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Referat
1.

Orientering fra medlemmerne (45 min)

Jægerforbundet – Har fået ny formand. Det foreslås at græsklipning af de bynære arealer planlægges så skader på markvildt minimeres. Nyt om jagttegn:
der skal indberettes elektronisk til NST hvad der er nedlagt. Man får ikke jagttegn uden at indberette.
DN – intet nyt
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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

Danmarks Sportsfiskerforbund – intet nyt
Herning-Ikast Landboforening – Det er en travl tid. Projekt naturpletter blev omtalt. Det er et
projekt som Herning Kommune også støtter. Folder sendes med referatet ud.
Der var positiv kritik til natursagsbehandlingen fra Jørgen Krøjgaard.
Hammerum Herreds Plantningsforening – oplyser at der i forbindelse med motorvejen kan
der blive fjernet nogle læhegn, hvilket kan give problemer i forhold til de tilskud der er modtaget. Plantningsforeningen tager problematikken op med vejdirektoratet.
Familielandbruget Midt-Vest - Har været med til et møde blandt de grønne råd i Danmark,
hvor det blev diskuteret hvordan de nye naturråd kunne laves. Mener det er ærgerligt at
vandrådene nedlægges. Det vurderes at Grønt Råd i Herning Kommune fungerer godt. Ole
Rønnow henviste til at vi har et grønt råd i Herning som politikerne gerne vil lytte til, hvilket er
positivt. Han henviste til bosætningsanalysen som viser at Herning er kendt for kultur. Han
mener at kommunen godt kan brande sig på den rige natur der findes i kommunen.
Vagn Mouritsen kritiserer kommunen for at reklamerer for rådneplads i dyrehaven. Er desuden forarget over at der ligger skeletter synligt fremme ved et skydetårn i Søby-området. Tove Magnusson vil undersøge sagen. Rådets jægere fortæller at praksis er, at hvis det døde
dyr ikke tages med hjem, så graves dyret ned på stedet.
DOF – atlas-projektet er kommet godt i gang og fortsætter. Fx spætmejse breder sig, ligesom ravnen breder sig. Andre arter går tilbage. Projektet siger noget om de almindelige arters udbredelse. Ole vil gerne give en status senere på året.
Landsbykontaktudvalget – Der er snak om nedrivning i landsbyerne – der er vistnok mulighed for at få støtte. Der er ledige grunde rundt om i landsbyerne, som Grønt Råd måske
kunne have en interesse i at komme med input til. Ken Gaardsvig roste området i Sørvad,
hvor et nedlagt dambrug er blevet til Natur – det ser godt ud.
Tove efterspørger de penge som byrådet har sat af til Søbyområdet. Erik Skibsted orienterede om at midlerne er til rådighed i 2016 og 2017 og at de skal bruges som foreskrevet i fredningen.
Landsbykontaktudvalget savner oprensning af åer. Erik Skibsted orienterede om kommunens indsats på området. Han opfordrede til at utilfredse borgere kan henvende sig og få en
snak om deres strækning.
Der efterspørges om oprensning af okkerbassiner og en plan for hvornår de enkelte bassiner
bliver oprenset. Emnet tages om på et kommende møde.
Friluftsrådet – Der er ros til Grønt Råd og kommunen for hvordan arbejdet med rådet takles.
2.

Orientering fra seneste Teknik og Miljøudvalgsmøde (45 min)

Legepladssagen v. Erik Skibsted
Erik Skibsted gav en status på legepladssagen. Det er en sag der har været aktuel i lang tid.
Kommunen har 68 officielle legepladser, men ikke økonomi til at passe dem. Teknik og Mil-
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jøudvalget har nu indstillet til Byrådet at der skal opretholdes 40 legepladser og der er sat
midler af til det fremtidige vedligehold samt nye legeredskaber. De resterende legepladser
udfases, men de lokale tilbydes at overtage pladsen inden den nedlægges.
Vandplanindsats 2015 v. Erik Skibsted
Indsatserne til vandhandleplan er nu godkendt af kommunens politikere. Projekterne er: frilægning af vandløb (Karup Å – Højsgård Bæk, Skjern Å – Egebæk og Stoorå – Lundby
Bæk), fjernelse af spærringer (Opstemmet Å i Kibæk – Favsmose Bæk, Skovbjerg Ålegård,
Rind Å og Nybro Mølle Dambrug) og restaurering af Gødstrup sø er de midler der er i spil i
2015. Projektet i Gødstrup sø er udskudt og bliver tidligst lavet i 2016. Kommunen har igangsat en forundersøgelse som skal belyse om midlet er effektivt. Det er kommunen selv der
skal finansiere projektet. Der er interesse i Grønt Råd for at høre mere om Gødstrup Sø projektet. Indsatsområderne ses på nedenstående kort.

