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Referat:
1.

Skilte/henvisninger til friluftsliv v. Per Brodam Thorsager, Herning Kommune
Reglerne for opsætning af service-vejvisning blev gennemgået. Det er vigtigt, at al henvisning er rettet til trafikanter. Skiltet må altså ikke have karakter af reklame. Vejvisningen er til ikke-stedkendte trafikanter, og den
sættes der, hvor mange har glæde af den. Der er en masse love og regler, som skal overholdes, derfor har kommunen netop lavet et administra-
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tionsgrundlag for opsætning af skilte.
Ved opsætning af skilte skal man være opmærksom på, at man som trafikant maks. kan
modtage 4 informationer på en gang.
Hvis der findes et piktogram for udflugtsmålet, er det nemmere at få sat et skilt, det bliver
så uden navn, med mindre der er mulighed for at forveksle målet med et lignende i området.
Det er vejmyndigheden, der bestemmer, hvilke servicemål der skal skiltes til – altså er
det Herning Kommunes vejafdeling, man skal henvende sig til.
Skiltningen i og til Søby Brunkulslejer, udsigtspunkt, sø osv. blev drøftet.
Per Brodam Thorsagers PowerPoint oplæg er efter mødet udsendt til medlemmerne af
Grønt Råd.
2.

Strukturtilpasning på legepladser v. Cecilie Rosenberg Panduro, Herning Kommune –
Bilag: Orientering af Grønt Råd + Legepladsnedlæggelser
Herning Kommune har færdiggjort en undersøgelse af hvilke kommunale legepladser,
der er de bedst placerede og dermed de vigtigste at beholde. Baggrunden for arbejdet
er, at Herning Kommunes økonomi til at vedligeholde og udvikle legepladser er meget lille. En stor del af økonomien går derfor til at føre legepladstilsyn, reparation af udstyr,
samt til at fjerne udtjente redskaber og ikke til at udvikle legepladserne. For at frigøre
midler til at forbedre legepladserne søges antallet reduceret.
Forvaltningen har opstillet følgende kriterier for den administrative udpegning til brug for
den politiske behandling af sagen:
Målgruppen for de offentligt tilgængelige kommunale legepladser er børn 0-10 år.
Antallet af børn (0-10 år) i byen.
Er der færre end 50 børn i en by, er det forvaltningens vurdering, at legepladsen nedlægges, medmindre lokale kræfter ønsker at overtage driften af legepladsen ved at
påtage sig udgifterne til det årlige sikkerhedseftersyn samt de småreparationer, som
det måtte afstedkomme.
300 børn pr. legeplads (erfaringstal fra Aarhus Kommune, hvis målgruppe er børn 012 år).
Alle centerbyer skal have mindst én legeplads.
Det tilstræbes, at der er max 500 m i luftlinje til en legeplads, længere afstand hvis
der er tale om en besøgslegeplads, som er en større og bedre udstyret legeplads.
(Erfaringstal fra Sønderborg Kommune)
Forvaltningen anbefaler, at 27 af kommunens 68 legepladser nedlægges, med mindre
borgerforeninger eller andre lokale foreninger ønsker at overtage den årlige udgift til sikkerhedseftersyn og de deraf afledte udgifter til vedligehold. Nedlagte legepladser vil blive
til grønne områder, som jo er vedligeholdelsesfrie pladser. Strukturplanen skal fremlægges for Teknik og Miljøudvalget.
Ken Gårdsvig (Friluftsrådet) pointerede, at Herning Kommune er en landkommune, og at
der bør være legepladser i alle mindre byer, uagtet at der er færre end 50 børn i en by.
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Torben Bøgeskov (Naturvejlederforeningen) spurgte til status for LAG-midler, hvortil Kristian Corneliussen (LAG-Herning) svarede, at der er givet tilskud til 4-5 multibaner i
kommunen.
Torben Bøgeskov (Naturvejlederforeningen) indskød, at en landsby, hvor legepladsen
bliver nedlagt, kan blive ret dårligt stillet, det kan medvirke til landsbydød.
Tove Magnusson (Landsbykontaktudvalget) spurgte, hvorfor det altid er de små samfund, der selv skal betale (altså overtage ansvaret for en nedlæggelsestruet legeplads)?
Det kan man jo også inde i byerne.
Der er i Grønt Råd generel bekymring for de små samfund hvor legepladser nedlægges.
3.

