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Bilag 1: Modtagne høringssvar til forslaget til Natur- og Parkpolitik for Viborg Kommune ”Grønne sammenhænge”
Politikforslaget viborg.dk/natur-og-parkpolitik har været i offentlig høring fra den 27. maj 2013 til den 21. juni 2013.
I offentlighedsperioden er der kommet følgende høringssvar:
Nr.
Nr. 1 (vedlagt som Bilag x)
Nr. 2 (vedlagt som Bilag x)

Indsendere
Danmarks Naturfredningsforening, Afdeling Viborg,
v. formand Vagn Dissing, Nørresøhøjen 19, 8800 Viborg
Initiativgruppen Houlkær,
v. formand Carsten Marcussen

Dato for modtagelse
20. juni 2013
20. juni 2013

Ved Byrådets behandling af sagen vil notatet med høringssvar blive offentliggjort på www.viborg.dk.
Link til Byrådets beslutning om vedtagelse af politikken samt notat med høringssvar vil fremgå af følgebrev, der sendes til parterne.
Høringssvar

Resumé

Administrative bemærkninger

Konklusion

Nr. 1

… det er et godt forslag, hvor Natur- og Parkpolitikken med
god struktur og klare indsatsområder kan danne ramme for
indsats til en bedre natur og forhåbentlig med øgede ressourcer. Vi kan med glæde konstatere, at både Teknisk Udvalg og Klima- og miljøudvalget står bag forslaget.

Ad (1-1): I denne sammenhæng bør afsnittet have karakter af en
oversigtlig oplistning, og det vil ikke være hensigtsmæssigt at detaljere nogen af seværdighederne yderligere med fx hektarangivelser,
men sammenhængen mellem de to gruber bør fremhæves.

Ad (1-1): Forvaltningen anbefaler, at formuleringen ”kalkgruberne ved Daugbjerg og
Mønsted ændres til ” kalkmineområdet ved Daugbjerg og
Mønsted”, så bemærkningen
imødekommes.

Danmarks
Naturfredningsforening, Afdeling Viborg

... Et øget kendskab og adgang er væsentligt …
DN har kun få bemærkninger til forslaget som følger:
Bemærkning (1-1): At på side 18 – Oplevelser - 1. afsnit
suppleres som følger: … kalkgruberne ved Daugbjerg og
2
Mønsted og det ca. 10 km store kalkmineområde ...
Bemærkning (1-2): At der på side 19 – Indsatsområder
2
indføjes følgende: at udvikle formidlingen af det ca. 10 km
store kalkområde mellem Mønsted og Daugbjerg, både hvad
angår minedriften, geologien og flagermusene
Bemærkning (1-3): At på kortet side 22 er den seneste
vedtagne fredning af rønneallé ikke påført.
Bemærkning (1-4): Derfor foreslås, at også kulturhistorien
inddrages i væsentligt omfang, når politikken udmøntes og
evalueres.

Ad (1-2): Kalkmineområdet omkring Mønsted ejes, drives og formidles primært af staten, mens kalkmineområdet omkring Daugbjerg er
fredet og privatejet og primært formidles privat. Kommunen har
medvirket til og vedligeholder en mindre del af formidlingen i området, bl.a. en afmærket sti mellem begge grubeområder. Begge områder markedsføres med høj prioritet af turistsektoren.
Forvaltningen vurderer, at formidlingen af og i området på nuværende tidspunkt er tilstrækkelig og primært bør udvikles lokalt, og at
andre indsatsområder p.t. bør prioriteres i politikken.
Ad (1-3): Fredningskendelsen for rønnealléen ved Møldrup er ret ny
(afsagt i juni 2012), og kortet bør opdateres med den nye fredning.
Ad (1-4): Kulturhistorien er – ligesom naturhistorien - ikke specifikt
nævnt i politikforslaget, men kulturlandskabet er nævnt flere steder.
Det er underforstået, at der ved formidlingen af kulturlandskabet
forstås kulturhistorien (og naturhistorien).
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Ad (1-3): Forvaltningen anbefaler, at bemærkningen imødekommes.
Ad (1-2, 1-4 og 1-5): Forvaltningen vurderer, at bemærkningerne ikke giver anledning
til ændringer i politikforslaget.

Nr. 2
Initiativgruppen Houlkær

Bemærkning (1-5): Måske vil det være hensigtsmæssigt at
relatere indsatsområderne til målsætningsbudgettet, som nu
udarbejdes, så samarbejdspartnere også vil få lettere til at
samvirke med den Kommunale myndighedsindsats og vejledning. På sigt i forbindelse med udførelse af handlingsplaner kan såvel seniorjob som nyttejob vel komme på tale.

Ad (1-5): Klima- og Miljøudvalgets målsætningsbudget er ikke direkte nævnt i politikforslaget, hvor det på side 11 anføres, at ”Ved realiseringen tages der afsæt i de eksisterende budgetmæssige rammer,
ligesom politikkens målsætninger også kan tænkes realiseret på
andre måder end gennem Natur- og Parkplanen”.
Det er intentionen, at de godkendte indsatsområder fra den endelige
Natur- og Parkpolitik og den kommende Natur- og Parkplan vil blive
videreført i de kommende års målsætningsbudgetter og effektmål.

Initiativgruppen Houlkær håber, at Natur- og parkpolitikken
med de overordnede målsætninger … vil danne en rigtig god
ramme for at styrke og udbygge de grønne sammenhænge i
Kommunen.

Ad (2-1): Forvaltningen forventer, at det gode samarbejde med den
lokale initiativgruppe om konkrete projekter i området videreføres.

Vi bemærker med tilfredshed, at både Teknisk Udvalg og
Klima- og miljøudvalget står bag.
Bemærkning (2-1): I øvrigt mener vi, at Borgerplan 2013 for
Naturområde Øst for Paradis er i god overensstemmelse
med Grønne Sammenhænge; vi håber, at Kommunen fortsat
vil samarbejde med os om at forbedre den i forvejen flotte
natur Øst for Paradis.
Bemærkning (2-2): … Her må det være vigtigt, at kommunens arbejde også kan bidrage til at opfylde borgernes ønsker og behov og sikre, at arbejdet udføres med bedst tilgængelig teknologi under hensyn til økonomien. Derfor ville
et bilag med regnskab og belysning af det hidtidige arbejde i
relation til målsætningsbudgettet måske have gjort det lettere
at tilrettelægge den fremtidige indsats. Budget og politik bør
vel hænge sammen på en eller anden klar og tydelig måde.

Ad (2-2): Se Ad (1-5) ovenfor.
Forvaltningen har formuleret det interne effektmål ”Realisering af
Natur- og Parkpolitikken for Viborg Kommune ’Grønne sammenhænge’ fra 2013”. Det er intentionen, at de godkendte indsatsområder fra den endelige Natur- og Parkpolitik og den kommende Naturog Parkplan vil blive videreført i de kommende års målsætningsbudgetter, og effektmål.
Der gennemføres desuden årligt en evaluering af målopfyldelsen af
det foregående års Målsætningsbudget i form af en dagsorden på et
Klima- og Miljøudvalgsmøde.
Så der vil på denne måde være en sammenhæng mellem politik og
Målsætningsbudget, ligesom der med evalueringen af Målsætningsbudgettet årligt gøres ”regnskab” for indsatsen.

Som helhed er Grønne sammenhænge en god struktur med
fine målsætninger og indsatsområder, som virkelig bør realiseres med så mange ressourcer som overhovedet muligt.
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Ad (2-1 og 2-2): Forvaltningen vurderer, at bemærkningerne ikke giver anledning til
ændringer i politikforslaget.

