Naturformidling 2011 og prioritering 2012
Med den gennemførte organisationsændring i Teknik og Miljø sidder alle kommunens natur- og
parkforvalterer i samme afdeling, hvorfor der forventes en øget synergi mellem den lange
række af opgaver, der varetages for kommunens parker og naturområder. En synergi
forventes at blive en stor styrke for formidling af byens natur og parker.
I 2011 har naturformidling haft som overordnet målsætning at nå ud til den brede
befolkningsgruppe. En målgruppe der også vil være fokus på i formidlingen i 2012.
Hjemmeside
I 2011 vil den nye hjemmeside for natur og miljø blive
udgivet.
Med udgangspunkt i borgerne er det valgt at opdele
hjemmesiden i to dele: ”Miljø i hverdagen” samt
”Natur og Parker”. Derved har netformidlingen opnået
en mere målrettet kommunikation i forhold til de
målsætninger, der er sat op i kommunens politikker.
Hjemmesiden giver nu mulighed for at søge på
kommunens mange faciliteter og oplevelser på kort og
samtidig giver den et øget overblik over, hvad
borgerne kan opleve samt hvilke tiltag vi som
kommune gør på natur-, park- og miljøområdet –
både internt og eksternt.
I 2012 har kommunikationsafdelingen sat som mål at
få etableret en helt ny hjemmeside for Herning
Kommune. Et hjemmeside der lever op til de krav,
brugerne stiller med let netadgang også fra mobiler,
smartphones, ipads mv. Naturformidlingen vil indgå i
denne udvikling og udbygge de ændringer, der blev
påbegyndt i 2011.
Bookning af shelters via mobil
Målsætning 2011: Som noget særligt vil naturformidlingen sætte fokus på formidling af
kommunens parker og naturområder via mobiltelefon. Her vil målet være at nå en helt ny
målgruppe via formidling på nye måder med smartphones, sms-services, bookinger af
friluftsfaciliteter, mobilfortællinger mv.
I 2011 blev det muligt at booke overnatning i en shelter via kommunens hjemmeside samt via
mobilen, når man står på stedet. Dette skal gerne være med til, at flere bliver bekendte med
de shelterpladser, vi har i området, samtidig med at det giver mulighed for, at vi, som
kommune får et større indblik hvilke shelterpladser der anvendes, hvor mange der anvender
dem og hvilke der har brug for særlig fokus, for at de bliver brugt i det omfang, som vi som
kommune gerne vil.
Det er målet at lave en særlig markedsføring for shelterpladserne i foråret 2012, så endnu
flere får gavn af de spændende steder der er.
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Mindeparken - på tur med den gamle stadsgartner
Mobilformidling er som noget nyt blevet brugt i formidling af
fortællingerne i Mindeparken. Her er genoptryk, og nyt layout af den
gamle folder, blevet kombineret med 6 fortællinger, hvor tidligere
stadsgartner Lars Østerbye fortæller om parkens særlige historie.
Fortællingerne kan høres ved at ringe til 99 400 775.
Primo 2012 vil pilotprojektet blive markedsført med henblik på flere
brugere samt undersøgelse af om denne formidlingsform også skal
udbredes til andre områder i Herning Kommune. Borgere i Søby har
allerede ytret ønske om at få formidling via mobil. Derudover er NGO i
dialog med borgere i Sinding-Ørre, der gerne vil formidle via QR-koder.
Et tiltag der er oplagt at få koblet på opdateringen af udstillingerne i
Ørre-Nybro, hvor fortælling vil få stor fokus.

