TEKNIK OG MILJØ
Referat
Landbrugsrådsmøde den 21. november 2013 kl 10.00
Dato:
19. november 2013

Sted: lokale E2.40 Enghavevej

Sagsbehandler:
Kirsten Marie Brødbæk

Deltagere:
Udvalgsmedlemmer Teknik- og Miljøudvalget
• Christen Dam Larsen og Jens Bernhard Knudsen
Familielandbruget Midt-Vest
• Karsten Stubben, Anders Just og Birger Jensen
Hedens Landboforening
• Jørgen Poulsen og Svend Agerholm
Heden og Fjorden, Landbrugscenter
• Kjeld Nørgaard og Helle Borum
Administrationen Herning Kommune
• Anders Debel, Lene Kimø, Søren Brandt, Louise Berg, Tommy Jonassen og Kirsten Brødbæk
1. Velkomst
2. Status på vandindvindingstilladelser.
Vigtigt at kommunen ikke sætter skøn under regel, derfor foretages en konkret vurdering i
alle tilfælde. Der gives op til 15 år. Kommunen har opfordret til, at ansøgere der har fået mindre end 15 år, henvender sig til kommunen om genbehandling af sagen. Det er muligt i problemområder at give mindre end 15 år, men det kunne også være reduceret vandmængde i
stedet. Det går rigtig godt med indberetning af vandmængder og systemet til indberetningen
fungerer godt.
3. Status på vandløbsvedligeholdelse.
SB orienterede om den brugertilfredshedsundersøgelse om vedligeholdelsen af vandløb,
som forvaltningen har gennemført i foråret efter ønske fra Teknik- og Miljøudvalget. Undersøgelsen blev sendt ud til ca. 500 lodsejere, men vi fik desværre kun svar fra 145. Af disse
var ca. halvdelen tilfredse med vedligeholdelsen.
Der er herefter lavet en række initiativer der skal sikre en større tilfredshed, blandt andet
mere orientering på hjemmesiden og ekstraordinære beskæringer af træer og buske, så mejekurven kan komme til at arbejde.
I den handleplan, som Teknik- og Miljøudvalget skal behandle den 25. november, er der en
række forslag til flere initiativer, som vil blive offentliggjort efter sagens behandling.
Forvaltningen har bedt en landinspektør om at opmåle ca. 93 km vandløb, som en forberedelse til en kommende revision af regulativerne samt en eventuel vandplanindsats. Opmålingen vil desuden kunne vise, hvor god overensstemmelse der er i mellem bundens placering i
forhold til det gældende regulativ og de registrerede dræntilløb.
Teknik- og Miljøudvalget skal også behandle kommunens høringssvar til forslagene til vandplaner den 25. november. Samtidig er Staten og Kommunernes Landsforening i gang med at
forberede 2. planperiode, hvor der skal oprettes nye såkaldte vandråd. Der skal være et
vandråd i hvert vandopland med deltagelse af organisationer og oplandskommunerne. Efter
planen skal der holdes 3- 4 møder i perioden 1. april – 1. juli 2014.
Herning Vand og Herning Kommune er i fælleskab i gang med at lave et forslag til en klimatilpasningsplan med hjælp fra en rådgiver. Der er planer om at lave 3 klimatilpasningsprojekter, som skal blive til gavn for både land og Herning By.
I den kommende måned vil vi lave en registrering af den invasive haveplante rævehalespirea og en forsøgsbekæmpelse på kommunale arealer. Planten breder sig lige så langsomt
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langs vores vandløb og der er eksempler på at lange strækninger lukkes fuldstændig af den
hurtigt voksende busk, som elsker at blive klippet.
Forvaltningen får stort set ingen henvendelser om randzoner mere. På mødet var der enighed om at randzoneloven både har været svær at acceptere og administrere. Birger Jensen
havde hørt om en svensk model, hvor randzonernes bredde var afhængige af vandløbets
bredde – SB tilbød at undersøge ”den svenske model”. Modellen kunne tages med til debat i
Limfjordsrådet med henblik på en henvendelse til Miljøministeren.
Søren har efterfølgende sendt dette: jeg har nu haft kontakt med en kollega i lensstyrelsen i
Västra Götaland, og i følge ham findes der ingen randzoneregler med hensyn til jordbearbejdning i Sverige. Der er til gengæld en række forskellige afstandsregler til søer og vandløb
i forhold til anvendelse af bekæmpelsesmidler.
4. Vedligeholdelse kommune veje (herunder pil i grøftekanter)
Manglende vedligeholdelse af grøfter giver problemer med drænvand fra marker. Der må
dog ikke afledes drænvand til vejgrøfter. Derudover er der problemer med kommunens grusveje. Der er afsat 2 millioner til vedligehold af grusvejene og tilhørende grøfter. Kommunen
forsøger altid at skrabe grusvejene, når vejr forholdene er gunstige. Nogle år bliver det dog
nødvendigt at gå på komprimis pga generelt dårligt vejr.
5. Natura 2000 planer og kommunens indsats.
Forvaltningen har gennemgået de natura 2000-områder som ligger indenfor kommunegrænsen for at finde områder som oplagt ville have gavn af naturpleje. Det er forvaltningens hensigt at rette henvendelse til lodsejere i disse områder for at oplyse om mulighederne for at
søge tilskud til naturpleje. Pt. er der ingen ordninger at søge fra, men det er forvaltningens
forventning at der i begyndelsen af 2014 vil komme nye ordninger i stil med dem der var
gældende i 2013. Når der er nyt på området, vil lodsejere inden for Natura 2000-områderne
høre nærmere.
6. Status på behandling af § 3-områder
Forvaltningen er i øjeblikket i gang med at gennemgå de data som kommunen har modtaget
fra Naturstyrelsen. Der er ca. 570 områder hvor der er registreret uoverensstemmelser.
Disse skal undersøges nærmere for at finde ud af hvor mange der skal rejses sager på. Når
en sag bliver rejst, vil det blive med en pæn skrivelse som lægger op til dialog om hvordan
uoverensstemmelsen er opstået. Når opdateringen er gennemført og alle registreringer et
uploadet til Miljøportalen, vil alle lodsejere som har fået registreret ny natur på deres ejendom, modtage henvendelse herom fra kommunen.
7. Miljøgodkendelser – forsøg med nyt samarbejde
Der er lavet 2 godkendelser, som et forsøg med Svinerådgivning Vest, hvor skrivning af ansøgning og skrivning af godkendelse foretages samtidig. Tidspunkt for dette foretages i samarbejde mellem konsulent, landmand og den kommunale sagsbehandler. Sagen komme på
den måde ikke foran i køen, men behandles på et aftalt tidspunkt evt nogle måneder frem.
Ikke alle sager er egnede til at køre på denne måde. Det er vigtigt at landmanden er helt afklaret om sit projekt.
Der kan også være andre måde, hvorpå sagsbehandlingen kan optimeres hos både konsulent og kommune. Herning Kommune vil gerne medvirke til afprøvning af flere mulige forsøg,
der kan reducere tid ved konsulent og kommune og derved reducere omkostninger hos landmanden.
8. Evt
Næste møde holdes om ca et halvt år hos Heden og Fjorden. Heden og Fjorden indkalder til
mødet.
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