
 

 
              20. november 2020 

 
Strækningsanlægstilladelse til ny forbindelsesvej mellem O. 
Vestergaard-Poulsens Allé og rundkørsel ved N. O. Hansens Vej og 
Transportcenter Allé – godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 
§ 20 
 
Ikast-Brande Kommune, Vej og Park, har på egne vegne, og på vegne af 
Herning Kommune søgt om strækningsanlægstilladelse til etablering af ny 
vejstrækning. Vejstrækningen er beliggende i begge kommuner. 
 
Ikast-Brande Kommune, Natur og Vandløb, samt Herning Kommune giver 
hermed godkendelse til etablering af en ca. 1 km lang ny forbindelsesvej 
mellem O. Vestergaard-Poulsens Allé og rundkørsel ved N. O. Hansens Vej 
og Transportcenter Allé. Godkendelsen er givet efter 
naturbeskyttelseslovens1 § 20, stk. 1 og bekendtgørelse om godkendelse 
af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land2 § 2. 
Godkendelsen forudsætter, at projektet udføres som beskrevet i 
ansøgningsmaterialet. Endvidere skal følgende vilkår overholdes: 

 Der må ikke køres på de beskyttede diger i anlægsfasen (se 
dispensationen til digegennembrud, for yderligere information om 
hvor der må køres). 

 Af hensyn til dyrelivet, må der kun fældes træer i perioden 1. 
november til 30. marts. 

 Der må ikke opstilles kraftigt lys pegende mod vandløb, hverken 
permanent eller i anlægsfasen. 

 Banketterne i den østlige faunapassage skal afsluttes med et top-
lag af ren jord på minimum 20 cm, og udføres, så der er nem 
adgang fra vandløbet til banketten. 

 Faunapassagen midtvejs på vejstrækningen skal afsluttes med et 
top-lag af ren jord på minimum 10 cm. 

 
 
1 jf. LBK nr. 240 af 13/03/2019 
2 jf. BEK nr. 941 af 27/06/2016 
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 Der må ikke ske tilstandsændring i vandhullerne nær 
vejstrækningen, f.eks. i form af sænkning af vandstanden. 
Vandstanden kan midlertidigt sænkes med maks. 10 cm i tre uger 
i perioden 15. september til 15. marts (uden for paddernes 
ynglesæson). Entreprenøren skal sikre, at vandhullet på intet 
tidspunkt udtørres. Der må ikke tilføres andet vand end det, der 
løber naturligt til vandhullerne. Derfor må der i nærområdet kun 
anvendes ”sugespids metoden” til at sænke grundvandet 
midlertidig. Det er op til entreprenøren at finde det mest gunstige 
tidspunkt at foretage en eventuel midlertidig 
grundvandssænkning, sådan at vandhullerne ikke tørrer ud, og at 
grundvandssænkningens-perioden ikke overstiger 3 uger. 

 For at skabe forhold, der kan medføre en højere biodiversitet på 
arealet, må der ikke tilføres muldjord på yderrabatterne, samt evt. 
udyrkede skråninger på vejstrækningen, der ligger i landzone (se 
figur 3). Ligeledes må der ikke tilføres muldjord på rabatterne på 
vejstrækningen inden for byzone (se figur 2). Arealerne skal ikke 
tilsås og efterlades i stedet til naturlig indvandring af lokale 
plantearter. 

 Når yderrabatterne inden for landzone og rabatterne inden for 
byzone er etableret, må de maksimalt slås op til to gange årligt, 
inden 15. maj og efter 1. september af hensyn til plante- og 
dyrelivet. 

 Ved etablering af regnvandsbassinet må der ikke tilføres muldjord, 
og det øverste lag skal udgøres af råjord/sand fra udgravning i 
forbindelse med anlæggelse af vejen. Dette for at skabe de bedste 
forudsætninger for høj biodiversitet i og omkring bassinet. 
Arealerne skal ikke tilsås og efterlades i stedet til naturlig 
indvandring af lokale plantearter (se tilladelse til regnvandsbaseret 
udledning til Skovby Bæk for yderligere information).  

 Museum Midtjylland kontaktes (tlf. 96 26 19 00), inden 
gravearbejdet sættes i gang. Gravearbejdet indstilles straks og 
museet kontaktes, hvis der under gravearbejdet stødes på 
jordfaste fortidsminder. 

