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Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så
kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

Referat
Erik Skibsted startede mødet med at byde velkommen til de to politikere Erling Præstekjær
og Johannes Videbæk. Erling fortsætter efter kommunalvalget i Teknik og Miljøudvalget som
næstformand. Johannes fortsætter også i byrådet, men ikke i Teknik og Miljøudvalget.
1.

Bordet rundt v/alle (30 min)
Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
I foreningen arbejdes der med Skjern Å Nationalpark. Jægerforbundet er positivt
indstillet til ideen. Mener der mangler opbakning til projektet fra politikerne i Herning
Kommune. Pt. arbejdes der på at blive forberedt til et møde med sekretariatet for
Nationalpark Skjern Å den 11. dec. Forbundet vil gerne sætte fokus på laks i Skjern
Å og de gevinster som laksefiskeriet medfører i form af flere turister i lokalområdet.
Desuden arbejdes der med opgaven med at få dannet et fælles Naturråd. Forbundet
ser en udfordring i at få konkretiseret opgaven som rådet skal arbejde med.
Danmarks Naturfredningsforening: Bent Rasmussen
Arbejder på at få lavet et høringssvar til Miljøstyrelsens offentlige høring om justering af Natura 2000 områdernes grænser.
Dansk Skovforening: John Milther
Skovforeningen arbejder på at få lavet en naturpolitik omkring private skove i samarbejde med Miljøministeriet. Det er en plan, som vil komme til at gælde frem til 2030.
Desuden arbejdes der med dokumentation for bæredygtigt træ til flis.
Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Takker for opfølgning på henvendelse ang. huller i vej, som blev nævnt på sidste
møde. Giv er praj på hjemmesiden virker. Opfordrer til at man kan se andres indberetninger i drift-web, når man indberetter. Familielandbruget arbejder desuden og
med det kommende Naturråd.
Friluftsrådet: Erik Kjærgaard Pedersen
Rådet deltog på Skjern-Å-dag i Borris med en stand. Det var en vellykket dag, med
mange besøgende og god snak. Friluftsrådet har efterfølgende haft et arrangement
om Nationalpark Skjern Å, for at få fokus på projektet. Der var inviteret politikere
med fra Ringkøbing-Skjern, Herning og Ikast-Brande kommuner. Det var en god aften, med gode dialoger.
Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Der har været en ny runde med nyplantning af læhegn. Det er lavet som et samarbejde med plantningsforeningen i Aulum. Der har været stor interesse og det viser
at lodsejere gerne lægger jord til nye læhegn. Tilskudsordningerne er lidt komplicerede. Renholdelse af de nye hegn sker nu mekanisk, så der bliver ikke brugt sprøjtemidler længere.
Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Byder velkommen til museet, som er under ombygning. På trods af ombygningen
forsøger man at holde liv i museet, så det er dejligt med et Grønt Rådsmøde i muse-
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ets lokaler. Museet søger pt. en ny inspektør til varetagelse af kulturinteresserne i
det åbne land.
Landsbykontaktudvalget: Poul Erik Christensen
Suppleant for Tove Magnusson. Der vil blive opført et fugletårn ved Søby Sø og et
udsigtstårn i områdets nordøstlige del. De lokale forventer også, at Elmers Hus restaureres.
Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
Kommunen arbejder i øjeblikket på at lave ny formidling til området omkring Gødstrup Sø. Vandresti og fugletårn forventes indviet i starten af det nye år.
Herning Kommune: Erik Skibsted
Herning kommune deltog på Skjern Å-dagen med oplysende stand og vild mad arrangement. Det var en succes med de mange deltagende. Tak til jer der deltog.
Erik oplyste kort om de kommende Naturråd. De skal rådgive kommunerne omkring
udpegning af spredningskorridorer og potentiel natur. Der skal dannes et samlet Naturråd for Ringkøbing-Skjern, Herning, Ikast-Brande og Viborg Kommuner. Lige nu
kan organisationer melde deltagere ind. Fristen for indmeldelse er inden 11. dec.
2017. Det er Ikast-Brande Kommune der er sekretariatskommune for Naturrådet.
Der er 20 pladser i rådet, som besættes i jan. 2018. Arbejdet skal afleveres senest
15. juni 2018.
Ved Gødstrup Sø er fredningen ved at blive realiseret med vandresti hele vejen
rundt om søen, samt et mindre fugleskjul som bliver handikapvenligt.
I Søby bliver der lavet fugletårn og udsigtspunkt og Elmers Hus istandsættes let så
det kan blive stående, og der indrettes et par toiletter inden i bygningen.
Å-turisme-projektet skrider fremad. Hovedformålet med projektet er at skabe fokus
på de muligheder der er langs åerne for lystfiskerturisme. Der er lavet en hjemmeside http://www.riverfisher.dk og nogle foldere, som skal brande projektet. Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuner er med i projektet.
Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær
Ingen kommentarer.
Teknik og Miljøudvalget: Johannes Videbæk
Fremhæver lystfisketurismen som et godt projekt.