Ørre-Nybro
Målet er at få etableret en skolestue i Nygaard Gl. Skole, så besøgende igen kan få en
oplevelse af, hvordan skoletiden førhen har været her på egnen. Retableringen vil ske i tæt
samarbejde med skoleafdelingen.
Retablering af Nygaard Gl. Skole blev ikke sat i værk i 2011, da købsaftalen ikke var faldet
endelig på plads.
Nygaard Gl. Skole, Helenes Hus samt Nasaret er alle spændende steder med interessante
historier og fortællingerne. Stederne lever dog ikke op til den standart Herning Kommune
gerne vil have i deres udstillinger, derfor er det sat som mål at få opdateret udstillingerne og
formidlingen disse tre steder. Vigtigt for alle steder er, at der tages hensyn til stedernes ånd
og historie i de formidlingstiltag, der etableres. Opdateringen vil ske i et tæt samarbejde med
Herning Museum og lokale borgere. Her arbejder Sinding-Ørre borgerforening på at få
udarbejdet en ansøgning til LAG, med henblik på etablering af stier. Samtidig vil de gerne
tilkoble formidling til mobiltelefoner via QR-koder, hvor Herning Kommune har sagt ja til at
indgå i denne udvikling og forsøge at undersøge, om vi kan lægge web-side til.
Blå Flag
For sjette år i træk blev det Blå Flag hejst ved Fuglsang Sø. Det er Blue Flag International
Jury, der har besluttet at tildele Blå Flag til Fuglsang Sø. Et flag der i Danmark tildeles af
Friluftsrådet til strande og havne, hvor der gøres en ekstra indsats for at beskytte miljøet og
højne standarden til fordel for brugerne. Det er brugernes garanti for, at der holdes rent og
pænt, og der er gode toiletforhold og affaldsspande. Ligeledes sikrer flaget funktionsdygtigt
redningsudstyr, og at de besøgende informeres om god adfærd ved kysten og til vands.
For at kunne hejse det Blå Flag ved Fuglsang Sø skal Herning Kommune blandt andet lave 5
miljøaktiviteter, hvor der sættes fokus på natur- og friluftsmuligheder i området. I 2011 var
der mulighed for at komme på opdagelse i og ved Fuglsang Sø og Herningsholm Å, at prøve
kajaksejlads på søen og at blive klogere på, hvor vandet i søen kommer fra. Turene havde
mellem 5 og 35 deltagere.
Herning Kommune vil erhverve det Blå Flag igen i 2012 og afholde miljøaktiviteter.
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Løvbakke Naturcenter
Målsætning 2011: Projektet færdiggøres med indvielse 8. maj, evt. med besøg fra
Miljøministeren. Regnskabet sendes til revision og eksterne midler hentes hjem.
Mere end 500 var med, da Løvbakke Naturcenter
blev indviet på Skovens Dag i 2011. Her deltog en
lang række lokale foreninger, der var med til at gøre
dagen til en sjov og spændende dag for alle de
besøgende. I projektet er etableret udstilling:
"Skovens Hemmeligheder", opholdsrummet:
"Naturens Dagligstue", hvor der også er netadgang
og formidling på tv, Huggehuset med indendørs grill,
den asfalterede handicapsti, det udendørs brusebad,
shelters på FDF'ernes lejrplads, Vikingehytten i
Gullestrup Skov, Tarzanbanen, overdækkede
siddepladser på naturlegepladsen, den store
grillhytte ved p-pladsen til hundeskoven, sjove
formidlingsskilte der lægger op til egne forsøg og
aktiviteter i skoven, ny afmærkede stier mv. Mere
end 2000 frivillige timer er lagt i projektet af de
foreninger, der indgik i partnerskabet sammen med Naturstyrelsen Midtjylland. Projektet blev
gennemført med tilskud fra Friluftsrådet og De Grønne Partnerskaber - midler der løb op i
mere end 1,8 mio. kr.
I begyndelsen af 2012 er registreret mere end 37.500 besøgende på den tæller, der er sat op
ind til Naturens Dagligstue og Skovens Hemmeligheder, derudover bruger nye og flere gæster
området.
Daglig drift og markedsføring af Løvbakkerne ligger hos naturvejleder Kristen Sneftrup.
Naturformidlingen vil være inde over afholdelse af offentlige ture samt en målrettet
kommunikation til målrettede bruger for at sikre flere brugere af naturcentret.
Præstbjerg Naturcenter
Målsætning 2011: I Præstbjerg vil en 18 mio. år gammel hajtand blive formidlet med
forskellige tiltag.
Pga. ændrede forhold i naturvejlederansættelsen blev formidlingen af hajtanden ikke iværksat.
Som noget nyt etablerede Herning Orienteringsklub, i samarbejde med Herning Kommune,
orienteringsposter i området ved Præstbjerg Naturcenter. Et initiativ der resulterede i mere
end 200 besøgene på indvielsesdagen samt indslag i TV Midtvest. De 65 poster er i dag et
stort aktiv, der støtter op om de mange spændende eksisterende elementer, der er i
Præstbjerg.