Indsatsområder for Vandplanhandleplan I
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Kortlægning af naturarealer v. Louise Berg Hansen
Naturerhvervsstyrelsen uddeler midler til naturpleje på baggrund af HNV-score. HNV står for
High Nature Value, oversat betyder det høj naturværdi, altså områder med de største naturværdier får støtte først. Et areal kan opnå point efter 14 parametre. Nogle parametre er givne
ud fra arealets beliggenhed og placering i forhold til natur og landbrug, mens andre point
gives tilstedeværelse af planter og dyr. Man kan se HNV-kortet på Miljøportalen:
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
Kortlægningen af naturen i Herning Kommune er noget mangelfuld, så derfor vil lodsejere
kunne få svært ved at opnå støtte til naturpleje. Derfor har Teknik og Miljøudvalget bevilliget
midler til en opdatering af HNV-kortet i kommunen. Opgaven udbydes til eksterne konsulenter efter en prioritering af hvor der skal kortlægges.
Friluftslivsstrategi v. Louise Berg Hansen
Som en opfølgning på målet om Friluftsliv i Herning Kommunes Naturpolitik, er kommunen
nu i gang med at udarbejde en Friluftslivsstrategi. Udkast til strategi har været drøftet på seneste Teknik- og Miljøudvalgsmøde, hvor der blev nikket til indholdet.
Der arbejdes ud fra 4 temaer: Læring, Oplevelse, Bevægelse og Fællesskab. De 4 temaer
skal komme til udtryk i 4 fokuspunkter for arbejdet:
Formidling og Branding – kommunen skal oplyse og formidle om alle de gode steder
der findes
Samarbejde og Borgerinddragelse – kommunens forvaltninger skal blive bedre til at
samarbejde og borgerne i de enkelte områder skal inddrages.
Brugerdrevet udvikling – brugerne af friluftslivstederne skal spørges og inddrages i
udviklingen, så områderne bliver så attraktive som muligt at bruge.
Nye teknologier og smarte løsninger - Gode teknologiske løsninger skal inddrages i
brugen, hvor det er smart.
Strategien skal være retningsgivende, fungere som en samarbejdsmodel og der skal være
fokus på de 4 temaer. Strategien skal følges op af en handlingsplan som beskriver projekter
og økonomi.
Det er planen at strategien sendes i høring inden sommerferien og sendes til endelig godkendelse i byrådet i september.
Ken Gårdsvig bemærker at der mangler overblik over stisystemer og hvordan man kommer
fra og til…
Tove Magnusson bemærker at en tur skal gå rundt – ikke ud og hjem.

3. Orientering om Naturplan DK og tilskudsordninger v. Louise Berg Hansen
Naturplan Danmark er regeringens vision for naturudvikling i Danmark. Plan består af flere
dele:
• Et grønt Danmarkskort som skal indarbejdes i kommuneplan 2017
• Der kan/skal oprettes lokale naturråd.
• Den Danske Naturfond, er oprettet, men ikke kommet i gang med arbejdet endnu.
• National Friluftspolitik er under udarbejdelse
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•
•

Forbud mod gødskning og sprøjtning på §3-beskyttet natur er vedtaget, Lov træder i
kraft 1. sept. 2017
Højere bøder ved overtrædelse af Naturbeskyttelsesloven er vedtaget, Lov træder i
kraft 1. marts 2015

Tilskudsordninger
Der er en række puljer som kan søges hos NaturErhvervstyrelsen hvis man ønsker at lave
naturpleje i Natura 2000-områder. Mange af puljerne er åbne for at søge lige nu. Læs mere i
folderen fra NaturErhvervstyrelsen:
http://naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Miljoe_o
ekologitilskud/2015_Miljoe-_og_oekologitilsagn/FVM_Natura2000_JAN2015.pdf
Desuden er der hjælp at finde i NaturErhvervsstyrelsens tilskudsguide:
http://naturerhverv.dk/tilskudsguide/
Her følger en oversigt over de ordninger som NaturErhvervstyrelsen forventer bliver tilgængelige i 2015:

4. Naturindsatsen 2014 v. Louise Berg Hansen
Herning kommune har udfærdiget en rapport som beskriver indsatsen på naturområdet i
2014. Rapporten er en opfølgning på naturpolitikkens 10 mål, ligesom den er naturområdets
biddrag til Grønt Regnskab og afrapportering til Green Cities.
Konklusionen på rapporten beskriver at de fleste af målene er nået i 2014, men at det er
svært at sikre fremgang for biodiversiteten.
5.

Evt.
a. Ændring af dato for 2. møde i 2015: flyttes fra 11. juni til 18. juni
b. Næste møde, hvor, spisning?
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Næste møde er d. 18. juni og bliver afholdt på Præstbjerg Naturcenter. Herning Kommune sørger for mad til spisning efter mødet.
Punkter på næste møde –
• Grønt Råd drøfter: Spørgsmål til politikerne
• Gødstrup sø, vandplanindsatsen
• Cykelplanen, hvor langt er den og hvad går den ud på?
• Hvad efterspørger borgerne i naturen, hvilke faciliteter ønskes der af
borgerne? Er der undersøgelser der viser dette?
• Naturrådene – hvor langt er man?
• §3-administrationen
• Okkeroprensningsplanen, når den foreligger

Med venlig hilsen

Louise Berg Hansen
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