Plan for større naturplejeprojekter
Naturplejeteamet – senest revideret feb. 2017
I investeringsoversigten er der afsat midler til følgende:
Pulje til særlige naturpleje-og genopretningsprojekter bl.a. registrering af natur, sikring af større sammenhæng i naturen og bedre forhold for ansvarsarter, også på private arealer.
I 2016 var der afsat 266.000 kr.
I 2017, 18 og 19 er der hvert år afsat 552.000 kr.
Naturplejeteamet planlægger, at udføre nogle specifikke pleje og genskabelsesprojekter, samtidig
med, at vi planlægger en opgradering af vidensniveauet om, hvor den værdifulde natur befinder sig,
så det i fremtiden bliver lettere at prioritere plejeindsatsen.
Planlagte projekter/opgaver:
Projekter/opgaver
Genskabelse af engvandingskanaler v. Skjern Å
Plejeprojekter på udvalgte arealer
Pleje i Gindeskov Krat-fredningen
Pleje i Fjederholt Å-fredningen
Kortlægning af natur i hele kommunen
Rydning af genvækst i Søby Fredningen
Hydrologiprojekt i Skarrild
Løgfrø vandhuller

Beskrivelse af de enkelte projekter/opgaver
Plejeprojekter på udvalgte arealer
På baggrund af den løbende kortlægning af
naturen, udarbejdes en prioriteringsliste som
peger på hvor, der skal laves pleje, for at sikre
naturværdier og skabe bedre sammenhænge
i naturen. Efterfølgende iværksættes pleje på
en række områder. Det kan både være på
kommunale og private arealer.
Der iværksættes udelukkende plejeprojekter
på private arealer på baggrund af en forudgående aftale med lodsejeren – ofte på baggrund
af konkrete henvendelser fra lodsejere. Indtil
der ligger en totalt opdateret kortlægning over
naturværdierne, vil der blive tale om at lave
projekter de steder, hvorfra der vises interesse
for det. En slags først til mølle-metode, dog under forudsætning af, at der er tale om projekter
i tråd med Herning Kommunes naturpolitik.
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I 2017 planlægges pleje af et større privatejet
hedeområde som grænser op til Herning Kommunes hedearealer ved Præstbjerg Naturcenter. Arealet er under kraftig tilgroning med primært fyr.

Det privatejede areal, der hænger sammen med hedearealet ved Præstbjerg Naturcenter.

Plejen forventes at bestå i nedskæring af
træer og buske, suppleret med afbrænding af
lyngen. Arealet vil efterfølgende indgå som afgræsningsareal i Vandrende Hyrde-projektet.

Vandre hyrde-projektet er en del af ”Får på
kanten”, der laver naturpleje flere steder, både
i og udenfor Herning Kommune. Med afgræsningen er det hensigten at holde hedevegetationen forynget, og hindre ny opvækst i at
etablere sig på heden. Lodsejer, vandrehyrde
og Herning Kommune samarbejder om projektet. Lodsejer stiller frivilligt arealet til rådighed,
da lodsejer deler ønsket om at opretholde en
god naturtilstand på heden.
Projekt ”Får til kanten” får midler af Den Danske Naturfond til bl.a. hegning af nattefolde i
nærheden af Præstbjerg Naturcenter og dermed også dette privatejede område. Med nattefolde spredt over området, er infrastrukturen
på plads til at få afgræsset rigtig mange hektar
hede i Præstbjerg-Tihøje-Trehøje-Ørnhøj området.
Pleje i Gindeskov Krat-fredningen
Formålet med fredningen af Gindeskov Krat
er, at bevare områdets karakter af naturområde, som det var ved fredningstidspunktet. I
2016 er der lavet en plejeplan for det fredede
område. Arealerne i fredningen er i nogenlunde god stand. Der er dog hele tiden behov
for indgreb, f.eks. i form af at fjerne uønsket
opvækst på lysåbne arealer, eller at forynge
hedevegetationen. I 2017 er det netop den
type pleje der er fokus på i Gindeskov Krat.

Oversigtskort som viser Gindeskov Krat-fredningen.