2.

Drøftelse med Teknik og Miljøudvalget repræsenteret ved Johannes Videbæk
og Erling Præstekjær (15 min)
Ole Rønnow: har deltaget i Vandrådet for Nissum Fjord. Han mener det har været
en stor udfordring for sekretariatskommunen og har stor ros til vandløbsmedarbejderne og Daniel Lindvig (Herning Kommune) for at skabe enighed i rådet. Har desuden været involveret i en sag om et okkerbassin, og har i den anledning ros til kommunens sagsbehandlere og for god og hurtig sagsbehandling.
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Bent Rasmussen: Bemærker at sag om ulovlige jordvolde på Vormstrupvej 1 ved
Haderup blev tabt i landsretten. Mener det er uheldigt. Erik Skibsted svarer: Sagen
faldt ud som frifindelse af tiltalte på baggrund af en juridisk fodfejl. Selve forholdet er
ikke lovliggjort med frifindelsen, så kommunen skal lave påbud på de ulovlige forhold på ny. Sagen bliver fulgt op, og kommunen vil udstede et nyt påbud om retablering. Sagen omhandler ikke bygningen på ejendommen, der henstår som en ruin,
men går alene på overtrædelse af fredningen for området, Natura 2000 og § 3 beskyttet natur.
Anders Rahbæk: Vandløb i kommunen giver af og til problemer. Der er kommet en
bedre dialog nu. Mener sandfang er et godt virkemiddel. Spørger til om der er gjort
status over de eksisterende sandfang? Winnie Post svar: De virker, men de skal
vedligeholdes. Anders Rahbæk mener at landmænd gerne vil bidrage med jord til
nye sandfang, hvis det kan stoppe sandvandring, så det ikke lægger sig på vandløbsbunden.
Anders bemærker endvidere at småvejene i kommunen trænger til renovering. Erling Præstekjær svarer: Der mangler penge til asfalt, så de tages løbende, som der
er midler til. Johannes Videbæk supplerer: der er et efterslæb på asfalt. Man har
gjort tiltag i form af fremrykning af midler, så der pt. bruges flere midler på asfalt end
normalt. Tung trafik på de små veje er også et problem.
Karen-Louise Smidth: Er som repræsentant for naturvejlederforeningen ked af, at
det ikke er besluttet at lave et madpakkehus i Søby, for her er mange muligheder for
formidling af kulturhistorie, natur og landskaber. Johannes Videbæk: Det er vigtigt at
bakke op om Søby Museum, så det er en mulighed og at bruge deres faciliteter.
3.

