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FORORD INDHOLD
Denne helhedsplan er en opfølgning på Herning Kommunes Strategi for Landdi-
strikterne, hvori det hedder:

”Kommunen og den enkelte by skal i fællesskab udarbejde en masterplan for den 
pågældende by. Masterplanen skal som udgangspunkt indeholde alle elementer, 
der er afgørende for byens videre udvikling.”

Helhedsplanen er udarbejdet på et planværksted, som foregik på Skarrild skole 
i dagene fra den 28. til den 30. juni 2010. På førstedagen mandag den 28. juni 
gennemgik konsulenterne problemer og muligheder for Skarrild sammen med en 
række inviterede borgere fra byen. Stort set alle med interesse for byens ve og vel 
var inviteret og en frugtbar og inspirerende aften gav et godt grundlag for de føl-
gende dages arbejde med at udarbejde helhedsplanen for Skarrild. Planarbejdets 
resultater blev præsenteret på et velbesøgt borgermøde om aftenen den 30. juni.

Borgernes bemærkninger fra borgermødet er for størstedelens vedkommende 
indarbejdet i dette forslag til helhedsplan. 

Helhedsplanen er nu færdig og ligger tilgængelig på Herning Kommunes hjemme-
side og på skarrild.dk. Vi håber, at du giver dig tid til at hente planen og læse den 
og ikke mindst håber vi, at de mange forslag kan øge sammenholdet i Skarrild og 
få alle byens borgere til at være med til at gøre en indsats for, at gøre byen til et 
endnu bedre sted at bo og leve.

Du har mulighed for at komme med bemærkninger til planen frem til mandag den 
16. august 2010. Bemærkninger og suplerende forslag kan sendes til underteg-
nede.

Det er vigtigt at påpege at planen ikke er bindende for Herning Kommune, bor-
gerne og grundejerne. 

Helhedsplanen er en inspirationsplan, som kan bruges:

• Som Skarrild’s bidrag til den kommende kommuneplanlægning for Herning 
Kommune.

• Som igangsætter af private initiativer i byen, herunder fx mindre projekter, som 
vi laver i fællesskab, eller større projekter, hvor både kommune, investorer, fonde 
og os selv bidrager til realiseringen.

• Som grundlag for større ansøgninger til Herning Kommunes landdistriktsmidler 
og LAG’ernes midler og fx Socialministeriet om områdefornyelse, til kommunen 
om bygningsfornyelse og andre fonde og puljer.

Med venlig hilsen

Poul D. Kæseler

Formand for Skarrild Borgerforening

pdkaeseler@mail.dk
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PLANENS HOVEDMÅL
Skarrild har gennem årene kunnet holde et ret stabilt befolkningstal omkring 310 
indbyggere. Det er lykkedes på trods af, at der ikke er bygget mange nye boliger 
de senere år. Men udskiftning og foryngelse af befolkningen på længere sigt er en 
nødvendighed, hvis vi skal bevare skole, børnehave, SFO, købmand og det høje 
aktivitetsniveau i foreninger mv.

Det er derfor et hovedmål, at koncentrere og udbygge de offentlige tilbud og de 
private aktiviteter omkring Skarrild Landsbycenter. Det betyder, at skole, børne-
have, fritidshjem, kulturhuset med hal og idrætsfaciliteter fortsat skal arbejde 
tæt sammen og udbygge samarbejdet med de andre landsbyer i kommunen om 
fælles læring, kulturtilbud, efteruddannelse mv. Konkret betyder det, at Skarrild 
Stadion fl yttes til området vest og nord for skole og hal. Der gives mulighed for, 
at hallen kan udvides og tilføres en række nye tilbud som f.eks. IT-café, billar-
drum, motionsrum, kantine, møderum for pensionister og dagplejere.

Gennem udlæg og byggemodning af attraktive boligområder med nærhed til 
Skjern Å og Nationalparkens kvaliteter skal vi øge efterspørgslen efter boliger i 
Skarrild.

Adgangen til Skjern Å Nationalparken skal forbedres gennem anlæg og god 
skiltning af et sammenhængende stinet. Aktiv benyttelse af nationalparken skal 
fremmes, og vi skal udnytte nærheden til nationalparken til at skabe en række 
spændende tilbud til turister og fastboende for herigennem at øge både bosæt-

ning og indtjening i byen. Det kan ske ved at etablere PORTEN TIL SKJERNÅ, et 
nyt område med en række spændende fritidstilbud for alle, der vil besøge natio-
nalparken.

Tilgængeligheden til Skjern Å, det åbne land og naturområderne skal forbedres 
gennem etablering af et sammenhængende stisystem rundt om byen, hvorfra der 
er forbindelser til f.eks. stier langs åen, Dalgaskanalens dæmning og rundt om de 
nærliggende søer.

Den nuværende hytteby skal udvides betragteligt. Det skønner vi er muligt med 
den attraktive beliggenhed nær Skjern Å og nationalparken. Hyttebyen har et stort 
potentiale, fordi den vil repræsentere et tilbud om en billigere fritidsbolig end de 
traditionelle sommerhusområder langs vestkysten. Desuden har man her nærhe-
den til større byer som Herning, Brande, Ikast m.fl .

Byens åbne og offentlige rum skal forskønnes og gøres mere aktive. Herning 
Kommune skal være bedre til at vedligeholde sine arealer.

Der skal løbende gøres en indsats for at fi nansiere planer og ønsker. Det kan ske 
gennem samarbejde med Herning Kommune, etablering af andelsselskaber, frivil-
lig indsats og supplering af alle budgetter med midler fra fonde og puljer.