3

Fig. 1: Besøgende i Præstbjerg
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Mere end 56.000 personer er registreret i den tæller, der er opsat ind til udstillingen, hvilket er
flere, end der har været de sidste par år. Derudover forventes det, at en lang række af
områdets gæster ikke går ind i bygningen, hvorved antallet af besøgende forventes at være
højere. Tælleren giver dog en god indikation af, hvor mange gæster der er fra år til år. Som
det ses har der været flere besøgende i Præstbjerg i 2011 end de seneste år.
I 2012 vil der blive opsat en udstilling om naturpleje på bygningen ved Præstbjerg
Naturcenter. Derudover vil der blive afholdt offentlige ture, hvor naturpleje vil få særlig fokus.
Der opsættes en tæller, som måler på antallet af biler, der kører ind på selve naturcentrets
område. Det giver mulighed for at få et bedre indtryk af besøgstallet totalt.
Naturvejledning
Målsætning 2011: Der vil igen blive udbudt offentlige ture, herunder svampeture og et større
fiskearrangement med grejudstyr og kastekonkurrence. Endelig vil der være fokus på
kulturhistoriske elementer med moseeg ved Fuglsang Sø samt tørvegravning i Knudmosen.
2011 blev et år med store forandringer i naturvejledningen i Herning Kommune. Naturvejleder
gennem flere år, Edvard Kristensen, valgte nemlig at gå på efterløn. Derved blev der ikke det
samme flow i offentlige ture og bestilte arrangementer som hidtil. I foråret 2011 blev dog
udbudt 15 offentlige ture, hvor der endnu engang var god tilslutning. Pga. naturvejlederens
fratræden blev målsætningerne for 2011 ikke nået.
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Samtidig var 2011 også året, hvor Karen-Louise Smidth startede, i job med løntilskud, som
naturvejleder i Herning Kommune. Her trak 3 arrangementer ”Levende mus og dukketeater”,
”Dådyrbrunst og hjortekød” samt ”Hedenisser og julefår”, mere end 450 gæster til. Et
besøgstal der vidner om, at der i Herning Kommune er stor interesse for at komme med ud og
lære mere om kommunens natur og parker.
Pga. det omskiftelige år med naturvejledninger, er der ikke lavet sammenlignende statistik for
antal deltagere på de offentlige og bestilte ture, der er udbudt i 2011 i forhold til de øvrige år.
Samlet har mere end 1500 været i kontakt med kommunens naturvejledere i 2011, hvor
indvielse af O-løbsposter i Præstbjerg, klipning af fastelavnsris med daginstitutioner samt
efterårets 3 ture tiltrukket en del gæster.
Der vil i 2012 blive arbejdet på at undersøge muligheden for oprettelse af en tværfinansiel
stilling, hvor der er fokus på natur, miljø, sundhed samt beskæftigelse.
Naturvejledningen vil i 2012 have særlig fokus på naturpleje. Det sker under titlen: Natur er
det noget, vi laver? Her udbydes foredrag, offentlige ture, naturvejledninger til skoleklasser
samt udarbejdes en udstilling som hænges op på Præstbjerg Naturcenter. Tiltagene vil blive
afviklet i det omfang, der er personaleressourcer til det i naturvejledningen og underbygges af
en række tiltag, som naturpleje-teamet laver.
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Grønne Spire
Der vil blive støttet op omkring de henvendelser, der måtte komme fra daginstitutioner med
ønske om at blive grønne spirer. Der vil blive gjort en særlig indsats for institutionerne i
småbyerne.
Grønne Spirer er et tilbud til daginstitutioner om at få et Grønt Flag fra Friluftsrådet som tegn
på, at institutionen har haft særlig fokus på natur og sundhed i deres dagligdag.
Institutionerne i Herning er meget interesserede i ordningen, og Herning Kommune er en af de
danske kommuner, der har flest flag.
I 2011 har Naturformidlerteamet kun været inde over hejsning af de grønne spire flag i et
begrænset omfang pga. ændret personale sammensætning. Fremadrettet vil indsatsen på
dette område ligge i miljø- og klimateamet.
Kulturformidling
I henhold til kommunens naturpolitik er det målet at fortsætte dialogen med Herning Museum
for at sikre en synergi i formidlingen af kulturhistoriske spor i landskabet.
Pga. manglende
personaleressourcer blev der ikke
afholdt møder med Herning
