget til rydning og aftaler om
græsning på knap 30 ha eng og mose, og rydning af
opvækst langs Sunds Nørreå.
Konklusion – beskrivelse af udviklingen
Som det ses af opgørelserne er arealet af de fem naturtyper samlet reduceret med ca. 25 ha siden 2006. Kun
for søer og vandhuller er der registreret en mindre forøgelse af arealet. Udviklingen går således den forkerte
vej i forhold til opfyldelse af de fastsatte mål om at øge
arealet af beskyttet natur.
En af årsagerne kan være ophør af brakordningen, som
bevirkede, at braklagte jorder igen måtte dyrkes som
de blev før braklægningen. Men nogle af disse arealer
er i mellemtiden også registreret som beskyttet natur
efter ændringer af Naturbeskyttelsesloven. Der er aldrig
lavet en generel gennemgang af hvilke arealer, der er
omfattet af begge regelsæt, der i øvrigt administreres
af forskellige myndigheder. Derfor er nogle beskyttede
områder inddraget til landbrug, til skade for den biologiske mangfoldighed.
Opgørelsen over tilgroning af den lysåbne natur viser,
at op imod en ottendedel af den beskyttede natur er
så truet af tilgroning, at den ud fra luftfotos registreres
som skov.
Problemet er klart størst i moseområder, hvor 21,7 %
af arealet, på grund af manglende græsning gror til i
pil, birk og el. På hederne er problemet især opvækst
af nåletræer, herunder den invasive art bjergfyr og
contorta. Nåletræer har udkonkurreret dværgbuskene
på 11,5 % af arealet (læs også om denne problematik i
afsnittet om kommunalt ejet natur).

Indsatsen for den beskyttede natur
Da den beskyttede natur i Herning Kommune ejes af
mange forskellige lodsejere, er det et fælles ansvar at
passe på og pleje naturen på den rette måde. Frivillighed og samarbejde er nøgleord, når det gælder
naturpleje på private arealer. I marts 2010 lancerede
Herning Kommune en tilskudsordning til naturpleje med
en pulje på 250.000 kr., der omfatter pleje af egekrat,
hede, enge, mose og overdrev, pleje langs vandløb,
oprensning af vandhuller og bekæmpelse af invasive
arter. Ordningen giver op til 50 % i tilskud til projekterne. Hele puljen blev brugt i 2010, og det er besluttet
at føre ordningen videre i 2011.
Kommunens indsats i forhold til den beskyttede natur
er dels arbejdet med at administrere reglerne i naturbeskyttelseslovens § 3, dels at informere borgere og

lodsejere om naturtypernes behov for beskyttelse.
Aktiviteter igangsat i 2010 som fremmer målene
om beskyttet natur og bioligisk mangfoldighed
• Lancering af tilskudsordning til naturpleje med en
pulje på 250.000 kr.
• Uddeling af puljemider til 8 ansøgere
(Se også under afsnittene om vandløb, om friluftsliv og
om borgerrettede aktiviteter og samarbejde) .

Skov
Skov har betydning for samfundet på mange måder.
Produktionsmæssigt, naturmæssigt, rekreativt, i forhold
til beskyttelse af grundvand og i forhold til klimaindsatsen, og for den måde vi oplever landskabet på. Derfor
er skovrejsning også et indsatsområde i Herning Kommunes naturpolitik.
I nedenstående afsnit ser vi på skovudviklingen i hele
kommunen som geografisk område. Læs mere om
hvordan kommunen forvalter sine egne skove, i afsnittet om skov under kommunen som virksomhed.

FAKTA
Mål fra naturpolitikken:

At øge skovarealet fra nuværende 17 % til 25
% over en skovgeneration (80 år) – er også et
nationalt mål.
I 2025 skal Herning Kommune rumme
2,2 % mere skov end i dag med 10 % lysåbne
arealer friholdt for beplantning.

Opgørelser
År

ha

Primo 2008

22.489

Primo 2011

24.510

Mål 2025

25.399

Skovareal opgjort via luftfoto (FOT-skov) samt
registrering af fredsskov. Herfra er trukket § 3
arealer der omfatter særlig sårbar natur, idet
denne del ikke må blive til egentlig skov.