4 SKARRILDhelhedsplan

Skarr i ld  1842
Stemningsbi l leder  f ra  en svunden t id
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Skarr i ld  1900
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Skarr i ld  I  DAG
Vi synes selv, at Skarrild er en ualmindelig velfungerende landsby. Her er - næsten 
- alle de grundlæggende faciliteter, man som borger kan have behov for. Vi har 
skole fælles for Skarrild og Karstoft fra 0. til 6. klasse med 130 børn, 

Børneinstitutionen Kaldalen med 110 børn i alderen fra 2,9-12 år. I børnehaven 
går der ca. 40 børn og i fritidshjemmet Uglebo går der ca. 45 børn fra 0. til og 
med 2 klasse. Og i Ørnereden på skolen går der ca. 25 børn fra 3. og 4. klasse 
(2009-tal). Herudover er der kommunal og privat dagpleje.

På privat initiativ og med kommunal støtte er der etableret en ungdomsklub, som 
har åbent hver anden fredag. Desuden kan de unge benytte hallen.

Vi har et kulturhus med hal og mødelokaler, Skarrild stadion med idrætspladser 
og klubhus, kirke, turisthus, købmand, autoværksted, et lille museum, et privat 
købmandsmuseum og ikke mindst en velfungerende borgerforening som er cen-
trum for en masse aktiviteter. Borgerne deltager gerne som frivillige i udviklings-
projekter for byen, så resurser og viljer er til stede i rigt mål.

Skolen har det fi nt med moderne og velvedligeholdte bygninger og faciliteter. Dog 
trænger børnehavens midlertidige barak til at blive erstattet med en ny bygning. 
Skolen er centrum i det nyligt indviede Skarrild Landsbycenter, som er et fælles 
forum for skole, børnehave, SFO, kulturhuset, foreningerne og idrætten i byen.
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Bevaring, af det vi har, har helt klart 1. prioritet. Mister vi skolen og købmanden 
går det først rigtigt galt. Det er derfor vigtigt, at der løbende kommer børnefami-
lier til byen.

Ser man på prognosen for skoledistriktet og Skarrild by giver det ikke grund til 
den største optimisme. Børnetallene er faldende i alle aldersklasser. Mens det 
samlede antal indbyggere forventes at være stabilt. Det grundlæggende boligpro-
gram siger 2 boliger/år. En vækst i børnetallet kræver en hurtigere udskiftning af 
de ældre beboere og/eller et øget nybyggeri, som kan tiltrække fl ere børnefamilier.

 

Der er ikke mange arbejdspladser tilbage i byen. Vi har en elevatorvirksomhed, en 
elinstallatør, et autoværksted, købmanden og enkelte serviceerhverv som f.eks. 
frisør. Vi har ikke megen tro på, at det vil være muligt at skabe nye arbejdspladser 

inden for mere traditionelle erhverv, men gennem øget turisme tror vi, at der er et 
potentiale, som ikke alene vil kunne skabe et antal arbejdspladser med også øge 
omsætning, indtjening og bosætning i Skarrild.

Der er også fl ere tilbud til turisterne: lidt uden for byen fi ndes tjæreovnene, hvor 
man fremstillede tjære af træ. Ved broen over Skjern Å fi ndes kanopladsen, som 
er rasteplads for kanofarere. Her er 2 sheltere, bålhus og borde og bænke til ca. 
100 personer. Den helt store turistattraktion er naturligvis Skjern Å Nationalpar-
ken (endelig udpegning forventes snart). Nationalparken strækker sig fra Arnborg 
i øst til Vostrup i vest og med 2 tunger mod nord og en mod syd. Centrum i 
parken er Borris Sønderland. Mange byer vil forsøge at drage fordel at nærhe-
den til nationalparken. Det er derfor vigtigt at handle hurtigt og vælge det rigtige 
tilbud. Her vil Skarrild klart forsøge at byde ind.

Skarrild by 
Aldersgrupper 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0-2 år 13 14 13 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
3-5 år 11 12 11 11 12 12 11 10 10 11 11 10 11 10 10
6-16 år 60 59 50 49 47 43 43 42 41 40 40 40 40 39 39
17-24 år 23 22 29 28 29 30 29 28 27 28 27 26 26 26 25
25-39 år 58 53 50 49 52 52 52 52 51 53 52 52 52 52 52
40-59 år 74 79 82 82 82 82 86 86 86 87 87 88 87 86 85
60-64 år 19 19 15 16 14 16 16 16 17 17 17 18 19 20 20
65-74 år 35 33 36 31 32 28 30 29 26 28 27 26 25 26 25
75-84 år 13 16 16 20 22 24 23 23 26 25 26 26 27 27 27
85+ år 4 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 10 11 12
Hovedtotal 310 310 307 303 307 304 306 305 303 308 307 306 309 308 307