 Inden påbegyndelse af arbejdet kontaktes Vestjyske Net (tlf. 96 
12 16 22) for retningslinjer vedrørende færdsel under 
elledningerne. Vejen skal anlægges mellem mast 16 og 17 under 
60 kV ledningen Ikast Syd – Tulstrup. 

Baggrund 
Ikast-Brande og Herning Kommuner ønsker at anlægge en ny 
forbindelsesvej mellem O. Vestergaard-Poulsens Allé og rundkørsel ved N. 
O. Hansens Vej og Transportcenter Allé. De omkringliggende veje er 
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meget belastede af trafik, grundet fortsat stor vækst i de nærliggende 
boligområder. Den nye forbindelsesvej forventes at mindske 
trafikbelastningen på de øvrige veje, og sikre bedre adgang til 
motorvejen. 

 Ikast-Brande Kommune har 10. juli 2020 offentliggjort en 
tilladelse til reguleringsprojekt, med indbygget faunapassage, i 
den private del af Skovby Bæk i forbindelse med vejanlægget. 

 Ikast-Brande Kommune har den 4. september 2020 meddelt 
landzonetilladelse til etablering af et nedsivningsbassin på 
Skovbyvej 5, 7400 Herning. 

 Ikast-Brande og Herning Kommuner har 24. september 2020 
offentliggjort en dispensation til digegennembrud i forbindelse 
med vejanlægget. 

 Ikast-Brande og Herning Kommuner har den 10. november 2020 
på baggrund af en screening truffet afgørelse om, at projektet 
ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. 

 Ikast-Brande Kommune har den 18. november 2020 meddelt 
tilladelse til regnvandsbaseret udledning til Skovby Bæk. 
 

Projektbeskrivelse 
Projektområdet er i forvejen klargjort til etablering af den nye 
vejstrækning, med et ”tomt ben” i rundkørslen ved N.O. Hansens Vej i 
Herning Kommune (jf. figur 1 og bilag 1). Der er desuden med lokalplan 
nr. 302. ”Boligområde, Bøgildvej, Ikast” skabt plads til den første del af 
forlængelsen. Det mellemliggende stykke er placeret under hensyntagen 
til natur og vandløb i området. Vejstrækningen krydser elledninger, med 
master hhv. ca. 60 m nord for vejstrækningen og ca. 140 m syd for. 
 

 

Figur 1. Indtegning af vejanlægget på luftfoto (fra ansøgning). Figur 1 
fremgår ligeledes i bilag 1 i stort format.   

Vejstrækningen er beliggende dels i byzone (mod øst) og i landzone på 
resten af strækningen. Strækningen krydser kommunegrænsen, så ca. 
250 meter af strækningen (mod vest) ligger i Herning Kommune og ca. 
750 meter af strækningen ligger i Ikast-Brande Kommune. 

Arealet er dels ejet af kommunen og dels af privat lodsejer. Den private 
lodsejer forventes eksproprieret i løbet af november 2020. 
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Inden for byzone anlægges vejen med i alt 17,5 meter vejudlæg, 
bestående af en tosporet kørebane, samt mulighed for senere anlæg af 
cykelsti og fortov (jf. figur 2). Inden for landzone anlægges vejen med 11 
meter vejudlæg og 4 meter sikkerhedszone på begge sider af vejen, som 
tinglyses med servitut, men som fortsat kan opdyrkes (jf. figur 3). 

Der er ikke lavet egentlige trafikberegninger på projektet, men et 
umiddelbart skøn ligger på, at der i starten vil køre ca. 1.500 køretøjer pr. 
døgn. En yderligere udviklingen af vejnettet i Herning Kommune vil kunne 
få tallet op på 2.000-2.500 køretøjer i døgnet. 

Vejen krydser en gasledning tæt ved N.O. Hansens Vej. Krydsningen 
etableres med de nødvendige foranstaltninger for at beskytte ledningen. 

 

Figur 2. Tværsnit af vejudlæg inden for byzone (fra ansøgning). 

 

Figur 3. Tværsnit af vejudlæg inden for landzone (fra ansøgning). 

Regnvand fra vejanlæggene ledes via kantopsamling (kantsten og 
asfaltvulst) til brønde og lukkede ledninger. Fra de lukkede ledninger ledes 
regnvandet videre via enten grøfter eller lukkede ledninger til et nyt 
regnvandsbassin, som etableres nord for vejanlægget. Regnvandet 
anlægges med sandfang inden indløb, fast bund og skråninger med en 
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hældning på 1:3. Der etableres neddykket overløb, der udleder 5 liter 
vand pr. sek. til den nærliggende private grøft, som afvander til det 
offentlige, beskyttede vandløb, Skovby Bæk.  

