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Til Grønt Råds medlemmer og suppleanter
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Lokal 9628 8144
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Sagsnummer.:
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Referat for møde i Grønt Råd den 6. juni 2013
Mødet blev afholdt på Søby Brunkulsmuseum, Brunkulsvej 29, Søby, 7400
Herning kl. 15.00-17.00.

Kontaktperson:
Louise Berg Hansen
Dato: 24-06-2013

Deltagere:
Danmarks Sportsfiskerforbund: Leif Poulsen som suppleant for Per Fredsklid
Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Hedens Landboforening: Sven Agergaard
Landsbykontaktudvalget: Tove Magnusson
Friluftsrådet: Kenn Gaardsvig
Hammerum Herreds Plantningsforening: Niels Jørgen Ottosen
Afbud:
Herning Museum: Søren Toftgaard Poulsen
Dansk Ornitologisk Forening: Ole Olesen
LAG Herning: Maria Louisa Frich
Dansk Skovforening: John Milther
Naturvejlederforeningen i Danmark: Torben Bøgeskov
Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland: Poul Ravnsbæk
Ikke mødt:
Danmarks Naturfredningsforening: Bent Rasmussen
Idrætsrådet i Herning Kommune: Egon Hansen
Danmarks Jægerforbund: Ole Feldborg Olesen
Ordstyrer: Erik Skibsted, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune
Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune
Referat:
1. Godkendelse af referat fra mødet den 7. marts 2013
Der står i referatet at stier indenfor Søby-fredningen skal anlægges på sikre
arealer. Tove Magnusson bemærkede at det bliver svært at finde sådanne
arealer. Referatet godkendes.
2. Orientering fra deltagerne om emner af fælles interesse (30 min)
Danmarks Sportsfiskerforbund: Leif Poulsen fortalte at sportsfiskerne i øjeblik-1–
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

