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Medlemssituationen 

Medlemstilbagegangen er aftaget i årets løb. Pr. 1. oktober et vort 

medlemstal opgjort til 562 mod 580 på samme tid i fjor, en tilbagegang på 

18. Hvis vi ser på de forgående år, hvor tilbagegangen i 2012 var på 72, i 

2013 på 82, og i 2014 på 59, er det godt at konstatere at tilbagegangen er 

stagneret, vi kan så håbe på en lille fremgang i det kommende år. Vi 

forsøger at tegne nye medlemmer ved alle arrangementer. Her yder 

Oscar er stor indsats. 

Arrangementer 

Vi har i årets løb været i direkte kontakt med rigtig mange mennesker, vi 

har selv afholdt 6 arrangementer hvor der har deltaget ca. 170 -180, 

nemlig affaldsindsamlingen cykleturen til Skov Olsens Plantage, Bustur for 

bestyrelsen til Skovgården på Langeland, Besøg på Danish Bottling 

Company, og Løvfaldstur til Stenholt Krat. 

 Vi har været medarrangør på 3 hvor der tilsammen har deltaget ca. 150. 

Nytårsvandringen ved Naturcenter Harrild er i samarbejde med 

naturcentrets venner og Naturstyrelsen. Vilde Blomsters dag, og plejedag 

på Linnebjerg Bakkeø er i samarbejde med kommunen. 

Vi har deltaget med stande ved Kildemarkedet på Klosterlund, ved 

Sommerfesten på Palsgård og ved foreningsmarkedet i Ikast. Hvor mange 

vi er i kontakt med ved disse arrangementer ved vi ikke. 

Desuden har vi stillet 3 vagter til Rådighed for DN ved ”Ferie for alle” 

messen 

Vi kan konstatere at vor berøringsflade til publikum i kommunen er 

væsentlig, men det skal ikke få os til at hvile på laurbærrene, vi må 

forsøge at gøre det endnu bedre.  

 

Klagesager 
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Det har været nødvendigt at klage til Natur- og Miljøklagenævnet over en 

nogle af kommunens afgørelser. 

Ved Hampen sø havde kommunen givet tilladelse til genopdyrkning af et 

areal, der havde henligget som miljøfølsom område. Sagen blev vundet. 

Der skal nu laves en aftale med ejerne om det videre forløb. 

En klage over kommunens tilladelse til at nedlægge en vej gennem en 

privat skov syd for Nr. Snede, er af kommunen trukket hjem til fornyet 

behandling. 

En klage over overskridelse af beskyttelseslinier ved gravhøjene ved 

Godthåbsvej ved Boest, resulterede i et møde med ejeren, kommunen, 

kulturarvsstyrelsen, hvor en aftale om plantning af juletræer omkring 

højene blev indgået til alles tilfredshed. 

En sag om oprensning af Hallundbæk blev påklaget fordi oprensningen 

ville forstyrre et §3 område, sagen vundet, kommunen blev pålagt at 

præcisere at der skulle bruges køreplader i §3 området. 

Et byggeri af et stuehus i landzone blev påklaget, sagen tabtes, fordi der 

på grunden tidligere havde ligget et hus, og derfor bestod der en ret til 

genopførelse af huset. 

Vi har afgivet høringssvar i forbindelse med Biogasanlægget på Grarupvej, 

men det ser ikke ud til at vi er blevet hørt i dette tilfælde. 

En klagesag over en miljøgodkendelse over er betonknuseplads fra maj 

2013, var pludselig dukket op på kommunen. Klagen gik på om der var 

udarbejdet Landzonetilladelse eller Lokalplan for det pågældende 

område, der ligger i det åbne land. Man spurgte os, om klagen skulle 

fastholdes, eller om vi ville afvente en landzonebehandling. Vi har valgt at 

afvente. 
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Samarbejde med kommunen 

Jeg vil gerne rose kommunen og dens medarbejdere for et godt 

samarbejde, vi bliver jævnligt orienteret om diverse tiltag på det grønne 

område. 

Specielt vil jeg nævne samarbejdet om affaldsindsamlingen, hvor 

kommunen stiller materialer og fortæring til rådighed. Det er lykkedes at 

få næsten alle landsbyer og byer med i indsamlingen. 

