Referat af 3. møde i Naturrådet for Lemvig, Struer, Skive og Holstebro Kommuner.
Mødedato: 3. maj 2018
Mødeleder: Karsten Filsø (KF), Holstebro Kommune og Steffen Damsgaard (SD),
Lemvig Kommune
Referent: Lene Kirk Dalum, Holstebro Kommune
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Eksempler på Grønt Danmarkskort i afgrænsede områder, med udgangspunkt
i de principper, Naturrådet har arbejdet med
4. Færdiggørelse af Naturrådets principper for udpegning af Grønt Danmarkskort
og tilhørende retningslinjer, jf. vedlagte udkast til anbefalinger.
5. Naturrådets brev til kommunerne.
6. Eventuelt.
Deltagere:
Thorkild Balleby (TB), Bæredygtigt Landbrug
Bent Bech Larsen (BBL), Danmarks Jægerforbund
Per Godsk Petersen (PGP), Danmarks Naturfredningsforening
Poul Krag (PK), Dansk Ornitologisk Forening
Anders Ahrenfeldt (AA), Dansk Skovforening
Peder Nielsen (PNI), Familielandbruget Vest
Allan Kjær Villesen (AKV), Friluftsrådet
Anders Ørts (AØ), Holstebro-Struer Landboforening
Karen Thomasen (KT), Landbrug & Fødevarer
Poul Nygaard (PNY), Lemvigegnens Landboforening
Frede Stefansen (FS), Naturplejeforeningen MidtVest
Gunnar Houlby Pedersen (GHP), Sammenslutningen ved Storå
Fraværende: Torben Thinggaard (TT), Danmarks Sportsfiskerforbund
Fra sekretariatet:
Torben Mølgaard (TM), Holstebro Kommune
Bo Boysen (BB), Holstebro Kommune
Fra teknikergruppen:
Tina Charlotte Moustgaard Pedersen (TCMP), Struer Kommune
Trine Fomsgaard Schaltz (TFS), Skive Kommune
Inger Hejlesen (IH), Lemvig Kommune
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen til mødet blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Med udgangspunkt i drøftelserne på sidste møde i Naturrådet og PN’s bemærkninger
til referatet fra sidste møde besluttede Naturrådet, at princippet: ”Udvidelse af kvælstoffølsom natur søges om muligt placeret bort fra større husdyrbrug” ændres til en
retningslinje, og ordlyden tilrettes. Ændringen fremgår af Naturrådets anbefalinger til
kommunerne, der er vedlagt referatet fra Naturrådets tredje møde.
Herefter blev referatet fra Naturrådets andet møde d. 5. april godkendt.
3. Eksempler på Grønt Danmarkskort i afgrænsede områder, med udgangspunkt i de principper, Naturrådet har arbejdet med.
BB og TFS præsenterede eksempler på Grønt Danmarkskort i to afgrænsede områder i henholdsvis Holstebro og Skive kommuner. De to eksempler var fra hhv. Hellegård Å/Ryde og Nørre Fjends områderne og tjente til at illustrere nogle konsekvenser
af forslaget til anbefalinger fra Naturrådet.
4. Færdiggørelse af Naturrådets principper for udpegning af Grønt Danmarkskort og tilhørende retningslinjer, jf. vedlagte udkast til anbefalinger.
Naturrådet gennemgik de enkelte principper og retningslinjer og opnåede, efter nærmere drøftelser af udvalgte punkter, enighed omkring de præcise formuleringer.
Herunder drøftedes blandt andet konsekvenserne vedrørende projekter for byvækst,
veje, andre tekniske anlæg eller lignende (herunder landbrugsbyggeri). Forståelsen
heraf blev præciseret med Miljø- og Fødevareministeriets formuleringer i Vejledning
til Grønt Danmarkskort: ”Det må dog i forhold til potentiel natur udpeget til Grønt Danmarkskort antages, at der skal foreligge aktuelle planer om gennemførelse af naturgenopretningsprojekter eller lignende af en vis tyngde i kombination med, at området
er udpeget som potentiel natur til Grønt Danmarkskort, før der kan lægges væsentlig
vægt på dette i en konkret afgørelse.”
Det samlede Naturråd besluttede at anbefale Lemvig, Struer, Skive og Holstebro
kommuner vedlagte principper for udpegning af Grønt Danmarkskort på kort samt
principper for retningslinier til kommuneplanerne.
Endvidere besluttede det samlede Naturråd at anbefale, at kommunerne i redegørelsen til kommuneplanen beskriver formålet med at tegne brede forslag til spredningskorridorer, således at der er flere forskellige muligheder for målopfyldelse ad frivillig
vej. Dette skrives ind i Naturrådets brev til kommunerne.
5. Naturrådets brev til kommunerne.
Naturrådet besluttede at sende brev til både de fire kommuner og til Miljø- og Fødevareministeren med anbefalinger.

Det samlede Naturråd besluttede, at vedlagte brev sendes til de fire kommunalbestyrelser (se bilag, Naturrådets brev til kommunerne).
Det samlede Naturråd besluttede endvidere at sende brev med følgende anbefalinger til Miljø- og Fødevareministeren:
”Naturrådet anbefaler, at staten prioriterer økonomiske midler til en realisering af
Grønt Danmarkskort, og herunder til at åbne op for multifunktionel jordfordeling.
Endvidere anbefaler Naturrådet, at der afsættes midler til en forbedret registrering af
sjældne og særligt beskyttelseskrævende arter samt til effektovervågning på konkrete projekter”.
På mødet blev det aftalt, at sekretariatet udarbejder et udkast til Naturrådets brev til
Miljø- og Fødevareministeren, der sendes til kommentering hos Naturrådet inden afsendelse. Udkast til Naturrådets brev til Miljø- og Fødevareministeren er vedlagt som
bilag. Det blev aftalt, at Torben Mølgaard underskriver brevet til staten på vegne af
Naturrådet.
6. Eventuelt.
KF takkede for indsatsen og for et godt samarbejde i Naturrådet. Endvidere udtrykte
KF glæde over, at det samlede Naturråd står bag anbefalingerne til kommunerne,
hvilket giver et stærkere resultat.