Museum med henblik på et
samarbejde omkring formidling af
kulturhistoriske spor. I slutningen
af 2011 kom der dog fokus på
området, da arkæolog Erik MøllerJensen startede i et halv års job
med løntilskud. Erik står for
opdatering af kulturmiljø-lagene i
Geomedia og er derved med til at
sikre, at der fremadrettet kan
være fokus på kulturarven, når
der udarbejdes lokalplaner,
kommuneplaner mv. Samtidig vil
Erik blive en aktiv del i den
formidling og der skal laves ved Ørre-Nybro samt den daglige viden, der er så vigtig for at
sikre en professionel behandling og administration af kommunens landskaber.
I 2012 vil det blive undersøgt, om der er mulighed for at finde eksterne midler til en stilling
med henblik på at få beskrevet og formidlet bevaringsværdige bygninger samt kulturmiljøer og
kulturarv. Her ser vi i dag, at de tidligere Trehøje, Aaskov og Aulum-Haderup Kommuner ikke
har fået kortlagt og registreret på samme måde, som det ses i de den gamle Herning
Kommune. Det vil derfor være yderst interessant at få same standart i hele det geografiske
område.
Nationalpark Skjern Å
Forligskredsen, på Christiansborg, bag nationalparkforliget valgte at udskyde en evt. indvielse
af Nationalpark Skjern Å. En beslutning der har påvirket en række af de mål, der var sat for
2011. Nogle projekter og tiltag er dog fortsat trods den politiske beslutning, da man fra
Herning Kommunes side stadig går ind for etablering af en nationalpark samtidig med, at de
nuværende tiltag vil være til glæde og gavn for byer og landdistrikterne i området ved Skjern
Å. I det følgende vil være en beskrivelse af, hvilke tiltag der er sat i gang, mens målsætninger
for 2012 vil afvente den videre melding fra forligskredsen bag nationalparkerne.
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Landart-værker – Oplevelsesøkonomi
Målsætning 2011
Land-artværket Laksen etableres med henblik på indvielse medio 2011. Der etableres
strøm til ”Lysets Tøven – Åens Drift” i forbindelse med et andet planlagt projekt i
området ved Arnborg Hedegaard.
Etablering af 6 landart værker i Skjern Å området
blev markeringen på afslutningen af
oplevelsesøkonomiprojektet. I 2011 blev Marianne
Jørgensens "De fire hjertekamre" gjort endelig færdig
med etablering af stier, broer over grøfter. Jørn
Rønnaus "Laks" blev også igangsat og etableret på en
smukt beliggende eng ned til Karstoft Å, lige overfor
Skarrildhus. Indvielse af Laksen forventes at blive i
foråret 2012, når vi får lidt lunere vejr, og når borde,
bænke, skilte samt afmærkning af stier er etableret.
Et af de etablerede værker måtte desværre tages
ned, da forhøjet vandstand i Skjern Å havde resulteret i, at Astrid Gjesings "Lysets tøven åens drift" var gået i stykker i begyndelsen af det nye år.
Udover de tre nævnte værker er også etableret Bjørn Kromann Andersens "Prædikestol" ved
Kong Hans' Bro, Alfio Bonnanos 4 værker ved Bundsbæk Mølle, der samlet kaldes ”Hidden
Islands”. Her findes også Astrid Gjesings "For Joy", mens Team Skovsnogen - Søren Taaning
og Rene Schmidts ”Camp” ligger i Lyager Plantage.
Målsætning 2012:
I foråret 2012 vil der være en officiel indvielse af Laksen ved Skarrildhus. Inden da vil den
sidste infrastruktur, skiltning, opsætning af kunstneriske borde og bænke, afmærkning af stier
mv. bliver etableret.
Smartphone applikation - VERDI
Målsætning 2011: Naturformidlergruppen vil være inde over afviklingen af kurset for
naturformidlere samt følge de øvrige tiltag i det omfang, der vurderes at være timer til det.
Projektet VER-DI er et tværnationalt projekt mellem nationalparker i Norge, Sverige og
Danmark. Projektets overordnede mål et at skabe øget udvikling i de 5 nationalparker, som
deltager i projektet. Det sker blandt andet gennem:
Rådgivning og kompetenceudvikling målrettet områdernes virksomheder
Udvikling og branding af fødevarer og andre nationalparkprodukter
Udvikling og afsætning af eksisterende og nye turistaktiviteter
Udvikling og afprøvning af nye former for formidling af oplevelser i nationalparkerne
Forbedring og udvikling af naturformidling