I forbindelse med vejanlægget omlægges forløbet i den private strækning 
af Skovby Bæk mod øst, for at etablere en underført faunapassage for 
odder og padder. Denne strækning af bækken er ikke omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3. Faunapassagen skal være en ca. 30,5 m lang 
og ca. 5,5 m bred passage under vejen, hvor frihøjden over de to 1,5 m 
brede banketter er min. 1,0 m. Banketter såvel som bund i passagen 
etableres i grus og sten og banketterne skal, ifølge vilkårene i afgørelsen, 
afsluttes med et top-lag af ren jord på minimum 20 cm, og udføres, så der 
er nem adgang fra vandløbet til banketten. Der etableres ledehegn på 
hhv. 58 og 10 meter på hver side af faunapassagen på hver side af 
tunnelen. Vandløbsomlægningen og etablering af faunapassagen vil blive 
foretaget, inden der skabes forbindelse til det nuværende forløb af 
vandløbet, for at mindske transport af materiale nedstrøms i vandløbet. 

Ved passagen af den private del af Skovby Bæk hæves vejen ca. 1,6 m 
over nuværende terræn for at tilgodese vejtekniske hensyn samt opnå 
rimelig frihøjde i faunapassagen. Denne del af vejstrækningen er inden for 
byzone, i et lokalplanlagt boligområde. 

Der etableres desuden en ca. 12 meter lang underført faunapassage for 
padder omtrent midt på vejstrækningen, for at skabe forbindelse mellem 
to søer. Der etableres ledehegn på 20 meter på hver side af 
faunapassagen på begge sider af tunnelen.  

Vejstrækningen er projekteret til at gennembryde tre beskyttede diger, 
hvoraf det vestligste ligger i kommunegrænsen mellem Ikast-Brande 
Kommune og Herning Kommune.  

Lovgrundlag 
I henhold til naturbeskyttelseslovens § 20 og bekendtgørelse om 
godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne 
land § 2, skal offentlige anlæg placeres og udformes således, at der i 
videst muligt omfang tages hensyn til de landskabelige værdier og de 
øvrige interesser, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens §1. Disse øvrige 
interesser indebærer at værne om natur og miljø på et bæredygtigt 
grundlag og i respekt for menneskets vilkår og bevarelse af dyre- og 
plantelivet. 
 
I vurderingen af hvorvidt et anlægsprojekt kan godkendes, skal således 
indgå en vurdering af anlæggets mulige påvirkninger af landskabelige 
interesser, naturmæssige interesser, kulturhistoriske interesser samt 
rekreative interesser. 
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Landskabelig værdi 
Vejstrækningen skal gå mellem to bebyggede arealer og mellem to store 
veje, hhv. Herningmotorvejen og Vestergade, som er hovedvejen mellem 
Ikast og Herning. Området benyttes primært til jordbrugsformål, og dele 
af området er lokalplanlagt til boligformål. Nord for den østlige del af den 
planlagte vejstrækning ligger en fredskov og et lille naturområde. 
Beplantning på jorddigerne i marken opdeler visuelt arealet i mindre 
”bidder”. 
Der er således ikke tale om et større uforstyrret landskab eller et 
lavbundsareal, som generelt skal søges undgået ved etablering af større 
anlæg. Den nye forbindelsesvej etableres desuden med så kort en 
vejstrækning som muligt, og digernes beplantning vil til stadighed 
opbryde markernes visuelle udtryk.  

Ved den østlige faunapassage, hæves vejen ca. 1,6 meter over 
nuværende terræn. Da faunapassagen ligger inden for byzone, med 
planer om yderligere bebyggelse, finder kommunerne ikke, at 
terrænændringen vil skæmme de landskabelige værdier i området.  

Ikast-Brande og Herning Kommuner finder derfor ikke, at der skal tages 
særlige landskabelige hensyn, ved etablering af vejen.  

Beskyttet natur 
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 3 må tilstanden ikke ændres på heder, 
moser, enge og overdrev større end 2.500 m2 samt søer over 100 m2 og 
udpegede vandløb. 
 
