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Høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2021 for Skanderborg Kommune 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg lokalafdeling har ikke indsigelser mod kommuneplanforsla-
get, men det giver os anledning til følgende bemærkninger: 
 
DN anerkender Skanderborg Kommunes intentioner om at sikre og styrke byernes grønne struktur, således 
som det giver sig udtryk ved udlæg af nye rekreative områder både indenfor og uden for den eksisterende 
kommuneplans rammer. 
 
Kommuneplanforslaget indeholder ikke udlæg af nye boligområder. 
Der sker en udvidelse af landsbyernes afgrænsning ved inddragelse af landbrugsbygninger, der ligger i 
landsbyen eller i direkte tilknytning hertil. Dertil kommer to mindre udvidelser af boligområderne i Javn-
gyde og Blegind. Det giver ikke anledning til bemærkninger herfra. 
 
Det er positivt, at skovene nu også er med i den grønne struktur, og at kommunen fortsat arbejder med at 
få de grønne forbindelser mellem naturområderne styrket. 
 
Retningslinje 7.7 Solenergi udlægger alene et område nær Galten fjernvarmeværk til solfangere. DN skal 
opfordre kommunen til snarest at udarbejde retningslinjer for placering og udformning af solenergianlæg, 
således at der er et grundlag for at behandle de 4 ansøgninger om solenergianlæg, der er fremsendt. 
 
Ud over bemærkningerne til selve kommuneforslaget har DN følgende kommentarer til aktuelle sager: 
 
Der arbejdes med placering af et trailcenter på Fælleden. Umiddelbart forekommer denne placering mindre 
hensigtsmæssig, da det eneste tilgængelige skovområde på nuværende tidspunkt er Anebjerg Skov. Den del 
af Anebjerg Skov, der strækker sig fra Fælleden til Fruering er omgivet af nye boligområder. Beboerne i 
disse områder samt beboerne i Højvangen og Gram benytter denne del af skoven som nærrekreativ om-
råde. Umiddelbart forekommer det vanskeligt, at anlægge spor her til f.eks. heste og mountainbike, uden 
at der opstår konflikter i forbindelse med familiernes daglige brug af skovområdet. Man må jo forvente at 
med den centrale placering af trailcentret samt de gode parkeringsmuligheder, vil det tiltrække mange bru-
gere udefra. DN finder det derfor nødvendigt, at et kommende tillæg til kommuneplanen for et trailcenter 
indeholder en redegørelse for anlæg af spor i skoven samt den virkning det har på beboernes daglige brug 
af skoven.   
 
DN er bekendt med, at ejeren af Vrold Skov (matr.nr. 10 bu, Vrold, Skanderborg Jorder) har søgt om tilla-
delse til at deponere 80.000 m3 (klasse 2) jord, hvilket modsvarer 3.600 vognlæs (á 22 m3). Jorden tænkes 
deponeret langs jernbanen i en højde af mere end 3 meter på et 26.000 m2 stort areal. I kommuneplanfor-
slaget udlægges rammeområde 11.R.08 – Vrold skov og nærliggende engområde (med indslag af mose) – 
som et større natur og jordbrugsområde, samt rekreativt område. Skoven er fredskov og adskiller sammen 
med jernbanen Vrold fra Skanderborg by. Skoven bruges meget som rekreativt sted for borgere i Vrold og 
de tilgrænsende boligområder i Skanderborg (f.eks. Skovparken og Legårdsparken). DN finder den oven-
nævnte deponering i direkte modstrid med tankerne om, at området skal anvendes til naturområde og re-
kreative formål. Entreprenøren foreslår, at der på deponiet kan anlægges en mountainbikebane, hvilket DN 
stiller sig skeptisk til, idet der allerede i nærheden findes mountainbikespor i Skovlunden og i Junges Plan-
tage. 
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