Skarrild skoledistrikt 
Aldersgrupper 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0-2 år 50 48 43 39 39 38 38 37 37 37 37 37 37 37 36
3-5 år 38 39 42 46 45 41 39 38 38 38 37 37 37 37 36
6-16 år 220 213 194 188 180 175 171 167 159 155 152 150 149 147 145
17-24 år 78 80 93 91 95 94 93 90 93 92 89 86 83 82 81
25-39 år 195 185 179 175 176 174 173 172 168 169 167 166 166 165 164
40-59 år 327 331 331 332 327 324 322 314 314 313 309 307 303 298 290
60-64 år 63 56 54 56 59 63 64 69 72 69 69 68 66 68 72
65-74 år 82 85 88 81 82 78 80 79 74 78 79 78 80 82 82
75-84 år 32 36 36 37 37 40 40 40 44 43 43 45 47 46 47
85+ år 9 10 10 10 11 11 11 12 13 13 15 16 16 17 18
Hovedtotal 1.094 1.084 1.070 1.057 1.051 1.037 1.030 1.018 1.010 1.008 998 988 985 978 971
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Traf ik  og byrumKommuneplan
Herning Kommune har lige vedtaget kommuneplanen for de kommende 12 år. 
Kommuneplanen for Skarrild indeholder meget gode muligheder for, at vi kan 
opfylde helhedsplanens hovedmål. Trods det, at vi er omfattet at en stor mængde 
bindinger i form af beskyttelseslinjer og restriktioner i det åbne land, udlægger 
kommuneplanen store områder til nye boliger, fritidsområder og sommerhuse. Se 
ovenstående kort

Der udlægges areal til et gennemsnitligt årligt boligbyggeri på 2 boliger i planpe-
rioden. Der udlægges areal til nye boliger mellem Skjern Å Nørrekanal og Skjern-
vej. Der skal i den videre planlægning tages hensyn til den nære beliggenhed ved 
den eksisterende gård samt slugten med vandløbet, der udgør adskillelsen af de 
to boligområder. Første etape er arealet vest for slugten.  Der er i kommuneplanen 
mulighed for at fl ytte boldbanerne fra deres nuværende placering til en placering 
ved skole og hal. Når boldbanerne er etableret ved skole og hal, kan der på de 
nuværende arealer etableres sommerhuse/hytter.  Øst for Sdr. Ommevej syd for 
Skjern Å er der mulighed for at etablere jordbrugsparceller.

Skarrild er bygget op omkring vejkrydset Hovedgaden/Assingvej og Skjernvej. 
Hvor de to veje mødes er der etableret en meget stor rundkørsel, som dæmper 
bilernes hastighed i den centrale del af byen. Ikke desto mindre køres der ofte for 
stærkt, især på Skjernvej, men også på Hovedgaden, hvor det giver utryghed for 
forældrene at sende børnene i skole. Skjernvej er næsten facadeløs, så her giver 
hastigheden ikke så mange problemer, men i forbindelse med etablering af et 
sammenhængende stisystem rundt om byen foreslås det, at der etableres 4 mid-
terheller ved indkørslen til byen, så passage af vejene gøres mere sikker og tryg.

Der bør etableres naturstier langs Skjern Å til Arnborg, og mod vest i hele den 
kommende Skjern Å Nationalpark.

Den sydlige del af Hovedgaden/Sdr. Omme Vej er for nylig renoveret, og der er 
etableret to ikke særligt virkningsfulde chikaner. Der køres stadig for stærkt og 
af til kører en bil højre om - gennem rabatten - og forbi chikanen. Ærgerligt, når 
man alligevel var i gang. På hovedgaden nord for Skjernvej, hvor bebyggelsen er 
tættere, køres der også for stærkt. Her kunne hastigheden dæmpes med hævede 
fl ader ved alle vejudmundinger, og det kunne gøres mere sikkert at færdes på 
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cykel langs Hovedgaden med afstribning af kantbaner på den 8 meter brede 
kørebane.

Morgen og eftermiddag mødes fl ere skolebusser på Skolevejen. Her stiger en del 
børn om til andre busser for at blive fragtet til andre skoler. Det giver af og til far-
lige og lidt kaotiske tilstande. Når busserne kører igen, vender de bag skolen, og 
her kunne det overvejes at foretage omladningen af skoleeleverne på vejen tilbage 
fra svingpladsen, hvor der tilsyneladende er god plads. 

Den regionale busrute mellem ? og ? standser og vender på bytorvet ved Hoved-
gaden. En mindre del af  torvet er indrettet med fl isebelægning, bænke. læskur, 
2 træer og et lille springvand. Det skønnes, at det er meget plads at bruge for, 
at bussen 5-6 gange om dagen kan vende. Der er derfor ønske om, at fi nde en 
anden løsning på bussens vendebehov for at give mulighed for at kunne indrette 
torvet med nogle mere brugervenlige aktiviteter, som f.eks. skaterbane og par-
courbane. Der bør fortages en trafi kteknisk vurdering af muligheden for at ændre 
forholdene.

Også på andre pladser i byen dominerer trafi kken, parkerede biler og store asfalt-
fl ader.

Rundkørslen er meget dominerende og er ikke noget egentligt bymæssigt ele-
ment. Det understreges af de omkringliggende og nøgne asfalterede p-arealer. 
Her kunne forskønnelse med bl.a. begrønning/træplantning og ny belægning 
hjælpe meget på ankomstindtrykket,

P-pladsen foran kirken og ved turistkontoret fremstår også bar og øde. Også her 
kunne forskønnelse med bl.a. begrønning/træplantning og ny belægning hjælpe 
meget på helhedsindtrykket.

I hovedstrukturplanen er der vist en signatur for omdannelsen af pladserne, en egentlig omdannelse 
af pladserne kræver en detaljeret skitse projekt, som ikke er omfattet af denne plan. 
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Det grønne Bindinger
Skarrild gennemskæres af Skjern Å og beliggenden i et naturskønt område. Områ-
det er pga. sin særlige landskabelige karakter omfattet af en række bindinger som 
beskrives  i næste afnist. Området indeholder et rigt fugleliv.

