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Referat af møde i Det Grønne Råd den 16. marts 2016 

Deltagere: Karsten Filsø (SF), Aksel Gade (V), Dorthe Pia Hansen (A), Arne Kubert  
(DN), Ole Primdahl (DN), Ejvind Grønbæk (Jægernes Kommunale Fællesråd), Niels 
Peter Fly (Friluftsrådet), Oliver Morgan (Dansk Akvakultur), Gunnar H. Pedersen 
(HOF), Agner Svenstrup (DOF), Steen Lorentzen (Ulfborg-Vemb Turistforening), Mo-
gens Brandt (Dansk Skovforening), Karen Thomasen (Heden og Fjorden), Torben 
Mølgaard (NM), Bo Boysen (NM), Kent Byrialsen (TP), Flemming Kofoed (TP), Keld 
Jessen(NM). 
 

1. Velkomst – godkendelse af dagsorden 
Karsten Filsø bød velkommen og dagsorden blev godkendt. Den nye Natur og Miljø-
chef Torben Mølgaard præsenterede sig.  
 

2. Urørt Skov – opfølgning på ekskursion den 20. oktober 2015 
Der var positive tilbagemeldinger fra de af rådets medlemmer som deltog i ekskursio-
nen. Karsten Filsø foreslog, at ekskursion med Det Grønne Råd afholdes 2-3 gange i 
løbet af en byrådsperiode, hvilket medlemmerne tilsluttede sig. 
Kent Byrialsen orienterede om arbejdet med at udpege urørt skov i ca. 15 % af kom-
munens skovarealer. Status, udpegningsgrundlag, design samt drift og opfølgning 
blev gennemgået. Rådet var enige i principperne for udpegningen, og det blev nævnt 
at uorganiserede MTB kunne være en udfordring, hvorfor tydelig skiltning er nødven-
dig. Steen Lorentzen henviste til skiltegruppen for koordinering. Der blev også opfor-
dret at skilte for publikum ved udvalgte træer i kommunens skove.    
 

3. Naturspot – naturvejlederture 2016 (husk link) 
Afløseren for Ud i Naturen blev præsenteret af Bo Boysen. Fremover kan naturvejle-
derture findes i http://www.naturspot.nu/ . Naturspot er et samarbejde mellem Ikast-
Brande, Herning, Skive, Struer, Lemvig og Holstebro Kommuner. Alle kan oprette et 
arrangement på naturspot, men det skal være skal være offentligt og have almen in-
teresse for at blive godkendt (vejledning vedlagt i bilag). 

 
4. HNV-natur 

Bo Boysen gennemgik High Nature Value (HNV), der er et kortlægningsværktøj til at 
udpege områder med høj naturværdi i det åbne land. NaturErhvervstyrelsen anven-
der kortet til at målrette naturplejetilskud, for at opnå mest biodiversitet pr. tilskuds-
krone. Kortlægningen forbedrer således landbrugets adgang til tilskud. I 2016 er det 
planlagt at Holstebro Kommune gennemfører registreringer i ca. 150 lokaliteter over-
vejende enge, moser o. lign. med potentiale for højere HNV. 

http://www.naturspot.nu/
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Karen Thomasen nævnte, at der var blandede interesser i landbruget for registrerin-
gerne. Torben Mølgaard anførte, at viden er nødvendig uanset hvad i forbindelse 
med godkendelsessager m.m. og at registreringerne sikrer at landmændene kender 
deres situation. Niels Peter Fly nævnte, at i Vestjylland er det nødvendigt med land-
brug og vi skal samarbejde - det er ikke dem og os. 
 

5. Oversvømmelse/Klimaprojekt 
Oversvømmelsen og status for klimaprojektet blev gennemgået af Flemming Kofoed. 
Ved Holstebro renseanlæg blev der den 7. december 2015 målt den højeste vand-
stand i Storå siden 1970 (Billeder fra Niels Peter Fly vedlagt i bilag).  Klimaprojektet 
består af 3 dele; en dæmning i Storådalen, forhøjelse af dæmningen ved Vandkraft-
søen og en højvandsikring ved Vigen. Gunnar H. Pedersen anerkendte at der en kli-
maudfordring, men kan ikke gå ind for at bruge Vandkraftsøen som en del af løsnin-
gen pga. risikoen for slamflugt. I stedet opfordrede han til at arbejde med naturen i 
form af genslyngninger. Karsten Filsø svarede, at dette var undersøgt og ikke kunne 
give volumen nok i et fremtidig klimascenarie. Arne Kubert efterspurgte en strygløs-
ning for at forbedre faunapassagen. Torben Mølgaard nævnte, at af hensyn til finan-
siering er en klar adskillelse mellem klimaprojekt og forbedret faunapassage nødven-
dig, men at en klimaløsning ikke vil forhindre en forbedring af faunapassagen. I den 
kommende tid vil der være en dialog med de lodsejere, der er direkte berørt af pro-
jekterne. 
 
Film om vandløbsdynamik : http://sportsfiskeren.dk/filmogfakta (film nr. 3, når du 
scroller ned). 
 

6. Vandløbsvedligeholdelse 
Flemming Kofoed gennemgik kommunens vandløbsvedligeholdelse, hvor der har 
været licitation i 2015, så 1 entreprenør nu har hele kommunens vandløbsvedligehol-
delse. Generelt er der få klager, på trods af dårlige faldforhold i en stor del af kommu-
nen. Gunnar H. Pedersen efterlyste en plan for tømning af sandfang og okkerbassi-
ner og Flemming Kofoed svarede af det var med i udbuddet. Karen Thomasen 
nævnte, at det var aftalt at samarbejde med landbruget i forbindelse med  revision af 
regulativer. Både Landbruget og Sportsfiskerne inviteres til en dialog med kommunen 
om regulativerne. 
 

7. Naturpark Nissum Fjord / Naturpark Flyndersø 
Status for Naturpark Nissum Fjord blev gennemgået af Keld Jessen. Der er indsendt 
en ansøgning til Friluftsrådet om pilot Naturpark pr. 1. marts og byrådene har god-
kendt et Naturparkråd. Udover Lemvig og Holstebro Kommuner er Nissum Fjordnet-
værket og Naturstyrelsen Vestjylland parter i projektet. Der skal være Naturparkråds-
møde den 7. april og borgermøde den 26. april. Efter henvendelse fra Skive Kom-
mune vil Holstebro Kommune  undersøge muligheden for at samarbejde med Skive 
om etablering af Naturpark Flyndersø. Karsten Filsø nævnte at Mogenstrup var inte-
resseret i at indgå i Naturparken. 
 
 
 
 

http://sportsfiskeren.dk/filmogfakta
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8. Evt. (herunder status på Tvis Mølle Naturlaboratorium) 
 
Karsten Filsø orienterede om status for Tvis Mølle Naturlaboratorium, hvor man er i 
en fase med fundraising og dialog med uddannelsesinstitutioner om udvikling af læ-
ringsforløb m.m.. 
 
Ole Primdahl nævnte at DN afholder Naturens dag på Tvis Mølle. Han uddelte desu-
den en folder om NaturTjek, der er en app hvor man kan registrere hvad man ser i 
naturen for at kortlægge biodiversiteten (http://www.dn.dk/NaturTjek). 
 
Karsten Filsø takkede for mødet og der vil blive indkaldt til næste møde i efteråret. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Keld Jessen 
Fagkoordinator 

http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=45000&gclid=COT8uNL_-csCFRIUGwodjwoIPw