Nord for vejanlægget findes et udpeget beskyttet vandløb (Skovby Bæk), 
en beskyttet sø og en beskyttet eng. Syd for vejanlægget findes 
yderligere en beskyttet sø. Derudover er der en beskyttet eng og to 
vandhuller umiddelbart sydøst for vejens østlige begyndelse (se figur 4 og 
bilag 2), samt tre relativt nye vandhuller ved det nyopførte plejecenter, 
som ligeledes er beskyttede. Alle de syv vandhuller er beliggende inden 
for en afstand af ca. 150 meter fra den planlagte vej. 

Vandhullerne er besigtiget af Orbicon 25. juni 2020, med eftersøgning af 
padder som hovedformål. Bortset fra i det nordligste vandhul, hvor der 
fandtes få individer af butsnudet frø, fandtes ingen padder i vandhullerne. 
Dog blev særligt det østlige vandhul nærmest vejen vurderet til at have et 
stort potentiale for padder. Det vestligste vandhul, syd for den ønskede 
vejstrækning blev vurderet til ikke at være et potentielt levested for 
padder. Der etableres dog alligevel en faunapassage for padder mellem de 
vestlige vandhuller. Der er i afgørelsen stillet vilkår om, at top-laget i 
faunapassagen udgøres af 10 cm ren jord, så padderne får de bedste 
betingelser, for at vandre mellem vandhullerne. Faunapassagen mod øst, 
indrettes ligeledes, så padder kan benytte den, hvorfor der stilles vilkår 
om et top-lag af 20 cm ren jord. 
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Figur 4. Indtegning af vejforløb på ortofoto fra 2019, med markering af beskyttet 

vandløb med lyseblå stiplet linje, beskyttede søer med blå skravering, beskyttede 

enge med grøn skravering, beskyttede sten- og jorddiger med gul linje, fredskov 

med grøn rund udfyldning og matrikelskel med rødt. Den omtrentlige placering af 

det nye regnvandsbassin er indtegnet med lyseblåt. Pink streger angiver 

faunapassager (se også bilag 1).  

Hvis der skal foretages grundvandssænkning i forbindelse med 
vejanlægget, kan dette potentielt ændre tilstanden af vandhullerne ved 
udtørring, enten midlertidigt eller permanent. Det vurderes, at der ikke vil 
ske en tilstandsændring af vandhullerne, hvis vandstanden midlertidigt 
sænkes med maks. 10 cm i en periode på tre uger, uden for paddernes 
ynglesæson. Entreprenøren skal sikre, at vandhullerne på intet tidspunkt 
udtørres. Der må ikke tilføres andet vand end det, der løber naturligt til 
vandhullerne. Det er derfor et vilkår, at der i nærområdet kun anvendes 
”sugespids metoden” til at sænke grundvandet midlertidig. Det er op til 
entreprenøren, at finde det mest gunstige tidspunkt, at foretage 
midlertidig grundvandssænkning, sådan at vandhullerne ikke tørrer ud, og 
at perioden for grundvandssænkningen ikke overstiger 3 uger. 

Det nye regnvandsbassin, som skal modtage vand fra hele den planlagte 
vejstrækning, udføres med fast bund og skråninger med en hældning på 
1:3. Der skal udledes vand til det beskyttede vandløb, Skovby Bæk, via en 
eksisterende privat grøft. Udledningen foregår ved et neddykket overløb 
med en udledningshastighed på 5 l/s. Ikast-Brande Kommune har 18.  
november 2020 meddelt tilladelse til udledning af spildevand i henhold til 
miljøbeskyttelseslovens3 § 28. Det er i udledningstilladelsen vurderet, at 
Skovby Bæk har tilstrækkelig hydraulisk kapacitet til at modtage 
udledningen, samt at udledningen ikke vil medføre en øget stofbelastning 
eller yderligere tilførsel af sand. Udledningen vil ikke give anledning til 
erosion af bund og brinker. Der er i udledningstilladelsen fastsat nærmere 
vilkår for udformning af regnvandsbassin og vandudledning, som sikrer 

 
 
3 LBK nr. 1218 af 25/11/2019  
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hensyntagen til miljø og vandløb. På baggrund af udledningstilladelsen, 
vurderer Ikast-Brande og Herning Kommuner, at udledningen ikke vil 
forårsage en tilstandsændring i det beskyttede vandløb.  