ket er i dialog med Herning Museum om Skjern Å-forvirringen ved Arnborg Hedegård. Der
søges efter løsninger der kan tilfredsstille både fisk og kultur.
Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen appellerede til at alle veje bliver holdt fri i 4
meters bredde. Specielt trænger Veslundvej samt Vardevej frem til Studsgård til friholdelse.
Desuden fremsatte Vagn et ønske om, at der på Løvbakke naturcenter kunne laves en elektronisk kalender hvor man kan se hvem der har booket lokalerne og hvornår de er ledige.
Hammerum Herreds Plantningsforening: Niels Jørgen Ottosen fortalte at plantningen for i år
snart er overstået. Der skal sættes 61.000 planter og der er bevilget 996.000 kr til læhegn og
småbiotoper. Det gives tilskud til at lave læhegn, da der går areal fra driftsarealet ved plantning af nye hegn. Læs mere her: www.plantningoglandskab.dk
Hedens Landboforening: Sven Agergaard fortalte at det havde været en stor succes at have
butik i gågaden i forbindelse med 100-årsjubilæet for købstaden Herning. Der havde været
5500 personer forbi.
Fussionsplanerne er faldet lidt til jorden, da Struer-afdelingen har trukket sig. Herning, IkastBrande og Holstebro planlægger dog fortsat at slå sig sammen.
Friluftsrådet: Kenn Gaardsvig fortalte at Friluftsrådet kigger efter projekter i lokalområdet, når
nu Skjern Å Nationalparken ikke blev til noget. Spørger i den forbindelse hvad kommunen
gør i forhold til ArtEpi-projektet på Præstbjerg? Erik Skibsted svarer at kommunen er lodsejer
som lægger jord til, men derudover bidrager kommunen ikke til projektet.
Landsbykontaktudvalget: Tove Magnusson kom med lidt info omkring ArtEpi-projektet, som
er det Landsbykontaktudvalget koncentrere sig om lige i øjeblikket. Søby, Kølkær m.fl. stiller
op på ArtEpi med en flytbar spillebule. Desuden kunne Tove fortælle at der går noget tid inden der igen kan søges LAG-midler.
For at styrke landsbysamarbejdet var udvalget på skovtur til naturrum skovsnogen, det er et
spetakulært udfluktsmål som er et besøg værd. Svens Agergaard indskød at det er vigtigt at
når der bliver givet penge til et projekt, så er det også vigtigt det formidles ud, så folk opdager det. Erik Skibsted indskød at kommunen har støttet Skovsnogen med 50-60.000 kr, resten har lodsejer og projektmager selv søgt hjem.
Herning Kommune: Erik Skibsted kunne fortælle at kommunen har god succes med offentlige arrangementer for tiden. Præstbjerg har rigtig mange besøgende og i sidste uge (uge 22)
blev der afholdt Grøn Inspirationsdag hvor der deltog 1800 børn. Desuden er der netop sendt
503 breve ud til udvalgte bredejere i Herning Kommune. Det er en brugertilfredshedsundersøgelse som skal besvares via hjemmesiden.
Der er indvielse af Von Å-projektet fredag d. 21. juni kl. 15 – mødested: Lige nord for broen
over Von Å ved Ollinghedevej, 6933 Kibæk
3. Vandplaner v/Daniel Lindvig, Herning kommune
Som EU-land har vi pligt til at sørge for god økologisk tilstand i vores vandområder. Det skal
vandplanerne hjælpe med. De har lige været i teknisk forhøring i kommunerne forud for en 6
måneders lang offentlig høring som forventes at begynde efter sommerferien. Herefter skal
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de indkomne bemærkninger behandles og vandplanerne forventes at træde i kraft i efteråret
2014. Indtil da er Regionplanernes miljømålsætninger & retningslinjer gældende.
Mange indsatser kan gennemføres alligevel:
Vådområdeindsatserne
Vandløbsrestaurering
Vandindvindingsindsatserne
Sørestaurering
Øvrige spildevandsindsatser
Miljøgodkendelser af ferskvandsdambrug
Enkelte indsatser kan ikke gennemføres uden gyldige vandplaner:
Ændret vedligeholdelse
Miljøafgrøder = efterafgrøder
Supplerende spildevandsindsats spredt bebyggelse
Randzoner er ikke en del af vandplanerne, men kommer af den gældende lov om Randzoner. Kompensationen for randzoner er hængt op på vandplanerne og vil komme fra en statsstøtte-ordning i 2013. Størrelsen af kompensationen vil være den samme som hvis der var
gældende vandplaner. Sven Agergaard indvender at der kan være problemer hvis man har
mange randzoner på sin ejendom. Han påpeger at det er grotesk at have en lov som er ophængt på en plan der ikke er gældende.
Nyt omkring Vandplanerne
Kommunen skal lave en miljøfaglig vurdering af vandløbsindsatsen som Naturstyrelsen skal
godkende. Det betyder at naturstyrelsen er sidste faglige beslutningsinstans. Der er netop
kommet en vejledning i hvordan det skal gøres. Sven Agergaard bemærker at det er godt
med forudgående undersøgelse, så man ved hvad man ændrer ved indsatsen, men hvorfor
måle på fauna? Ifølge fiskevands-direktivet skal der måles på kemi? Daniel svarer at kommunen skal forholde sig til hvad der står i Vandplanerne, og her er det fauna der bruges som
mål.
Status for vandløbsrestaurering
Faunaspærringer
o Nybro Mølle v. Sunds Nørre Å
o Ålekisten v. Rind Å
o Favsmosebæk v. Kibæk
Restaurering (udlægning af gydegrus)
o Pølbæk, Sigbæk & Hesselbjerg Bæk (7,8 km)
Frilægning af rørlagte strækninger
o Højsgård Bæk, Egebæk & Lundby Bæk (1,5 km)
