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Næste møde: Onsdag den 12. oktober på Bundsbæk Mølle 

 

Til stede: Niels Kirketofte, Per Mikkelsen, Jonna odgaard, Tage Madsen, Kristian Albæk Pedersen, Nina 

Rimestad, Bo Skelmose, Vibeke Kanstrup (ref.), Chris Bloch og Niels Rasmussen. 

 

A: PUNKTER TIL BESLUTNING. 

Pkt. 1: Valg af dirigent.  Jonna Odgaard blev valgt.  

 

Pkt. 2: Årsmøde, medlemmer på valg/indstilling af medlemmer til valg. 

Årsmødet afholdes tirsdag den 29. november kl. 19.00 i Medborgerhuset, Brogårdsvej 2 Ringkøbing. Det 

aftaltes, at Bo Skelmose viser film på årsmødet fra naturen i kommunen. 

På valg er Per Mikkelsen, Jonna Odgaard, Kristian Albæk Pedersen og Poul Johansen. Alle 4 ønsker at 

fortsætte i bestyrelsen. 

Desuden har Mads Rahbek oplyst, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen. 

 

Pkt. 3. Brugerråd Skjernådalen samt Vest Stadil Fjord. 

DN centralt har bemærket, at afdelingen ikke formelt er repræsenteret i disse 2 brugerråd. Aftalt, at Per 

Mikkelsen er repræsentant i Vest Stadil Fjord og Tage Madsen er repræsentant i Skjernådalen. (Kristian 

bemærkede, at dette faktisk fremgår af listen ved konstitueringen efter sidste årsmøde). 

 

B: PUNKTER TIL DRØFTELSE. 

Pkt. 4. Oprensning af vandløb. 

Per orienterede om, at kommunen (Svend Madsen) har oplyst, at nye ajourførte vandløbsregulativer er 

fastlagt for ca. 2 år siden for alle kommunale vandløb. Forslag til ajourføring af regulativerne har været 

offentligt annonceret, men er ikke fremsendt direkte til de grønne organisationer, bl.a. DN. 

Drøftet: DN har konstateret at Stryg Bæk og Ganer Å er renset alt for kraftigt op til stor skade for 

Kongeguldsmedens levesteder/ynglepladser. Aftalt at DN (Vibeke) beder om en orientering om og drøftelse 

i grønt råd af, hvorledes man sikrer sårbare arter ved vandløbsvedligeholdelsen.  

 

Pkt. 5. Vandstanden i Skjern Å. 

Kristian oplyste, at ca. 1/3 af engarealerne op til Borris pt. er så våde, at de ikke kan afhøstes. Nye 

afgræsningskontrakter skal indgås næste år, hvor kontrakterne formentlig bliver mere fleksible. Der har 

netop været en sag herom på dagsordenen på kommunens TMU den 9. august pkt. 4. (se på kommunens 

hjemmeside). 

Drøftet: DN’s holdning er, at der løbende må findes løsninger tilpasset den (forventede) højere vandstand i 

Skjern Å, således at området naturplejes og så dyreholdes kan fortsætte i muligt omfang. Tage tager sagen 

op i plejeudvalget for Skjernådalen. 

 

Pkt.6. Rødlistearter. 

Kommunen har bedt DN om frivillig assistance til registrering af lokaliteter med bl.a. rødlistearter. 

Drøftet: Der findes allerede flere databaser med registreringer, bl.a. ”det grønne Danmarkskort” hos Fugle 

og Natur samt DOF’s fugleregistreringer, ligesom rødlistede svampearter i skove løbende indberettes til 

Naturstyrelsen. 
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DN bidrager gerne til datadeling, men ønsker også at få indsigt i kommunens plejeplaner for arterne. Per 

svarer. 

 

Pkt. 7. § 3 – vandløb. 

Per redegjorde for vores arbejde med bemærkninger til kommunens forslag til revision af udpegningen af 

§3-vandløbene. Der har været en livlig mailkorrespondance mellem bestyrelsens medlemmer om sagen og 

der er forskellige holdninger. DN-centralt har også overordnede principielle holdninger til gennemførelse af 

en revision af udpegningen. Forslaget er i offentlig høring pt. og Per har overdraget sagen til DN centralt, 

som besvarer den offentlige høring. 

 

Pkt. 8. Kommuneplanlægning. 