Vejprojektet vurderes ligeledes ikke at ville forårsage en tilstandsændring 
i den nærliggende beskyttede natur. Ingen af naturtyperne påvirkes 
direkte, hverken i anlægs- eller driftsfasen. Kommunen vurderer derfor, 
på baggrund af de stillede vilkår, at der ikke skal meddeles dispensation 
til det ansøgte anlæg efter naturbeskyttelseslovens §3. 
 
Natura 2000-områder 
Det ansøgte udføres uden for Natura 2000-områder (internationale 
naturbeskyttelsesområder). Nærmeste Natura 2000-område er nr. 75, 
”Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund plantage” som består af 
habitatområde nr. 64. Området ligger ca. 7,5 km sydøst for det ansøgte 
projekts placering. Udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 64 ses i 
bilag I. 
 
Skovby Bæk vil modtage overfladevand fra vejstrækningen. Vandløbet er 
en del af vandoplandet Nissum fjord. Dermed har det ansøgte en 
hydrologisk forbindelse til Natura 2000-område nr. 65, Nissum Fjord, som 
består af fuglebeskyttelsesområde nr. 38 og habitatområde nr. 58. 
Udpegningsgrundlaget for disse ses i bilag I. 

Ikast-Brande og Herning Kommuner vurderer, at evt. biologiske 
konsekvenser ved anlæg og drift af vejstrækningen, vil være af lokal 
karakter, og dermed ikke påvirke det terrestriske Natura 2000-område, 
der ligger 7,5 km væk. I forhold til den hydrologiske forbindelse til Natura 
2000-område nr. 65, er det i udledningstilladelsen efter 
miljøbeskyttelseslovens § 28, sikret, at der ikke vil ske en væsentligt 
større stofbelastning i vandløbet, end der findes for nuværende. Der vil 
heller ikke ske nogen yderligere tilførsel af sand. Da udledningspunktet 
ligger ca. 80 km fra Natura 2000-område nr. 65, får vandet en lang 
opholdstid i vandløbet, inden det når frem til Natura 2000-området. Derfor 
vil en evt. øget stofbelastning fra projektet være fortyndet eller 
forsvundet. 

Ikast-Brande og Herning Kommuner vurderer på ovenstående baggrund, 
at projektet ikke i sig selv – eller i forbindelse med andre planer og 
projekter – vil kunne påvirke Natura 2000-områderne, og ikke vil være en 
hindring for, at målsætningerne for Natura 2000-områdernes tilstande nås 
og opretholdes.  
 
Beskyttede arter 
Af bilag IV til EU-habitatdirektivet fremgår en række dyre- og plantearter, 
som er strengt beskyttede, uanset om de forekommer inden for et af de 
udpegede Natura 2000-områder eller udenfor. På den baggrund må der 
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ikke gives tilladelse til aktiviteter, der kan beskadige eller ødelægge de 
pågældende dyrearters yngle- og rasteområder.  
Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) har undersøgt forekomsten af 
bilag IV-arter i Danmark i et kvadratnet på 10 x 10 kilometer. I hvert 
kvadrat registreres tilstedeværelse eller fravær af arten. I DCE´s 
kvadratnet, som omfatter det ansøgte, er der fundet følgende bilag IV 
arter: sydflagermus, odder, markfirben, spidssnudet frø og ulv. 

Spidssnudet frø: Ikast-Brande og Herning Kommuner har ikke detaljeret 
kendskab til de enkelte arters forekomst i projektområdet. En art, som 
potentielt vil kunne blive påvirket af vejanlægget er spidssnudet frø, som 
vil forventes at kunne benytte jorddiget som spredningsvej mellem to 
søer. Ved anlægget skal diget gennembrydes af vejen, hvormed den sikre 
spredningsvej for arten forsvinder. I forbindelse med anlæg af vejen 
etableres dog en faunapassage specifikt til padder, hvorfor artens 
spredningsmuligheder ikke vurderes at blive påvirket af projektet.  

Odder: Ikast-Brande Kommune vurderer, at vandløbene i området ikke 
har en karakter, der gør dem egnede til yngle- eller rasteområde for 
oddere. Dog kan det ikke afvises, at der forekommer odder i området. 
Oddere forstyrres af kraftigt lys. Derfor må der ikke i arbejdsperioden, 
eller permanent, opsættes kraftig belysning mod vandløbene. Der 
etableres ligeledes en faunapassage til oddere ved vandløbet mod øst, 
hvorfor det ikke vurderes, at arten påvirkes negativt af projektet. 