I 2011 har Naturformidler-teamet deltaget i udarbejdelse af en smartphone applikation, der
skal guide besøgende rundt i Skjern Å-området. Applikationen indeholder forslag til cykel- og
vandreture, beskrivelse af interessante kulturhistoriske steder samt overblik over flotte steder,
udsigter og hvilke friluftsfaciliteter der er. Samtidig er der en kort beskrivelse af karakteristiske
dyr og planter, en kort beskrivelse af hvad der kendetegner naturen ved Skjern Å samt quizzer
med relation til det sted, hvor man nu er - her er der især fokus på det kulturhistoriske.
Applikationen forventes at være færdig i foråret 2012.
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Guidekursus for natur-/ kulturformidlere - VERDI og formidlerforum Skjern Å
Der vil blive udbudt områdets første naturformidlerkursus, der har til formål at klæde lokale
guider bedre på, når de laver ture i området. Et forløb der især har stor interesse for de
nuværende guider i Herning Kommune.
Foråret 2011 gennemgik 18 lokale
ildsjæle det guidekursus, som blev
udbudt af samarbejdspartnerne bag
Nationalpark Skjern Å. Kurset
havde fokus på, hvad det vil sige at
et område udnævnes til
nationalpark, hvilke regler og love
man bør være bekendt med, når
man afholder offentlige eller private
ture i det område, hvor man nu
engang er. Derudover var det fokus
på grundlæggende naturvejledningsteknikker, som også blev
prøvet af ved at lave formidling til
de øvrige kursister.
Oplevelsesøkonomi og
interessemodsætninger fik også
særlig fokus, da begge dele er
yderst relevante i forhold til
områderne langs Skjern Å.
Kurset blev gennemført som et pilot projekt under VERDI samtidig med, at det også var en
vigtig del af målsætningen for formidlerforum Skjern Å, der er finansieret af Friluftsrådet.
Målet er at udbyde et lignende kursus næste år, da flere allerede har tilkendegivet, at de gerne
vil ud og guide her. Samtidig kunne der også åbnes op for at tilbyde andre interesserede at
være med, så vi får udbredt natur-/ kulturformidlere til flere dele af Herning Kommune.
Naturformidlerteamet vil indgå i VERDI samarbejdet i 2012 i det omfang, der vurderes at være
personaleressourcer til det.
15 highlights - formidlerforum Skjern Å
Målsætning 2011: I samarbejde med lokale foreninger, seværdigheder og ildsjæle vil
naturformidlergruppen udarbejde tekster til de 15 highlights. Der vil blive arbejdet på at få
Politikens forlag til at udgive en bog, der går under arbejdstitlen: Turen går til Nationalpark
Skjern Å.
For at klæde natur-/ og kulturformidlerne fagligt godt på, er der hyret en konsulent til at
udarbejde uddybende beskrivelser over området i Skjern Å. Her er Skjern Å blevet underopdelt
i 15 områder, hvor der er udarbejdet kort, beskrivelse af de spændende historier der er lige
der, hotspot man møder når man transportere sig mellem de enkelte punkter. Samlet skal
beskrivelserne gerne kunne klæde guiderne på, så de kan lave guideture i området for de
gæster, der måtte være interesserede i det. De 15 highlights forventes at ligge klar i
slutningen af marts. Udover baggrundsviden til guiderne kan de også bruges på nettet, til
applikationer til mobiltelefoner og måske til udarbejdelse af en lille bog som kan sælges.
Der blev rettet henvendelse til Politikens forlag for at høre om de var interesserede i at udgive
en bog på baggrund af den viden, der indsamles til de 15 highlights. Umiddelbart var de ikke
med på ideen, så der blev ikke arbejdet videre med den.
De 15 highlights forventes at ligge klar i foråret 2012.
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Formidlerforum Skjern Å
Der vil blive udbudt områdets første naturformidlerkursus, der har til formål at klæde lokale
guider bedre på, når de laver ture i området. Et forløb der især har stor interesse for de
nuværende guider i Herning Kommune.
Nationalpark Skjern Å Formidlerforum er et partnerskab mellem Friluftsrådet, RingkøbingSkjern Kommune, Herning Kommune, Skov- og Naturstyrelsen Blåvandshuk, Vestjysk
Landboforening, Museerne i Herning og Ringkøbing-Skjern Kommune samt Borris
Skydeterræn.
