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Mødet blev indledt med en kort præsentation af Bjerrely Fiskesø og Muslingehuset
ved Bjarne Vestergaard.

Referat:

1. Referat fra møde i Grønt Råd den 1. marts 2012 blev godkendt uden bemærkninger.

2. Orientering fra deltagerne af Det Grønne Råd om emner der er i gang og
af fælles interesse.
a. Fra Herning Kommune:
- 5. juni blev landart-værket ”Laksen” af Jørn Rønnau indviet ved Skarrildhus/Kartstoft Å.
- 23. april blev projekt Friluftsliv ved Svanholm Sø indviet.
- 12. maj blev et nyt vådområdeprojekt ved Fjederholt Å indviet.
- 15. maj blev et nyt vådområdeprojekt ved Vorgod Å indviet.
- Der er etableret nyt regnvandsbassin ved Kibæk.
- Karstoft Fiskeri er under afvikling.
- Løvbakke Naturcenter har haft ca. 45.000 besøgende på det første år.
- Herning Kommune havde budt på den statslige opgave vedr. gennemgang af alle §3områder, men vandt desværre ikke opgaven.
b. Andet fra medlemmerne:
- LAG Herning: Fristen for næste ansøgningsrunde til Grøn Vækst 1. juli 2013.
- Museum Midtjylland: Projekt ”Digitale tråde over landskabet” præsenteres lør. d. 9.
juni. Se mere på http://www.digitaletraade.dk.
3. Drøftelse af emner af fælles interesse for Grønt Råd og udvalgsmedlemmer
Vil man kunne risikere et påbud om fjernelse af glansbladet hæg i stil med påbuddet om bekæmpelse af bjørneklo? Svar: Nej – ikke med den nuværende lovgivning. Påbud om bekæmpelse af bjørneklo har lovhjemmel i en særlig bekendtgørelse om bjørneklo. Der findes
ikke lovhjemmel til at påbyde fjernelse af glansbladet hæg.
Hvem varetager plejen af gravhøje efter amtet og hvad sker der? Svar: Det er kommunen,
der har overtaget plejeforpligtelsen efter amtet. Herning Kommune plejer godt 700 gravhøje.
Plejeindgreb kræver aftale med lodsejeren, men koster ikke lodsejeren noget. Det er også
frit for lodsejeren at pleje gravhøjen selv, men så er det for egen regning. Kontaktperson i
Herning Kommune, Natur og Grønne Områder: Paul Krogh, tlf. 96 28 81 50,
ngopk@herning.dk.
Udlicitering af kommunale driftsopgaver – er der egentlig besparelser at hente, eller er det
ikke billigere at have egne folk? Svar: Udbudte opgaver vurderes og kvalitetssikres løbende.
Der laves også beregninger på hvilke opgaver det kan betale sig at udbyde. Visse opgaver
udbydes og løses af egne folk i DRIFT. Andre af eksterne entreprenører.
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Kommunen etablerer en del nye rekreative anlæg, uden at der nødvendigvis afsættes
driftsmidler til disse – hvorfor? Svar: Det er en generel problemstilling, at driftsbudgetterne
udhules. Enkelte medllemer af Grønt Råd pegede på, at det kan være ok at anlægge nye
faciliteter, men at man måske skal lukke nogle af de mindre benyttede.
Er kommunens overvejelser om skovsalg sat i bero? Svar: Overvejelserne om skovsalg tages op løbende. Desuden overvejes skovsalg i forbindelse med finansiering af ny bynær
skovrejsning. Nye skovrejsningsprojekter er i kikkerten i bl.a. Sunds og Snejbjerg. Projekterne kan evt. medfinansieres bl.a. via statslige puljer.
4. Kort status på Vand- og Natura 2000 planerne med fokus på de kommende borgermøder
Der blev givet et kort oprids af processen med Natur- og Vandplanerne. Invitation til borgermøder blev uddelt. Der bliver afholdt to møder:
2. juli i Aulum Fritidscenter
3. juli i ”Alhuset” Kibæk
Det blev aftalt, at Grønt Råd orienteres når planerne offentliggøres på hjemmesiden.
5. Status for arbejdet med bekæmpelse af invasive arter (bjørneklo, glansbladet hæg
m.fl.)
Bjørneklobekæmpelsen er i fuld gang. Der er udsendt ca. 275 breve til lodsejere med nuværende eller tidligere registrering af bjørnekloforekomster.
Glansbladet hæg breder sig voldsomt i nogle områder. Kommunen har medvirket i forsøg
med forskellige former for miljøvenlig bekæmpelse – primært mekanisk bekæmpelse. Forsøgene er beskrevet i rapporten ”Glansbladet Hæg” af Rita M. Buttenschøn. Rapporten er
vedhæftet som bilag. Der er ingen klare indikationer på, at de i rapporten anvendte metoder
har en effektiv virkning på glansbladet hæg. Muligheden for at kommunen søger dispensation til smøring med roundup blev drøftet. Grønt Råd forholdt sig positivt til dette.
6. Opstart på revision af Herning Kommunes naturpolitik
Folderen ”En rigere natur” - der redegør for Herning Kommunes naturpolitik - blev uddelt.
Udkast til tids- og handleplan, der dog skal ændres mht. tiderne, blev uddelt.
Nye emner som naturpolitikken bør forholde sig til: Vand- og Naturplanerne, friluftsliv. Emner
som skal ændres: Nationalpark Skjern Å
7. Orientering om kanoprojekt langs Skjern Å
Herning Kommune, Natur og Grønne Områder har ansøgt Region Midtjyllands pulje Grøn
Vækst om tilskud til udvikling af friluftslivet langs Skjern Å. Projektbeskrivelsen er vedhæftet
som bilag. Der er ansøgt om 1,2 mio. kr. hvoraf 50% dækkes af Grøn Vækst. Desuden er
Friluftsrådet ansøgt om delelementer i projektet.
I forbindelse med gennemgang af projektet blev forskellige synspunkter omkring kanosejlads
på åerne drøftet.
Museum Midtjylland opfordrede til, at det gamle navn ”Green” benyttes i stedet for ”Arnborg
Hedegård”.
8. Evt.
Ny sekretær og tovholder for Grønt Råd bliver biolog Louise Berg Hansen, som er ansat i
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Natur og Grønne Områder pr. 2. juli 2012.
Der blev rejst spørgsmål til Naturstyrelsen nye organisation. Naturstyrelsen orienterede kort
om organiseringen, der foreløbig blot er et udkast. På NST Midtjyllands skovdistrikt er der
sket voldsomme besparelser på publikumsservice – bl.a. er affaldsstativer nedtaget flere
steder ligesom foldere ikke længere er tilgængelige i naturområderne, men skal printes
hjemmefra af brugerne via Naturstyrelsens hjemmeside, hvilket Grønt Råd var uforstående
overfor.

Næste møde afholdes d. 16. august kl. 15-17. Sted oplyses ved udsendelse af dagsorden.
Bemærkninger til referatet sendes til ngott@herning.dk senest d. 22. juni.
Med venlig hilsen
Torbjørn Tarp
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