* FOT-skov områder der fremstår som bevoksede af skov/krat på luftfotos
* Invasiv art er indførte planter og dyr, som kaldes invasive, når de trives så godt i naturen, at de udkonkur-rerer naturligt forekommende dyr og planter.
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• En del ikke beskyttet skov ryddes lokalt, især for at
skaffe nye harmoniarealer i forbindelse med animalsk
produktion. Et harmoniareal er et areal, hvorpå der
kan og må udbringes husdyrgødning

FAKTA
Mål: At genskabe en god økologisk tilstand i
vores vandløb.

Herning Kommunes indsats for at nå målet om skov er,
udover drift af kommunens egne skove og for eksempel
bynær skovrejsning, primært planmæssig. Kommunen
udpeger bl.a. arealer, hvor skovrejsning er ønsket/uønsket, og sender udtalelser til skovmyndighederne om
konkrete skovrejsningsprojekter. Skovrejsning og -drift
er beskrevet under kommunen som virksomhed.

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

8
7
6
5
4
3
2
1
0

1999

Der er ikke igangsat nye initiativer i 2010 ud over det
løbende arbejde på området.

Herningsholm Å
Bækørredforekomst på 9 målestationer

1998

Aktiviteter igangsat i 2010 som fremmer mål om
skov

At gennemgå og forbedre de fysiske forhold på
ca. 1 km af de mest trængende vandløb.

1993

Den gode historie i 2010
Landmand Vagn Mouritsen i Studsgård har omlagt 5 ha
landbrugsjord til blandet løvskov. Børnene fra Studsgård Friskole har været med til at plante skoven, som
kan bruges rekreativt af skolen og resten af landsbyen.
Landsbyen Studsgård, vil være klimalandsby og har sat
sig et klimamål. Omlægningen bidrager til Studsgårds
CO2-mål med en CO2-reduktion på omkring 67 tons om
året.

Mål fra naturpolitikken:

1997

• En del af den lysåbne natur gror til på grund af
manglende pleje. Nogle af disse lysåbne naturarealer
vil med tiden - hvis der fortsat ikke ryddes og
græsses - blive til skov.

1996

• Der rejses skov som følge af den nationale
skovrejningsindsats.

Der er ca. 750 km offentlige vandløb og et stort antal
private vandløb i kommunen. Vandløbene hører til
enten Storå-systemet, Skjern Å-systemet eller Karup Åsystemet. Vi har ansvar for at vedligeholde de offentlige
vandløb. Vandløbsvedligeholdelsen foretages miljøvenlig
og omfatter oprensning, grødeskæring og rydning af
krat langs vandløbene. Et vigtigt formål med vedligeholdelsen er at sikre, at overfladevand kan ledes væk
fra marker og byer. Vandløbene er samtidig levested for
en lang række dyr og planter, som vi også skal sikre de
bedst mulige forhold. For at forbedre tilstanden yderligere kan det nogle steder være nødvendigt at udlægge gydegrus, lave restaureringer ved f.eks. at slynge et
kanaliseret vandløb og ved at lave okkerbekæmpelse.

1995

Som konklusion kan siges, at skovudviklingen i Herning
Kommune påvirkes af flere modsatrettede tendenser:

Vandløb

1994

Konklusion – beskrivelse af udviklingen
Målet om 2,2 % mere skov i Herning Kommune i 2025
svarer til at 19,2 % af arealet skal være skov. Heraf
kan 10 % være lysåbne arealer i skoven, der er friholdt
trævækst (lysninger, vandhuller og driftsarealer mm.)
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Konklusion – beskrivelse af udviklingen

Der er udlagt gydegrus i følgende vandløb i 2010:

For at registrere antallet af bækørreder el-fiskes der
hvert år i Herningsholm Å på en strækning på 50 meter
på 9 stationer fra Silkeborgvej i øst til Lundgårdskolen i
nordvest. Tabellen viser antallet af målestationer, hvor
der er fanget bækørred de seneste 19 år. 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, fisk, fugle og odder kan trives i vandløbet.