Derudover har vi deltaget i møder med forvaltningen på det grønne 

område, om Vindmølleplaner, om naturgenopretningsplaner m.v. 

Vi har sammen med DOF deltaget i et møde med formanden for teknik-og 

Miljø og direktionen for at drøfte samarbejdsformer. Vi fremsatte 

desuden ønsket om at genstarte ”det Grønne Råd”, hvilket man var 

positiv overfor, men vi har ikke hørt mere om dette emne. 

Kommunen er blevet opfordret af en lodsejer nord for Ikast til at lave en 

naturgenopretning og genslyngning af Storåen nord for Ikast opstrøms for 

broen på Stensbjerg Alle, et spændende projekt, som vi håber kan 

fortsætte i første omgang til Broen ved Højris, og senere længere op ad 

Storåen- 

 

Samrådet 

Vi har deltaget i de to samrådsmøder der har været afholdt. Et årsmøde i 

januar, og et i oktober. Oktober mødet formede sig som en ekskursion til 

bl. Klosterheden plantage. Til turen var deltagernes ægtefæller inviteret 

med. 

Råstofplanen 
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Råstofplanen 2016 vil blive vedtaget her i efteråret, og sendt i en 8 ugers 

høring i 1. kvartal 2016. Her kan man komme med indsigelser mod 

graveområder. Derefter vil planen med ændringer blive vedtaget endelig 

og sendt i en 4 ugers høring, her kan kun gøres indsigelser mod planens 

lovlighed. 

Vi har her fra afdelingen i samarbejde med samrådet indsendt 

høringssvar, hvor vi har gjort opmærksom på de betænkeligheder vi har 

når der åbnes nye graveområder. Vort høringssvar blev ved sidste møde 

genstand for gennemgang på mødet. 

Vi havde lagt vægt på beskyttelse af grundvand, følsom natur, samt på 

muligheden af at skabe ny natur i grusgravene. 

I forbindelse med revisionen af råstofplanen er administrationen af selve 

gravetilladelserne flyttet til regionen, således at hele sagsbehandlingen er 

samlet et sted- 

 

Elværkssøen 

Elværkssøen, eller det der engang var en sø, er nu blevet et 

sammenvokset moras, hvor åen har fundet sit gamle leje. Der er nogen 

diskussion i ejerkredsen hvad man skal gøre ved området, nogle vil sælge 

området, andre vil lave naturgenopretning, men der er ikke enighed i 

ejerkredsen. 

Der kunne blive et unikt naturområde, hvis der blev gennemført et 

naturgenopretningsprojekt, det kunne laves som et forsøg, så man kunne 

vise hvorledes lignende opdæmmede søer kan bringes tilbage til 

oprindelig tilstand. 

Det er ærgerligt at det bare ligger hen. 

 

Andre tiltag 
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DN`s fredningsgruppe var på besøg, på deres rundtur til de fredninger DN 

er indvolveret i, Turen gik her til Linnebjerg Bakkeø, fra bestyrelsen deltog 

Kjeld, Jens og undertegnede. 

Fredningsgruppen var godt tilfreds med plejetilstanden på arealet, og 

med de tiltag der finder sted derude. 

 

Der har været møde og besigtigelse med kommunens medarbejdere af 

Bøllingsø kanal med henblik på et projekt om genslyngning af kanalen. 

Fredningsnævnet har også holdt møde og vedtaget ansøgningen om 

projektet. 

Fra vores side har i især lagt vægt på at området kan bevare sit præg våd 

eng, med afgræssende kreaturer, således at det ikke springer i krat 

Sidste vinter blev vi inviteret af Landboforeningen til et møde med åben 

dagsorden, sammen med DOF og DN Herning afdelingen. 

Mødet var bemærkelsesværdigt, forstået på den måde, at der ikke kom 

noget resultat ud af møde, at vi måtte konstatere at viljen til at forstå 

hinandens synspunkter reelt ikke var tilstede. Og nyt møde blev ikke 

aftalt. 

 

Afslutning 

Det fremgår af det jeg har fremlagt, at afdelingen er særdeles aktiv på 

mange områder, det kan vi kun være når bestyrelsen er engageret og 

aktiv på naturens vegne. 

Derfor skal der lyde en tak til bestyrelsen for det arbejde i har udført i det 

forløbne år. 


