TEKNIK OG MILJØ

Referat fra Grønt Råds møde den 3. september 2020
Mødet blev afholdt i Løvbakkehuset, Løvbakkevej 32, 7400 Herning, samt som
ekskursion til Gullestrup og Lind.
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Referat
1) Bordet rundt
Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Positivt med nye folk på vandløbsområdet. Fremhæver at vejrabatter på
landet bør klippes for at sikre gode oversigtsforhold.
Herning Idrætsråd: Charles Damholt
Idrætsrådet har i den seneste tid haft fokus på corona og udeliv.
Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard
Intet.
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Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær
Intet.
Dansk Skovforening: John Milther
Skovforeningen følger debatten omkring urørt skov. Foreningen undrer sig over at man skal
have urørt skov også i de private skove. Foreningen mener ikke man behøver urørt skov for
at have natur. Et eksempel, hvor urørt skov, ifølge foreningen, ikke vil føre til mere natur og
biodiversitet, er glansbladet hæg, som er en invasiv planter der breder sig i skovene. Vi bør
fælde flere af dem, især modertræerne.
Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Der skal vælges ny formand i forbundet. Corona har medført mange aflyste arrangementer.
Forbundet har modtaget corona-støtte fra staten. Man er lokalt i gang med at etablere
gydebanker i Karup Å.
Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Der har været en del udfordringer forbundet med corona. Jægerne oplever stigende priser
på jagttegn og jagtleje ved de kommunale arealer. Derfor undrer det når der i Herning
Kommune skal bruges 3 mio. kr. til MTB, som jo er en sport, hvor der ikke er brugerbetaling.
Jægerforbundet mener det er flot at kommunen giver midler MTB-sporten. I
vandrådsarbejdet oplever Ole at der er udfordringer i forhold til oprensning af okkerbassiner.
Ole takkede afgående skovfoged ved Herning Kommune, Paul Krogh, for samarbejdet.
Danmarks Naturfredningsforening: Knud Erik Christensen
Der er travlt i foreningen. Knud Erik efterlyser tilbagemelding når sager er afsluttede. DN
ønsker at Herning Kommune melder sig som Klima Kommune+. Der afholdes naturens dag
den 13. sept. i Løvbakkerne https://www.dn.dk/arrangementer/18430-knud-erikchristensen/.
Friluftsrådet: Karsten Johannesen
Friluftsrådet planlægger at afholde generalforsamling den 27. okt. 2020.
Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Der er kommet et nyt udkast til bæverhandlingsplan. Der er ikke de store ændringer i forhold
til den eksisterende. Landboforeningen forudser store opgaver i den forbindelse. Der
arbejdes på landsplan med nye regler omkring de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).
Der er ikke mange berørte lodsejere i Herning Kommune. I vandrådet for Ringkøbing Fjord er
man næsten i mål med opgaven.
Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
Det har været en speciel sommer for naturvejlederne pga. corona. Der har været en del
arrangementer under temaet ”vores natur”. Der er naturens dag d. 13. I den forbindelse
debatteres det blandt naturvejlederne om man skal eller ikke skal afholde dagen, mhp.
Corona. Men mange folk kommer ud til naturformidlingen fordi det er naturen der er åben
når andet lukker ned pga. corona.
Herning Kommune: Dan Overgaard
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Paul Kroghs afløser er startet pr. 1. sept. og hedder Rune Elnegaard Sørensen. Der er ansat 2
formidlere i Teknik og Miljø, en i Genbrug og Affald og en i Natur og Grønne Områder. De vil
blive præsenteret på næste møde i Grønt Råd. Tilbagemelding på sager gives, hvis man er
part. Er man ikke part i sagen, kan man søge aktindsigt.
2) Præsentation af nye vandløbsmedarbejdere i Natur og Grønne Områder.
Michael Gramkow kommer fra en stilling i Skive kommune. Skal arbejde med
vandplansprojekter.
Dagmar Fog Bjerre kommer fra en stilling i Hedensted Kommune. Skal arbejde med
vedligehold i Storå samt minivådområder.
Kim Iversen kommer fra en stilling i Dansk Center for Vildlaks (DCV). Skal arbejde med
vedligehold i Skjern Å, Von Å mm.
Esben Krøjgaard kommer fra DRIFT, og er fortsat ansat der. Skal være tilsynsmedarbejder i
vandløb, samt være tilknyttet naturplejen i den nordlige del af kommunen.
3) Status på Vandrådsarbejdet, v. Daniel Lindvig.
Arbejdet med vandløb og miljømål er bundet op på vandplanerne. Vandrådene er med til at
byde ind med hvordan målene kan opnås. Der er i kommunen en række vandløb som ikke
lever op til målene. Der måles på smådyr, fisk og vandplanter. Tiltagene kan handle om at
lægge gydegrus ud, fjerne spærringer og lave genslyngninger. Generelt handler det om at
skabe bedre fysiske forhold.
Vandrådets opgave er et finde ud af hvordan pengene bruges bedst muligt. Det lykkedes
godt når man snakker om det i vandrådene. Fristerne for vandrådene er blevet skubbet, pga.