Hallundbæk Kjærgrøft
Ålekiste i Sunds Nørreå
Varhede Å (Tvis Å)
Feldborg Bæk

De seneste års tilbagegang i fangst af bækørred ved
stationerne i Herningsholm Å kan skyldes en lav sommervandføring i juni og dermed for høj vandtemperatur. For at få mere viden om dette, er der opsat en
vandstandsmåler med tilhørende temperaturføler ved
Silkeborgvej.
Udlægning af gydegrus og restaurering af vandløb
Restaurering af vandløb er genopretning af vandløbskvalitet, som er blevet forringet eller ødelagt ved bl.a.
regulering og hårdhændet vedligeholdelse. Genopretning af fiskenes frie passage ved dæmninger, styrt o.l.
hører til de mest almindelige restaureringer. Den frie
passage er livsvigtig for bl.a. laks og havørred, der
kommer ind fra havet for at yngle i vandløb.
Styrtene er nu mange steder erstattet af flade stryg af
sten og grus. For at give laksefiskene nye gydebanker,
kan man lægge grus og småsten ud. Det skaber også
levesteder for smådyr og øger geniltningen af vandet.
Den mest synlige form for restaurering er genslyngning
af udrettede vandløb. Med de ringe kræfter, strømmen i
danske vandløb har, kan det tage flere hundrede år for
strømmen selv at grave egentlige slyngninger, kaldet
mæandre. Derimod ser man ofte, at udrettede bække
selv kan udvikle et slynget forløb, ved at strømmen
former plantebanker, fx vandstjerne og vandkarse, i et
slynget mønster.

I samarbejde med Aulum-Haderup Sportsfiskerforening
og DTU Aqua er der fulgt op på et arbejde, Holstebro
Kommune har startet op i Tvis Å. Her er der udlagt en
lang række gydebanker frem til kommunegrænsen i
samarbejde med lodsejere og lokale fiskeriforeninger.
Der er foretaget restaurering i en række vandløb
er i 2010:
Projektet ved Hallundbæk Kjærgrøft er gennemført
med en vandstandshævning på mellem 30-50 cm på
en ca. 800 meter lang vandløbsstrækning. Hævning
af vandspejl er sket ved udlægning af ca. 300 m3 grus
og større sten. Et sådant tiltag forbedrer samtidig de
fysiske forhold i vandløbet, som forud for projektet var
en vandløbsstrækning uden meget variation og præget
af blød bund.
Kommunen har i 2010 opkøbt ålekisten samt fiskeretten på ålekisten i Sunds Nørreå af Sunds Sø Fiskeriog Bredejerforening. Der er udlagt grus og store sten
på strækningen. Hermed er den fysiske variation på
strækningen væsentlig forbedret, og der er sikret fri
passage for optrækkende fisk.
Projektet i Gindeskov Bæk har bestået i træbeskæring
og lukning af sammenløb med den gamle fødekanal.
Projektet har samlet vandet i Gindeskov Bæks oprindelige snoede forløb, hvilket har bevirket, at vandstanden er hævet på projektstrækningen. Beskæringen af
træer langs med vandløbet har bevirket, at vandløbet
har fået større lysindfald til gavn for grødevæksten.
Opstemningerne ved Kølkær og Kideris Dambrug i
Fjederholt Å er i 2010 blevet nedlagt i forbindelse med
ophør af dambrugsdriften på de to dambrug. Nedlæggelsen af de to dam-brug er en del af Statens vand og
-naturindsats for Fjederholt Å, som forventes færdiggjort i løbet af 2011.
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Okkerbekæmpelse
Okker er et miljøproblem i mange vandløb. 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.
Der er i 2010 oprenset følgende okkeranlæg:
Staldmose Grøft med udløb i Røjenkær Bæk
Feldborg Bæk med udløb i Haderis Å
Vildbjerg Søpark, der leder ud i Tranholm Bæk
Der er etableret et nyt okkerrensningsanlæg i
Birkmose Bæk – et tilløb til Vorgod Å.
Den gode historie 2010
Danmark Center for Vildlaks har startet et projekt for
at øge vild lakseyngel i Skjern Å-systemet, for at følge
udviklingen for naturligt reproducerede laks. Projektet løber fra 2007-2013. I år er tilstedeværelsen og
tætheden af lakseyngel undersøgt ved elfiskeri på i alt
60 naturlige og etablerede gyde- og opvækstområder.
Resultaterne viste, at der blev fundet lakseyngel på 14