Der er en forventning om at Skjern Å Nationalpark vedtages indenfor den nærme-
ste fremtid.

Ved Skarrildhus er kendt for sine rhododendronpark, borgerne har foreslået at 
også Skarrild bliver kendt for rhododendron. F.eks. kunne rundkørslen opfriskes 
med rhododendron. 

Med Skarrilds beliggenhed i den kommende nationalpark er det naturligt, at 
byen og dens omgivelser er begrænset af særdeles mange beskyttelseslinier, 
naturbeskyttelse og andre restriktioner på arealanvendelsen. Der er dog grund 
til at bemærke at begrænsningerne til trods, er det i kommuneplanen lykkedes at 
reservere mange og store arealer til fremtidig byudvikling og fritidsformål.

Her på siden er de vigtigste restriktioner vist på kort. Yderligere information om 
de mange restriktioner kan hentes på Danmarks Miljøportal, data om miljøet i 
Danmark www.kort.arealinfo.dk

Målforhold 1:10000
Dato 25/6-2010

Signaturforklaring
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I det politiske arbejdsgrundlag for sammenlægningsudvalget/byrådet for Herning 
kommune 2006-09 er formuleret følgende målsætninger for landdistrikterne:

• At der fortsat bør sikres en udvikling af landdistrikterne bl.a. gennem  
 sikring af kvalitet i naturplanlægningen, boligudstykning og infrastruktur 

• At det er et mål at udvikle landdistrikterne som minimum ud fra de  
 handlemuligheder, der fremgår af den nationale landdistriktspolitik, såle 
 des at alle borgere i landdistrikterne får et udviklingsperspektiv

• At der sikres en fortsat videreudvikling af et velfungerende landsbykon 
 taktudvalg, som naturligt udvides til den ny kommune.

Underpunkter i Herning Kommunes landdistrikspolitik nævnes I det følgende. For 
en uddybning af de enkelte punkter henvises til Herning Kommunes hjemmeside.

• Flere bor på landet, og det giver forbedrede muligheder for at øve indfl y- 
 delse på beslutningerne i byrådet både på kort og langt sigt.

• De nye motorveje giver nye lokale udviklingsmuligheder fordi tilgængelig- 
 heden til arbejde, indkøb og fritidsmuligheder er nemmere.

• Kommunen bakker op også økonomisk. Det er vigtigt for det lokale enga- 
 gement, at kommunen bakker op på alle mulige måder, herunder med  
 økonomisk understøttelse hvor der er behov for det. 

• Byforskønnelse og byfornyelse. På længere sigt kan det være med til at  
 fastholde nuværende beboere og tiltrække nye indbyggere. 

• Markedsføring og synliggørelse. Der er i dag mange attraktive livsmulig 
 heder i de mindre bysamfund og landsbyer, som med fordel kunne syn 
 liggøres og markedsføres bedre over for potentielle tilfl yttere.

Indsatsområder

Visionerne og fremtidsbillederne for landdistrikterne er konkretiseret i 8 hoved-
indsatsområder for det videre arbejde med forbedring af mulighederne i landdi-
strikterne i Herning kommune.

Kommunen og de mindre bysamfund skal trække på 
samme hammel

Kommunen og de mindre bysamfund skal i fællesskab sikre, at de mindre byer og 
landdistrikter er attraktive, livskraftige alternativer til de større bysamfund.

Offentlige kerneydelser skal være med til at sikre de mindre bysamfunds og land-
distrikters fortsatte udvikling

Herning Kommunes Landdistr ikspol i t ik 
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Kommunale initiativer og lokale initiativer med opbakning fra kom-
munen

Lokale initiativer skal sammen med kommunal lydhørhed og opbakning sikre 
udviklingen i de mindre byer og landdistrikter også indenfor det kulturelle 
område. Sammenhold, initiativlyst og de mange aktiviteter er nogle af de største 
fordele ved at bo i landdistrikterne. De små bysamfund kan det meste selv, når 
kommunen støtter og bakker op.

Attraktive byggemuligheder for boliger og erhverv i de mindre 
bysamfund

De små byer skal have attraktive og fl eksible udviklingsmuligheder både hvad 
angår boliger og erhverv bl.a. for at medvirke til at fastholde befolkningsunderla-
get for den offentlige og private service og aktivitet. 

Let adgang til naturoplevelser og det åbne land

Naturen er en af de vigtigste attraktionsværdier ved at bo i landdistrikterne. Der er 
allerede mange lokale muligheder for friluftsliv og naturoplevelse, som vil kunne 
udbygges gennem en målrettet kommunal og statslig indsats. 

De enkelte bysamfunds positive særpræg skal videreudvikles

De mindre byer og landsbyer skal give et godt førstehåndindtryk og fremstå så 
attraktive som muligt. Det er første fremmest byens egen opgave - men der er 
også brug for, at kommunen hjælper til med byfornyelse og byforskønnelse.

Den kollektive trafi k skal medvirke til, at de mindre bysamfund ikke 
isoleres

Kommunen bør gøre sit til, at de mindre bysamfund har en rimelig betjening med 
kollektiv trafi k om aftenen og i weekenderne. 

