Herning Byråd, udvalg for Teknik og Miljø, mødereferat den 2. november
2015 (dagsordenspunkt 213: Mulighed for realisering af skovrejsning ved
Lysgård Sø i Vildbjerg):
Sagsnr.: 04.10.00-P19-2-11 Sagsbehandler: Lise Kjær Poulsen

Mulighed for realisering af skovrejsning ved Lysgård Sø i Vildbjerg
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Sagsresumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. marts 2013 besluttede udvaget at rejse skov med
tilskud fra staten på 2,6 ha ved Lysgård Sø i Vildbjerg. Der blev dog ikke opnået tilskud fra
staten til dette areal.
Herning Kommune er blevet tilbudt en gave i form af 1 ha skov fra foreningen GROW|FOR|IT,
hvilket gør sagen aktuel igen. Forvaltningen anbefaler, at der godkendes plantning af 2,6 ha
skov ved Lysgård Sø. Byrådet har i budgetforliget for budget 2016 besluttet at arbejdet for
rejsning af mere bynær skov.

Sagsfremstilling
På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. marts 2013, pkt. 66, besluttede udvalget at rejse
skov på en række bynære arealer herunder de 2,6 ha ved Lysgård Sø. Sagen er efterfølgende
vedtaget i Byrådet. Dette areal blev dog underkendt som tilskudsberettiget, da det var for
smalt, og det samlede areal ikke var stort nok. Arealet er derfor ikke tilplantet men er lejet ud
til landbrugsdrift.
Arealet ved Lysgård Sø, del af matr. nr. 1aa Lysgård, Vildbjerg, ligger på nordsiden af Lysgård
Sø og afgrænser Lysgård Sø fra de åbne marker. Arealet indgår som del af delområde 1 i
lokalplan 149. Lokalplanens bestemmelser for området beskriver, at arealerne skal anvendes
til rekreative offentlige formål, og at kommunalbestyrelsen kan fastsætte de nærmere
bestemmelser for områdets brug. Tilplantning af arealet med skov vil gøre afgrænsningen
mere markant og skabe tiltrængt læ fra nordvest. Tilplantningen vil øge områdets kvalitet
som rekreativt område væsentligt. Dels fordi der skabes læ fra nordvest, dels fordi der ingen
skov er i området i forvejen.
Den midtjyske forening GROW|FOR|IT har tilbudt Herning Kommune en gave i form af 1 ha
skov. Gaven består af 30.000 kr. inkl. moms, og skal dække udgifter til anlæg af 1 ha skov,
mens Herning Kommune selv skal stå for den efterfølgende vedligeholdelse af skoven samt
hegning, hvis dette ønskes. Foreningen har sit udspring i Brande, hvor den oprindeligt er

stiftet af medarbejdere fra Siemens Wind Power. Foreningens midler er indsamlet af
foreningens medlemmer på forskellig vis.

Kravet fra foreningen, for at skænke Herning Kommune gaven, er, at arealet skal tilplantes i
år, at skoven skal plantes et sted, hvor mange får glæde af den, og at foreningen skal
anerkendes for gaven i forbindelse med indvielsen.

Foreningen er blevet præsenteret for arealet ved Lysgård Sø, og finder det så velegnet, at de
ønsker at skænke gaven til Herning Kommune, men kun såfremt der kan plantes inden
årsskiftet. Alternativt har de andre muligheder uden for kommunen, hvor de så vil donere
skoven til i stedet.

Gaven fra GROW|FOR|IT kan betale ca. 50% af anlægsomkostningerne til beplantning for det
samlede areal. Det svarer stort set til det statslige tilskud på op til 55% af
anlægsomkostningerne. Statens tilskud ville heller ikke dække den efterfølgende renholdelse
af arealet, indtil træerne er i god vækst. Forvaltningen finder, at plantning af kun 1 ha er
uhensigtsmæssig pga. arealets ukurante form.
Projektet falder ind under Naturpolitikkens mål for skove, nemlig at kommunens eget
skovareal skal øges med 2,2 % inden 2025.

Økonomi

Anlægsudgifterne til den nye bynære skov beløber sig til i alt 90.800 kr. I beløbet er indeholdt
forudgående jordbearbejdning, tilplantning, renholdelse i en 3-årig periode og efterplantning
om nødvendigt. Se også vedlagte bilag.