af de i alt 17 stationer i Herning Kommune. På én station, Rind Å ved Høgild, blev der registreret en tæthed
på mere end 50 stk. lakseyngel pr. 100 m2 gyde- og
opvækstområde. Der blev desuden registreret 1½-års
laks på 13 af de i alt 17 stationer i Herning Kommune.
Laksene var overvejende udsatte laks. Ved lakseyngelundersøgelsen i 2010 blev der generelt fanget lakseyngel på langt flere stationer i Skjern Å-systemet end
i 2007, og det naturlige udbredelsesområde er dermed
udvidet betydeligt.
Aktiviteter igangsat i 2010, som fremmer mål om
forbedring af den økologiske balance i kommunens vandløb:
• Udarbejdelse af restaureringsprojekter
• Udlægning af gydegrus til laks, havørred og grøn
kølleguldsmed
• Øget opmærksomhed på bæklamprets levesteder
• Etablering af nyt og oprensning af gamle okkeranlæg
• Samarbejde med lystfiskerforeninger om udlægning
af gydegrus
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Ansvarsarter
Ansvararter er dyr eller planter, der er truede, og som
vi har et særligt ansvar overfor. Ansvarsarterne i Herning Kommune er udvalgt ud fra en række kriterier:
• De skal repræsentere forskellige artsgrupper
og levesteder
• De skal findes i Herning Kommune eller umiddelbart
uden for denne
• De skal være truede eller i tilbagegang og må gerne
være omfattet af en eller flere beskyttelsesordninger
• Og så må det gerne være arter med en spændende
naturhistorie eller arter, der er almindeligt kendt i
offentligheden
Der er flere faktorer, der gør sig gældende for om
ansvarsarterne trives: De skal have tilstrækkeligt med
plads og levesteder. Desuden skal der være sammenhæng mellem levestederne, så de kan sprede og
udvikle sig, og så skal de ikke forstyrres så meget, af
menneskelige aktiviteter f.eks. forurening, at de ikke
kan overleve.

FAKTA
Mål:

Green Cities aftale og Count Down
forpligtigelse: Vi vil inden 2010 stoppe tabet
af biologisk mangfoldighed. Og vi vil frem
mod 2015 øge antallet af prioriterede arter/
ansvarsarter.

Mål fra naturpolitikken:

Vi vil undersøge hvilke ansvarsarter, der findes
i Herning Kommune.

Opgørelser
Ud af de 57 arter der i dag er på listen over ansvarsarter, er de 45 fundet i Herning Kommune i løbet af de tre
år fra 2008-2010. (Se listen i bilagsrapporten).
29 af disse er fundet hvert år, mens 10 arter er fundet
2 af de 3 år og 6 arter kun et af årene.
2 arter – Otteradet ulvefod og ensianblåfugl er fundet
første gang i 2010.
Konklusion – beskrivelse af udviklingen
Ved at udarbejde en liste over ansvarsarter i kommunen og ved at indkredse deres udbredelse og levesteder, kan vi kvalificere og målrette vores arbejde for
at bremse nedgangen i biologisk mangfoldighed.
Ved, ud over den generelle indsat, at målrette en del af
indsatsen mod konkrete, truede arter, forventes der et
bedre resultat i forhold til at sikre den biologiske mangfoldighed i Herning Kommune.