Markedsføring

Landdistrikterne og de små byer skal markedsføres samlet – som bosætningsom-
råder, som erhvervsområder og som turistområder. Kommunen skal gøre en stor 
indsats for at promovere hele kommunen og ikke alene Herning By.
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planværksted
Helhedsplanen er udarbejdet på et planværksted, som foregik på Skarrild skole i 
dagene fra den 28. til den 30. juni 2010. På førstedagen mandag den 28. juni gen-
nemgik konsulenterne problemer og muligheder for Skarrild sammen med en række 
inviterede borgere fra byen. Stort set alle med interesse for byens ve og vel var 
inviteret og en frugtbar og inspirerende aften gav et godt grundlag for de følgende 
dages arbejde med at udarbejde helhedsplanen for Skarrild. Planarbejdets resultater 
blev præsenteret på et velbesøgt borgermøde om aftenen den 30. juni. 

Følgende deltog i mødet mandag aften den 28 juni:

Klaus Madsen, Skarrild Idrætsforening

Gitte Petersen, Skarrild Idrætsforening

Chris Nørager, Skarrild-Skarstoft Museum og Lokalarkiv

Aage Bertelsen,  Skarrild-Karstoft Pensionistforening

Birthe Skærbæk Pedersen, Menighedsrådet

Gunnar Gasbjerg, Skarrild Skole

Søren Toksvik, Skarrild Bilservice

Erik Degn

Jens Bundgaard, ”Skarrild turistchef”

John Nielsen, Industrihuset

Ole Leth Sørensen. Danmarks Naturfredningsforening

Søren Taaning, Billedkunstner

Kristoffer Hvisthule

Thomas Thisted, Skarrild Borgerforening

Pia Worm, Skarrild Borgerforening

Tina Pedersen, Skarrild Borgerforening

Poul D. Kæseler, Skarrild Borgerforening

SOCIALE OG KULTURELLE PLANER

Skarrilds slogan er ”Skarrild - Livets Propel - Ved Åen”, som tager udgangspunkt i, 
at propellen er byens vartegn. Symbolikken er, at under propellen gemmer der sig 
en motor, og kraften i motoren er de mennesker, der bor i byen. Vingerne drejer kun 
rundt, hvis menneskene etablerer fremdriften. Og de mennesker har vi i Skarrild.
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FAKTA OG UDSAGN OM BYEN PROBLEMER/UDFORDRINGER MULIGHEDER OG ØNSKER
Har en god skole

Byen er generelt i pæn stand

Byen har arkitektoniske og kulturværdier - men enkelte bygningerne trænger til 
”en hånd”

Afstanden til Herning og Brande er blevet mindre efter åbningen af motorvejen 

De gode institutioner - landsbycentret 

Hallen er byens samlingspunkt

Skarrild - Porten til Nationalpark Skjern Å

”Godt sted at bo”, med mange lokale initiativer, så som teater, ect.

Flere kultur og historiske attraktioner, f.eks. tjæreovnene

Byen skal satse på historien omkring områdets kultur - Nationalpark Skjern Å

Byens indbyggere vægter de bløde værdier og sammenholdet højt

De lokale har mange gode ideer og initiativer 

Det er her kultur og natur mødes

Sammenhold

Skovsnogen er en attraktion

Restriktioner i området - bindinger i forhold til natur og miljø

Enkelte huse burde renoveres - pæne huse, men lidt rodet

Der er ikke afsat midler til byggemodning

Ophævelse af fl ere af beskyttelseslinjerne

Børnetallet er faldende

Skolen skal bevares for at byen er attraktiv 

Mangler legepladser

Der mangler en god plads som indbyder til ophold 

Trafi ksikkerhed syd for rundkørslen

Alle veje er trafi ktunge 

Broen over Skjern Å er for bred, der mangler synlighed til Åen

Mangel på toiletter

Attraktive byggegrunde

Kan man sammenlægge parcelhuse og derved få større grunde - stor interesse 
for storparceller

Udvidelse af haver især i den nordlige del

Naturgrund mod Skjern Å

Skarrild - Porten til Nationalpark Skjern Å - oplevelsescenter med, overnatnings-
muligheder og faciliteter knyttet til Nationalparken.

Udvidelse af området vest og nord for hallen - en ny stor multifunktionel institu-
tion 

At kombinere teater med leg, der både henvender sig til voksne og børn. f.eks. 
Natur instrumenter

Værdikortlægning, med bedre henvisninger til områdets kvaliteter.

En god plads - byens plads

Flere stier og bedre afmærkning

Bedre trafi ksikkerhed

Gerne chikaner i den nordlige del af byen

Kunne en tankstation være en mulighed 

Skarr i ld:  ønsker,  udfordr inger  og muligheder
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ønsker  og muligheder
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udfordr inger
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hovedstruktur

Kirkens område
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Forslag og ønsker fra planværkstedets deltagere har sammen med COWIs vurde-
ring af de fremtidige muligheder for Skarrilds udvikling resulteret i, at der opstil-
les to modeller for byudviklingen.

Den grundlæggende plan er i begge modeller kommuneplanens arealudlæg og 
retningslinjer Arealanvendelsen er i begge modeller tilpasset beboernes ønsker, 
dog uden at arealudlæggenes afgrænsning er ændret.

Begge modeller indeholder arealudlæg, som på boligområdet rækker langt ud 
over kommuneplanens tidshorisont frem til 2020. Dvs. at planen giver mulighed 
for at bygge væsentligt mere end de 2 boliger/år, som der er lagt op til i kommu-
neplanen.

Et stærkt forøget boligprogram forudsætter naturligvis, at det vil være muligt at 
gøre Skarrild mere attraktiv for tilfl yttere i fremtiden.