GROW|FOR|IT skænker i alt 30.000 kr. inkl. moms i gave hertil, mens de resterende
anlægsomkostninger til plantning af skov på 30.000 kr. skal afholdes for endnu uforbrugte
midler i 2015 på driftsramme Serviceområde 04 Grønne områder, Skove og Naturpladser, fra
penge til at realisere naturpolitikkens mål. Der skal afregnes 17,5% i moms af tilskuddet
svarende til et netto-tilskud på 24.750 kr. Indtægten indeholdes i det afsatte driftsbudget på
Serviceområde 04 Grønne områder.
Arealet kan hegnes for at sikre en hurtigere etablering uden skader fra vildtbid.
Ekstraomkostning for hegning beløber sig til ca. 36.000 kr.

Omkostninger til renholdelse af arealet i 3 år fra anlæg beløber sig til i alt 42.800 kr. Dette
beløb skal afholdes inden for driftsrammen på Serviceområde 04 Grønne områder, Skove og
Naturpladser.

Fremtidige driftsudgifter efter år 3 forventes afholdt inden for den nuværende driftsramme
på Serviceområde 04 Grønne områder, Skove og Naturpladser. Der forventes dog kun ganske
få eller ingen driftsudgifter fra år 4 fra etablering og indtil første udtynding skal foretages om
måske 20 år. Ejendomsskatter for arealet udgør 0 kr.

Afledt drift på Serviceområde 01 Byggemodning: Ved at inddrage arealet til skovrejsning vil
der være en manglende lejeindtægt for udlejning til landbrugsformål, hvilket er på i alt 5.400
kr./årligt i nugældende lejeperiode. Lejeindtægten er fastsat ved bud.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,
at arealet nord for Lysgård Sø tilplantes med i alt 2,6 ha skov,

at gaven på 1 ha skov fra GROW|FOR|IT accepteres som en del af finansieringen,

at projektomkostninger, udover den modtagne gave, afholdes inden for den nuværende
driftsramme på Serviceområde 04 Grønne områder, Skove og Naturpladser,

at gaven/tilskuddet indeholdes i det afsatte budget på Serviceområde 04 Grønne områder.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.
Hegning af det ny tilplantede område ønskes ikke medtaget i projektet.

Bilag
•
•

BILAG - Lysgård sø afd 404_oversigtskort
BILAG - Lysgård søskov_projektomkostninger

(http://politik.herning.dk/byraad-udvalg-raad-og-naevn/politiske-udvalg/teknik-og-miljoeudvalget/teknik-ogmiljoeudvalgets-dagsordner-og-referater/agenda?agenda=02-11-2015/Dagsorden(ID850)/dagsorden.xml).

Indvielse af den nye skovrejsning ved Lysgård Sø i Vildbjerg den 18.
december 2015. To taler:
(1)

Kent Falkenvig, medlem af Herning Byråd (V), 1. viceborgmester:
Velkommen.

Det er mig en stor glæde at byde velkommen her i dag til alle fremmødte.

Særligt vil jeg byde velkommen til den midtjyske forening GROW|FOR|IT, hvis fortjeneste det
er, at vi nu får plantet dette areal til med skov. Også særligt velkommen til de nærmeste
naboer og Vildbjergs borgere generelt. I er nok dem der får størst glæde af projektet her.

Det er juletid, og juletid er gavetid. Og en gave er netop hvad GROW|FOR|IT er kommet med
her. En gave til Herning Kommunes borgere.

GROW|FOR|IT har skænket cirka halvdelen af de godt 2½ ha ny bynær skov vi indvier i dag.
Stor tak for det. Resten er betalt af Herning Kommune. Det er den lykkelige historie om et
offentlig-privat partnerskab om grøn profil, der kommer Jer borgere til gode. Et sandt
juleeventyr, kunne man måske sige.
Når de små planter, vi ser på i dag, får lov at vokse op og danne en indbydende løvskov, vil
skoven være med til at afrunde det rekreative område omkring Lysgård Sø.
Skoven vil dels skabe læ fra det meget åbne landskab mod nordvest, samtidig med at der
bliver tilført området noget natur, som ikke er her i forvejen. Skoven kan måske ligefrem være
med til at fremhæve søen og det omkringliggende, og gøre gåturen rundt om søen mere
interessant og varieret.
Der er også en stor samfundsøkonomisk værdi af den række af miljøgoder, som følger af
etablering af nye skove. Det drejer sig især om beskyttelse af grundvandet og lagring af CO2. Vi
kan også forvente at se flere forskellige smådyr og fugle i forbindelse med skoven. De får også
glæde af de bær, insekter, læ med mere, som en skov bringer med sig.