For eksempel vurderes det, at en særlig indsats i
forhold til stor vandsalamander også vil tilgodese andre
dyr og planter, der lever i og omkring vandhuller.
Et andet eksempel er, at vi ved afbrænding af hede,
som er en del af naturplejen, kan undgå at afbrænde
de steder, hvor der findes ansvarsarter.
Men det tager mange år før vi, via overvågningen af
ansvarsarterne, kan se hvordan udviklingen er i forhold
til det overordnede mål om at bremse nedgangen af
biologisk mangfoldighed.
Certificering af Herning Kommunes skove i 2010 medfører at ansvarsarter nu overvåges løbende i de kommunale skove.
Endelig er viden om anvarsarter et godt redskab til
formidling til borgere og lodsejere om at være med til
at passe på naturen og de særlige arter.
Den gode historie i 2010
Sommerfuglen Ensianblåfugl er en af de meget specialiserede arter på listen der nu er fundet i Herning
Kommune. Den lægger sine æg på klokkeensian, der er
en anden af vore ansvarsarter. Når sommerfuglelarven
kommer ud af ægget gnaver den sig igennem blomstens
kronblade ind i blomsten, hvor den lever sin første tid.
På et tidspunkt falder larven ned på jorden, hvor den
ved hjælp af noget “snedig kemi” snyder en myreart, så
denne tror, det er en myrelarve. Myren bringer herefter
sommerfuglelarven til myreboet, hvor den fodres og
passet af myrene, vokser op og forpupper sig. Året efter
kommer den fuldt udviklede ensianblåfugl ud af puppen
og forlader myreboet klar til at lægge æg på en klokkeensian –hvis den altså kan finde en.
Aktiviteter igangsat i 2010 som fremmer mål
om at begrænse nedgangen af biologisk mangfoldighed og beskytte ansvarsarterne
• Den generelle naturpleje og vedligeholdelsesindsats bliver, når der er kendskab til ansvarsarter
i de konkrete områder, optimeret i forhold til
ansvarsarternes krav til levesteder
• Der er i 2010, pga besparelser, kun lavet enkelte
paddevandhuller i Herning Kommune.
• Der er i 2010 lavet en kortlægning af Grøn Kølleguldsmed og Kongeguldsmed i en række af
kommunens vandløb
Det vil vi i 2011 som opfølgning på resultaterne i
2010
• Vandløbsgruppen har for 2011 valgt Stalling som
særlig fokusart
• Arbejdet med spredningskorridorer og forbindelses
linjer i området mellem Ørnhøj, Vind og Præstbjerg,
vil blandt andet tage udgangspunkt i ansvarsarter i
området
• Vi vil i 2011 forsøge at konkludere på vores viden
om vores ansvarsarter, hvad ved vi, hvad ved vi
ikke tilstrækkeligt om, og hvad skal vi prioritere
fremadrettet
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Invasive planter og dyr

Opgørelser

Invasive planter og dyr er indførte eller indslæbte arter,
der udgør en trussel mod både almindelige og sjældne
arter i vores natur. I Herning Kommune har vi valgt
at koncentrere indsatsen til bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

DRIFT bekæmper kæmpebjørneklo både på de kommunale arealer og langs vandløb, og har i 2010 brugt 748
timer og 30 liter sprøjtemiddel mod 814 timer og 90
liter sprøjtemiddel i 2009.

Fra 2009 har lodsejere haft pligt til at bekæmpe kæmpebjørneklo. Der har været god forståelse for denne
indsats, og den skal fortsætte. I 2010 har vi fundet 8-9
andre arter, som er på vej frem. Hvis vi sammen med
borgerne går i gang med bekæmpelse nu, kan vi håbe
at holde bl.a. kæmpebalsamin, gyldenris og måske
mink væk fra sårbare naturområder.

FAKTA
Mål fra naturpolitikken:
Fortsat nedgang i udbredelsen af
kæmpebjørneklo

Konklusion – beskrivelse af udviklingen
DRIFT (kommunens entreprenørvirksomhed) bekæmper kæmpebjørneklo på kommunale arealer og langs
vandløb hos private lodsejere, ifølge den indsatsplan,
som blev udarbejdet i slutningen af 2008.
Det vurderes, at indsatsplanen har været effektiv,
og at nedgangen vil fortsætte både i antal lokaliteter
med kæmpebjørneklo og antal planter pr. lokalitet.
Denne vurdering understøttes af det faldende forbrug
hos DRIFT (kommunens entreprenørvirksomhed) til
bekæmpelse langs vandløb.
Da bekæmpelse af bjørneklo er det eneste område i
kommunen, hvor der anvendes pesticider, er nedgangen i kæmpebjørneklo også med til at fremme målet
om ikke at anvende pesticider i Herning Kommune.
Aktiviteter igangsat i 2010 som fremmer mål om
bekæmpelse af kæmpebjørneklo
• Kontrol af bekæmpelse i første uge af juni
• Der er foretaget opringning og sendt brev til
lodsejere, der ikke bekæmper kæmpebjørneklo i tide.
• Opfølgende kontrol
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Konklusion – beskrivelse af udviklingen
Herning Kommune har i 2010 som helhed haft en fremdrift i forhold til målopfyldelse.

