Referat af 1. møde i Naturrådet for Lemvig, Struer, Skive og Holstebro Kommuner.
Mødedato: 27. februar 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. Præsentation af naturrådets medlemmer
3. Oplæg om naturrådets opgaver
4. Drøftelse/godkendelse af udkast til kommissorium for naturrådet
5. Drøftelse i mindre grupper: forventninger til naturrådets arbejde og succeskriterier
6. Forslag til principper
7. Eventuelt
Deltagere:
Thorkild Balleby (TB), Bæredygtigt Landbrug
Bent Bech Larsen (BBL), Danmarks Jægerforbund
Per Godsk Petersen (PGP), Danmarks Naturfredningsforening
Torben Thinggaard (TT), Danmarks Sportsfiskerforbund
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
Fra sekretariatet
Torben Mølgaard (TM), Holstebro Kommune
Thomas Damgaard (TD), Lemvig Kommune
Bo Boysen (BB), Holstebro Kommune
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen til mødet blev godkendt.
2. Præsentation af naturrådets medlemmer
Naturrådets medlemmer præsenterede sig.
3. Oplæg om naturrådets opgaver
Oplæg ved Bo Boysen er vedlagt som bilag.
4. Drøftelse/godkendelse af udkast til kommissorium for naturrådet

Kommissoriet blev godkendt. Det blev besluttet, at de kommende møder d. 5. april og d. 3.
maj har mødestart kl. 16.00.
Naturrådet besluttede, at næste møde d. 5. april starter med en besigtigelse på lokaliteter,
der kan illustrere problemstillingerne.
Der blev spurgt til, hvorfor medarbejdere fra de øvrige kommuner ikke deltager i møderne.
Idet naturrådet er et politisk forum er det besluttet at begrænse antallet af administrative
medarbejdere. Holstebro Kommune har som sekretariatskommune ansvaret for at
informere de øvrige kommuner omkring naturrådets beslutninger. En teknikergruppe med
repræsentanter fra hver af de fire kommuner understøtter naturrådets arbejde via
sekretariatskommunen.
Naturrådet besluttede, at det drøftes på næste møde, hvorvidt det er relevant at
teknikergruppen deltager på naturrådets sidste møde.
5. Drøftelse i mindre grupper: forventninger til naturrådets arbejde og
succeskriterier
Grupperne drøftede, hvad der vil være det bedste, der kan komme ud af naturrådets
arbejde. Der var fremlagt nedenstående forslag, som der kunne tages udgangspunkt i:
1. At naturrådet når frem til et forslag til Grønt Danmarkskort, der helt bredt
er til gavn for områdets dyr og planter.
2. At naturrådet når frem til bred enighed om et forslag til Grønt
Danmarkskort.
3. At naturrådets forslag til Grønt Danmarkskort efterfølgende bliver fulgt af
de fire kommunalbestyrelser.
4. At naturrådets medlemmer lærer at forstå hinandens synspunkter
omkring natur- og erhvervsinteresser.
5. At naturrådet når frem til et forslag til Grønt Danmarkskort, som ikke er i
strid med erhvervsinteresser.
6. ???
Der var følgende tilbagemeldinger fra grupperne.
Gruppe 1
Deltagere: Thorkild Balleby, Per Godsk Petersen, Poul Nygaard, Bent Bech Larsen og
Karsten Filsø.
Gruppens overordnede konklusioner
 At naturrådets forslag til Grønt Danmarkskort efterfølgende bliver fulgt af de fire
kommunalbestyrelser.
 At naturrådet når frem til et forslag til Grønt Danmarkskort, som tager hensyn til
erhvervsinteresser og regeringens oplæg og forventninger til resultatet for de
naturgivne forhold.



At naturrådet når til enighed om, efter hvilke principper, kommunerne skal
udarbejde Grønt Danmarkskort.

Gruppen drøftede, at der på det kommende møde ønskes kort-illustrationer, der viser
muligheder og begrænsninger for udpegninger.
Gruppe 2
Deltagere: Poul Krag, Peder Nielsen, Anders Ørts, Torben Thinggaard og Steffen
Damsgaard.
Gruppens overordnede konklusioner
Alle de fem punkter vil være relevante, men der peges særligt på punkt 2 og 4, hvor der
lyttes til medlemmernes forskellige interesser.
Det er ikke realistisk, at naturrådet når frem til et kort-forslag. Det forventes, at naturrådet
når frem til principper for et Grønt Danmarkskort.
Gruppe 3
Deltagere: Allan Kjær Villesen, Karen Thomasen, Anders Ahrenfeldt, Frede Stefansen,
Gunnar Houlby Pedersen og Torben Mølgaard.
Gruppen drøftede principper og retningslinjer. Kan man nå til enighed omkring dette, er
man kommet langt. Herefter kan der udarbejdes kort.
Endvidere blev realiseringen af Grønt Danmarkskort drøftet – hvor skal midlerne komme
fra?
I forhold til retningslinjer blev det drøftet, hvordan det kan tydeliggøres, at der er tale om
frivillighed. Et eksempel kan være, at man, i stedet for at tegne streger på et kort beskriver,
at der skal skabes forbindelse mellem to områder, og så kan lodsejere frivilligt byde ind
med muligheder.

