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Referat fra Grønt Råds møde den 3. sept. 2015 fra kl. 15-17
Mødet blev afholdt på Enghavevej 10, 7400 Herning i mødelokale E2.40.
kl. 15-17.
Deltagere:
Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Danmarks Naturfredningsforening: Jørgen Hovgaard
Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredsklid
Dansk Ornitologisk Forening: Ole Olesen
Dansk Skovforening: John Milther
Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Hammerum Herreds Plantningsforening: Niels Jørgen Ottosen
Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Landsbykontaktudvalget: Tove Magnusson
Herning Kommune: Lotta Sandsgaard
Afbud:
Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland: Poul Ravnsbæk
Idrætsrådet i Herning Kommune: Egon Hansen
Ikke mødt:
Friluftsrådet: Kenn Gaardsvig
Naturvejlederforeningen i Danmark: Torben Bøgeskov
Ordstyrer: Erik Skibsted, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune
Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning
Kommune
Referat
1) Orientering fra Rådets medlemmer, alle
Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Hjortevildet skaber debat. Der bør reguleres i bestandene, og det bør
være hundyr der skydes bort for at mindske deres formering. Der
bliver sat hegn op mange steder i landskabet og påvirkningerne på
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landbrugets afgrøder er stor. Kronvildtet er i øjeblikket samlet i store flokke, hvor de
normalt er spredt ud over landskabet. Om det er ulven der gør det eller hvad, det
ved man ikke helt.
Danmarks Naturfredningsforening: Jørgen Hovgaard
Intet
Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredsklid
Intet
Dansk Skovforening: John Milther
Intet
Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Der har lige været afholdt møde om projekt Naturpletter på agerjord. Kommunen har
ydet tilskud til indkøb af blomsterfrø til udsåningen. Projektet er en stor succes, og
man håber på penge til næste år igen. 47 lodsejere har deltaget i projektet og der er
tilsået 27 km striber på agerjord i 3 m brede.
Der skal laves undersøgelser af om det har effekt på fuglevildtet. Evalueringen er
ikke lavet endnu.
Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Der kommer nok en ny tilskudsrunde med tilplantning.
Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Herningsholm er blevet genåbnet for besøgende. Det er frivillige der varetager
opgaven. Museet inviterer til at eksterne kan komme med forslag til udstillinger på
Herningsholm.
Landsbykontaktudvalget: Tove Magnusson
Der har ikke været holdt møde siden sidst, så der er ikke noget nyt fra
Landsbykontaktudvalget. En antropologistuderende, som skriver projekt i Søby,
inviterer til en gratis rundvisning på Moesgaard Museum onsdag d. 16. sept. kl.
18.45 – invitationen gælder Grønt Råd. Giv besked til Tove på 97 14 70 21 eller på
mail: tovemagnus@mail.dk, hvis man ønsker at deltage.
Herning Kommune: Lotta Sandsgaard, Erik Skibsted og Louise Berg Hansen
Lotta præsenterede sig selv. Hun er ny centerchef for Natur, Miljø og Byggeri. Lotta
har omkring 15 års erfaring fra det grønne område i forskellige kommuner. Grønt
Råd byder velkommen til Lotta.

2) Naturspot v. Pernille Rohde, Herning Kommune (5 min)
Et samarbejde mellem 6 kommuner (Skive, Lemvig, Herning, Ikast-Brande,
Holstebro og Struer) har ført til en digital naturturs kalender som udspringer af den
allerede fungerende kultunaut-side. Her kan man annoncere ture som handler om
natur, så offentligheden kan se hvor og hvornår et arrangement foregår. Siden skal
erstatte ”Ud på natur-kalenderen” som er en fysisk kalender. Den digitale løsning er
mere fleksibel end den trykte kalender, som typisk gælder for ½ år ad gangen.
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Der er generel ros til ideen.
Tove spørger til om man kan læse siden på engelsk. Det vil blive undersøgt.
Siden går i luften 24. sept. 2016.