Som medlem af det tværkommunale miljøsamarbejde
Green Cities revideres Herning Kommune hvert år af en
ekstern revisor, DS Certificering. Revisionen vurderer
kommunens fremdrift i forhold til de 16 grønne mål og
bæredygtighedsområderne i Green Cities aftalen.

Deponering af affald
Især er der positiv vurdering i forhold til målet om at
nå 5 % deponi i affaldshåndteringen, hvor målet for
tredje år i træk er nået. Procentdelen af affald der
deponeres er en indikator for hvor god genanvendelse
og affaldshåndtering er i kommunen: Jo mindre der
går til deponi, des mere af det sorterede affald bliver
genanvendt. Kommunens lave deponi procent vurderes
derfor som en miljøvenlig håndtering af affaldet.

Revisionsrapporten kan ses som bilag til det grønne
regnskab.

Total opfyldningsgrag

Opgørelse
Nedenstående opgørelser stammer fra Green Cities
Revisionsrapport for Herning Kommune 2010.

Borgerrettede aktiviteter og samarbejde med
erhvervslivet
Det skønnes, at målet om borgerinddragelse og samarbejde med erhvervslivet er nået. Her har Herning
Kommune over mange år udviklet en tradition for et
godt samarbejde med erhvevsliv og borgere om såvel
klima, som miljø- og naturforbedringer og aktiviteter.
Eksempler på dette er: Arbejdet i klimanetværk Herning, Klimalandsby Studsgård, Grøn Herning uge,
samarbejde med borgerne om natur- og friluftsprojekter, inddragelse af lokale varmeværker i forbindelse
med varmeforsyningsplan, samarbejde med landbruget
om energibesparelser mm. – For at opretholde målopfyldelse er det nu centralt, at det samarbejdet med
borgere og erhvervsliv vedligeholdes og udbygges.
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Modellen viser hvor langt Herning Kommune samlet
set er, i forhold til opfyldelse af alle de 16 mål, der er
opstillet i Green Cities miljøaftalen. Grafen skal ses
som den samlede udvikling i forhold til målopfyldelse.
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Luftforurening
Målet om luftforurening ser også ud til at være nået.
Dette skyldes ikke en særlig indsats fra Herning Kommunes side, men derimod at Herning Kommune ikke
ligger inden for Miljøministeriets krav om måling af
luftkvaliteten. Det skyldes bl.a. at partikeludledning
fra trafikmængden og energiproduktion i forhold til
bytætheden ikke vurderes at udgøre nogen sundhedsrisiko. Af denne grund er der ikke foretaget målinger
af luftens kvalitet, og vurderingen af målopfyldelse
beror derfor på et skøn. Selvom partikelforurening ikke
skønnes at udgøre en sundhedsrisiko i et område som
Herning Kommune, udledes der dog stadig skadelige
partikler til luften, og kommunen arbejder da også på
en række områder med nedbringelse af partikelforurening fra bl.a. biltrafik, brændeovne mv. (læs mere i
afsnittet om luftforurening).
Udfasning af pesticider og fremme af biologisk
mangfoldighed
Også hvad angår udfasning af brug af pesticider på
kommunale arealer er der sket en pæn fremgang siden
2009. Dette skyldes en systematisk bekæmpelse af
kæmpebjørneklo, der i 2010 er fundet i langt mindre
omfang end i de foregående år, det betyder også et
betydeligt fald i forbrug af pesticider på kommunale
arealer. Det er nemlig stort set kun ved bekæmpelse
af kæmpebjørneklo, at der anvendes pesticider. At der
er blevet færre Kæmpebjørneklo er også med til at
fremme målet om at stoppe nedgangen af biologisk
mangfoldighed. Her er kommunen også tættere på
målet end i 2010. Forbedring i vurderingen i forhold til
sidste år skyldes flere faktorer; bl.a. at kommunens
skove er blevet certificerede, at der er sket en tydelig
nedgang i udbredelsen af kæmpebjørneklo, og at der er
arbejdet kontinuerligt med målene i naturpolitiken, som
også i 2010 er opfyldt.
Bæredygtighed i politikker
Vedrørende målet om bæredygtighed i alle politikker
er data ikke fyldestgørende , men da en del politikker
indeholder elementer af bæredygtighed betragtes det
som 50 % målopfyldelse.