Naturformidlerteamet har som tidligere nævnt deltaget i afholdelse af guidekurset for lokale
guider. Derudover er der sket en række ting i formidlerforum Skjern Å, som formidlerteamet
ikke har deltaget i, men som stadig har haft betydning for området udvikling. Her har blandt
andet været afholdt en strategidag. Der arbejdes på udarbejdelse af foldere, der har fokus på
det gode friluftsliv i forhold til kanosejlads og fiskeri. Udførlig beskrivelse af tiltagene i
Formidlerforum Skjern Å kan se i vedlagte bilag.
Der var i 2011 endvidere en række målsætninger for Nationalpark Skjern Å
 Der vil blive arbejdet videre med ansøgningerne til Arbejdsmarkeds Feriefond og
Friluftsrådet.
 Nationalparkdagen vil blive afholdt i det omfang, det menes formålstjenligt i forhold til
en mulig nationalpark indvielse.
 BEK og NGO vil deltage i planlægning, koordinering, inddragelse og afholdelse af
Nationalpark indvielsen. Initiativ igangsat af Miljøministeriet.
 NGO vil deltage i udarbejdelse af undervisningstilbud. Et område der dog ikke vil
prioriteret særligt højt pga. manglende personaleressourcer.
Naturformidlerteamet har også deltaget i den række møder, der i begyndelsen af 2011 var
omkring en mulig indvielse af Nationalpark Skjern Å, udarbejdelse af ansøgning til
arbejdsmarkedsferiefond samt Miljøministeriets undervisningsportal. Alle sammen tiltag der nu
er sat i bero, indtil der er en nærmere afklaring omkring det videre forløb med udnævnelse af
Skjern Å til Nationalpark.
Temafoldere
Folderne ”Birk” og ”Det Grønne Herning” vil blive udgivet i det
omfang, der er økonomi til det. ”Fiskefolderen” vil blive lagt på
nettet med mulighed for at downloade den gratis.
Fiskefolderen blev udgivet til nettet i 2011. Her er der mulighed
for, at alle interesserede kan få at vide, i hvilke søer og åer det er
muligt at fiske gratis i. Samtidig gives der en kort fortælling om
natur- eller kulturhistorien for hvert enkelt sted.
Målet er at opdaterer fiskefolderen i det omfang, det er relevant i
2012 - der er ikke planer om at udgive folderen i en trykudgave,
da målgruppen vurderes at være rimelig lille. Folderne "Birk"
samt "Det Grønne Herning" blev ikke udgivet pga. manglende
personaleressourcer - der vil blive set på, om det kan prioriteres i
2012.
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Skovsnogen
I samarbejde med ejeren Søren Taaning færdiggøres folderen for stedet. Der afholdes
offentlige ture.
I begyndelsen af september indviede Skovsnogen, Billedkunstner John Kørners ”Fabrik”. En
hvid beton konstruktion, der fungerer som shelter. Derudover blev der udgivet en folder for
Skovsnogen. En folder der blev udarbejdet af kunstnerne bag Skovsnogen. De to ildsjæle
arbejder også på at få tegnet et kort, der skal kunne guide de besøgende rundt i området.
I 2012 har naturvejlederen planlagt flere offentlige ture til Skovsnogen, så vi af den vej kan få
endnu flere til at få øjnene op for det meget spændende sted, som Skovsnogen repræsenterer.
Mokka tv
Natur og grønne områder har lavet ikke mindre end 5 tv-udsendelser i samarbejde med TV2’s
lokale enhed - TV MidtVest. Udsendelser der sendes på Mokka tv - kanal 21. Udsendelserne
omhandlede naturpleje, hvor der blandt andet var fokus på hedeafbrænding,
publikumsfaciliteter og kommunens naturnære skovdrift.
Feldborg området
Naturstyrelsen Midtjylland, Holstebro og Herning Kommune har tidligere arbejdet med visioner
om at gøre området ved Feldborg til et spændende besøgssted for gæster og borger. Projektet
og tiltagene har ligget stille, men fra Herning Kommune er der nu politisk ønske om, at der
arbejdes videre med projektet. Det med henblik på at se hvilket udviklingspotentiale, der er i
området. Naturformidlerteamet vil indgå i dette arbejde.
Søby
Fredningen af Søby-området har til formål at bevare eller forbedre områdets naturmæssige,
landskabelige, geologiske og kulturmæssige værdier. Formålet er også at sikre og genskabe de
større sammenhængende nøgne og ørkenlignende områder længst muligt, at sikre og
genskabe de åbne og delvist tilgroede og overdrevslignende arealer og brunkulstipperne samt
