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Referat
1) Plantning ved Lind v. Henrik S. Bach, Herning Kommune
Byudvikling i Lind, der er udstykket omkring 300 grunde siden midten af
90’erne. Der er gjort en række spændende arkæologiske fund i området, bl.a.
Nordeuropas ældste ovn, som er et bevis for at der er udvundet jern i området.
I starten af 00’erne kom motorvejen. Jordfordelingen vedr. motorvejen gav
kommunen mulighed for at overtage restarealerne mellem de nyudviklede
områder i Lind og selve motorvejen. For at finde plads til et område hvor der
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kunne indbygges ren overskudsjord fra byggemodning og andre større projekter hvor der var
overskudsjord, blev det besluttet at der inden tilplantning skulle indbygges ren overskudsjord
over en 10-årig periode. Perioden er siden blevet forlænget, pga. nedgangen i byggeriet i
sidste halvdel af 00’erne, og vi forventer at afslutte indbygningen og tilplantningen i slutningen af 2015. Der bliver placeret ca. 1 mio. m3 jord. Ideen var at der skulle rejses skov, så
landbrugspligten skulle ophæves og området skulle underlægges fredskovspligt.
Der skal kunne opleves 5 forskellige skovtyper i området. Tæt krat, lysåbne skove, højstammet bøgeskov, middelhavsskov med stikkende buske og fyr osv. derved fås mange forskellige udtryk og forskellige oplevelsesmuligheder.
Der bliver også lavet faciliteter for friluftsliv i området. En mountainbike-bane bliver lavet med
hjælp fra en lokal klub. Der har været lagt op til at der kan laves partnerskaber med grundejerforeningerne, de har for nærværende ikke givet tilsagn, men når skoven er groet til forventes det at interessen vil være der.
Der er pt. plantet langs jordvoldene og dele af de forskellige skovtyper er plantet. Det sidste
bliver plantet i efteråret 2015. Det er svært at få planterne til at gro i den ombyggede jord,
som ofte er vandlidende, så der er en del vedligehold her i starten.
2) Nyt fra Medlemmerne – alle
Danmarks Jægerforbund: Ny jagtsæson står for døren, det er altid spændende at få set til
jagtmarkerne. Der skal laves markvildtstællinger i de enkelte markvildtslaug, for at få en status for markvildtet. Mere info på www.markvildt.dk.
Projekt i Gjellerup omkring mose og eng er under opstart. Der er ros til kommunen for hurtig
reaktion.
Danmarks Naturfredningsforening: Der er offentligt debatmøde mellem DN, DOF og HerningIkast Landboforening her i efteråret. Mødet er d. 8. september 2014 og det er et offentligt
møde hvor alle er velkomne – temaet er: Balancen mellem natur og fødevareproduktion.
Invitation kan findes her: http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=1866
Der bliver også arbejdet på et projekt om vildtstriber.
Danmarks Sportsfiskerforbund: intet nyt
Familielandbruget Midt-Vest: Efter vandløbsvedligeholdelsen sidste vinter, har der ikke været
problemer med at få høsten i hus i år.
Friluftsrådet: Ideen bag Naturpark Ørre forsøges genoplivet. Det vil i så fald forsøges placeret i området vest for Ulfborg i et område ca. midt mellem Lemvig og Ringkøbing. Der er tanker om at etablerer en grejbank i området. Ideen er at få udbredt naturen til den lokale befolkning.
Hammerum Herreds Plantningsforening: Der er kommet nye regler om, at nye hegn skal
plantes mere end 10 m fra det gamle. Der er gjort indsigelse, da det kan være svært at få et
nyt hegn til at vokse op uden læ fra det gamle. Sagen er endnu ikke afgjort.
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Herning-Ikast Landboforening: har været på tur med politikere fra Herning Kommune omkring vandløb. Der er lidt problemer omkring afholdelse af arrangement – åbent landbrug.
Museum Midtjylland: Det arbejdes på motorvejsprojektet. Flytning af museet til tekstilforum
har gået fint og er snart klar. Udstillingen skal laves efter temaer i stedet for kronologisk. Det
er et stort arbejde, men det er sjovt. Der findes en app. om kulturarven, som kan hentes på
museets hjemmeside – eller her: http://www.digitaletraade.dk/getapp/ .
Idrætsrådet i Herning Kommune: Der er kommet ny leder, som bor i Viborg Kommune. Arbejdet med at få fordelt midlerne til de mange foreninger er i gang.
Naturvejlederforeningen i Danmark: Intet nyt – ny suppleant er blevet udpeget.
Naturstyrelsen: NST er ramt af reduktioner, både på personale og på økonomi. Der betyder
at der skal omstruktureres på enheden. Der bliver én naturvejleder som er leder for alle naturcentre i området – det er nyt. Jagt og vildt-forvaltning er flyttet til NST-Vestjylland og skovlovsadministration er flyttet til NST-Søhøjlandet. Der vil også blive sparet på faciliteter. Fokus
er på skovdrift, naturpleje og naturforvaltning. Skraldespande og vandretursfoldere vil blive
nedprioriteret. Der er ved at blive udarbejdet drifts- og plejeplaner for områderne. Der vil blive
høringsfaser for de enkelte planer. Der er offentligt møde d. 17. sept. på Harrild Hede Naturcenter om driftsplanerne.