Skovrejsningen er i rigtig god tråd med Herning Kommunes Naturpolitik. Det er nemlig
vedtaget, at inden 2025 skal kommunens eget skovareal øges med 2,2 procent. Disse 2½ ha er
et skridt i den rigtige retning.
Nu står de her så. Planterne. Trods store tekniske vanskeligheder, som følge af det særdeles
våde vejr i november og december, er de nu blevet sat i jorden. Men det har kostet lidt i form
af synlige spor i den vandmættede jord.
Køresporene må vi leve med lidt endnu, men så snart forholdene bedres, bliver arealet pudset
af, så det ser ordentligt ud igen. Måske bliver det først til foråret. Men jeg skulle hilse og sige at
planterne har det godt – det er mest øjet der irriteres.

Tillykke med skoven. Pas på den.

Og hermed vi jeg give ordet til den glade giver, formand for foreningen GROW|FOR|IT Jens
Thomsen, som har ønsket også at sige et par ord i dagens anledning. Værs’god.
/KF.

(2)

Jens Schiersing Thomsen, foreningen GROW|FOR|IT:

Jeg vil allerførst gerne takke Lise Kjær Poulsen fra Herning Kommune og Mogens Karlsen fra
GROW|FOR|IT. Det er Deres fortjeneste, at vi står her i dag – idet de fandt sammen om en
praktisk løsning på plantningen i 2015.
Det er foreningen GROW|FOR|IT, der har betalt for plantning af 1 hektar af skoven – og
hvorfor pokker har vi så egentlig det?

GROW|FOR|IT vil vise, at træer kan bruges som modsvar til global opvarmning – en art
moderne fortsættelse af Dalgas´ arbejde med at få træer på den jyske hede – denne gang er
det dog med et globalt perspektiv.

GROW|FOR|IT er en forening, der udspringer af personer, der arbejder i den midtjyske
vindmølleindustri. Foreningen mener, at den globale opvarmning er det største
enkeltproblem, vi som mennesker og natur står overfor.
Vi véd, at fossil energi på sigt blive erstattet af vindmøller og andre vedvarende energikilder,
men vi tror desværre ikke, omstillingen vil ske hurtigt nok.
Så ønsker vi at fortsætte vores levestil, med udlandsrejser, bilkørsel & bøffer, bliver vi nødt til
at opsuge CO2 fra atmosfæren – og her er træer nok den billigste løsning.

1 hektar skov (100x100m) i god vækst opsuget pr. år den samme mængde CO2 som et dansk
gennemsnitsmenneske udleder – cirka 8 tons CO2 per år.
Det vil altså sige, at vi alle kan skabe os livslang CO2 balancering ved, at hver person får plantet
1 hektar skov et sted i verden. Herefter kan vi så fortsætte vores livsstil med en klart bedre
samvittighed.

Plantningen her er relativ dyr – 30.000 per hektar - og den er her betalt ud af et
projektlederhonorar, som GROW|FOR|IT har videredoneret til Lysgård Sø Skov. I udlandet
kan man dog plante billigere. Her er prisen 1000 Euro = 7.500 kr / ha.
Det svarer til 750 kroner i 10 år. For en familie på 4 bliver det så 750 kroner per kvartal i 10
år – hvilket stadig er et mindre beløb end det jeg brugte, da jeg tilhørte skaren af
cigaretrygere.

Dette er budskabet, som GROW|FOR|IT gerne vil sprede. Og det gør vi gennem projekter der
viser, hvad vi hver især har mulighed for kan gøre.

Så skulle I ønske at få skabt livslang balance i Jeres CO2 regnskab, ved I nu hvor I kan
henvende Jer. Så skal vi i GROW|FOR|IT nok stå for det praktiske.
/JST.

