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Mødedato:
Mødetidspunkt:
Mødested:
Mødeleder:
Referent:

Onsdag den 12. september 2012
Kl. 15.00
Mødelokale 1.4 Rådhuset, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg
Jens Ravn
Jann Ribergaard

Deltagere:


Karl Buksti, Friluftsrådet Limfjord Syd.



Vagn Dissing, Danmarks Naturfredningsforening Afdeling Viborg.



Jørgen Buch, Danmarks Sportsfiskerforbund, Viborg Lokalforening.



Karsten Hansen Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland.



Tage Toft, Danmarks Jægerforbund, Region 2.



Flemming Petersen, Turistforeningen for Viborg og Omegn.



Peter Brostrøm, Miljøministeriet, Naturstyrelsen.



Jens Ravn, formand for Viborg Kommunes Klima- og Miljøudvalg (formand
for Rådet).



Kåre Jørgensen, direktør, Viborg Kommune, Teknik & Miljø (sekretær for
Rådet).



Claus Clausen, Viborg Kommunes Klima- og Miljøudvalg (suppleant for
Henriette Mikkelsen).



Karl Johan Legaard, planchef, Viborg Kommune, Teknik & Miljø (punkt 1).



Jann Ribergaard, biolog, Viborg Kommune, Teknik & Miljø (referent).

Afbud:


Steen Vindum, Landboorganisationerne i Viborg kommune.



Aage Søndergaard, ViborgEgnens Erhvervsråd.



Christian Als, Dansk Skovforening.

Dagsorden:
1. Godkendelse/opfølgning af referatet fra sidste møde, herunder:
1.1
Kort status for kommuneplanen.
1.2
Kort status for vand- og naturhandleplanerne.
1.3
Kort status for natur- og parkpolitikken.
2. Redegørelse om reglerne for etablering af broer og andre anlæg i Viborgsøerne og deres bredder (punkt ønsket af Dansk Sportsfiskerforening og
Danmarks Naturfredningsforening).
3. Drøftelse af mulighed for genoprettelse, herunder finansiering, af Dalgas
Bro, som spang over Jordbro Å (punkt ønsket af Danmarks Naturfredningsforening).
4. Orientering om relevante emner fra Klima- og Miljøudvalget.
5. Eventuelt.

Teknik & Miljø
Natur og Vand
Dato: 18. september 2012
Sagsnr.: 12/22662
Sagsbehandler: jrs

Ad 1.

Godkendelse/opfølgning af referatet fra sidste møde.

Formanden bød velkommen til mødet, herunder til det nye medlem fra Udvalget
Claus Clausen. Det er Byrådet, der formelt skal godkende udpegningen, hvorefter
Rådet kan byde ham officielt velkommen.
Der var øvrigt ingen bemærkninger til referatet.
Ad 1.1. Kort status for kommuneplanen.
Karl Johan Legaard fra Teknik & Miljø gav et kort oplæg om emnet. Fordebatten
var afsluttet, og forslagene vil blive indarbejdet i den videre proces.
Som tidligere drøftet i Rådet skal de nuværende ”særlige beskyttelsesområder”
splittes op, men det er forvaltningen ikke færdig med endnu. Der bliver dog højst
sandsynligt tale om en ret mekanisk opdeling af de tidligere udpegede områder og
næppe nogen nyudpegninger. Arbejdet bliver koordineret med Natur- og Parkpolitikken.
Der skal også laves en ny positiv udpegning af områder til store husdyrbrug. Denne udpegning kan dog overtrumfes af husdyrlovgivningen, som er bestemmende
for placeringen af konkrete projekter. Desuden skal der planlægges for biogasanlæg.
Forvaltningen kan ikke fremvise et forslag endnu, men Rådet fik tilbudt et ekstraordinært møde om emnet.
Forslaget skal være færdigt i oktober, og Byrådet skal have det til behandling den
19. december.
Formanden supplerede med, at kommuneplanlægningen er en løbende proces,
og at man har lavet kommuneplantillæg mellem de godkendte kommuneplaner.
Han spurgte, om Rådet var interesseret i et ekstraordinært møde om emnet, eller
om offentlighedsfasen var nok. Der var tilslutning i Rådet til sidstnævnte mulighed.
Ad 1.2. Kort status for vand- og naturhandleplanerne.
Jann Ribergaard fra Teknik & Miljø gav et kort ppt-oplæg om emnet (vedhæftet
referatet).
Til forslagene til hhv. vandhandleplanen og de otte naturhandleplaner er der modtaget svar fra hhv. 15 og 7 instanser.
Med hensyn til vandhandleplanen er der ikke indkommet væsentlige principielle
indsigelser eller bemærkninger.
Med hensyn til naturhandleplanerne er der kommet en indsigelse og en principiel
bemærkning, som formentlig kræver ændringer i planerne. Desuden havde landbruget haft bemærkninger til, om frivillighedsprincippet vil føre til de i planerne
nævnte indsatser.
Formanden supplerede med, at Udvalget under behandlingen af forslaget også
havde udtrykt betænkeligheder ved frivillighedsprincippet.
Jørgen Buch fra Danmarks Sportsfiskerforbund, Viborg Lokalforening spurgte, om høringssvarene til vandhandleplanen var offentligt tilgængelige.
Jann Ribergaard fra Teknik & Miljø og formanden svarede bekræftende, idet
høringssvarene er omfattet af reglerne om aktindsigt og vil blive lagt på hjemmesiden snarest muligt, senest som bilag til behandlingen i Udvalget den 1. november.
Inden da var han velkommen til at spørge i forvaltningen.
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Ad 1.3. Kort status for natur- og parkpolitikken.
Jann Ribergaard fra Teknik & Miljø gav et kort ppt-oplæg om emnet (vedhæftet
referatet) og en meget foreløbig udgave af politikforslaget blev sendt rundt.
Det foreslås, at Natur- og Parkpolitikken kommer til at hedde ”Grønne sammenhænge”, og at den får fire overordnede hovedmålsætninger, hver med tilknyttede
målsætninger og indsatsområder:


Mangfoldighed



Livskvalitet



Engagement



Oplevelser.

Politikforslaget går nu gennem en politisk proces i de to udvalg m.m. og i Byrådet
den 21. november, hvorefter det går i offentlig høring i perioden 26. november til
21. december. Efter endnu en politisk runde kan den færdige politik ifølge tidsplanen vedtages i Byrådet den 20. marts 2013. Sideløbende hermed går processen
med de mere konkrete natur- og parkplaner, som skal udmønte politikken, i gang.
Formanden bemærkede, at forslaget om ”Grønne sammenhænge” ser ud til at
matche politikernes vision.
Vagn Dissing fra Danmarks Naturfredningsforening Afdeling Viborg havde set
Herning og Holstebro Kommunes politikker og planer, som var nogle digre værker,
og han spurgte, om Viborg Kommunes ville blive noget tilsvarende.
Kåre Jørgensen fra Teknik & Miljø svarede, at Viborg Kommune har mange poli1
tikker, som er lavet efter en ret ensartet læst, og som kan ses på hjemmesiden .
Politikken vil blive fulgt op af planer i flere lag.
Tage Toft fra Danmarks Jægerforbund, Region 2 udtalte, at der har været et
godt samarbejde om processen, og at det havde været rigtigt godt, at organisationerne havde været inddraget i arbejdet. Meget af det, der blev nævnt under workshoppen, er således kommet med i politikforslaget.
Hans organisation ville fortsat gerne bruge de kommunale skove, fx til uddannelse
af nye jægere, og han så gerne, at de kommunale skove vedbliver at være kommunale.
Peter Brostrøm fra Miljøministeriet, Naturstyrelsen udtalte, at han i forslaget
kunne se en stor strategisk og politisk parallelitet til statens visioner på området.
Formanden afrundede emnet med, at man fra politisk hold ikke ville snævre ind.
Alle skal have glæde af vores natur og grønne områder, og vi bliver lidt mere fælles om det.
Ad. 2. Redegørelse om reglerne for etablering af broer og andre anlæg i Viborg-søerne og deres bredder (punkt ønsket af Dansk Sportsfiskerforening og Danmarks Naturfredningsforening).
Kåre Jørgensen fra Teknik & Miljø gav et oplæg om emnet, som tager udgangspunkt i en konkret sag, hvor forvaltningen havde meddelt et administrativt afslag,
som ansøgeren havde klaget over:

1

http://viborg.dk/db/Kommune.nsf/Alle/C24F76EE0AE465F6C12574B80037236A?OpenDocument
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Regulativet for Viborg Søerne siger, at der kan dispenseres til broer på 1,0 x 8 meter. Udvalget har siden besluttet at udvide dispensationsmulighederne til 1,5 x 8
meter. Derudover gælder naturbeskyttelseslovens § 3, der har skrappe bestemmelser, fx om naturværdierne i rørskov, og som konsekvens deraf administreres
restriktivt. Desuden gælder søbeskyttelseslinjen, der regulerer anlæg.
Jørgen Buch fra Danmarks Sportsfiskerforbund, Viborg Lokalforening viste et
antal dias, der dokumenterede, at der ved nordøstkysten af Nørresø ud for nogle
større, nyistandsatte huse efterhånden var etableret en del havelignende anlæg ud
mod søen. Her havde der efter hans opfattelse tidligere mest været gamle haver
med pilekrat og rørskove med det dertil knyttede fugleliv m.m. Han ville gerne slå
et slag for, at man bruger alle regler, så naturen omkring søerne bevares.
Vagn Dissing fra Danmarks Naturfredningsforening Afdeling Viborg udtalte, at
det var oplagt at lade Naturklagenævnet behandle den konkrete sag. Hvis man giver en tilladelse, vil det give præcedens.
Formanden svarede hertil, at når man giver et afslag til en ansøgning, skal man
også følge op på eventuelle ulovlige broer og anlæg andre steder. Man kan spørge, om det ved en sø i en by som Nørresø ikke vil være naturligt, at der kan ligge
en bro foran et hus. Når der har ligget en gammel bro, bør den også kunne udskiftes. Han ville gerne have, at kommunens myndighedsbehandling kan klare en klagesag, men Udvalget vil også godt prøve grænser. De fremviste dias gjorde indtryk.
Claus Clausen fra Viborg Kommunes Klima- og Miljøudvalg var enig i linjen.
Karsten Hansen fra Dansk Ornitologisk Forening, Nordvestjylland bemærkede, at nogle lodsejere ikke afholder sig fra at etablere anlæg og foretage aktiviteter
som fx fældninger på anden mands eller kommunal ejendom.
Tage Toft fra Danmarks Jægerforbund, Region 2 udtalte, at det lige så meget er
et spørgsmål om, hvad man vil være med til. Fx er det ikke uden betydning, om det
er en lille træbro eller en stor flydebro i metal.
Kåre Jørgensen fra Teknik & Miljø og formanden afrundede drøftelsen med, at
der er flere dimensioner i de emner, der har været fremme – naturbeskyttelse af
fuglelivet, det visuelle og spørgsmålet, om der er tale om natur eller haver.
Ad. 3. Drøftelse af mulighed for genoprettelse, herunder finansiering, af
Dalgas Bro, som spang over Jordbro Å (punkt ønsket af Danmarks
Naturfredningsforening).
Kåre Jørgensen fra Teknik & Miljø indledte drøftelsen med at spørge, om det ikke kunne blive et grønt partnerskabsprojekt, eller om der var juridiske aspekter i
det.
Vagn Dissing fra Danmarks Naturfredningsforening Afdeling Viborg, Tage
Toft fra Danmarks Jægerforbund, Region 2, Jørgen Buch fra Danmarks
Sportsfiskerforbund, Viborg Lokalforening og Karl Buksti, Friluftsrådet Limfjord Syd mente samstemmende, at der var tale om en gammel vej og en tidligere
ret benyttet bro og spang, hvor broen og spangen nu var forsvundet, men hvor
fundamenterne fortsat stod tilbage. Hovedproblemet er måske især lodsejernes
manglende vilje til at medvirke til genetablering. Der skulle efter sigende foreligge
et notat om problemstillingen fra Teknisk Forvaltning i den daværende Fjends
Kommune.
Formanden lovede, at forvaltningen til næste møde ville udarbejde et notat med
afklaring af problemstillingen og eventuelt nogle handlemuligheder.
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Ad. 4. Orientering om relevante emner fra Klima- og Miljøudvalget.
Formanden orienterede:


Vindmøller ved Gammelstrup: Der havde været et meget positivt forløb
mellem kommunen og projektejerne.



Kommuneplanen: Udvalget havde arbejdet med afgrænsning af landsbyer, og man ville gerne planlægge for huludfyldninger, selv om man var
stødt ind i visse forhindringer.



Nørremølle Enge: Udvalget havde været på temabesigtigelse i projektområdet, og det havde været en rigtig god oplevelse, og man kunne glæde sig
til, at projektet blev færdigt.



Naturskolens 25 års jubilæum den 24. oktober 2012: Der er sendt en
2
underfundig invitation rundt, som gerne må videresendes til alle .

Claus Clausen fra Viborg Kommunes Klima- og Miljøudvalg udtalte, at Viborg
Kommune aldrig kommer til at drive kommercielt skovbrug, og at man ville se på,
om nogle af de gamle arvede områder med fordel kunne afhændes, så man i stedet kunne få nogle områder, som lå mere formålstjenligt.
Ad. 5. Eventuelt og næste møde.
Vagn Dissing fra Danmarks Naturfredningsforening Afdeling Viborg spurgte,
om kommunen også havde fået en mail om, at skiltningen ved Hald Sø ikke var i
orden.
Formanden var ikke bekendt med det og bemærkede hertil, at han var enig i, at
skiltningen skal være i orden.
Jørgen Buch fra Danmarks Sportsfiskerforbund, Viborg Lokalforening oplyste, at der er kommet nogle rigtig store puljer til vandplan-projekter, og han opfordrede kommunen til at få søgt af disse midler.
Flemming Petersen fra Turistforeningen for Viborg og Omegn spurgte, om
Rådet kunne drøfte og tage en principiel holdning til brugen af det åbne land til industri, affald og lignende. Som eksempler nævnte han en mark nord for Bjerring,
der altid er fyldt op med tusindvis af gamle bildæk, en produkthandel og placering
af et biogasanlæg med 6 store reaktorer i Gudenådalen.
Kåre Jørgensen fra Teknik & Miljø opfordrede til, at han fremkom med en nærmere beskrivelse af problemstillingen til drøftelse i Rådet.
Dato for næste ordinære møde: Onsdag den 9. december 2012 kl. 15.00 – ca.
17 i mødelokale 1.4.
Mødet slut ca. kl. 12, hvorefter man gik til frokost inden eftermiddagens besigtigelsestur.


2

http://viborg.dk/db/instklub.nsf/pdf/Invitation/$File/Invitation.pdf

5

