Dato:
Medlemmer af det Grønne Råd for Viborg Kommune
(og suppleanter til orientering)

Teknik & Miljø
Natur og Vand
Prinsens Alle 5
DK-8800 Viborg
Tlf.: 87 87 87 87
Fax.: 87 87 90 00
naturogvand@viborg.dk
www.viborg.dk

Program for ekstraordinært møde og besigtigelsestur for det Grønne Råd for
Viborg Kommune om vand- og naturhandleplaner torsdag den 15. marts 2012

Dato: 1. marts 2012
Sagsnr.: 2011/60230
Sagsbehandler: jrs

Hermed indkaldelse til ekstraordinært møde og besigtigelsestur i det Grønne Råd
for Viborg Kommune om vand- og naturhandleplaner i Viborg Kommune.

Direkte tlf.: 87 87 55 66
Direkte e-mail: jrs@viborg.dk

Årsagen til den meget korte frist er, at staten har givet kommunerne kort tid til at
udarbejde handleplanerne, og at udkast skal være klar til politisk behandling
allerede fra omkring 1. april.
Vi finder, at dialogen med Rådet er vigtig. Derfor vil vi rigtig gerne vil se jer alle
sammen og håber trods det korte varsel, at I kan deltage.
Af hensyn til det korte varsel bedes evt. afbud meddelt til undertegnede pr. mail
eller telefon senest torsdag den 8. marts.
Mødet:
Tid:

Torsdag den 15. marts 2012 kl. 14.00 - 15.00.

Sted:

Mødelokale M1.4 i Rådhuset, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg.

Dagsorden – temamøde om Vand- og naturhandleplaner i Viborg Kommune:
1. Oplæg fra Forvaltningen med orientering om processen: Statens
vandplaner og naturplaner, kommunernes og Naturstyrelsens
handleplaner og den videre proces, herunder den offentlige
høringsproces (klikbare links).
2. Spørgsmål og kommentarer fra medlemsorganisationerne.
3. Introduktion til besigtigelsesturen.
Besigtigelsesturen:
Tid:

Torsdag den 15. marts 2012 kl. 15.00 – senest 17.00.

Tema og steder:
Vand- og naturhandleplaner i Viborg Kommune – drøftelse af
muligheder og konsekvenser for naturen, lodsejere, myndigheder og
naturbrugere i området, med mulige tiltag i Nørreådalen og Røddingområdet som eksempler (kort og materiale uddeles).
Foreløbigt program – endeligt program uddeles på dagen:
15.00

Busafgang fra Prinsens Alle 5.

Ca. 15.15 Stop ved Randrupmøllevej - åbning af rørlagt vandløb efter vandplanen.

Ca. 15.30 Stop ved Vejrum Bro – okkerbegrænsning og ændret
vandløbsvedligeholdelse efter vandplanen.
Ca. 15.45 Stop ved Bromøllevej – spærringer efter vandplanen.
Ca. 16.00 Stop ved Nybrovej - pleje og forvaltningstiltag for naturtyperne
kildevæld og rigkær efter naturplanen for Natura 2000-område 30 (N30).
Ca. 16.15 Stop ved Rydalsvej i Ø Bakker - pleje og forvaltningstiltag for
naturtyperne heder og overdrev efter naturplanen for N30.
Ca. 16.40 Stop nord for Loldrup Sø - P-ådale efter vandplanen.
Senest 17.00

Afslutning og hjemkomst til Prinsens Alle 5 (ca. 45 km).

Husk påklædning efter vejrudsigten – det er tidligt på året. Varmt og vandtæt
overtøj og fodtøj (gummistøvler) anbefales, da vi skal ud at gå i fugtigt terræn. Der
vil være forfriskninger i bussen til køreturen.

Med venlig hilsen

Jann Ribergaard

Stikord og begreber i forbindelse med vandhandleplanen og
naturhandleplanerne:
Vandhandleplan (kun en i Viborg Kommune):
Prioritering af indsatsen i Viborg Kommune inden for følgende indsatsområder:
- Spildevand i det åbne land
- Dambrug
- Renseanlæg
- Spærringer
- Okkerbegrænsning
- Ændret vandløbsvedligeholdelse
- Vandløbsrestaurering
- Åbning af rørlagte vandløb
- Sørestaurering, samt reduktioner af næringsstofbelastningen gennem
- Vådområder og
- P-ådale.
Naturhandleplaner (N30 en af i alt otte i Viborg Kommune):
Prioritering af den forventede forvaltningsindsats:
- Forventede metoder og forvaltningstiltag for naturtyper (fx hede, overdrev og
rigkær) og arter (fx gul stenbræk og stor vandsalamander) - skøn over
omfanget af 'Igangværende indsats' og 'Behov for ny indsats'.
- Lysåbne naturtyper: Fx 'Rydning af uønsket opvækst', 'Forbedring af hydrologi',
'Græsning eller høslet' eller 'Afskrælning eller afbrænding' (antal ha).
- Skovnaturtyper: Skov med eller uden fredskovspligt: Fx
'Skovnaturtypebevarende drift og pleje' eller 'Urørt skov' (antal ha).
- Ny habitatnatur: Udvidelser af naturtyper (antal ha).
- Restaurering eller nygravning af vandhuller (antal stk.).

2

