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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. Nationalpark Skjern Å, hvor der er igangsat ny proces i
afsøgning af muligheden for etablering af en kommende Nationalpark Skjern Å.
2. Lystfisker og Å-turismeprojektet, hvor et stærkt fundament for udvikling af projektet skal sikres.
3. Løvbakke Naturcenter: Sikre fortsat udvikling af rammer
og servicetilbud. En grøn ramme for aktiv fritid, læring
og naturoplevelser.

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

Færdiggørelse af Lystfisker- og Å-turismeprojektet, som Byrådet igangsatte i 2015.
En evt. fremtidig Nationalpark Skjern Å vil bidrage til, at der
kommer øget fokus på å-turisme, og at fiskeri af den særlige
Skjern Å-laks bliver endnu mere unik. Det vil også kunne understøtte fiskeri af havørred i f.eks. Karup Å. Der bliver samlet
endnu mere at komme efter.
Fastholde og udvikle naturområderne omkring blandt andet
Skjern Å via naturpleje og genopretningsprojekter.
Understøtte formidling og sejlads på Skjern Å.

Understøtte igangværende innovationsprojekt, hvor Danmarks
Center for Vildlaks (DCV) m.fl. bidrager til at udrede, hvordan vi
sikre større og bedre bestande af selvreproducerende bestande af Skjern Å-laks.
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.
At Skjern Å, efter nyt sejladsregulativ i 2017, bliver kendt som
et god destination også for sejlads på kortere eller længere ture, med gode faciliteter der også understøtter kanoturismen.