Flagermus: Vejen gennemskærer to diger med forholdsvist gamle træer, 
der evt. kan fungere som yngle-eller rasteområde for flagermus. 
Derudover skal der fjernes nogle energipoppeltræer for etablering af 
regnvandsbassinet. Poppeltræerne er få år gamle og vurderes ikke som 
egnet yngle- eller rasteområde. Sydflagermus, som er observeret indenfor 
10 x 10 km kvadranten, benytter dog udelukkende bygninger som yngle- 
og rasteområde. Da det kun er enkelte ældre træer, der skal fældes, 
vurderes det ikke at have indflydelse på den økologiske funktionalitet af 
en eventuel bestand af øvrige flagermusarter, tilknyttet træer. Generelt er 
det problematisk for flagermus, når ledelinjerne i landskabet, f.eks. i form 
af læbælter, forsvinder eller bliver brudt. Det vurderes dog ikke at være 
problematisk i forhold til vejanlægget, da sydflagermus primært er 
tilknyttet bebyggelse, og de berørte diger ikke ligger i umiddelbar 
forbindelse med bebyggelse. Sydflagermus tiltrækkes desuden af 
insekterne, der søger mod vejbelysningen, og vil derfor kunne gavnes af 
vejanlægget. 

Ulv: Ulvene i Danmark yngler primært i store plantager og de færdes 
generelt over store arealer. Området ved vejanlægget vurderes, i 
forvejen, at være for forstyrret af menneskelig aktivitet, til at være et 
betydningsfuldt yngle- eller rasteområde for ulv. 
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Markfirben: Markfirben findes primært på lysåbne arealer med en 
sydvendt skråning. Digerne kunne potentielt være et egnet levested for 
markfirben, men de fremstår meget tilgroede, og uden lysåbne 
skråninger, og vurderes derfor ikke at være et yngle- eller rasteområde 
for markfirben. 

Sammenfattende vurderer Ikast-Brande og Herning Kommuner, at 
vejanlægget, med de opstillede vilkår og de planlagte 
afværgeforanstaltninger i form af to faunapassager, ikke i sig selv, eller i 
forbindelse med andre planer, vil medføre beskadigelse eller ødelæggelse 
af yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de 
dyrearter, der er optaget i Habitatdirektivets bilag IV, litra a), samt ikke 
vil medføre ødelæggelse af livsstadier af de plantearter, som er optaget i 
Habitatdirektivets bilag IV, litra b).  
 
Vandområdeplaner 
Skovby Bæk er målsat til at skulle opnå en god økologisk tilstand. I 
vandområdeplanerne 2016-2021, er vandløbet angivet som værende af 
moderat økologisk tilstand. Ikast-Brande og Herning Kommuner vurderer 
ikke, at anlægget af vejen vil påvirke muligheden for opnåelse af 
målsætningen for vandløbet negativt, da regnvandet ikke strømmer 
direkte til bækken, men opnår en vis grad af rensning i 
regnvandsbassinet. Det konstante udløb fra regnvandsbassinet, kan 
endvidere modvirke udtørring af vandløbet. 
 
Beskyttede diger 
Efter museumslovens4 § 29 a, stk. 1 må der ikke foretages ændring i 
tilstanden af sten- og jorddiger eller lignende. Museumslovens § 29 a er 
en forbudsbestemmelse, hvis formål er at sikre sten- og jorddiger som 
kulturhistoriske spor og sikre de biologiske og landskabelige interesser, 
der knytter sig til digerne. 
 
Vejstrækningen er projekteret til at gennembryde tre beskyttede 
jorddiger. Ikast-Brande Kommune og Herning Kommune har pr. 24. 
september 2020 meddelt dispensation til gennembrud af digerne.  

 
Skovbyggelinje 
Vejstrækningen ligger delvist inden for skovbyggelinjen. Ifølge 
naturbeskyttelseslovens § 17 må der ikke placeres bebyggelse, 
campingvogne og lignende inden for en afstand af 300 m fra skove. For 
privatejede skove gælder dette kun, hvis arealet udgør mindst 20 ha 
sammenhængende skov. Kommunerne vurderer at vejanlægget ikke 

 
 
4 LBK nr. 358 af 8. april 2014  
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falder ind under forbudsbestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 17, 
da en vej med almindlig vejbelysning ikke karakteriseres som bebyggelse.    
 