Kommuneplanen skal revideres i 2017. På næste grønt råds møde den 24. oktober har grønt råd lejlighed til 

overordnet at drøfte bl.a. emnerne for kommuneplanlægningen. 

Drøftet: Vi ønsker at 1) bynære naturplaner som f.eks. Ringkøbing K naturplanen indgår som tema samt at 

2) Naturen i Naturens Rige, status og forpligtende udviklingsplan indgår som et tema. 

OBS: På næste DN-møde kan evt. yderligere ideer til temaer drøftes. 

 

Pkt.9. Vejgrøfter/rabatter. 

Vibeke orienterede om, at der på grønt råds møde blev nedsat en lille arbejdsgruppe, som kan drøfte/stille 

forslag til politik for vedligeholdelse af kommunens vejrabatter. Lars Holm, DOF samt Jens Kirk, Friluftsrådet 

og Vibeke er medlemmer plus en/to repræsentanter for kommunen (endnu ikke udmeldt). 

Drøftet: Vi ønsker grønne og blomstrende vejrabatter/grøfter, som kan fungere som naturlige levesteder og 

spredningskorridorer for planter, insekter m.v. Vedligeholdelsen ønskes tilrettelagt under hensyn til 

levesteder og så bevoksningerne kan nå at kaste frø. De uønskede arter så som hybenroser o.l. er det ok at 

bekæmpe også mere intensivt end i dag, mens dyrkning helt ud til asfaltkanter må ophøre.   

 

Pkt. 10. Beskyttede diger. 

På næste grønt råds møde skal et ønske om revision af udpegningen af beskyttede diger drøftes. 

Drøftet: DN’s holdning er, at amtets seneste udpegning skal være grundlaget for drøftelsen og DN er kritisk 

overfor behovet for en revision. Per bistår. 

 

Pkt. 11. Film om Skjernådalens naturværdier. 

Mads har rundsendt et ideforslag til et filmprojekt .  

Drøftet: Ideen er god og film vil være nyttige, men hvorledes kan et projekt finansieres? Vi lægger 

hovederne i blød. 

 

Pkt. 12. Nyhedsbreve, ture, arrangementer og hjemmesiden 

Afholdte: 

- Øster Lem Hede i august, naturpleje. En god dag, der var 30-40 deltagere. 

- Integrationsmøde/marked på Skjern sprogskole sammen med svampeforeningen og DOF 

Kommende: 

- Øko-høstmarked ved Velling Højskole 4. september 

- Naturpleje Øster Lem Hede, 9. september 
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- Krondyrbrøletur, 10. september er udsolgt 

- Åben Ådal den 18. september og 22. oktober 

- Årsmøde den 29. november 

Turprogram for 2017 skal afklares på næste møde dvs. 12 oktober af hensyn til deadline i Ud på Tur. 

 

Jonna og Bo udsender nyhedsbrev bl.a. med omtale af kommende arrangementer efter mødet. 

DN tager et nyt system til hjemmesider i brug. Det betyder, at Bo skal lægge alle oplysninger ind på ny. 

Dette kan måske vente til efter årsmødet. 

 

Pkt. 13. Vindmøller. 

Poul har rundsendt debatoplæg og forslag til høringssvar om nye møller ved Lønborg Hede m.h.p. drøftelse 

i dag. Hvis der er bemærkninger ændringsforslag til høringssvaret sendes disse til Poul meget hurtigt. 

 

C: PUNKTER TIL ORIENTERING. 

Pkt. 14. Eventuelt 

- Bo oplyste at kommunen netop har udsendt brev om forslag til yderligere nye møller på ”Holmen”, ret 

tæt på Lønborg Hede. 

- Tage oplyste, at DN netop har klaget til Statsforvaltningen over at kommunen ikke lever op til sine 

forpligtigelser angående Værnengene. Kopi er rundsendt til bestyrelsen i dag sidst på eftermiddagen. 

- Velux-fonden har bevilget os knap 60.000 kr. til matarialer/værktøj til frivillig naturpleje. Mads har 

sørget for indkøb af værktøj samt trailer til transport. Vi skal huske at foto fra arrangementerne er 

vigtige for dokumentation for anvendelse af bevillingen. 

- Der er også opnået en bevilling til pleje af Naturfondens areal ved Bundsbæk. Her er foto også vigtige 

som dokumentation. 

- Troldbanke: Naturfonden arbejder nu på at finde finansiering til køb af Troldbanke.  

 