En del af efterspørgslen vil måske komme af sig selv, og som en afsmitning 
af væksten i Herning, bl.a. vil det kommende regionshospital med 4.000 nye 
arbejdspladser kunne øge bosætningen i Skarrild.

Øget bosætning kræver også, at de eksisterende tilbud bevares, udvikles og sup-
pleres med helt nye tiltag. Her er det oplagt, byen søger at udnytte de muligheder, 
som Skjern Å Nationalpark giver. Helhedsplanen foreslår derfor, at Skarrild bliver 
PORTEN til nationalparken. Det kan ske ved at etablere et besøgscenter med 
udstillinger og en række tilbud, som gør det nemt og attraktivt at besøge parken.

PORTEN TIL SKJERN Å kunne rumme en grejbank, hvor turister kan leje cam-
pingudstyr, trailere, kanoer, cykler, telte, soveposer, kikkert, kogeudstyr, fi skegrej, 
røgovn, golfudstyr mv. PORTEN TIL SKJERN Å bør også indeholde en række 
aktiviteter, herunder f.eks. mindre håndbold- og fodboldbane, primitiv camping 
med køkken, vaskerum og toiletter, en 5-hullers golfbane med en puttingrange, 

forhindringsbane, rundbold, parcour, tarzanbane, bueskydning, minigolf. Ved åen 
skal der være kanosejlads og der kan være fi skeinstruktion.

Det blev foreslået at den gamle skole kunne bruges til noget andet evt. grejbank.

Der er udtrykt ønske om at ny arkitektur tager hansyn til landkskabet og ny 
bebyggelse gerne skal opføres efter bæredygtige principper. Borgerne i Skarrild 
har også peget på at store grunde kunne være attraktivt for tilfl yttere.  

Der har i forbindelse med planværkstedet og tidligere været et ønske om at der 
udstykkes et nyt boligområde på kirkens arealer, vest for byen og syd for Skjern. 
Både Herning Kommune og der overordnede myndigheder har i fl ere omgange 
sagt nej til denne mulighed, men borgerne ønsker forsat at afprøve muligheden 
for at inddrage dettte areal. Helhedsplanen indholder ikke et forslag til denne 
bebyggelse.

Den væsentligste forskel mellem de 2 planmodeller er, at PORTEN TIL SKJERN 
Å ligger forskellige steder. I model 1 ligger den ved Skarrild stadion. I model 
2 ligger PORTEN TIL SKJERN Å i det store område sydøst for Hovedgaden og 
Skjern Å. 

I begge modeller fl yttes Skarrild stadion og træningsbanerne op til områderne 
vest og nord for skolen for herved at styrke og konsolidere Skarrild Landsbycen-
ter. En ny hytteby ligger i begge modeller på det nuværende idrætsanlæg.

Forskellene mellem de 2 modeller er herudover kun, at der vises forskellige måder 
at udstykke de to mindre boligområder nord for Dalgaskanalen.

Vi har valgt ikke at illustrere den videre udbygning af landsbycenteret rundt om 
skolen. Arealet er udlagt i kommuneplanen, og dermed er mulighederne til stede, 
når midlerne er skaffet.
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helhedsplanMODEL 1
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PORTEN TIL SKJERN Å kan ligge på det nuværende idræts-
område. Hvis man vælger den model, kan klubhuset laves om til vandrehjem og 
PORTEN TIL SKJERN Å suppleres med en hytteby på opvisningsbanerne længst 
mod vest, på kanten til Skjern Å. Den ny hytteby kommer således til at ligge i 
forlængelse af den eksisterende hytteby og med adgang til det samme smukke 
landskab og nationalparken. I den skitserede plan er der plads til 62 nye hytter 
langs en snoet vej. Grundene er lidt større end i den gamle hytteby. En del af 
grundene kommer til at ligge i skoven. Her skal der varsomt tyndes ud blandt 
træer og buske til huse og ophold.

Planen viser også en mulighed for at lave et antal campinghytter som kan supple-
res med et område, hvor det er muligt at campere.

Ved indkørslen placeres grejbanken og en stor p-plads. Efter p-pladsen er der 
givet mulighed for at bygge yderligere et hus, som kunne rumme supplerende 
ankomstfaciliteter til PORTEN TIL SKJERN Å. Huset kunne også ende med at blive 
klubhus for en 18 hullers golfbane, som etableres på længere sigt mod syd, og 
som her er vist med de første 5 huller. Markedet for en 18 hullers golfbane bør 
   undersøges.

Adgang til alle områdets faciliteter sker fra det samme sted som den nuværende 
adgang til Skarrild stadion. Det kan medføre betydelige trafi kmængder i et punkt. 
Det bør derfor overvejes, om der længere syd på skal etableres yderligere en 
adgangsvej fra Sønder Omme Vej, som forsyner både hytteby og PORTEN TIL 
SKJERN Å.

model1UDSNIT
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Boligområde 1 (92 B2), området sydøst for Skjern Å er i kommunepla-
nen udpeget til boligområde til åben lav, dvs. parcelhuse og landbrugsparceller. 
Her er vist en model, hvor adgangsvejen føres ind i området fra Nr. Karstoftevej 
og herfra føres rundt i kanten af området og giver mulighed for en række udsigts-
grunde mod nord og øst. Fra adgangsvejen fører to boligveje ind i området og 
mellem de grupperede grunde skabes grønne kiler, som dels danner bufferzo-
ner mod Sdr. Omme Vej, dels skaber forbindelse til Skjern Å og nationalparken. 
Planen rummer 49 boliger på 6,4 ha. Dvs. 7.6 boliger/ha og dermed er vi over de 
krævede 7 boliger/ha.