Pleje i Fjederholt Å-fredningen
Fredningen er en landskabsfredning af en
ådal. Der er ikke lavet tiltag i området i mange
år, og ådalen er ved at gro til i krat. I 2016 er

der lavet en plejeplan for det fredede område.
Der skal foretages rydninger og græsning forsøges etableret på udvalgte områder. Tiltagene udføres i tæt dialog med lodsejere, og oftest på baggrund af lodsejerens egen henvendelse.

Oversigtskort som viser Fjederholt Å-fredningen.

Kortlægning af natur i hele kommunen
Alle de år, der har været afrapporteret på naturpolitikken, har der manglet målopfyldelse på
målet om biodiversitet. Målet beskriver, at der
skal udvikles et kort som viser hvor den største
biodiversitet findes, og at der skal sikres bedre
sammenhænge i naturen, samt bedre forhold
for vores ansvarsarter. I 2015 blev der startet
op på en kortlægning af den værdifulde natur i
kommunen, som er afhængig af pleje i form af
græsning. Kortlægningen er på ingen måde
komplet, og for at gøre det lettere og mere målrettet at prioritere naturplejeindsatsen, er det
nødvendigt at vide, hvor de gode arealer findes. Kun ved at vide hvor de gode værdier er,
kan pengene bruges mest hensigtsmæssigt,
nemlig der, hvor det giver bedst mening – og
mest værdi for pengene. Det er især på de privatejede arealer, at viden er manglende. En
fortløbende opgradering af viden på dette felt
vil medvirke til at målrette naturplejeindsatsen
og til at målene i naturpolitikken kan nås.
Sideløbende er forvaltningen i gang med at udarbejde en naturkvalitetsplan som skal danne
grundlag for prioritering af naturindsatsen. Naturkvalitetsplanen tager udgangspunkt i den
grønne struktur og vil favne alle lysåbne og
skovbevoksede naturtyper samt vandløb og
søer. Kortlægning af naturværdierne vil være
det grundlæggende element i naturkvalitetsplanen.

Rydning af genvækst i Søby Fredningen
Der er godt gang i genskabelsen af det oprindelige landskabsudtryk i Søby Fredningen i
disse år. Masser af opvækst skæres ned, samtidig med, at formidlingen af området øges. Det
er nødvendigt med en stor indsats for at nå i
mål. Derfor planlægges der også tiltag i 2017.
Efter en grundig indsats i 2016 og 2017, vil det
være nødvendigt med en tilbagevendende indsats for at holde genvæksten af fyr og birk
nede. Derfor planlægges en gennemgang af
de tidligere plejede arealer i den store fredning. Indsatsen sættes ind rettidigt, inden opvæksten igen bliver uoverskuelig stor, og plejeindsatsen tilsvarende dyr at gennemføre.

Oversigtskort som viser Søby-fredningen.

Hydrologiprojekt ved Skarrild.
I Natura 2000-handleplanen for Skjern Å er det
angivet, at der skal gøres en særlig indsats for
rigkærene i området. Flere steder har de særligt artsrige moser en dårlig hydrologi, og i
2016 søgte kommunen om midler til at få lavet
en forundersøgelse som skulle beskrive hvilke
tiltag der er nødvendige i en sådan mose ved
Skarrild. Da der var mange ansøgere til puljen
i 2016, fik kommunen ikke tilsagn. Puljen til
denne type projekter er nu lukket og kommunen kan vælge selv at bruge midler på forundersøgelsen og efterfølgende realisering.
Pågældende område ligger på privatejet jord.
Et projekt forudsætter derfor at lodsejere ønsker en indsats.

Rigkær ved Skarrild.

Paddevandhuller til løgfrø
I den sydlige del af kommunen lever en bestand af den sjældne frø løgfrø. Løgfrø er ret
kræsen i sit valg af ynglevandhuller. Vandhullerne skal være renvandede, og der må ikke
være fisk som kan æde haletudserne. Samtidig skal der være lysåbent omkring vandhullerne, så solen kan skinne på vandoverfladen
og varme vandet op. Desuden skal der være
åben bar jord i nær tilknytning til ynglevandhullerne, så frøerne kan grave sig ned i dagtimerne.
Der findes ikke mange vandhuller som lever op
til disse krav, og derfor er løgfrø sjælden. Der
er fortsat behov for at udbygge netværket af
vandhuller som er egnede for løgfrø. Det foreslås derfor, at etablere 3-5 vandhuller årligt i
området.

Områder hvor der er eller har været registreret løgfrø.