Udfasning af kemikalier og økologisk dyrkning af
kommunalt ejet jord
En lidt lavere målopfyldelse på 25 % ses på målene om
at dyrke kommunalt ejet landbrugsjord økologisk og
målet om at udfase 13 udvalgte kemikalier. Landbrugsjorden bortforpagtes og det søges at fremme økologisk
forpagtning af områderne, hvilket der er arbejdet mere
målrettet med i 2010 end de to forgående år. Med hensyn til de 13 kemikalier, er det første år, at der er sket
en indsats i form af en kortlægning af kemikalierne som
er foregået i alle Green Cities kommunerne.
Med hensyn til at nå målet om at reducere CO2-udledningen er Herning Kommune i startfasen (25 % målopfyldelse). Det skyldes at der går nogle år fra måling af
baseline (status) i 2007, til man kan registrere resultater af indsatsen i kommunens klimaplan, som først
blev vedtaget i 2009. Ikke desto mindre er der fremgang på området, idet arbejdet med de konkrete tiltag
på en række områder er kommet godt i gang.
Bæredygtigt byggeri, grønne indkøb og
miljøcertificering
Udviklingen i forhold til andre mål som bæredygtigt
byggeri og planlægning, grønne indkøb og miljøcertificering er mere stagnerende. Det skyldes hovdsageligt at det er svært, ressourcekrævende eller lavere
prioriteret at arbejde med disse områder og at finde
tilstrækkelig data til at registrere udviklingen. Det
betyder dog ikke at der ikke arbejdes med områderne.
Det sker bare i mindre omfang eller i langsomt tempo,
hvorfor det ikke kan registreres. Det kan også være
som enkeltstående projekter, f.eks. den nye skole i
Tjørring, som langsigtet strategiarbejde der skal danne
basis for målopfyldelse, så som påbegyndt process med
ny indkøbsstrategi. Det kan også være en langsom,
men planlagt udvikling, som f.eks. kontraktaftale med
Herning Vand A/S om at overgå til miljøledelse. Disse
tiltag er dog ikke nok til at flytte revisionsvurderingen.
Grønne indkøb i indkøbspolitikken ligger dog med 25 %
målopfyldelse noget højre end de to andre områder. Det
skyldes at der er arbejdet mere målrettet og er flere
data på dette område, bl.a. med kommunens deltagelse
i ”Partnerskab for grønne indkøb”
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Økologiske fødevarer
Der er også mål hvor der er sket en tilbagegang. Det
gælder i forhold til indføring af økologiske fødevarer, hvor økologiske fødevarer i 2009 udgjorde 1/4
af indkøbet udgjorde de i 2010 kun 1/5, af samtlige
fødevareindkøb i kommunen, hvilket vil sige at økologi
procenten er faldet fra 25 til 20 procent. Dette skyldes
ressourse- og prioriteringsmæssige årsager.
Vand og støj
For områderne støj og vand, er der enten ikke foretaget
målinger (støj), eller der har ikke været prioriteret ressurcer til at fremskaffe data (vand). For vandområdet
er årsagen, at området er overgået til en ny selskabsform under Herning Vand. Selskabet er relativt nyetableret og ser sig endnu ikke i stand til at indsamle

data til kommunens miljørevision eller sætte miljømål
for området. Med hensyn til støj, er det ligesom luftforurening et problem, der er størst i bykommuner, da det
hovedsageligt er trafikstøj, der skaber gener. Herning
Kommune håndterer støj i det omfang og på de lokaliteter det giver gener for borgeren, men da området,
set i forhold til kommunen som en helhed, udgør en lille
miljøbelastning i forhold til mere presserende miljøproblmer i kommunen, er det blevet nedprioriteret i forhold
til dokumentation overfor kommunens miljørevision.
I rapporten fra miljørevisionen angives, at Herning
Kommune vil kunne fremvise et resultat, der er højere
på flere mål ved en øget fokus på fremskaffelse af
dokumentation, ligesom der kræves en nærmere handlingsplan for andre mål for at kunne nå disse.
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