. 



SKARRILDhelhedsplan 23

Boligområde 2, syd for Søndergården er en del af kommuneplanens 
delområde 92.bl.2, kan rumme både åben lav og tæt-lav. Her er vist en model 
med 11 relativt store grunde grupperet omkring en vejsløjfe med adgang fra 
enten Søndergårdsparken eller Skjernvej. Planen kunne laves med en bestem-
melse om, at der på grundene ned mod Dalgaskanalen kun må bygges i en etage 
med fl adt tag eller svagt hældende tagfl ade, og at der på grundene i anden række 
må bygges i to etager, dog maks. 8,5 m af hensyn til kirkebyggelinjen. 11 huse på 
ca. 1,8 ha giver ca. 6 boliger/ha.

Boligområde 3, syd for Skjernvej og øst for Lystrup Bæk, 92.B3 i 
kommuneplanen kan rumme åben lav bebyggelse. I denne model er der også vist 
en plan med grundene grupperet rundt om en vejsløjfe og med et fællesareal i 
midten. Fællesarealet kan indeholde fællesfaciliteter for beboerne i området. Ind-
retningen bør overlades til beboerne. 15 boliger på ca. 2 ha. giver 7,5 boliger/ha. 
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helhedsplanMODEL2
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PORTEN TIL SKJERN Å lægges i området sydøst for Skjern Å. 
Med den placering synliggøres porten meget. Den kommer nærmere byen og åen 
og mentalt til nationalparken. Grejbank og klubhus til evt golfbane lægges synligt, 
tæt ved Sdr. Omme Vej og adgangsvejen fra Karstoftevej, hvor også p-pladserne 
lægges. 5 hullers golfbanen lægges mod øst så den på længere sigt kan udvides 
yderligere mod øst til en 18 hullers golfbane.

Mod nord, på kanten til Skjern Å placeres et antal campinghytter i sammenhæng 
med en mindre primitiv campingplads. 

Der etableres ny hytteby på idrætspladsen som vist i Model 1. Resten af området 
i den sydlige del af byen, 92.S2, som i kommuneplanen er udlagt til fritidsområde 
kunne omdannes til boligområde eller yderligere sommerhusområde.

model1UDSNIT



26 SKARRILDhelhedsplan

Boligområde 2, syd for Søndergården er en del af kommuneplanens 
delområde 92.bl.2, kan rumme både åben lav og tæt-lav. Her er vist en model 
med 16 sokkelhuse grupperet omkring adgangsvejen med adgang fra enten 
Søndergårdsparken eller Skjernvej. Sokkelgrundene laves, så skel ikke er synlige. 
Grundene kan også laves med synlige skel, dog med forbud mod hækbeplant-
ning, så udsyn og forbindelse til Dalgaskanalen bevares. Planen kunne laves med 
en bestemmelse om, at der på husene ned mod Dalgaskanalen skal bygges i 
hårdtbrændte teglsten og at der max må bygges i 2 etager med fl adt tag, og at der 
på grundene i anden række må bygges i 3 etager, dog maks. 8,5 m. 16 huse på 
ca. 1,8 ha giver ca. 9 boliger/ha.

. 
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Boligområde 3, syd for Skjernvej og øst for Lystrup Bæk, 92.B3 i 
kommuneplanen kan rumme åben lav bebyggelse. I denne model er der også vist 
en plan med 2 blinde boligveje og en grøn kile mellem grundene, så der skabes 
fælles adgang til Dalgaskanalen. De 8 grunde ind mod den grønne kile har normal 
parcelhusstørrelse og de 8 grunde mod henholdsvis øst og vest er lidt større 
jordbrugsparcellignende grunde med mulighed for lidt husdyrhold og større 
køkkenhaver. Fællesarealet kan indeholde fællesfaciliteter for beboerne i området. 
Indretningen bør overlades til beboerne. 16 boliger på ca. 2 ha. giver 8 boliger/ha. 
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Sociale-  og kul turel le  planer
LANDSBYCENTERET

Landsbycentret er et lære- og værested for alle børn, unge og ældre i hele det 
gamle Skarrild Kommune fra før 1970 med områderne Ronnum, Karstoft, Døvling 
og Skarrild. (- Også Skarrild skoledistrikt)

Landsbycentret er en organisatorisk model med fælles ledelse af folkeskole og 
kommunalt dagtilbud i landdistriktet.

Landsbycentret er fysisk samlet omkring en daginstitution med børnehave og 
fritidshjem, en skole fra 0.-6.kl og et kultur- og fritidscenter med foredrag, teater 
og idrætsaktiviteter.

Visionen er, at Skarrild-Karstoft er 

For at fremme idegrundlagets forskellige dele, ønsker vi følgende inddraget i 
landsbycentret:

På kort sigt: 
• Skole 
• Daginstitution  
• Idræts og Kulturcenter
• Musikskole  
• Aftenskole  
• Ungdomsklub

• Foreningsaktiviteter 

På lidt længere sigt:
• Vuggestue eller dagpleje 
• Billedskole
• Mediatek 
• bogudlån 
• Borgerservice  
• Sund mad til alle 

• Motion til alle 

På længere sigt: 

At fl ytte boldbaner m.v. til centret

Skarrild-Karstoft museum og Lokalarkiv

Museet holder til i en lille bygning mellem Hovedgaden og kirken. Der er blevet 
luftet tanker om, at museet udvides med det lille stenhus syd for museet. Det 
kræver, at ejeren er villig til at sælge til museet.