3) Grønne Partnerskaber v. Torben Bøgeskov, Naturstyrelsen
Grønne partnerskaber findes frem til 2015, men ikke med så mange midler som tidligere. Der
er 5 mio. kr. om året på landsplan. Man kan få tildelt op til 400.000 kr. pr projekt og støtten
må udgøre op til 50% af projektet. Projektet skal have et grønt islæt. Der er ansøgningsfrister
3 gange om året. Næste frist er d. 1. januar. Ansøgningen skal sendes til den lokale enhed i
NST. Der skal udfyldes et ansøgningsskema. Undervejs i processen skal der indhentes en
udtalelse fra det lokale grønne råd. Læs mere her:
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/tilskudsordninger/lokale-groennepartnerskaber/

4) Birkemus kortlægning v. Louise Berg Hansen, Herning Kommune
Birkemusen er en ansvarsart i Herning Kommune. Den er oplistet på habitatdirektivets bilag
IV og den står anført på rødlisten som sårbar. Dens levested skal rumme fugtige område
hvor den kan søge føde og der skal være tørre partier hvor den kan sove vintersøvn. Den
ynder lokaliteter med krat, så den kan gemme sig for rovfugle. Den er truet af at dens levesteder er opsplittede og usammenhængende. Der findes en enkelt gammel registrering af
birkemus i området omkring Gødstrup/Tjørring. I forbindelse med det nationale overvågningsprogram, er der blevet sat fangstfæller op i to områder i Herning Kommune, nemlig ved
Gødstrup og i det fredede område ved Fjederholt å. Der blev ikke fundet birkemus ved undersøgelserne.

5) Status på §3-opdateringsprojektet v. Louise Berg Hansen, Herning Kommune
Kommunen afventer at NST får opdateret Miljøportalen med de nye data. Når det sker, vil
der blive sendt et infobrev til alle lodsejere som har fået registreret ny eller overset natur på
ejendommen. Samme infobrev sendes til landbrugskonsulentfirmaerne i kommunen. Der vil
komme information på kommunens hjemmeside samt annoncer i dagbladene.
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NJO spørger: Erstatningsnatur omkring motorvejen – er det landbrugsjord der skal overgå til
natur? – svar: Det er kommunen i samarbejde med Vejdirektoratet der udpeger, og der vil
blive set på hvordan man kan gøre det mest fornuftigt.
6) Hodsager Rideskov – status v. Erik Skibsted, Herning Kommune
Projektet indeholder ridestier med springserier, parkeringsplads, shelterplads med 3 sheltere,
to hestefolde, muldtoilet samt formidling.
Projektet fremlægges for Teknik og miljøudvalget den 15. sept. 2014. Friluftsrådet er ansøgt
fra om et tilskud på 115.000 kr. For at kunne gennemføre projektet søges Teknik og Miljøudvalget om at Herning Kommune bevilliger de sidste 267.000 kr.

7) Vandløbsvedligeholdelsen v. Erik Skibsted, Herning Kommune
Ikke noget nyt
8) Formidling – folderopdatering v. Erik Skibsted, Herning Kommune
ES gennemgik et udpluk af de formidlingsaktiviteter kommunen har gang i for tiden:
 Løvbakke Dyrehave/Naturcenter – film om dyrehaven
 Nygaard Gl. Skole, Ørre – Genskabelse af skolestuen
 ”Rejsen langs Åen” – film, plancher, skilte
 Geocaching Løvbakke Dyrehave – Læring, turist, handicappede
 Off. arr.: Løvbakke – 14.sept. I samarbejde med DN, Opbrækning
Herudover er en række foldere ved at blive opdateret:
 Abilå Brunkulsleje, folder
 Fuglsang Sø – løbe/gå-ruter, fitness, plejecenter
 Skov Olsens Plantage – opdateret folder
 Præstbjerg Naturcenter – opdateret folder
 Skovsnogen ny folder
Præstbjerg Naturcenter – Der arbejdes på at få lavet selvhjælpskasser, som besøgende på
naturcenteret kan låne. En selvhjælpskasse kan indeholde ketcher, insekt net, lup, bestemmelsesbøger og div. Udstyr så man ved egen hjælp kan blive klogere på naturen.
KG – tror det er vigtigt med trykte foldere osv. til turisterne.

9) Præstbjerg Naturcenter, oprettelse af støtteforening v. Erik Skibsted, Herning Kommune
Støtteforening for Præstbjerg Naturcenter – vi overvejer at indkalde til en stiftende generalforsamling. Det kræver at nogle frivillige/ambassadører forpligtiger sig til at møde op og være
med til at levendegøre naturcenteret.
MWO påpeger at det kræver ganske mange ressourcer at holde sådanne foreninger kørende. Det kører ikke af sig selv, det skal hjælpes og det koster penge og mandskab – det kan
ikke gøres som en spare øvelse.
TB – der er netop stiftet en venneforening for Harrild Hede Naturcenter. Er spændt på at se
hvad det kan blive til.
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10) Evt.
Der er mulighed for at lægge et af de kommende møder på det ny museum.
Forslag til emner på kommende møder:
 Opkøb af vådbundsarealer v. NST
 Brainstorm om emner til kommende møder, hvor vi evt. kan arbejde i mindre grupper
om at generere ideer og forslag.
 Friluftsliv strategi
Datoer til møder i 2015 medbringes på næste møde, som er den 20. nov. 2014.

Med venlig hilsen

Louise Berg Hansen
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