Referat af landbrugsrådsmødet den 28. november 2017
Punkt 2
Status på miljøgodkendelser og miljø tilsyn
Miljøstyrelsen offentliggjort sagsbehandlingstider for første halvdelen af 2017.
Opgørelsen er på landsplan.
Perioden hvorfra optællingen er sket er fra januar til juni 2017. Der har på landsplan i denne periode, været en sagsbehandlingstid på 4,4 mdr.
I Herning kommune er der fra januar 2017 og frem til 28. november 2017, afgjort 44 stk. §11/12
godkendelser med en sagsbehandlingstid på 3,4 mdr.
Hvis vi sammenligner med årene 2014, 2015 og 2016 så har sagsbehandlingstiden været hhv. 5,4,
3,2 og 4,0 mdr.
Servicemålene er overholdt med 90,9 %.
Der er indkommet usædvanlig mange ansøgninger om § 11 og 12 godkendelser og anmeldeordninger i første halvdel af 2017 – i juni/juli mdr., er der alene indsendt 19 §11/12 ansøgninger, samt
et stort antal anmeldeordninger. Dette medfører et stort arbejdspres for at få lavet godkendelserne
efter gl. lovgivning, samtidig med at der kommer mange ansøgninger ind efter nu lovgivning også –
Men vi klør på.
Punkt 3
Hvordan går det med det nye system (produktionsarealet)
Herning Kommune er kommet ret langt med udarbejdelsen af en ny skabelon til §16a og§16 godkendelser/anmeldelser og den første §16a er lavet i samarbejde med Sagro og er nu i høring.
Skabelonen er forsøgt udarbejdet således at der ikke kommer overflødige oplysninger ind i dem.
Punkt 4
Justering af Natura 2000-grænserne v/ Louise Berg Hansen
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 Naturpakken, maj 2016,
hvor det er aftalt at undersøge muligheden for at tilpasse Natura 2000-områdegrænserne, således
at der kan udtages jordbrugsarealer og by-arealer fra områderne. Tilsvarende er muligheden for
evt. at udvide Natura 2000-områderne med natur og levesteder, der i dag ligger udenfor områderne, og som kan bidrage til opfyldelse af naturdirektivernes mål, vurderet. Der er i forslaget taget
hensyn til afstanden til eksisterende husdyrbrug, således at de ikke vil blive pålagt yderligere restriktioner.
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 2000-område.
De ændringer, som Herning Kommune foreslog i det tekniske høringssvar, er i store træk at finde i
Miljøstyrelsens forslag til ny afgrænsning af Natura 2000-områderne beliggende i Herning Kommune.
Miljøstyrelsens forslag til ændringer kan ses via dette link til styrelsens miljøgis: http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=natura2000-afgraensning2016_fase3_1
På baggrund af den offentlige høring udarbejder Miljøstyrelsen et endeligt forslag til nye områdegrænser til EU-kommissionens godkendelse.
Helle Borum oplyser at hvis der er nye arealer i Natur 2000 områderne så orienteres de berørte
landmænd – Høringsperioden slutter 3. januar 2018.
Punkt 5

Markvanding
Det oplyses at Herning Kommune endnu ikke har arbejdet med systemet Vand-web, da der endnu
ikke foreligger et officielt system med korrekte data - Herning Kommune vil dog naturligvis teste
programmet, når en versionen kommer i 2018. Herning Kommune forventer dog fortsat at skulle
bruge BEST til vurdering af påvirkningen af andre naturtyper end vandløb.
Det forventes at det endelige system foreligger i 2019. Helle Borum udleverede notat på mødet.
Punkt 6
Registrering af sten- og jorddiger i Herning Kommune
Fra Datalab har vi fået oplyst at vi ifølge registreringen fra Slots- og Kulturstyrelsen har
364,7 km diger i Herning Kommune.
Med ca. 400 kr. i støtte pr. km giver det i størrelsesordenen 145.880 kr. i støtte fra Slots- og
Kulturstyrelsen. Kommunen skal bidrage med mindst det samme.
Den samlede økonomiske ramme er således i størrelsesordenen 300.000 kr.
Der er Herning Kommunes umiddelbare vurdering, at det med det beskrevne, og den omfattende
procedure, næppe vil være gennemførligt indenfor den givne økonomiske ramme.
Vilkår for at opnå tilskud er at kommunen:
• forpligter sig til at redigere den digitale registrering af beskyttede sten- og jorddiger på Danmarks Miljøportal i forbindelse med den konkrete udpegning.
• iværksætter et samarbejde med et statsanerkendt kulturhistorisk museum i udarbejdelsen
af et forslag til konkret udpegning.
• angiver i afkrydsning, hvorvidt diget er udpeget af landskabelige, kulturhistoriske eller af biologiske årsager.
• sender forslag til konkret udpegning i kommunen i høring indenfor en frist på 2 år.
• selv finansierer projektet med mindst 50 % af udgifterne.
Karsten Willumsen tilslutter sig til at der er for få sager i forhold til resurserne som afsættets. Han
kunne dog godt ønske at der var mulighed for at Slots- og Kulturstyrelsen, kunne dispenserer, men
det er ikke muligt udfra nuværende lovgivning. Det vil måske noget landbrugsorganisationerne vil
kunne prøve at udfordre engang i fremtiden.
Erik Skibsted oplyser at udpegningerne ikke er helt tilfælde, da amterne var ude i 70érne og 90érne og fastlægge disse registreringer.

