Naturgruppen
Sejs-Svejbæk Lokalråd
Møde onsdag den 15. november 2017
Tid og sted for ordinært møde:

Kl. 19.00-20.30, Multihuset

Mødeleder:

Helle Præsius Busk

Referent:

Helle Præsius Busk

Deltagere:

Jens Würgler Hansen, Hans Farø Clausen,
Eske Eskesen, Stine Degn Schölarth og Helle
Præsius Busk

Fraværende:

Ingolf Gribsholt, Karl Mørch Jensen
Bjørk Fredslund Andersen er udtrådt af både
lokalrådet og naturgruppen.

Dagsorden

Referat

1. Sager til behandling
a) Status vedr. det grønne partnerskab om De små Fisk v/Stine og
Helle
Projektbeskrivelse samt diverse korrespondance findes på hjemmesiden.
Pt. udfordringer med økonomiadministration og midler til arkitekt mv.

Nyhedsbrev til partnerskabet: Fristen for den
kommunale bevilling er forlænget med ½ år
fra ØKE’s side.

b) Bevaringen af naturen i byen
v/Stine
Fremme biodiversiteten, f.eks. ved at
rekvirere plantelister, så vi kan være
målrettede i de enkelte naturområder.

Informere på kommende nyhedsbrev: Opfordring til at bibeholde naturpræget i lokalområdet, lade være med at fælde ved nybyggeri
mv. Tale træerne og naturpræget op. Anlægge
natur ved Sejs Engen, som passer med plantelister (haves formentlig af Silkeborg Kommune eller Miljøstyrelsen). Oplyse om, at hvis
træet er gået ud, så er det stadig værdifuldt
for smådyr. Også andre små informationer,
f.eks. at vilde bier skal have blomster.

c) Status vedr. Himmelbjergruten
v/Helle
Det endelige kort er udgivet. En indvielse af hele ruten kommer.

Orienteret.

d) Sejs Hede v/Helle

Det kontroversielle i at udvide P-pladsen ved
Borgdalsvej hænger sammen med fældning og
debatten om Strukturplan Svejbæk Nord.
Vi foreslår, at der ikke kan holde mere end 10
biler øst for heden, hensynsfuldt og uden udsyn fra Borgdalsvej. Skiltning er vigtig. Kommentar fremsendes via lokalrådet.
Trampestien over heden er stort set usynlig.

Notat vedr. afspærring bag Sindbjerg.
P-forhold, både ved Sindbjergvej og
ved Borgdalsvej, jf. korrespondance.
Status vedr. lyngen, trapperne, bænkene, trampestien og vedligehold i det
hele taget.
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e) Status vedr. Friluftsstrategi v/Helle
Silkeborg er ny Outdoor-hovedstad –
og årets frilutskommune, konsekvenser lokalt.

Argument mht. De Små Fisk!

f) Øvrige områder v/Helle
•

Borgdalen

HedeDanmark er ved at gøre klar til beplantning i Nordskoven. Rundkørslerne beplantes?
Gerne hedeplanter!
Biodiversitet, jf. pkt. 1 b)

•

Christiansminde/Sejs Engen – status
vedr. vedligehold. Der er etableret en
bro til kajakker mv.

•

Gudenåen

Intet.

•

Hattenæs

Endnu en kajakcontainer er opstillet.

•

Havmosen

Intet.

•

Ludvigslyst – adgangsbegrænsningen
er blevet ”fældet”, pt. overvejelse/undersøgelse om alternativt isætningssted ved De Små Fisk.

Orienteret.

•

Nordskoven m.fl.

•

Sejs Ladeplads

Intet. P-plads v/hundeskov vedligeholdes, evt.
udvides.
Intet.

2. Nyt fra lokalrådet siden sidst
Der været afholdt flere lokalrådsmøder.
Se nyhedsbreve og referater på hjemmesiden.

Orienteret.

3. Aftale om næste møde
Temaer (fra mødet i 2016): Vandrestikortet, fårene på heden. Evt. en gåtur på
en del af Himmelruten i mødet.

Hvem er fremtidig mødeleder/-indkalder?
Sejs-Svejbæk Lokalråd skal udpege kontaktperson og skal indkalde.

4. Eventuelt

Har der været Miljøscreening af skovfældning?
Stien bag Langdalsparken er meget våd –
hvem har ansvaret? Evt. ”Giv et praj”.

Mulige projekter, aktiv liste:
• Bro over eller underføring jernbanen ved Stoubjergvej
• Trækfærge ved Sejs Ladeplads
• Bænk ved Sejs Ladeplads
• Bænke/borde ved Ludvigslyst
• Sti ved Havmosen
• Sti om Christiansmindefredningen, der kan opfylde fredningsbestemmelserne.
Vedr. bænke/borde: Eventuelt i samarbejde med tekniske skolers elever i praktik.
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