Mål for budget 2020
Serviceområde

04 Grønne områder

Fokusområde

Sætte, udvikle og styrke rammerne for de grønne servicetilbud
til kommunes borgere via en række konkrete projekter som for
eksempel:
1. Skjern Å Nationalpark
2. Klimatilpasning

Udfordring

At udbrede kendskabet til de unikke natur- og friluftsoplevelser
der findes i kommunen, som også bidrager til Hernings identitet og kvaliteter, og herigennem skabe et positivt omdømme af
kommunen i hele Danmark.
Dette med henblik på at tiltrække nye borgere, turister og virksomheder.

Mål

At konkrete projekter skal bidrage til at styrke branding af Herning Kommune, som en kommune, der rummer storslået og
mangfoldig natur med gode friluftsmuligheder i særklasse.

Veje til målet

Skjern Å Nationalpark
En fremtidig Nationalpark Skjern Å vil bidrage til et øget antal
turister, som vil besøge nationalparken, herunder vil det give
øget fokus på å-turisme, og det unikke fiskeri af den særlige
Skjern Å-laks.
Fastholde og udvikle naturområderne omkring blandt andet
Skjern Å via naturpleje og genopretningsprojekter. En vision i
arbejdet med nationalparken er at søge klimaudfordringer løst
via jordfordeling og tilpasningsprojekter i Skjern Å dalen.
Understøtte formidling og sejlads på Skjern Å og Storå, ved at
gøre Skjern Å og Storå kendte som gode destinationer for
sejlads med gode friluftsfaciliteter, der understøtter kanoturisme.

Ved fortsat at arbejde på bedre løsninger for fiskepassage ved
”Skjern Å-forvirringen” og opstemningen af vand til Dalgaskanalen, som i dag udgør en spærring, så der åbnes op for fiskeyngel og laksefiskeri også i Rind Å og Fjederholt Å.
Klimatilpasning
Ved at kombinere klimatilpasnings projekter med at skabe rekreative grønne områder, vil man kunne give værdi til borgerne
både i form af håndtering af f.eks. ekstrem regn og nye rekreative områder.
Der er sket en betydelig urbanisering og udvikling af Herning
by, som er med til at øge vandstande i Herningsholm Å. Der
arbejdes med udpegning af lavtliggende områder, hvor det vil
være muligt at etablere naturprægede oversvømmelser, der vil
kunne forsinke og udjævne vandføringen i vandløbet og dermed reducere omfanget af oversvømmelser.

