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Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
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Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland: Poul Ravnsbæk
Friluftsrådet: Kenn Gaardsvig
Ikke mødt:
Dansk Skovforening: John Milther
Ordstyrer: Erik Skibsted, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune
Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning
Kommune
Referat
1) §3-administrationen v. Rune Elnegaard Sørensen, Herning Kommune
§3 i Naturbeskyttelsesloven handler om beskyttet natur. Der er forskellige
naturtyper og de er ret bredt defineret. I Herning Kommune kan man finde
følgende typer af beskyttet natur:
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Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så
kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

 Lynghede er den klassiske form for hede, men der findes også, tilgroet hede og
græshede.
 Moser og lignende – kan være tilgroet, lysåbne artsrige og monotone.
 Ferske enge er svære at definerer da der kan være landbrugsmæssig drift. Det kan være
fin blomstereng, men også kulturgræsmark er beskyttet.
 Søer kan være store og små (min. 100 m2) – der skal være et naturligt plante og dyreliv.
 Overdrev, græssede arealer som ikke er omlagt. Ikke græssede arealer kan også være
overdrev – det defineres efter vegetationen.
Et beskyttet areal skal være på min 2500 m2. Man må ikke ændre i tilstanden, fysisk
(dyrkning, gravning) som indirekte (dræning, gødskning, sprøjtning), men man må fortsætte
den hidtidige drift.
Kommunen kan dispensere i særlige tilfælde. Der skal være en overordnet samfundsmæssig
interesse, det kan have naturforbedrende effekt. Økonomisk eller jordbrugsmæssig hensyn,
er ikke særlige tilfælde. Dispensationer bygger altid på konkrete vurderinger. Der er en
lempeligere praksis i forhold til mindre havedamme og beskyttet natur i haver.
Erstatningsnatur, eksempelvist udlagt i forbindelse med motorvejsprojektet, bliver forsøgt
placeret i tilknytning til eksisterende natur, så det hurtigt udvikler sig i til natur.
Kommunen er tilsynsmyndighed på den beskyttede natur. Registreringen er vejledende, det
er altid forholdene derude, der er bestemmende. Man kan se registreringerne på Danmarks
Arealinformation. http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
Jørgen Krøjgaard: der er mange flere søer i dag end der var på luftfoto fra 50’erne. Det
passer måske ikke helt med den holdning der er til, at naturen er i frit fald. Rune Elnegaard
Sørensen svarer, at det lige så meget handler om den kvalitet naturen har. Kvaliteten af
naturarealerne lader til at være faldende.
Jørgen Hovgaard: Naturen bør kunne passe sig selv, er det ikke bedre. Torben Bøgeskov:
Vores natur er defineret ud fra forskellige kulturpåvirkninger, som vi i Danmark godt kan lide
at se på. Rune Elnegaard Sørensen angiver at det er et ret politisk spørgsmål om hvordan
man ønsker at naturen skal tage sig ud. Herning Kommune forholder sig til det der står i
loven. Erik Skibsted: heden ser ud som den gør, fordi den historisk set er blevet brugt
landbrugsmæssigt, det er et kulturhistorisk landskab.
Jørgen Krøjgaard: landmændene er bange for de restriktioner naturen afkaster. Det kan blive
svært at udvide bedriften, hvis der er natur tæt ved.
Tove Magnusson: vi skal passe på, at naturen ikke bliver for arkitekttegnet og styret.
Efter sommerferien bliver der sendt et oplysende brev ud til alle som har beskyttet natur på
deres ejendom.

