
Referat fra møde i Det Grønne Råd torsdag d. 21. november 2019

Mødet blev afholdt kl. 15-18 i Byrådssalen på Det Gamle Rådhus.

Deltagere:
 Lotta Dybdahl Sandsgaard, Teknik- og Miljøchef
 Morten Horsfeldt Jespersen, sektionsleder Natur og Miljø
 Claus Løwe Klostergård, Miljø- og Klimaudvalget
 Peter Sig Kristensen, Miljø- og Klimaudvalget
 Peter Nyegaard Jensen, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 Jann Hansen, direktør (deltog første time)
 Hans Schougaard, Danmarks Jægerforbund
 Chresten Dyhre, Danmarks Naturfredningsforening
 Ingolf Gribsholt, Danmarks Naturfredningsforening
 Niels Peter Dalsgaard Jensen, Dansk Skovforening
 Pernille Fog, Friluftsrådet
 Jørgen Krog, Friluftsrådet Søhøjlandet
 Lars Henrik Radant, Silkeborg Fiskeriforening
 Malene Quistgaard, Naturstyrelsen Søhøjlandet
 Jeppe Thøgersen, Kultur- og Borgerservice
 Bente Sørensen, Natur og Miljø (oplægsholder)
 Christian Leth Christensen, Natur og Miljø (oplægsholder)
 Bjørn Søvsø Jensen, Kultur- og Borgerservice

 Afbud fra:
 Liselotte Niss-Hansen, Visit-Silkeborg
 Ole Nielsen, Museum Silkeborg
 Mads Niær Kristensen, Landboforening Midtjylland
 Bente Refslund, Idrætsudvalget
 Frede Lundgård Madsen, Landboforening Midtjylland
 Simon Iversen, Dansk Ornitologisk Forening
 Bjarke Birkeland, Ferskvandscentret / Aqua Ferskvandsakvarium 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

2. Præsentation – herunder bordet rundt

Hans Schougaard: Danmarks Jægerforbund arbejder intenst for at bekæmpe 
mårhunde.
Chresten Dyhre og Ingolf Gribsholt: DN er opmærksomme på afgørelse angående 
”Søhaven”, og på hvilke planer der er for ”Hestehaven” hvor der pt. sker fældning.
Peter Nyegaard Jensen: Stor aktivitet på outdoorområdet
Lars Henrik Radant: Nye lokaler og alm. foreningsarbejde.
Claus Løwe Klostergård: De store vandmasser i Gudenåen fylder meget for tiden.
Morten Horsfeldt Jespersen: De store vandmasser i Gudenåen fylder meget i sektionen.
Jeppe Thøgersen: Arbejder intenst for aktivering af borgere i naturen, friluftsvejleder, 
projekt ”Vores Natur”.
Jørgen Krog: Friluftsrådet har fået ny struktur, opdeling i kommuner. Mere aktive lokalt 
og med større lokal selvstændighed.
Jann Hansen: direktør, ingen bemærkninger.
Malene Quistgård: Vores Natur fylder en del, NST er en af de nationale parter.

Fusionering har fyldt meget med nye arealer.



Peter Sig: De store vandmasser i Gudenåen fylder meget.

Niels Peter Dalsgaard Jensen: Dansk Skovforening arbejder for at kunne kombinere 

biodiversitet, produktion og CO2 regnskab. Salten Langsø har fundet god balance, som 

de gerne vil vise frem ved er møde i Det Grønne Råd.

3. Orientering om Kommuneplanproces
//Oplæg vedhæftet

4. Projekt ”Vores Natur”
//Oplæg vedhæftet

Projektet blev diskuteret og der var fokus på at være opmærksomme på, at få alle 
facetter med, når vi ruller sådan et projekt ud. Herunder blandt andet forstyrrelse for 
dyrelivet. 

Desuden målbarheden af den effekt som projektet har. Kommer der flere ud, hvem 
kommer ud og flytter vi på viden og indsigt. 
Projektet har et samarbejde med Syddansk Universitet i ft. at måle på disse forhold.

Bjørn: Naturstafetten ender i Silkeborg på Naturens dag d. 13. september. Der er gode 
muligheder for at organisationerne deltager.
Indsend gerne planer for aktiviteter til Silkeborg Kommune, så der kan ske koordineret 
planlægning og markedsføring.

5. Klimastrategi 
Claus Løwe: Vi har de sidste aftener holdt møder med Lokalrådene samt Erhverv og 
Landbrug i ft. Silkeborg Kommunes klimastrategi.
Vi skal have engageret så mange som muligt og så mange som muligt skal have 
ejerskab til projektet. Kommunen som virksomhed er ikke nok.

Christian Leth holdt oplæg. 
//Oplæg vedhæftet

Kommentarer:
Niels Peter Dalsgård: Vi skal have skovene tænkt ind under landbrug og erhverv og ikke 
kun under Natur. Skovforeningerne har en masse viden som kan bruges.

Der var gruppearbejde, guidet af en række spørgsmål og diskussionsemner. Silkeborg 
Kommunes klimasekretariat tog noter som inspiration til det videre arbejde.

Kommentarer:
Peter Nygaard: Lad os finde de 10 største ting, lad os prioritere tingene, så kan vi nå 
langt for få penge. Vi an sagtens gå i gang nu for vi kender godt de vigtigste faktorer 
som der kan skrues på.

Claus Løwe: Kommunen som virksomhed udgør 2 % af indsatsen. Vi skal langt længere 
ud.

Handleplan kommer til maj: her bliver tingene konkrete og der er mulighed for at tage 
de ting med som der er budt ind med i dag.

6. Sillerup Væld 
Nedlæggelse af dambrug, op ad store og værdifulde naturarealer, Ansø Enge. 1, 8 mio. 
fra 15. juni fonden til projektet.



De største naturværdier på arealet er store kildevæld og lille kildevæld.

Ejer har stort ønske om små vandhuller på stedet. Det er problematisk fordi der ikke 

kommer kildevand til vandhullerne og de skal etableres på sand. Vi forsøger via 

rørsystem og foring at sikre vand til forskelligt dyreliv.

Man kan besøge stedet nu, men skal parkere ved asfaltvejen og gå ind gennem skoven. 

//Oplæg vedhæftet

7. Møder i 2020
Datoer ud med referatet for næste års møder, evt. fremsendes flere forskellige forslag 
til mødedatoer

Mødedatoer for 2020 er:

7. maj (hele eftermiddagen) 
27. august (kl. 15-18) 
10. december (kl. 15-18)

8. Eventuelt 