3) Forsknings- og formidlingsstrategi for Museum Midtjylland v. Martin Winther
Olesen, Museum Midtjylland (15 min)
Museum Midtjylland er i en proces med at få ændret på alle områder. Museet
dækker arkæologi samt udstillinger om historie og nyere tid på forskellige
udstillingsplatforme.
Forskning og formidling er kernen i alt det museet laver. Man vil ikke formidle uden
at forske og man vil heller ikke forske uden at formidle.
Forskningen fokuserer på bevaring af manuelle erindringer (altså viden om hvordan
manuelle håndværk videregives og dokumenteres), geofysik (kortlægning af fortidsog kulturminder med teknik uden at grave), tekstil-konservering, ældre stenalder,
bronzealderlandskaber, bebyggelse, arealudnyttelse osv.
Tekstilerne er centrale for museet, ligesom Hammerumpigen, Herningsholm,
Syerskernes historie, læring og indvandring, råstoffer og energi, herunder
brunkulsgravning, er det.
Formidling skal foregå i øjenhøjde. Der skal laves udstillinger, men de skal have et
klart fokus. Formidlingen skal i højere grad foregår via ture ud i byen eller
landskabet. Skilte og tavler er ikke så interessante. Dialogbasseret formidling er
central. De digitale platforme skal også udnyttes.
Frivillige kan sagtes bruges i formidlingen, så længe det er fagligt funderet.
Forskningsformidlingen skal også ud til internationale tidsskrifter og universiteter.
Strategien er under udarbejdelse og museet er altid åbent for forslag, som kan
styrke strategien.
Erik Skibsted foreslår at man medtager brunkulsgravning som et
formidlingsfokusområde. Dette blev modtaget som en oplagt ide.
Erik Skibsted forklarer at kommune også har en række historiske steder som gerne
må bruges, også af museets folk.
Ole Rønnow spørger til hvordan det er med arkæologiske undersøgelser i forhold til
nye bygninger og projekter. Hvem betaler? Svar: Det er bygherre der betaler men
der skal være forhold imellem udgifterne til byggeriet og udgravningen. Det er
problematisk, men regningen skal jo betales enten af staten i form af en højere skat,
eller af den private som ønsker den nye bygning/projekt. Det er en politisk
diskussion.
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Tove Magnusson spørger: Hvordan ved folk at der er et arrangement eller en tur?
Hvad med den almindelige udstilling med plancher, er det ikke godt nok mere? Tove
mener ikke den formidling kan undværes.

4) Ny affaldsplan v. Lotta Sandsgaard, Herning Kommune (15.min)
Planen har været præsenteret for Teknik og Miljøudvalget.
Hos borgeren står der i dag 2 beholdere. Det skal fortsætte, politikerne vil ikke have
flere beholdere. I dag genanvendes 34 % af det indsamlede. Denne del skal øges til
50% inden 2022.
Det organiske affald skal i højere grad anvendes til bioforgasning. Mere papir, glas
og metal skal genanvendes.
Der vil blive igangsat en række initiativer de næste år, bl.a. åbent på
genbrugspladserne om søndagen, udskiftning af affaldsbeholdere, glascontainere
som bliver gravet ned og får større kapacitet. Det er besluttet, at der skal laves en
ny genbrugsplads i Sundsområdet.
Planen kommer i høring d. 15. september 2015 og vil være ude i 8 uger.
Der blev spurgt til om det ikke kommer til at koste mere at holde åbent på
genbrugspladserne om søndagen? Det koster ikke nødvendigvis mere, da der ikke
kommer flere kunder, de fordeler sig i stedet over ugen. Derved er det muligt at
justere medarbejdernes arbejdstid i vagtplaner mv.

5) Naturråd v. Jørgen Krøjgaard, Herning-Ikast landboforening (5 min)
Der skal oprettes naturråd i DK. Der har tidligere være vandråd som har fungeret
fint. Jørgen foreslå at man viderefører vandrådene og supplerer med Grønt Råd.
Naturråd skal dannes kommunevis.
Der er enighed i grønt Råd om, at det er en god ide. Punktet tages med på næste
møde, hvor der er politikere fra Teknik og Miljøudvalget repræsenteret.
Louise spørger hvordan holdningen til spørgsmålet er i nabokommunerne.

6) Dyrehaven, nyt areal og fortidsmindepleje v. Louise Berg Hansen, Herning
Kommune (5 min)
På baggrund af en henvendelse fra Kulturstyrelsen, har Herning Kommune set på
hegnslinjen i Løvbakke Dyrehave. Ved oprettelsen af Dyrehaven, var hegnet blevet
placeret så det adskilte en gravhøj fra en gruppe af gravhøje. Dette strider imod
fortidsmindebeskyttelsen, og Kulturstyrelsen henstillede at Kommunen fik løst
problemet.
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Kommunen indledte derfor forhandlinger med lodsejeren af det areal som opdelte
gruppen af gravhøje, med henblik på at købe arealet og lægge det til
dyrehavearealet. Denne handel faldt på plads i midten af august, og hegnet vil
herefter blive flyttet. Det tilkøbte areal, er ubebygget og udyrket, og har nærmest
karakter at ugræsset overdrev. Arealet vil nu blive en del af dyrehavens åbne
arealer, og gravhøjene vil igen fremstå som en samlet gruppe af fortidsminder, der
vil kunne opleves i dyrehaven. Dåvildtets græsning vil sørge for at holde gravhøjene
fri for opvækst af træer og buske, og kommunen holder øje med at dyrenes færden
ikke bliver for voldsom for fortidsminderne.

