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Referat af møde i Dialogforum for det åbne land - 8. maj 2019

Deltagere: Birgit Mortensen (Ikast-Brande Kommunes Jægerråd), Niels 
Kemph (Danmarks Naturfredningsforening), Anne-Marie Pedersen (Dan-
marks Naturfredningsforening), Bo Daugaard (Dansk Ornitologisk Fore-
ning), Sven Agergaard (Herning-Ikast Landboforening), Lars Jensen (Her-
ning- Ikast Landboforening), Kurt Jakobsen (LandDistriksRådet Uhre), 
Helle Borum (SAGRO), Orla Kalhøj (Vandløbslaug Hallundbæk), Kristian 
Nejsum (Vandløbslaug, Storå), Vera og Jens Engelbreth (Vandløbslaug, 
Storå), Erling Christensen (Jysk landbrug), Peter Kragsig Kristensen (Jysk 
landbrug), Vibeke Juul Pedersen (Museum Midtjylland), Carsten Dalgaard 
(Ældrerådet, Harrild Hedes Venner), Uffe Bie (Østjysk Landboforening).
Fra Ikast-Brande Kommune: Henrik Engedahl, Jesper Hahn-Petersen, 
Rasmus Lundegaard og Anne Jul Kristensen.

Velkomst, præsentationsrunde og hvad rør’ sig
Henrik Engedahl, Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Ikast-
Brande Kommune, bød velkommen. Alle præsenterede sig og de forskelli-
ge organisationer fortalte hvilke emner, der optager dem i øjeblikket. 

Alle blev inviteret til urkok-festival på Harrild Hede Naturcenter d. 8. juni, 
som arrangeres af Harrild Hedes venner, Ikast-Brande Kommune samt 
Naturstyrelsen i fællesskab: Tryk for se arrangementet på Vores Ikast

Herning-Ikast Landboforening
Lars Jensen og Svend Agergaard præsenterede Herning-Ikast Landbofore-
ning. Dias fra deres præsentation er vedlagt.

En perle i Ikast-Brande Kommune 
Bo Daugaard fra Dansk Ornitologisk Forening fortalte om turen rundt om 
Skallerund Sø i Stenholt Skov ved Engesvang. Der er både kulturhistorie 
og gode naturoplevelser at hente.

De næste møder i dialogforum
Vi tog en hurtig runde, hvor vi fik talt om, hvordan vi synes Dialogforum 
fungerer. Der var bred enighed om, at den måde forummet kører på nu er 
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tilfredsstillende. Dialogforummet er et sted, hvor man kan skabe netværk 
og få nuanceret debatten. Der blev efterlyst opfølgning på nogle af de ind-
læg, der har været på programmet, eksempelvis vildtstriber.

På turen til Odderbæk i august skal der være fokus på, hvordan samarbej-
det omkring projekterne fungerer, hente inspiration og høre om eventuelle 
afvandingsmæssige konsekvenser. 

Kommunen orienterer
Jesper Hahn-Pedersen, Ikast-Brande Kommune, fortalte om aktuelle pro-
jekter: 

 Vandplansprojekter ved Holtum Å og Brande Å er i gang.
 Planstrategi er under udarbejdelse: Fokus er på bymidterne i Ikast 

og Brande
 Kommunal renovationsordning for husholdningsaffald er ved at 

blive rullet ud i landzonen.
 Der bliver i sommerhalvåret lavet feltundersøgelser for at opdate-

re udpegningerne af natur, der er beskyttet efter Naturbeskyttel-
seslovens §3. I løbet af en periode på ca. 7 år bliver hele kommu-
nen gennemgået.

 Produktionsrettighederne ved Kidmose Dambrug er blevet opkøbt. 
Dambruget nedlægges og vandløbet restaureres, så der er bliver 
fri passage. 

 Byrådet har valgt, at Ikast-Brande Kommune skal have fokus på 
tre af FNs verdensmål: 

o Mål 12: Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer
o Mål 13: Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer 

og deres konsekvenser
o Mål 17: Styrke det globale partnerskab for handling og øg 

midlerne til at nå målene

Eventuelt
Der var mulighed for at komme på en deltagerliste med telefonnummer og 
e-mailadresse.

Med venlig hilsen

Anne Jul Kristensen
Landbrug & Virksomhed

Vedlagt: 
Dias fra Dialogforum
Dias fra Herning-Ikast Landboforenings præsentation