Kulturhistoriske og rekreative interesser  
Der er ikke, ud over jorddigerne, påvist kulturhistoriske interesser i 
projektområdet, ligesom området ikke i Kommuneplanen for 2017-2029 
er angivet som et område med landskabelige eller rekreative interesser.  
Jorddigernes kulturhistoriske funktion, som markering af matrikelskel og 
ejerlavsgrænser, vurderes ikke at gå tabt ved digegennembruddene, da 
den resterende del af digeforløbene er meget langt, og digerne for 
nuværende fremstår ret tydelige i landskabet. 

Vejprojektet hindrer ikke adgangen til fredskovs-arealet nord for 
projektet, eller de øvrige rekreative arealer inden for byzonen i Ikast by. 

Ikast-Brande og Herning Kommuner vurderer derfor, at der ikke er 
væsentlige kulturhistoriske eller rekreative interesser, der påvirkes 
negativt af anlægsprojektet. 

 
Konklusion 
På baggrund af ovenstående natur- og landskabsvurderinger m.v. er det 
Ikast-Brande (Natur og Vandløb), og Herning kommunes opfattelse, at der 
kan meddeles tilladelse til projektet efter naturbeskyttelseslovens § 20, 
da: 

 Der er begrænset landskabelig værdi i området, og 
vejstrækningen inden for landzone placeres tæt på eksisterende 
terræn, hvorved vejens synlighed i landskabet minimeres. 

 Projektet ikke medfører væsentlige negative konsekvenser for 
arter eller naturtyper beskyttet af habitatdirektivet og ikke er til 
hinder for, at der kan opnås gunstig bevaringsstatus på 
nærliggende Natura 2000-områder. 

 Projektet kun i minimal grad, eller slet ikke, påvirker 
kulturhistoriske og rekreative interesser. 

 Der er stillet en række vilkår, som hindrer eller minimerer 
påvirkningen af natur, miljø og omgivelser. 

Det er således kommunernes opfattelse, at de opstillede vilkår for 
afgørelsen, i tillæg til vilkår i øvrige afgivne myndighedsafgørelser, i 
tilstrækkelig grad afhjælper vejanlæggets eventuelle negative 
påvirkninger af natur, kultur, landskab og rekreative muligheder. 

 
Offentliggørelse 
Denne afgørelse offentliggøres på Ikast-Brande og Herning Kommunes 
hjemmesider 20. november 2020. 
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Klagevejledning 
Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens § 20 kan ikke påklages. Hvis 
kommunernes afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal evt. 
sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter, at 
afgørelsen er meddelt. 
 
Med venlig hilsen 
 
Irene S. Møller               Tina Mønster                   Lennarth Espersen  
  
Biolog                 Naturmedarbejder                 Naturmedarbejder 
Ekstern konsulent           Ikast-Brande Kommune         Herning Kommune 
 
 
 
Kopi til:  
 Lodsejer, matr.nr. 44 Ravnsvad By, Ikast og matr.nr. 1r Skovby By, 

Gjellerup, Esben Hansen, Skovbyvej 5, 7400 Herning 
 Miljøstyrelsen, e-mail: mst@mst.dk   
 Dansk Ornitologisk Forening, e-mail: natur@dof.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, Ikast-Brande, e-mail: ikast-

brande@dof.dk 
 Dansk Ornitologisk Forening, Herning, e-mail: herning@dof.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: dn@dn.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, Ikast-Brande, e-mail: dnikast-

brande-sager@dn.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening, Herning, e-mail: dn@dn.dk  
 Friluftsrådet, Kreds Midtvestjylland, e-mail: 

midtvestjylland@friluftsraadet.dk  
 Dansk Kano og Kajak Forbund, e-mail: miljo@kano-kajak.dk 
 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, e-mail: 

dbf.oestjylland@gmail.com og jyllandskredsen@botaniskforening.dk  
 Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk  
 Danmarks Sportsfiskerforbund, Vestjylland, e-mail: 

vestjylland@sportfiskerforbundet.dk  
 Museum Midtjylland, e-mail: vjp@museummidtjylland.dk og 

mwo@museummidtjylland.dk 
 Dansk Forening for Rosport, e-mail: dffr@roning.dk  
 Dansk Entomologisk Forening, def@entoweb.dk  
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Bilag 1: Indtegning af vejanlægget på luftfoto (fra ansøgning):  
 

 
 
 



 
Bilag 2: Markering af beskyttet natur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15 

 
Bilag 3: Udpegningsgrundlag for NATURA 2000-områder: 

 

 
 