7) Naturstyrelsens §3-opdateringsprojekt – orientering v. Louise Berg Hansen,
Herning Kommune (5 min)
Naturstyrelsen har i 2012 og 13 opdateret registreringen af den beskyttede natur i
Herning Kommune. Projektet er nu afsluttet og Naturstyrelsen har udgivet en rapport
med resultaterne. Der er ved opdateringen fundet 1600 ha ny eller overset natur.
Der er konstateret 387 uoverensstemmelser. Dem arbejder kommunen nu videre
med for at finde ud af, hvor mange af uoverensstemmelserne der skal føres som
reelle sager om ødelagt natur. Desuden er §3-laget blevet rettet til for småfejl.
Rapporten kan ses her:
http://naturstyrelsen.dk/media/139232/herning_p3_slutrapport_2015.pdf

8) Infobrev til lodsejere med beskyttet natur v. Erik Skibsted, Herning Kommune
(5 min)
I løbet af efteråret vil kommunen formulerer et infobrev til alle lodsejere som har
beskyttet natur på deres ejendom. Brevet som kommer til at ligne det brev der blev
sendt ud sidste efterår, skal godkendes af Teknik- og Miljøudvalget. Brevet
forventes udsendt omkring nytår.

9) Kortlægning af natur i Herning Kommune – HNV (high nature value) v. Louise
Berg Hansen, Herning Kommune (5 min)
Feltarbejdet og indtastning af data i kommunens naturregistreringsprojekt er nu
afsluttet. Der er kortlagt 318 naturområder og alle registreringer er blevet tastet ind i
naturdatabasen. Herfra vil der blive lavet udtræk til opdatering af HNV-kortet som
danner grundlag for tildeling af støtte til lodsejere som ønsker at udføre naturpleje i
form af afgræsning. Støtten tildeles af naturerhvervsstyrelsen til arealer med høj
HNV-score. De mange registreringer vil desuden være en stor hjælp i kommunens
daglige sagsbehandling.

10) Friluftslivsstrategi, status efter høringen v. Louise Berg Hansen, Herning
Kommune (5 min)
Friluftslivsstrategien har nu været i høring i offentligheden og i kommunens politiske
udvalg. De indkomne kommentarer handler om at gangbesværrede og
handicappede skal sikres gode adgangsmuligheder og plads i fællesskabet omkring
friluftslivet i Herning Kommune. Desuden er der en række ideer til konkrete tiltag
som kommunen kan vælge at arbejde videre med.
Strategien bliver nu finpudset i forhold til de indkomne kommentarer og den får et
flot layout inden den præsenteres en sidste gang i Teknik- og Miljøudvalget.
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Herefter sendes den til Byrådet, hvor den forventes vedtaget i løbet af
oktober/november.

11) Udviklingsplaner for parker i Herning Kommune v. Erik Skibsted. (10 min)
Kommunen er i gang med at udarbejde langsigtede planer for kommunens parker.
Planerne skal være med til at gøre arbejdet i parkerne mere effektivt, samtidig med
at planerne skal ligge offentligt tilgængeligt på hjemmesiden. På den måde kan
interesserede borgere følge med i hvad der skal ske på parkområdet.

12) Evt.
Der bliver spurgt til om kommunens robotplæneklippere virker. Det gør de.
Louise har fået en liste over fonde. Det er en liste som Landsbykontaktudvalget har
fået udarbejdet og den er ikke opdateret siden 2009, så der kan være andre fonde i
dag og der kan være fonde som ikke længere er relevante. Listen blev delt ud på
mødet og sendes ud sammen med referatet.
Punkter til næste møde, som er 19. november 2015:
Kommunens administration af fredede områder
Skjern Å Forvirringen, fisk og kulturarv
Naturråd som del af Grønt Råds opgave?

Med venlig hilsen

Louise Berg Hansen
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