Brugertilfredshedsundersøgelse og erfaringer omkring vandløbsvedligeholdelse med øget brug af mejekurv v/ Winnie Post, Herning Kommune (10 min)
Vandløbsloven har 2 formål – natur og afvanding. Laks, som mange snakker om
som noget positivt, hører under naturdelen.
I brugertilfredshedsundersøgelsen blev der spurgt til om hvilken interesse man har i
vandløbet, natur eller afvanding. Det viser sig at begge interessegrupper er utilfredse med håndteringen af vandløb i Herning Kommune.
Undersøgelsen viser at det er vigtigt for tilfredsheden at man nemt kan finde oplysninger om vedligeholdelse og tidspunkt for vedligeholdelse.
På baggrund af undersøgelsen vil der:
 Blive lavet en app som vil indeholde oplysninger om grødeskæring.
 Blive udarbejdet en procedure for håndtering af henvendelser.
 Arbejdsplaner blive gjort bedre og mere tilgængelige for lodsejerne.
 Blive tilbudt dialogmøder med vandløbslaugene
Der skal opbygges en gensidig tillid mellem lodsejere, landbruget og kommunen.
Maskiner - det blev ønsket at der skulle bruges flere maskiner/mejekurv i vandløbsvedligeholdelsen. Det har ikke givet øget tilfredshed. Der bliver brugt mejekurv i 140
km vandløb i Herning Kommune. For at maskinen kan komme til, skal der fjernes
træer langs vandløbet. Det bruger kommunen årligt 350.000 kr. på.
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Vagn Mouritzen: Vil gerne have information når der er slået grøde/renset op. Der
har være bøvl med de entreprenører der er bestilt til opgaven. Hvorfor har de fået så
”lang line”? Erik Skibsted svarer: Det er korrekt, at der har været problemer med
nogle af de entreprenører der har været på opgaven. Der er lavet meget tilsyn med
opgaven og kommunen har tilbageholdt betaling i flere tilfælde, hvor arbejdet ikke
har været udført korrekt i første omgang.
Anders Rahbæk: I udviklingen af app bør kommunen måske rådføre sig med både
landbrugsrådgiverne og formændene for vandløbslaugene. Kan lodsejere ikke hjælpe med fjernelse af træer langs vandløb? Svar: Gerne, men det skal være i dialog
med kommunen, så det bliver gjort korrekt i forhold til hvordan maskinen arbejder,
så skærene ikke ødelægges i træstubbe m.m.
John Milther: Er det en god ide at fjerne træer langs vandløb? Er det ikke bedre med
mange træer, så der bliver mere skygge og dermed mindre grøde. Svar: Pil er ikke
optimalt langs vandløb, da de eroderer brinken. Plantning af rødel er ok. Det er en
metode kommunen allerede bruger.
4.

Friluftsrådets rapport om tilgængelighed v/ Erik Pedersen, Friluftsrådet (10
min)
Friluftsrådet har en kampagne, som hedder: ”Oplev mere”. Kampagnen skal give
mere viden om hvilke muligheder for friluftsliv der er i naturen og hvilke regler der
gælder. Mange brugere ved ikke hvad man kan og må i naturen, det skal kampagnen hjælpe med at give bedre viden om. Der er forskning, der viser at, danskernes
viden om adgangsreglerne er faldet. Det er personer imellem 18 og 49 år der ved
mindst om gældende adgangsregler. Det er især reglerne for brug og færdsel på privatejede arealer der er manglende kendskab til.
Reglerne for adgang er forskellige på offentlig og privat jord. På http://www.ois.dk
kan man finde oplysning om hvem der ejer et givet område.
Kampagnen har både en medieindsats som er målrettet befolkningen og en undervisningsindsats, som er målrettet administrative personer.
På Friluftsrådets hjemmeside www.friluftsraadet.dk kan man finde oplysninger om
kampagnen og her er en quiz, hvor man kan teste sin egen viden om adgangsreglerne. Link til adgangsreglerne: http://mst.dk/friluftsliv/hvad-maa-jeg-i-naturen/hvormaa-jeg-faerdes/vejledning/
Martin Winther Olesen: Syntes egentlig undersøgelsen viser, at der en del borgere
der kender til reglerne i detaljer. Hvor stort kendskab skal den enkelte egentlig have
til de detaljerede regler?
Ole Rønnow: Mountainbikerer forstyrrer vildtet. Erik Pedersen: Undersøgelsen viser
dog ikke, at det er mountainbikere der forstyrrer mest. Flere føler sig derimod generet af løsgående hunde.
John Milther: Dejligt med fokus på hvad man må. Generelt handler det om at vise
respekt overfor privat ejendom.
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Erik Skibsted: Offentlige naturområder tager meget af presset fra de private arealer,
så det er godt vi har dem.

5.

Ny app og nyt kort til friluftsliv v/ Karen-Louise Smidth, Herning Kommune (10
min)
Kommunen er i gang med at lave et nyt kombineret by- og friluftskort. Papirkort er
gammeldags, men også gode til at skabe overblik. Der bliver også arbejdet på en digital løsning, en app. Appen bliver lavet i samarbejde med VisitHerning, som i forvejen har en app. Kortet bliver færdigt her inden jul, og bliver udformet, som en flot plakat, der kan hænges op. På bagsiden vil der komme et detaljeret bykort. Både kort
og app forventes lanceret til foråret, når udesæsonen begynder.
Ole Rønnow: God ide med både kort og app.