2) §3-vandløb, okkeroprensningsplan og vandplanindsats i Gødstrup Sø v. Søren
Brandt, Herning Kommune
§3 vandløb er udpeget i 80’erne af amterne ud fra en række kriterier, de registreres ikke på
samme måde som §3-naturtyperne på land. Da randzoneloven trådte i kraft, betød det, at
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§3-vandløbene fik randzoner og dermed blev det interessant, at beskæftige sig med om et
vandløb var beskyttet eller ej. Inden da var det sjældent at administrationen fik spørgsmål om
hvorfor et vandløb var beskyttet.
Vandløb med 2m bræmmer er de naturlige vandløb som kan se på gamle kort, også selvom
de har været gravet dybere eller er blevet rettet ud. Randzonen er på 9 m. hvis et vandløb
havde 2m bræmme i forvejen skal det yderligere have 7 m randzone.
Kommunen har fået en række forespørgsler på, om §3-registreringen kan ændres på nogle
strækninger. Hvis én vandløbsstrækning skal tages ud af beskyttelsen, så skal hele
udpegningen for hele kommunen gennemgås og kommunalbestyrelsen skal sende et forslag
til ny registrering til Naturstyrelsen som skal godkende. Man kan se på arealinformationen
om ens vandløb er § 3-beskyttet. Ved en evt. gennemgang, vil evt. ulovlige rørlægninger
blive opdaget, hvorved der vil kunne rejses lovliggørelsessager med krav om, at rørene skal
graves op igen.
Gødstrup sø – er udpeget i vandplanen til, at der skal laves en aluminiumsbehandling. Det
er planen at aluminium skal drysses ud i søgen for at binde fosfor som så synker til bunds,
hvorved søen bliver klarvandet. Det koster 2 mio. kr., og der skal laves en forundersøgelse
inden man går i gang. Det er kommunen der skal betale for projektet. I forundersøgelsen skal
der laves undersøgelser af sedimentet i søen, så man kan finde ud af hvilket fosforniveau
der er i søen. Man skal vide hvor meget aluminium der skal til, for aluminium er et skadeligt
stof i vandmiljøet så der skal ikke bruges mere end nødvendigt. Man kender ikke
langtidseffekterne af en aluminiumsbehandling. Der er lavet målinger i 2014 og der
fortsættes i 2015.
Oprensning af okkerbassiner – der ligger en rapport på kommunens hjemmeside http://natur.herning.dk/media/5355322/okkerrapport_jan15_herning.pdf. Der blev renset 2
bassiner op sidste år. Det er vigtigt at det opgravede materiale kan deponeres i nærheden,
eller bliver det for dyrt at lave oprensningen. Der er sat penge af til ca. 2 bassiner om året.
Der er ikke penge til at udvide bassinerne.

3) Orientering fra rådets medlemmer, alle – 30 min
Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Ny lovgivning vedr. knive giver en del debat – på folkemødet på Bornholm har
problematikken været vendt og det har været en succes. Kommunen har givet penge til frø til
vildtstriber, Det er et godt projekt.
Danmarks Naturfredningsforening: Jørgen Hovgaard
Intet
Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredsklid
Spørger til hvad der sker ved Skjern å forvirringen? Erik Skibsted svarer, at der ikke sker
noget lige nu. Sportsfiskerforeningen arbejder desuden med problematikkerne omkring
vandkraftsøen i Holstebro.
Dansk Ornitologisk Forening: Ole Olesen
Der tælles ynglefugle lidt endnu. Projektet kører på 2. år ud af 4.
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Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Projekt i Studsgård har været sendt rundt til kommentering. Vagn spørger til om ikke
kommunen kan donerer noget træ til bordebænke-sæt mm til projektet. Erik Skibsted svarer
at kommunens skove repræsenterer en værdi som ikke foræres væk. Kommunen skal selv
genere midler ved skovdrift for at få budgettet til at hænge sammen.
Hammerum Herreds Plantningsforening: Niels Jørgen Ottosen
Dårligt nyt: Det nye landdistriktsprogram for næste år giver ikke tilskud til læplantning.
Hovedforeningen arbejder med at få det ændret.
Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Det har være travlt med politisk arbejde i forbindelse med Valget.
Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Museet er blevet kontaktet af Aarhus Universitet om et projekt som handler om at kortlægge
miljøpåvirkning i Danmark. Søby Brunkulsleje er blevet udpeget til at indgå projektet. Museet
er er ikke klar over hvem der er myndighed på området. Svaret er at det er
Fredningsnævnet, da området er fredet. Kommunen kan være behjælpelig med at få sendt
ansøgning det rette sted hen, og kan oplyse om der kræves andre tilladelser/dispensationer.
Der arbejdes på at få lavet en forskningsstrategi for museet. I den forbindelse skal der også
laves en ny formidlingsstrategi og Grønt råd er et godt forum at tage en sådan strategi op i.
Martin kan fortælle om forskningsstrategien på næste møde. Torben Bøgeskov bemærker at
staten gerne vil være med i udviklingen af en sådan strategi. Erik Skibsted nævner at
kommunen ejer nogle historiske steder og gerne vil samarbejde med museet. På facebook
kan man følge med i hvad der foregår: https://www.facebook.com/MuseumMidt. Martin kan
kontaktes på: martin@herningmuseum.dk
Idrætsrådet i Herning Kommune: Egon Hansen
Nu er arbejdet med rideskoven i Hodsager Plantage endelig gået i gang. Shelterne er ved at
blive lavet, men der må ikke køres i skoven før efter fuglenes yngleperiode er overstået.
Spring, toiletbygning, sheltere, p-plads og fold forventes færdig i dec. 2015. Det bliver en god
løsning.
Landsbykontaktudvalget: Tove Magnusson
Har været til møde på Øst-deponi. De har et stort affaldsbjerg med en vej op ad og p-plads
på toppen. Problemet er at vejen skal nedlægges. Kommunens folk har været med deroppe
og de vil se på om reglerne kan ændres, så vejen må bibeholdes. Man kan komme derop,
hvis man spørger på øst-deponi. Der er en meget flot udsigt.
Søby-fredningen: Da fredningen trådte i kraft blev der sat penge af til at realiserer
fredningen. Der er 250.000 kr om året til drift og der er prioriteret 2 mio. kr. i 2016 og 1 mio.
kr. i 2017. Beløbet skal primært anvendes til realisering af friluftsfaciliteter m.v. jfr.
Bestemmelserne i fredningen. Arbejdet vil blive udført i tæt samarbejde med lodsejerne og
lokalsamfundet omkring Søby.
Ikke noget grønt fra landsbykontaktudvalget
Naturvejlederforeningen i Danmark: Torben Bøgeskov
Der er kommet ny formand og kommunikationsmedarbejder. Foreningen vil være mere
synlige i den offentlige debat.
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Naturstyrelsen: Skovrejsning i Sunds – der kører et projekt lige i øjeblikket, hvor både
kommunen og Naturstyrelsen skal lægge arealer til.