Sørestaurering af Gødstrup Sø (fosfor fældning)
o Vejledning til gennemførelse netop udkommet
Da emnet fosfor fældning er nyt for alle kommuner, sætter de 12 kommuner med projektsøer, sig sammen for at dele erfaringer. Tove Magnnuson spørger hvordan man gør det i
praksis. Daniel svarer at fosfor bindes til aluminium, så ideen er at sprede aluminiumspulver i
søen, så fosfor bundfældes.
Kenn Gaardsvig spørger om der skal ske noget i Sunds Sø? Daniel svarer at der ikke vil blive lavet indsats her, da søen har god økologisk tilstand.
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4. Status på § 3 – opdateringsprojekt v/Anne Kvistgaard, Herning Kommune
For at få opdateret hvilke naturområder der er omfattet af § 3-beskyttelsen, har naturstyrelsen været rundt i Herning Kommune for at opdatere registreringen. Herning Kommune har
modtaget 4300 registreringer som skal kvalitetskontrolleres inden registreringerne bliver lagt
ind i Danmarks arealinformation (http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/). Her kan
alle gå ind og ser hvad der er registreret. Registreringen er vejledende, og er man uenig i
registreringen kan kommunen lave en endelig afgørelse på om området er beskyttet eller ej.
Kvalitetskontrollen betyder at der bliver mange sager hvor det skal undersøges om der har
foregået noget ulovligt, eller om lodsejer har fået tilladelse forud.
Kenn Gaardsvig antyder at det er spild af tid og penge, hvortil Erik Skibsted svarer at det er
et myndighedsområde for Herning Kommune, og en opgave som skal løses. Når statens
registreringer er gennemgået, skal kommunen sørge for at holde registreringerne opdaterede
i fremtiden. Kommunen overvejer at lave en oplysningskampagne om § 3-beskyttelsen af
naturen. Folk ved typisk ikke at de har beskyttet natur på deres ejendom. Loven er desuden
konstrueret således, at et område både kan vokse ind i og ud af beskyttelsen, derfor er opdatering vigtig.
5. Dyrehave i Løvbakkerne v/Louise Berg Hansen, Herning Kommune
Herning Kommune har nu fået tilladelse til at oprette en dyrehave i Løvbakke skov, klagefristen er udløbet og der har ikke været klager. Der er stillet en række vilkår:
Der skal udarbejdes forvaltningsplan – som skal godkendes af NST
10-årig tilladelse
Krav ved fornyelse – øget biodiversitet
Uændret offentlig adgang
Tilskudsfodder produceres inden for hegnet
Kun dåvildt – bestand tilpasses areal
Projektet har været forelagt Teknik og Miljøudvalget d. 27. maj 2013. På trods af at administrationen forinden havde lavet udkast til aftale om at opkøbe et lille areal, som oplagt kunne
høre med i dyrehavehegnet, blev dette jordopkøb ikke vedtaget af politikerne. Forvaltningsplanen er under udarbejdelse. Der kommer udbud på hegnslinjen/hegn inden sommerferien
og hegnet forventes sat i efteråret. Der skal søges landzonetilladelse og det bliver undersøgt
om der skal dispenseres fra § 3. Desuden er der netop givet tilsagn til at kommunen kan forpagte Naturstyrelsens areal i den sydlige ende. Dyrene fra Silkeborg Kommune er fortsat
opstaldede og kan flyttes i december.
Forvaltningsplanen kommer til at indeholde:
Målsætninger, kort og langsigtede
Gennemgang af skovens afdelinger
Overvågningsprogram
Forvaltning af vildtbestand
Fremtidig skovdrift
Adgangsforhold
Grønt Råd kommer til at fungerer som følgegruppe for dyrehaven. Forvaltningsplanen sendes i høring i Grønt Råd, når den foreligger i læsbar version.
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Sven Agergaard spurgte hvor meget der var sat af til drift af dyrehaven. Erik Skibsted svarere at der er sat 100.000 kr af årligt. Det ligger indenfor de eksisterende rammer. Tallet er
baseret på erfaringstal fra Silkeborg Kommune.
6. Naturpolitik, status og tidsplan v/Louise Berg Hansen, Herning Kommune
Naturpolitikken er i høring frem til 29. juli 2013. Samtidig med den offentlige høring er den
sendt i høring i lang række politiske fagudvalg. Naturpolitikken kan ses på kommunens
hjemmeside: http://www.herning.dk/Om%20Kommunen/Offentliggoerelser/Naturpolitik.aspx
Herunder ses de væsentlige ændringer fra den oprindelige version til den nye som nu er i
høring:

I den næste periode skal der udarbejdes et biodiversitetskort, en vandløbsplan og en plan for
friluftslivets udvikling.
Når høringen er afsluttet skal politikken godkendes endeligt i Teknik- og Miljøudvalget, økonomiudvalget og Byrådet. Formentlig kan naturpolitikken trykkes og offentliggøres i september.
Sven Agergaard bemærker at det er vigtigt at der er sat penge af til drift, når der iværksættes
nye tiltag.
Erik Skibsted bemærker at kommunen er glad for samarbejdet med de grønne organisationer.
7. Eventuelt
Vagn Mouritsen fortæller at der er meget affald bag bigården i Gullestrup. Desuden har biavlerne oplevet tyverier af dronninger flere steder.
Næste møde er d. 29. august 2013 – På Rådhuset i lokale: C3.14
Reserver også d. 14. november 2013 til møde – denne gang i kommunens lokaler på Enghavevej

Med venlig hilsen

Louise Berg Hansen
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