6.

Museum Midtjyllands planer for fremtiden v/ Laura Liv Borchsenius Weikop,
Museum Midtjylland (15 min)
Udstillingen i tekstilmuseet er under opbygning, og åbnes 1. juni 2018. Udstillingen
bliver i 1. etape bygget op som en krønikefortælling, med lokale historier, men også
med tråde til den store verden. I 2. etape bliver der kigget på tekstilproduktionen set
i helikopterperspektiv og helt ned i detaljen.
Tekstilmuseet skal vise en kernefortælling for tiden fra 1945 og frem til i dag. Udstillingen skal tale til folk på forskellige måder. Ikke kun digitalt, da udviklingen på dette
område går så stærkt at udstillingen hurtigt vil blive forældet. Udstillingen bliver bygget op som et guidet forløb, hvor retningen for den besøgende er bestemt. Der vil
også blive områder, hvor der er mulighed for at slappe af, børneområde og steder
hvor man kan prøve, arbejde og røre ved tingene.

7.

Status for Løvbakke Dyrehave og Naturcenter v/ Erik Skibsted og Louise Berg
Hansen, Herning Kommune (10 min)
Den store avlshjort var ramt af sygdom og måtte aflives ved brunstperioden 2016,
og derfor er der ikke kommet ret mange kalve i 2017. Der er pt 4 større hjorte som
kæmper om førerpladsen. De vil blive reduceret til 2 i løbet af vinteren 2017-18, hvor
flokken antalsmæssigt kommer ned på ca. 40 dyr. Det er det antal dyr som området
kan understøtte med føde vinteren igennem. Der må reguleres frem til 1. feb. 2018.
I sommer og hen over efteråret har dyrene udvist tegn på stress. Det skyldes formentlig en øget aktivitet af Mountainbikere i skoven. Derfor har der i efteråret været
oplysning om reglerne for færdsel i dyrehaven. Opslag med præcisering af hvor man
må cykle, har været slået op på lågerne ind til dyrehaven og på Facebook.
Der bliver årligt holdt øje med hvordan dyrene påvirker træerne i skoven. De fejer
deres opsatser på træerne og bider i knopper, kviste og bark. Udviklingen over de
sidste 4 år viser at antallet af træer er i tilbagegang. Derfor bliver der gjort forskellige
tiltag for at hindre at dyrene spiser alle træer, så der fortsat kan være skov på area-6-

let. Mindre områder bliver hegnet fra og enkelte træer beskyttes imod bid og fejeskader.
Ved naturskolen og på den vestlige p-plads er der pt. ved at blive opført toiletbygninger. Ved p-pladsen bliver der lavet en mindre toiletbygning, med adgang for handicappede. Ved naturskolen bliver der lavet en lidt større toiletbygning med halvtag,
der samtidig giver mulighed for formidling. Bygningen kommer samtidig til at fungerer som en indgangsportal til hele området. Ud over bygningerne, bliver p-pladsen
ved naturskolen udvidet.
8. Justering af Natura 2000-grænserne v/ Louise Berg Hansen, Herning Kommune (5 min)
Miljøstyrelsen har lavet et forslag til ny afgrænsning af Natura 2000-områderne. Forslaget er i offentlig høring fra 28. september 2017 til 3. januar 2018.
Forslaget til de justerede områdegrænser er udarbejdet på baggrund af Regeringens Naturpakke, fra maj 2016, hvor det er aftalt, at undersøge muligheden for at tilpasse Natura 2000-områdegrænserne, således at der kan udtages jordbrugsarealer
og byarealer fra områderne. Tilsvarende er muligheden for evt. at udvide Natura
2000-områderne vurderet. Udvidelse kan ske med natur og levesteder, der i dag ligger op til men udenfor områderne, og som kan bidrage til opfyldelse af naturdirektivernes mål. Der er i forslaget taget hensyn til afstanden til eksisterende husdyrbrug,
således at de ikke vil blive pålagt yderligere restriktioner, som følge af justeringen af
afgrænsningen.
Forvaltningen har tidligere på året indgivet et teknisk høringssvar til Miljøstyrelsen
om tilretning af Natura 2000-områderne inden for Herning Kommunes geografi. Det
blev i kommunens tekniske høringssvar foreslået at udtage 75 ha jord, primært landbrugsarealer og samtidig tage 23 ha natur ind i Natura 2000-afgrænsningen.
Forvaltningen har gennemgået miljøstyrelsens forslag, og kan konstatere, at de ændringer Miljøstyrelsen foreslår, primært består af mindre tilretninger af grænserne til
Natura 2000-områderne. De steder, hvor der er taget større arealer ud af Natura
2000-områderne, drejer det sig om dyrket landbrugsjord eller plantage. De steder,
hvor der er foreslået arealer taget ind i Natura 2000-områderne, er der tale om naturarealer, som understøtter udpegningsgrundlaget for det pågældende Natura 2000område. De ændringer, som Herning Kommune foreslog i det tekniske høringssvar,
er i store træk at finde i Miljøstyrelsens forslag til ny afgrænsning af Natura 2000områderne beliggende i Herning Kommune. Miljøstyrelsens forslag til ændringer
samt høringsportal findes her: http://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura2000-omraaderne/justering-af-natura-2000-omraaderne/
På baggrund af den offentlige høring udarbejder Miljøstyrelsen et endeligt forslag til
nye områdegrænser til EU-kommissionens godkendelse.
Bent Rasmussen: DN foreslår at lave et nyt Natura2000-område omkring Sunds Sø,
da der her findes mange sjældne planter.
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9.