Herning Kommune: Erik Skibsted
Rejsen langs åen indvies på lørdag d. 27. juni kl. 10.30 ved Skjern Å forvirringen. Nygård gl.
skole er blevet restaureret. Indvielsen er d. 29. august 2015
Et nyt mindre haveanlæg med roser og stauder ved springvandet "Herning-pigen" i Vestre
Anlæg, Vestergade i Herning, indvies d. 18. august ca. 16.00. Se nærmere omtale i
dagspressen.
4) Friluftslivsstrategi i hørring, v. Louise Berg Hansen, Herning Kommune
Herning Kommune har i øjeblikket et udkast til en friluftslivsstrategi i hørring. Strategien er
udviklet i samarbejde mellem sundhedsfremme-, vej-, natur og grønne områder, kultur og
fritid og planafdelingen.
Strategien er bygget op om en vision, 4 overordnede mål og 4 temaer som skal udstikke
rammerne for friluftslivets udvikling i Herning Kommune. Den kan ses her:
http://natur.herning.dk/media/6622645/friluftsstrategi-udkast-til-hoering.pdf Høringssvar
modtages gerne indtil 31. juli 2015. De kan sendes til undertegnede.
Kommunen forsøger løbende at være opmærksomme på fonde og statslige puljer mv., så vi
samlet får genereret flere midler til projekter og handlingen end de midler, der er afsat på det
kommunale driftsbudget.
Torben Bøgeskov: I har fat i noget af det rigtige ved at arbejde på tværs af forvaltningerne –
det er en måde at få pengene til at række længere. Fx sundhedsfremme er et område med
mange penge. Det er vigtigt, at der løbende laves tilbud til borgerne via traditionelle
naturvejlederture m.m.
Naturvejlederforeningen ønsker at kommunen holder fast i at lave gode guidede ture – noget
som staten jo har sparet på i den seneste tid.
Vagn Mouritsen opfordrer til at bruge de frivillige til arrangementer. Erik Skibsted svarer at
det vil vi i Herning Kommune rigtig gerne, og gør det også allerede. Det er en god ide
generelt, at få lokal viden inddraget og formidlet også til andre end lokalbefolkningen.
5) Evt.
Næste møde rykkes til 3. sept. 2015
Emner til næste møde:
Kortlægning af natur, HNV-score
Museum Midtjyllands Forskningsstrategi
Emner til politikere:
Ole Olesen vil gerne drøfte emnet: Fredede områder – hvad gør kommunen for dem, er der
en samlet plan – hvordan styres det? Baggrunden for spørgsmålet er ødelæggelserne efter
skovarbejde i Stoubæk Krat, hvor heden har været voldsomt påvirket.
Per Fredskild ønsker at hører om hvad der sker på Skjern Å forvirringen og planerne for evt.
at ændre eller fjerne spærringen for optrækkende fisk i Rind og Fjederholdt Å-systemet?
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Egon Hansen: hvilke fonde kan der søges penge i? Det ville være dejligt med en liste eller et
register. Tove har måske en i landsbykontaktudvalget – undertegnede kontakter Mette
Berggren og hører om der findes en liste i Herning Kommune.

Med venlig hilsen

Louise Berg Hansen
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