Punkt 7
Naturråd
Herning Kommune skal etablere et lokalt naturråd sammen med Ringkøbing-Skjern Kommune,
Ikast-Brande Kommune og Viborg Kommune.
Der har været afholdt møder mellem kommunerne. Senest møde var den 9. november 2017, hvor
man diskuterede status i de 4 kommuner, samt udfordringer og potentialer i det fremtidige naturrådsarbejde.
Ikast-Brande Kommune er sekretariatskommune.
Det lokale naturråd er annonceret på de 4 kommuners hjemmesider, med opfordring til at relevante
organisationer kan indstille medlemmer til deltagelse. Indstilling skal ske til sekretariatskommunen
Ikast-Brande senest den 11. december 2017.
Ikast-Brande Kommune sender den 12. december 2017, en samlet oversigt ud over indstillede
medlemmer til de tre andre kommuner.
Der er indkaldt til chefgruppemøde den 14. december 2017. Her forventes følgende at være på
dagsordenen:
•
•
•
•

Sammensætning af naturrådets medlemmer.
Indstilling: Fokus er processen, og ikke produktet.
Konsensus: Observatørens rolle, ressourcer, ambitioner og politisk forankring.
Afklaring af: Mødeform (evt. med overnatning ved andet møde), mødeantal og –frekvens,
samt fysisk placering.

Det er blevet besluttet, at man på chefgruppemødet vil have deltagelse af naturmedarbejdere.
Kontakt til sekretariatskommunen (Ikast-Brande) kan rettes til Anne Jul
Kristensen, Landbrug & Virksomhed. Direkte: +4599603374 E-mail: ajkri@ikast-brande.dk
Foreløbig dato for første møde i naturrådet: 30. januar 2018
Karsten Willumsen oplyser at han nok mener at vi (landbrugsorganisationerne og kommunerne) vil
få en god forståelse for hinandens arbejde ved at lave et samarbejdet her – Men at de ikke vil være med til at lave natur nogen steder uden, at landmanden acceptere dette.
Punkt 8
§3 udpegninger
Naturstyrelsen, nu Miljøstyrelsen registrerede i sin tid 466 uoverensstemmelser i forbindelse med
gennemgangen af § 3 arealer i Herning Kommune.
Disse var fordelt på 313 lodsejere.
Der er 138 ud af de 466 sager der er afsluttet/lovliggjort.
Der er pt 35 igangværende sager fordelt på 20 lodsejere.
Herudover blev der konstateret 144 uoverensstemmelser i forbindelse med søer/vandhuller fordelt
på 128 lodsejere - 84 af de 144 sager er afsluttet/lovliggjort.
Der er pt. 10 igangværende sager fordelt på 7 lodsejere.

Punkt 9
Status på vandløbsvedligeholdelse
Herning Kommune har modtaget en række henvendelser fra bredejere som følge af skader efter
mejekurven langs vandløbene Derudover er der bemærkninger om entreprenørens adfærd i kontakten til borgerne.
Det oplyses der bruges 350.000 kr., årlige, på træbeskæring langs disse vandløb.
I de tilfælde hvor bredejere/vandløbslaug ønsker selv at håndtere fjernelse af træ langs vandløbene, skal udførelsen foregår under vejledning fra Herning Kommune. Dette er for at sikre den korrekte beskæring med henblik på netop fremtidig passage med maskine.
Punkt 10
Henvendelser i forbindelse med maskiner langs vandløbene i forbindelse med grødeskæring
Helle Borum og Karsten Willumsen oplyser at de har fået en lang række henvendelser fra vrede og
frustreret bredejere der oplyser at en entreprenør der er både grov og uforskammet har kørt med
enormt tunge maskiner inde på deres marker og har forvoldt skader af forskellige arter.
Helle oplyser at entreprenøren har brugt maskiner som vejer op til 16 ton hvor man i stedet, med
fordel, kan bruge maskiner der vejer 3-4 ton.
Birger Jensen foreslår at man måske ringer til bredejer inden man påbegynder grødeskære lang
deres vandløb.
Karsten Willumsen siger at mange bredejere generelt er utilfreds med vandløbsvedligeholdelsen.
Han ved godt, at det har være et meget vådt år – men han mener at der skal være mere dialog og
foreslår at Herning Kommune måske investerer i at ansætte en Å-mand (som de har gjort i
Ikast/Brande Kommune) til udelukkende at varetage opgaven, vedr. kortlægning, kontrol af om
vandløbsvedligeholdelsen tilstrækkeligt, samt kontrol af om entreprenørerne gør deres arbejde ordentligt.
Helle Borum foreslår at man bestræber sig på at gøre en strækning færdig når man er gået i gang
Dertil foreslår hun at man måske bruge mejekurvene til at fjerene eventuelle træer, hvor dette er
muligt.
Sofie Britze oplyser at vi pt er underlagt udbudsreglerne – derfor kan vi ikke bare afbryde samarbejdet med entreprenøren, selvom situationen har vist sig at være til gene for både kommune og
landbrug.
Anne Marie Søe oplyser at der er vilje politisk til at se på problemet med entreprenøren.
Punkt 11
Administration af okkeranlæg
I forbindelse med vedligeholdelse af okkeranlæggene har der været en del udfordringer med at
bortskaffe sedimentet fra okkeranlæggene.
Udfordringerne relatere sig blandt andet til at de producenter der levere til Arla, og KMC, kan have
bindinger i deres aftaler der gør at de ikke må anvende slam på markerne. Det er forvaltningens
opfattelse at der her er tale om spildevandsslam.

