Referat af 2. møde i Naturrådet for Lemvig, Struer, Skive og Holstebro Kommuner.
Mødedato: 5. april 2018
Mødeleder: Karsten Filsø (KF), Holstebro Kommune og Bent Graversen (BG), Lemvig
Kommune
Referent: Lene Kirk Dalum, Holstebro Kommune
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Drøftelse af principper for udpegning af Grønt Danmarkskort og tilhørende
retningslinier.
4. 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, Danmarks Sportsfiskerforbund
Fra sekretariatet:
Torben Mølgaard (TM), Holstebro Kommune
Thomas Damgaard (TD), Lemvig Kommune
Bo Boysen (BB), Holstebro Kommune
Mødet blev indledt med en ekskursion, hvor følgende problemstillinger blev præsenteret
og drøftet:
1. spredningsproblematik Lemvig Sødal – Klosterheden involverende værdifuld
landbrugsjord, rekreative interesser mv.
2. problematikken omkring små, isolerede naturområder, eng og vandhul i
Klosterheden, samt
3. to forholdsvis nyanlagte vådområder ved Skærum Mølle, som delvist løser
spredningsproblemerne for dyr og planter.
Det efterfølgende møde blev afholdt på Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen til mødet blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
PGP ønsker en ændring i referatet, således at der under punkt 6, forslag til principper, 2.
dot tilføjes ”om muligt”:
 Udvidelser af Natura 2000 områder, hvor udvidelserne om muligt skal ske i retning
væk fra erhvervsinteresser
Naturrådet tilsluttede sig denne ændring i referatet, og godkendte herefter referatet fra
mødet d. 27. februar 2018.
I forbindelse med ovennævnte tilføjelse blev det drøftet, at realiseringen af Grønt
Danmarkskort kun kan gennemføres ved frivillighed.
3. Drøftelse af principper for udpegning af Grønt Danmarkskort og tilhørende
retningslinier.
BB gennemgik udkast til principper for udpegning af Grønt Danmarkskort, der var sendt ud
sammen med dagsordenen.
KT ønsker tilføjet, at der kun skal arbejdes på at sammenbinde naturområder, hvor det
giver mening (2. dot).
Endvidere er det vigtigt, at det er de mest værdifulde naturområder, der tages
udgangspunkt i, i forbindelse med udvidelse og sammenbinding af naturområder.
AA foreslog, at når der skal laves spredningskorridorer, kan der indgå små skov-arealer,
der i dag ikke driftes, og som ejer kan vælge at ændre til urørt skov. AA orienterede, at der
er mulighed for at få tilskud til urørt skov. Der kan også indgå fredede diger, læhegn mv.
som en del af den samlede løsning.
PGP tilføjede, at der også kan indgå ekstensiv dyrkede arealer med vedvarende
beplantning.
På baggrund af forespørgsel fra BBL orienterede BB, at det er muligt at lave kort, der viser
placering af ådale, lavbundsarealer og engarealer. Derudover har landbrugets
rådgivningscenter SEGES foreslået, at man måske kunne få et overblik over
dyrkningsusikre jorde ud fra afgrødekoder for ekstensiv dyrkede landbrugsarealer.
Naturrådet fandt, at det er relevant at bibeholde ”dyrkningsusikre jorde” i principperne, da
det kan benyttes som prioriteringsværktøj. Såfremt valget står mellem at udlægge en
spredningskorridor på dyrkningsusikker jord og på god landbrugsjord vil den
dyrkningsusikre jord være at foretrække. Projekter kan dog kun realiseres, hvis der kan
laves frivillige aftaler med lodsejere, og det kan vise sig at være nødvendigt at fravige
principperne på nogle lokaliteter, afhængig af lodsejernes interesser.

PNI foreslog, at sætningen i 4. dot under principperne ændres således, at det vedrører alle
husdyrbrug og ikke kun større husdyrbrug. Naturrådet besluttede at fastholde den
nuværende formulering på baggrund af, at en meget stor del af arealerne vil blive omfattet,
såfremt alle husdyrbrug indgår. Det fremgår af den politiske aftale om planloven, at
kommunernes udpegninger ikke på sigt kan påføre lodsejerne begrænsninger ift.
udnyttelse af mulighederne for landbrugsejendomme.
KT gjorde opmærksom på at ekstra naturområder på sigt kan føre til begrænsninger for
udvidelse af husdyrbrug pga. risiko for nedfald og påvirkning af ammoniak, på trods af
politiske hensigter.
BB gennemgik udkast til principper for retningslinier til kommuneplanerne, der var sendt ud
sammen med dagsordenen. Retningslinierne angiver, hvordan kommunerne har tænkt sig
at administrere Grønt Danmarkskort.
KT foreslog, at sidste dot ændres til ”tilstræbes tilpasset / søges tilpasset” eller lign., da
nogle projekter (f.eks. landbrugsbyggeri) kan være vanskelige at placere hensigtsmæssigt
i forhold til Grønt Danmarkskort. Generelt skal planlægning af spredningskorridorer mv.
give mening – dette kunne indgå som et femte punkt under retningslinier.
TB understregede vigtigheden af, at der er finansieringsmuligheder, når der skal
gennemføres projekter. KF pegede på, at det under ”øvrige anbefalinger” foreslås at
opfordre staten til at prioritere økonomiske midler til en realisering af Grønt Danmarkskort,
og herunder til at åbne op for jordfordeling.
AKV understregede, at det er vigtigt med prioriteringer af projekter, bl.a. ud fra
projekternes naturværdi og omkostninger.
Der var på mødet ikke konkrete forslag til tilføjelse af et femte punkt under retningslinier.
Ud fra drøftelserne på mødet vil sekretariatet udarbejde et forslag, der sendes ud sammen
med dagsordenen til næste møde. Endvidere opfordrede KF til, at naturrådsmedlemmerne
kan komme med forslag til tilføjelser eller ændringer inden næste møde i naturrådet.
KF bemærkede, at Naturrådet på næste møde skal have de endelige principper og
retningslinier på plads. Det færdige Grønt Danmarkskort skal iflg. Planloven underinddeles
i: naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, økologiske forbindelser,
potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser. Disse forhold blev ikke
drøftet på mødet, hvor naturrådets drøftelser var på det mere overordnede og principielle
plan.
4. Eventuelt.
Naturrådet ønsker at invitere en fagperson med fra hver af de fire kommuner til næste
møde i Naturrådet.
Naturrådet tiltrådte forslag om, at der på næste møde vises et eksempel på, hvordan
Grønt Danmarkskort kan se ud i et eller flere afgrænsede områder, når der tages
udgangspunkt i de principper, Naturrådet har arbejdet med. Dette vil medvirke til en bedre

forståelse af, hvordan principperne vil ”oversættes” til streger/afgrænsninger på et kort, når
kommunerne efterfølgende skal udarbejde Grønt Danmarkskort. Grønt Danmarkskort vil
indgå i kommuneplanerne.
KF takkede for et godt møde. Næste møde afholdes d. 3. maj kl. 16.00 på Holstebro
Rådhus.