Corona. Læs mere her:
Limfjorden
https://www.limfjordsraadet.dk/projekter/vandraad/
Nissum Fjord
https://www.holstebro.dk/vandraad
Ringkøbing Fjord
https://www.rksk.dk/om-kommunen/raad-naevn-syn-og-kommissioner/vandraadringkoebing-fjord-2019
I Vandrådet for Ringkøbing Fjord er det kommunen der er kommet med indsatser,
vandrådene har prioriteret indsatserne.
Dorte Fløjgaard spurgte: Separering af regnvand fra private ejendomme, giver det ikke mere
vand i åerne? Svar: Det er tænkt ind i planlægningen. Regnvand skal håndteres på egen
grund, så det er smart at lave LAR-løsninger. Der kommer ikke mere vand i vandløbet, det
skal bare ikke forbi rensningsanlægget først.
John Milter spurgte: Bliver der målt på microplast? Svar: nej, ikke så vidt vides.
4) Status på nationalpark-arbejdet v. Louise Berg Hansen
Arbejdet med nationalpark Skjern Å har, pga. corona, ligget stille i den første del af 2020,
men er nu så småt i gang igen. Der bliver gennemført lodsejerdialog i 4 forskellige
delområder: Værnengene, Dejbjerg, Vorgod Å og Bjørslev Plantage samt Søby Brunkulslejer.
Når der er et samlet overblik, vil projektområdet blive revideret.
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Der er kort inden sommerferien blevet trykt en folder om arbejdet hen imod en nationalpark.
Der bliver i øjeblikket arbejdet på en film som også skal fortælle om projektet.
Regeringen har kort inden sommerferien offentliggjort to nye naturnationalparker. I
naturnationalparkerne skal der sikres plads til vildere og mere urørt natur. De 2
naturnationalparker ligger på statsejet jord. Nedenstående skema gennemgår forskellen på
nationalparker, naturparker og naturnationalparker.

Karen-Louise Smidth bemærker at der også findes Geoparker som har til formål at formidle
historien om jordens dannelse og den natur og kulturhistorie, der er en følge af geologiske
processer.
5) Eventuelt
Knud Erik Christensen fra DN vil gerne hjælpe med at lave dagsorden til næste møde, som er
den 26. november.
6) Ekskursion: Drøftelse af MTB-spor.
Kommunen ønsker at bygge MTB-spor af flere årsager. Kommunen vil gerne understøtte de
lokale folk som gerne vil bruge arealerne og særligt når de lokale tilbyder at hjælpe med at
bygge sporet og vedligeholde det. Kommunen vil gerne kunne adskille færdslen, så MTBryttere og gående kan færdes sikkert i området. Ved at bygge et MTB-spor af høj kvalitet,
sikrer man at MTB-kørerne gerne vil benytte det og dermed undgår at køre i andre mindre
egnede områder. Der er afsat 3 mio. kr. over de næste 3 år og der er stor politiks
bevågenhed på netop MTB-spor, fordi de kan skabe bevægelse og dermed øge sundheden
for borgerne.
Området ved Gullestrup er valgt, fordi det er et område som ikke benyttes af særlig mange i
forvejen. Naturindholdet i området er lavt og af lav kvalitet og det ligger tæt op ad en
befærdet vej, så der er relativt megen trafikstøj i området. Området består af jordbakker og
støjvolde som er menneskeskabte. Voldene kan bruges til MTB-spor og på den måde give et
spor med højdeforskelle. Det er et mål at få skabt et ca. 10 km langt MTB-spor som er sjovt
og varieret at køre på for både begyndere og garvede kørere. Sporet skal gradueres.
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I Lind fik Grønt Råd mulighed for at se et eksisterende MTB-spor. Fin Lau fra klubben ”de små
klinger” fortalte at klubben står for at bygge og vedligeholde sporet som er 8 km langt.
Klubben har 110 medlemmer. Klubben har en samarbejdsaftale med Herning Kommune om
brug af arealet, byggeri af spor og faciliteter samt vedligehold. Klubben har en tæller i
området som registrerer hvor mange der bruger sporet. De seneste 3 måneder er der i
gennemsnit kørt ca. 50 personer igennem dagligt.
Ole Rønnow fra Danmarks Jægerforbund bemærker at det er fint med et spor til MTB-kørsel,
men undrer sig over at mag politisk afsætter midler til en sport og kræver brugerbetaling for
andre brugergrupper, fx jægere og lystfiskere som betaler jagtleje og fisketegn.
Charles Damholt fra Herning Idrætsråd spørger hvad man gør for at får MTB-kørerne til at
melde sig ind i en klub? Fin Lau fortæller at sporet i Lind er for alle og at der kommer folk fra
både Herning og andre steder i landet som benytter det. Klubben arrangerer sporarbejdsdage, og her vil man gerne have folk til at møde op. Der findes en Facebook-gruppe
for MTB-kørere i Herning-området (7400 MTB), som har ca. 700 medlemmer. Den er et
forsøg på at nå ud til de kørere som ikke er organiseret i en klub.
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