Forvaltningen har undersøgt problematikken, for blandt andet at finde frem til hvorvidt sediment fra
okkersøerne er omfattet bilag 1, i slambekendtgørelsen, hvilket miljøstyrelsen indtil videre har afkræftet telefonisk, der afventes en skriftlig bekræftelse på dette.
For at komme videre med en løsning, vil forvaltningen forsøge at mødes med henholdsvis Arla og
KMC, for at afklare om der kan udfærdiges et skriftligt notat, der bekræfter at sediment fra okkeranlæg godt kan anvendes, på deres producenters jord.
Helle Borum og Karsten Willumsen, nævner at der desuden forligger en problematik omkring nye
begrænsninger for brug af fosfor, som der muligvis kan blive behov for at kigge på.
Punkt 12
Brugertilfredshed på vandløbsvedligeholdelsen 2017
Herning Kommune redegør for den seneste brugertilfredshedsundersøgelse.
Umiddelbart ser undersøgelsen i 2017, ikke ud til at have ændret sig i forhold til den sidste fra
2013.
Herning Kommune har haft Forretningsudvikling med til at hjælpe med spørgsmålene og selve undersøgelsen. Undersøgelsen har været godkendt i Teknik og Miljøudvalget og Landboforeningen,
for at få den bedst mulige forståelse ind i processen.
De adspurgte bredejere har samme grad af utilfredshed som i 2013.
På hjemmesiden fremgår et kort med vejledende arbejdsplan for hvornår der skal skære grøde i de
enkelte vandløb. Der er dog konstateret at Herning kommunes hjemmeside på dette område ikke
bruges af ret mange borgerne. Herning Kommune arbejder med at øge kommunikationen, for derigennem at forsøge at sikre borgernes tilfredshed.
Det er besluttet i Teknik og Miljøudvalget, som opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelsen at,





Der laves en mere tilgængelig mobilløsning (APP) i forhold til oplysninger om grødeskæringsterminer
Der udarbejdes en standardprocedure for håndtering af henvendelser i og opfølgning på
disse. Proceduren vil indeholde en tilkendegivelse af de pågældende aktører, samt graden
af tilfredshed med resultatet og behandlingen af henvendelsen.
Der arbejdes med at gøre arbejdsplaner bedre og mere tilgængelige.
Der tilbydes årlige dialogmøder med vandløbslaugene.

På mødet bliver kvaliteten af entreprenørernes arbejde i forbindelse med vandløbsvedligeholdelse,
omtalt. Vandløbsvedligeholdelsen var i udbud for to år siden, og i de to år har der været en del udfordringer med specielt den ene af de tre entreprenører, der vandt udbuddet. Vandløbsteamet har
sammen med udbudskontoret gang i flere tiltag, for at sikre at entreprenøren fremover lever op til
kravene i udbuddet. Der bliver blandt andet arbejdet på at forbedre kvaliteten af primært den maskinelle del forud for grødeskæringssæson 2018.
En del af udfordringerne er, at vedligeholdelsen skal sendes i EU-udbud, og at vi derfor ikke frit
kan vælge entreprenør ud fra erfaring og at entreprenørernes tilbud kan blive for billige til at det giver den forventede kvalitet.
Det fremgår også på mødet at det er økonomien der har indflydelse på administrationen af vandløbene. Dette er ikke tilfældet. Forvaltningens pointe er, at vi ikke frit kan vælge de bedste og mest
driftssikre entreprenører udfra vores egen erfaring.

Punkt 13
Eventuelt
Birger Jensen har et spørgsmål vedr. affald til Sofie – Hvorfor kommunen afhenter papir-affald på
landbrugene så tit – Birger foreslå at dette ændres fra 1gang i mdr., til 1 gang hver 3 mdr. Sofie undersøger sagen.
Næste møde bliver i juni 2018 – I høre nærmere. ☺
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