at sikre og genskabe udsigter og indkig fra brunkulstipper, offentlige veje og anlagte stier til
søerne og det kulturskabte landskab.
Fredningen har endvidere til formål at forbedre offentlighedens adgang til de dele af
områderne, hvor det vurderes at være sikkert og foreneligt med naturværdierne.
Et andet formål er at skabe mulighed for at formidle natur- og kulturværdier, bl.a. bevare og
sikre de geologiske profiler og via stier í området at forbedre offentlighedens adgang til dele af
det seværdige og afvekslende landskab, hvor det vurderes at være sikkerhedsmæssigt
forsvarligt og foreneligt med naturværdierne.
Målsætning 2012. Naturformidlerteamet vil indgå i arbejdet omkring formidling af Søbyområdet. Et samarbejde der også vil inddrage lokale, der allerede nu har givet udtryk for
ønske om formidling via mobil. Initiativer vil ske i tæt samarbejde med Naturstyrelsen
Midtjylland.
Gødstrup
Formålet med at frede Gødstrup Sø med omgivelser er at sikre områdets landskabelige,
naturmæssige og kulturhistoriske kvaliteter og at sikre og udvikle de rekreative kvaliteter i
området, blandt andet gennem fastlæggelse af et sammenhængende stisystem omkring
søen. Samtidig kan en fredning skabe grundlag for naturpleje, naturgenopretning og
naturformidling, øget naturindhold og biologisk mangfoldighed på et bæredygtigt grundlag.
Naturformidlerteamet vil indgå i formidling af stier, friluftsfaciliteter og naturplejetiltag der evt.
igangsættes i 2012.
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Skilte og foldere
Foldere og skilte opdateres løbende, så de kommer i Herning Kommunes layout. Nogle foldere
lægges på nettet i det nye layout, mens genoptryk først sker, når nuværende oplag er brugt
op. Skilte i Nationalpark området, Åbildå brunkulsleje samt Kartoffelkælderen afventer lokale
projekter og en evt. ekstern finansiering.
Som en del af den løbende drift i formidlingsteamet opdateres foldere og skilte rundt omkring i
kommunen. Enkelte steder står stadig tidligere amtsskilte og samtidig mangler skilte fra de
tidligere 4 kommuner at bliver lagt i Herning Kommunes nye layout.
For at sætte mere fokus på Herning Kommunes parker vil der i 2012 blive udarbejdet skilte til
De Geometriske Haver.
Nye skilte vil fremadrettet blive kombineret med formidling via mobiltelefon. Det kunne være
via QR-koder, opkoblinger til museernes mobileformidling – www.mobmus.dk – eller
applikationer, sms-services mv. Et område der vil blive udviklet på i forbindelse med
opdateringen af Herning Kommunes hjemmeside.
Formidlernetværk Herning
Formidlernetværk Herning har til formål at sikre øget samarbejde om undervisnings-, vidensog oplevelsestilbud til skoler, institutioner og børn i fritiden i Herning Kommune. I netværket
er der fokus på at sikre kendskab og øge besøgstallet til netværkets aktører gennem en fælles
markedsføring rettet mod skoler og institutioner. Formidlernetværket mødes 4 gange årligt.
Netværksdeltagerene er Herning Museum, Herning Kunstmuseum, Danmarks Fotomuseum,
Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum, Abildå Brunkulsleje, Børn og Unge i Herning
Kommune, Herning Bibliotekerne, Natur og Grønne områder i Herning Kommune, Herning
Billedskole, Herning Musikskole, Ensemble MidtVest, Team Teatret, Den Jyske Sangskole,
Kultur- og Fritid i Herning Kommune, Kulturama samt Kulturelt Samråd i Herning.
I begyndelsen af året udgav skoleafdelingen hjemmesiden www.laeringscenter.herning.dk
Hjemmesiden er rettet mod skoler, daginstitutioner, dagplejere mv. Siden indeholder blandt
andet en lang række tilbud om formidling, som netværkets deltagere udbyder. Derved når
netværket nu ud til en bredere gruppe.
Netværket arbejder fortsat på udvikling af tiltag til Købstadsjubilæet i 2013 – et arbejde der
koordineres med projektgruppen, der sidder med det overordnede ansvar på denne event.
Der har været afholdt et procesmøde med henblik på at blive endnu klarere på, hvordan
netværket får mest ud af det tværgående samarbejde.
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Prioriterede projekter 2012 Status primo 2012