Gennemførelse af handlingsplanen kræver et samarbejde mellem kommunen, 
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handl ingsplan
byens borgere og private investore og gerne med bistand 
diverse fonde og puljer. På borgermødet blev det foreslået at 
der nedsættes en gruppe af borgere der kontakter investorer 
der kunne være interesseret i at investere i Skarrild. F.eks. 
blev det nævnt at Realdania kunne kontaktes med henblik 
på at afsøge mulighederne på Søndergårds jorder ned mod 
Dalgaskanal. Ejeren af Søndergård er indstillet på at indgå et 
samarbejde, hvis projektet er det rigtige.

Herning Kommune har for nylig indsendt en ansøgning til 
Arbejdsmarkedets Feriefond om støtte til forskellige projekter 
om naturoplevelser for alle - Skjern Å.

Følgende dele af ansøgningen vedrører Skarrild:

Friluftsfaciliteter Skarrild

Der er søgt om:

Kanoophalerplads og bålplads kr. 65.000

Renovering af infotavler kr. 120.000

Total kr. 185.000

Friluftsfaciliteter ved tjæreovnene

Renovering af tjæreovnenes afl øb og opførelse af mile 
kr.50.000

Handicapegnet sti kr. 50.000

Opstilling af nye infotavler kr. 120.000

Etablering af plankeborde og bænke i tørreladen kr. 100.000

Total kr. 320.000

Handicapegnet udsigtstårn ved Karstoft Å/Skarrildhus

Udsigtstårn kr. 100.000

Foreløbig Handlingsplan

Handlinger Projekt Ansvarlige Tidspunkt Prioritering Finansiering
Bolig- og sommerhusområder
Boligområde 1, Søndergaards jord Lokalplan og byggemodning HK, grundejer, investor, SB HK og/eller investor
Boligområde 2 Lokalplan og byggemodning HK, grundejer, investor, SB HK og/eller investor
Boligområde 3 Helligkilde Lokalplan og byggemodning HK, grundejer, investor, SB HK og/eller investor
Sommerhuse/hytteby Lokalplan og byggemodning HK, grundejer, investor, SB HK og/eller investor
Porten til Skjern Å
Idéudvikling Færdiggørelse af skitseprojekt HK og SB HK og fonde/puljer
Investorsøgning Forretningsplan HK og SB HK og fonde/puljer
indledende byggemodning Lokalplan og byggemodning HK, grundejer, investor, SB HK og/eller investor
grejbank Bygning af hus Investor, HK og SB. Investor
div. Aktiviteter Projektering og anlæg Investor og SB Investor
primitiv camping Projektering og anlæg Investor og SB Investor
campinghytter Projektering og anlæg Investor og SB Investor
5 hullers golfbane Projektering og anlæg Investor og SB Investor
klubhus Bygning af hus Investor og SB Investor
Trafik og byrum
Sti rundt om byen Detailplanlægning og etapedeling HK og SB HK, SB og fonde/puljer
1. etape Afventer etapedeling HK og SB HK, SB og fonde/puljer
2. etape Afventer etapedeling HK og SB HK, SB og fonde/puljer
3. etape Afventer etapedeling HK og SB HK, SB og fonde/puljer
4. etape Afventer etapedeling HK og SB HK, SB og fonde/puljer
Midterhelle 1 Koordineres med stiplan HK HK
Midterhelle 2 Koordineres med stiplan HK HK
Midterhelle 3 Koordineres med stiplan HK HK
Midterhelle 4 Koordineres med stiplan HK HK
Hævet flade v. Klinkegårdsvej Projektering og anlæg HK HK
Forskønnelse af rundkørselomgivelser Projektering og anlæg HK, grundejere og SB HK, SB og fonde/puljer
Omdannelse af torvet v. Hovedgaden Analyse, projektering og anlæg HK og SB HK, SB og fonde/puljer
Omdannelse af torvet v. kirken Projektering og anlæg HK, kirkemyndigheder og SB HK, SB og fonde/puljer
Ændring af busafsætning v. skolen Analyse, projektering og anlæg Busselskab, skole og HK HK, SB og busselskab
Markedsføring af Skarrild Strategi og iværksættelse SB og HK HK, SB og fonde/puljer
Vedligeholdelse af kommunale arealer Aftaler og iværksættelse SB og HK SB og HK
Realisering af Landsbycenteret Mange ting Alle og HK Alle og HK



Udarbejdet af:

Niels Hurup og Gitte Christensen

I samarbejde med: 

Skarrild borgerforening, samt alle borgere i byen
Herning Kommune

Juli 2010

C O W I

Støttet af Fødevareministeriet og EU gennem

                LAG HERNING

Helhedsplanen er nu færdig og ligger tilgængelig på Herning Kommunes hjem-
meside og på skarrild.dk. Vi håber, at du giver dig tid til at hente planen og 
læse den og ikke mindst håber vi, at de mange forslag kan øge sammenholdet i 
Skarrild og få alle byens borgere til at være med til at gøre en indsats for, at gøre 
byen til et endnu bedre sted at bo og leve.

Du har mulighed for at komme med bemærkninger til planen frem til 

MANDAG DEN 16. AUGUST 2010. 

Bemærkninger og suplerende forslag sendes til undertegnede.

Med venlig hilsen

Poul D. Kæseler
Formand for Skarrild Borgerforening

Søndergaardparken 7, 6933 Kibæk

pdkaeseler@mail.dk

Hvad har  du på hjer tet?


