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Vedr. lokalplanhøring for Sevel Slagteri – Tillæg nr. 9 Kommuneplan 
2013 og lokalplan nr. 1118

Danmarks Naturfredningsforening har med interesse læst forslaget til tillæg nr.
9 Kommuneplan 2013 og lokalplan 1118, samt deltaget ved borgermødet i Se-
vel.

DN Holstebro vil i den forbindelse gerne påpege følgende:

Halvdelen af lokalplan området ligger allerede i værdifuldt landskabsområde og
området både nord-øst og syd for området er udpeget som værdifulde land-
skabsområder. Områderne indeholder bla. de meget attraktive naturområder 
Stubbergård Sø og Helle Sø.

DN Holstebro undrer sig meget over, at der i visualiseringen i tillæg nr. 9 side 
11, kun er vist et motiv fra by siden, hvor slagteriet og skorstenen synes min-
dre markant ift. omgivelserne. DN Holstebro savner meget visualiseringer fra 
andre områder og ikke mindst fra de værdifulde landskabsområder.  Virksom-
heden med skorstenen vil uden tvivl virke dominerende fra disse vinkler og 
strid med Kommuneplan intentionen. Holstebro Kommune påpeger selv, at ”de
fra andre punkter vil virke ualmindelig fremmede for stedet” (side 11)

DN Holstebro vil i øvrigt henvise til følgende tekst fra Holstebro Kommunes 
Kommuneplan:

”Landskabelige værdier er primært de visuelle oplevelser man kan få i 
landskabet. Landskabsoplevelsen kan være sammensat af forskellige 
landskabselementer; terræn, beplantning, farver, fysisk struktur og ud-
sigter.

I landskabsområder skal der i særlig grad tages hensyn til landskabelige 
værdier. Holstebro Kommune vil arbejde for, at landskabets karakteristi-
ka ikke ødelægges unødvendigt, og så vidt det er muligt, at styrke land-
skabets karakter. Det kan gøres ved at vurdere projekters indflydelse på
landskabets værdier.
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Større uforstyrrede landskaber

Det større uforstyrrede landskab vil kommunen arbejde for, at det så 
vidt muligt friholdes for nye større tekniske anlæg som, jernbaner, mo-
tor- og hovedlandeveje, højspændingsledninger 150/400 kV, vindmølle-
parker, masteanlæg, teletårne, større virksomheder, by- og sommerhus-
områder, campingpladser og andre ferie- og fritidsanlæg.”

DN Holstebro anbefaler, at der ikke gives tilladelse til udvidelsen og skorstenen
pga. ovenstående. Desuden ser vi en risiko for en glidebaneeffekt, hvis slagte-
riet på sigt vil udvide endnu mere. Dette set i lyset af, at der på borgermødet i 
Sevel ikke kunne gives et klart svar på, om dette forslag bliver den sidste udvi-
delses-mulighed.

Principielt set er det ikke en god idé at udlægge erhvervsområder i det åbne 
land. Slagterier af en vis størrelse bør ligge i erhvervsområder og ikke i eller 
tæt op af bymæssige bebyggelser.  

På vegne af DN Holstebro

Ole Primdahl
Formand.