Tovholdere

Hjemmeside udvikling

Påbegyndes primo feb

Kommunikationsafdelingen

Helenes Hus

Igangsat

Formidlerteamet (DL)

Nasaret

Igangsat

Formidlerteamet (DL)

Nygaard Gl. Skole

Afventer endelig afklaring

NGO-ledelse (ES)

Skilte Svanholm Sø

Igangsat

Formidlerteamet (KS)

Skovsnogen

Afsluttet – Oversigtsskilt gøres Team Skovsnogen
færdigt

Mindeparken - markedsføring

Klar – igangsættes feb/ marts Formidlerteamet (DL)

Ørre-Nybro

Skilet - foldere

Løbende opdateringer

Formidlerteamet

Det Grønne Herning

Afventer kort

Formidlerteamet

Birk

Afventer personaleressourcer

Formidlerteamet

De Geometriske Haver

Igangsættes

Formidlerteamet (HH)

Oplevelsesøkonomi

Indvielse marts/ april

BEK

VERDI

Afsluttet xxx

BEK

Formidlerforum

Igang

Søren Frederiksen

Øvrige projekter

Afventer politisk afgørelse

Nationalpark Skjern Å

Naturvejledning
Naturvejledning

Jobprøvning igangsat –
arbejder på oprettelse af fast
stilling

TM

Ud på Tur

Fotokalender med Hernings
ture kan downloades på
www.herning.dk/natur

Formidlerteamet (KS)

Blå Flag

Udarbejdelse af
miljøaktiviteterne er i gang.

Vandløbsteamet (SB)

Kulturformidling/
kulturmiljøer

Jobtræning igangsat –
arbejdes på oprettelse af
stilling via eksterne midler

NGO

Feldborg
Søby
Gødstrup
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