Naturrådet havde en fælles drøftelse omkring muligheder for at skabe ny natur via
jordfordeling, hvis der kan skabes finansiering. BB orienterede om en ny politisk ”Aftale om
målrettet regulering”, hvor der er nævnt en grøn pulje bl.a. til finansiering af større og
bedre sammenhængende naturområder.
KF orienterede, at naturrådet har mulighed for også at sende politiske signaler til
landspolitikerne om ændringer af regler.

6. Forslag til principper
I BB’s oplæg om naturrådet opgaver blev følgende forslag til køreplan for naturrådet vist:






Første møde 27.02.: Præsentation af naturrådets medlemmer; oplæg og drøftelse
vedr. rådets formål og opgaver.
Andet møde 05.04.: Drøftelse af principper for kort og tilhørende retningslinier.
Tredie møde 03.05.: Drøftelse af endeligt oplæg og aflevering af indstilling til
kommunalbestyrelserne.
Fjerde møde først i juni afholdes hvis nødvendigt.

Naturrådet havde ikke bemærkninger til køreplanen.
Naturrådet ønsker at få udsendt kort med forskellige temaer, herunder statslige og
kommunale arealer, skove, heder, fredninger, lavbundsområder, områder med
restriktioner i forhold til Grønt Danmarkskort, områder der pga. klimaforandringer bliver
mindre dyrkningssikre i fremtiden mv.
Kortmateriale sendes ud sammen med referatet af mødet. Endvidere sendes ordliste ud
sammen med referatet, efter ønske fra naturrådet.
Naturrådet er enige om, at rådets arbejde skal være på principniveau og ikke som
detaljeret kortmateriale.
BB viste et oplæg vedr. forslag til principper for naturrådet. Præsentationen er vedlagt som
bilag.
Naturrådet kom med følgende forslag til principper, som kan drøftes nærmere på det
kommende møde i rådet:
 Der tages udgangspunkt i de områder, der i dag har størst betydning for de sjældne
og truede vilde dyr og planters levemuligheder – disse områder gøres større.
 Udvidelser af Natura 2000 områder, hvor udvidelserne om muligt skal ske i retning
væk fra erhvervsinteresser
 At søge at udvide de vigtigste naturområder og forbinde dem med hinanden
 Medtage å-dale, da disse ikke kan dyrkes intensivt. Evt. også med fokus på
jordfordeling.
 Medtage engarealer. Det er en god ide med pleje af engarealer, men hvem skal
finansiere det?
 Medtage lavbundsområder som potentielle naturområder, da de ved forsumpning
ikke længere kunne udnyttes til intensiv omdrift.
 Medtage områder, der indgår i EU’s LIFE projekter.
 Vigtig med lodsejer-kontakt og frivillighed.
 Vigtigt at tænke i helheder.

På det kommende møde vil principper også blive drøftet ud fra det tilsendte kortmateriale
samt digitale kort fra styrelsen. BB orienterede om, at nogle af de digitale kort fra styrelsen
er lavet på et spinkelt grundlag, fx er insekter og andre sjældne dyr og planter endnu ikke

så godt kortlagt i det vestjyske. Biodiversitetskortet med disse registreringer vil blive
præsenteret på et af de kommende møder.
TM orienterede, at kommunerne skal have et Grønt Danmarkskort med i kommuneplanen.
Grønt Danmarkskort kan enten tegnes som smalle og præcise områder eller områderne
kan angives på et mere skitseagtigt niveau.
Et forslag til kommuneplan vil blive sendt i offentlig høring, og der vil efter høringsperioden
være mulighed for tilretninger. Det vurderes at være kompliceret at gennemføre en dialog
med de enkelte lodsejere indenfor Grønt Danmarkskort, inden kommuneplanerne sendes i
høring.
Naturrådets arbejde vil være afsluttet, inden kommuneplanerne sendes i høring.

7. Eventuelt
Ingen bemærkninger.
KF takkede for et godt og konstruktivt møde, hvor deltagerne har været imødekommende
overfor hinandens synspunkter og holdninger.