Fremlæggelse af forvaltningsplanen for Løvbakke Dyrehave v. Lise Kjær Poulsen, Herning Kommune – Bilag: Forvaltningsplan for Løvbakke Dyrehave 2013 (er tidligere fremsendt)
Forvaltningsplanen for Løvbakke Dyrehave blev fremlagt. Planen var inden mødet blevet
rundsendt som bilag til orientering. Formålet med dyrehaven er at lave en naturpleje,
som er optimal i forhold til at skabe øget biodiversitet. Beregninger på fødemængden i
området viser, at der er plads til ca. 50 dyr. Der bliver ikke tale om egentlig jagt, men en
vis regulering vil blive nødvendig for at holde bestanden sund. Dådyr er fredede i Herning Kommune, derfor skal kommunen søge om tilladelse til at foretage regulering. Reguleringen vil efter en konkret udvælgelse blive foretaget af den tilsynsførende i Dyrehaven.

4.

Rideskov i Hodsager v. Egon Hansen, Idrætsrådet
Hodsager Plantage bliver i forvejen brugt til jagtridning (hubertusjagt), så for at få nogle
bedre og mere permanente faciliteter til dette formål er det foreslået, at skoven skal indrettes som rideskov. Der er planlagt 3 forskellige ruter rundt i skoven, hver med en
længde på 5,6 km. Ruterne starter fra samme sted og kan rides som rundture. Der er
planlagt spring rundt omkring i skoven, som kan rides af ponyer og større heste. Herudover planlægges der en banket med plateauer i forskellige niveauer og en vandgrav i tilknytning. En banket kan rides fra 4 forskellige retninger. Ved ruternes startsted er der
planlagt en p-plads med folde til hestene, borde-bænke-sæt og en toiletbygning. Ideen
skal forelægges Teknik og Miljøudvalget. Der er taget kontakt til Friluftsrådet for at få input, og der er afholdt møde med jagtforeningen i Aulum, som er overvejende positive
over for projektet.
Kenn Gaardsvig (Friluftsrådet) foreslår, at stierne bliver skiltet i begge retninger. Spørger
desuden om der bliver ruter ud af skoven til andre mål i området.
Det er i dag muligt at ride ud af skoven mod nord til Feldborgskoven, ligesom det er muligt at komme mod øst og vest. Mod syd går der en befærdet landevej, som besværliggør ridende færdsel den vej.
Torben Bøgeskov (Naturvejlederforeningen/Naturstyrelsen) bemærker, at der også er
gode argumenter for at gøre færdslen ensrettet, bl.a. sikkerhed og oplevelsen af natu-
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ren. Det bemærkes i øvrigt, at der må rides i statsskovene, og at der er en cykelrute i
Feldborgskoven, som sagtens kan anvendes til ridning.
5.

§ 3-status v. Louise Berg Hansen, Herning Kommune
Kommunen arbejder videre med data fra Naturstyrelsen. Der er modtaget ca. 570 områder med uoverensstemmelser. Disse skal gennemgås for at finde ud af, hvor mange der
giver anledning til at rette henvendelse til lodsejeren mhp. at finde en løsning på uoverensstemmelsen.
Det er desuden tanken, at alle lodsejere der har fået registreret ny natur på deres ejendom, skal modtage en orientering fra kommunen herom. Det forventes at blive først i det
nye år, når alle data er blevet gennemgået.

6.

Orientering fra deltagerne om emner af fælles interesse
Per Fredskild (Danmarks Sportsfiskerforbund): Man afventer opgørelserne af skadesomfanget i Skjern Å som følge af sammenstyrtningen af dæmning ved Brande Elværk.
Torben Bøgeskov (Naturstyrelsen): Der er økonomiske nedskæringer i styrelsen, hvilket
vil betyde, at der bliver sparet på tilbuddene til friluftsliv. Det vil betyde, at servicen nok
vil blive centeret omkring de nuværende naturcentre. Naturvejledningen er også ramt,
således at den gratis naturvejledning er lukket ned. Ture mod betaling kan gennemføres.
Ole Olesen (DOF): Der er ros fra DOF til de kommuner, der har lavet en naturpolitik.
Egon Hansen (Idrætsrådet): Bertel Juulsgaard, som også er suppleant i Grønt Råd, går
på pension.
Kristian Corneliussen (LAG-Herning): Afventer stadig et nyt EU-budget – derfor er der
ingen penge at søge inden 2015.
Tove Magnusson (Landsbykontaktudvalget): Der er fokus på nedrivningspuljen, men det
er svært at få penge.
Vagn Mouritsen (Familielandbruget Midt-Vest): Man afventer svar på randzoneansøgning.

7.

Evt.
Datoer for møder i 2014:
20. marts – Enghavevej
12. juni – Løvbakke Dyrehave
28. august – Præstbjerg naturcenter
20. november. Enghavevej

Med venlig Hilsen

Louise Berg Hansen
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