Status på arbejdet med Nationalpark Skjern Å v/ Louise Berg Hansen (10 min)
Siden sidste grønt rådsmøde har der været holdt Skjern Å-dag. Dagen betragtes
som en stor succes. Med 800-1000 deltagere, politiske taler og bevågenhed i pressen, har dagen været med til at sætte fokus på ideen om at skabe en nationalpark.
Lige inden efterårsferien afholdt sekretariatet 2 samtalesaloner om mulighederne i at
lave en nationalpark. Her blev det pointeret at det er en god proces kommunerne
har sat i gang. Der ønskes en præcisering af mål og vision for nationalparken ligesom et konkret udkast til en grænsedragning og snak med berørte lodsejere er et
ønske.
Nationalpark Skjern Å har været et tema i valgkampen til kommunalvalget. Som en
del af konstitueringens aftalen i Ringkøbing-Skjern Kommune, skal der nedsættes et
særligt udvalg som alene skal arbejde for at Nationalpark Skjern Å bliver etableret.
I løbet af december vil der blive holdt dialogmøder med organisationerne fra Grønt
Råd i de 2 kommuner. Invitationerne er sendt ud og hver organisation har haft mulighed for at melde sig et 2-timers møde med Nationalpark Sekretariatet (som består
af administrative medarbejdere fra Ringkøbing-Skjern og Herning Kommuner). Her
vil sekretariatet gerne høre den enkelte organisations bud på en vision for en kommende Nationalpark, ligesom man gerne vil høre om fordele, ulemper og bekymringer ved at oprette en Nationalpark. Møderne afholdes som dialogmøder, hvor sekretariatet vil tage hovedpointerne med i det videre arbejde.
Efter nytår, vil de nye byråd blive præsenteret for arbejdet og de vil få lejlighed til at
komme med input til mål og vision for en kommende nationalpark.
I første halvår af 2018, vil der blive gennemført yderligere samtaler med centrale
personer indenfor turisme, erhverv, Naturstyrelsen som er en væsentlig lodsejer og
endelig også de enkelte lodsejere. I 2. halvår af 2018 vil der blive arbejdet med et
endeligt forslag til en nationalpark. Forslaget skal sendes til Miljøministeriet, som er
den myndighed der kan fremstille forslaget i Folketinget.
Ole Rønnow opfordrer politikerne i Herning Kommune til at tage del i arbejdet med
nationalparken. Han mener der vil være store gevinster for kommunerne i at få etableret en nationalpark.

10. Evt. (5 min)
Herunder forslag nye datoer for møder i 2018:
22. marts 2018
21. juni 2018
30. august 2018
29. november 2018
Punkter til næste mødes dagsorden:
 Opfølgning og spørgsmål ift. Ole Olesens fremlæggelse af Atlasundersøgelsen om fugle.
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