N Hver dag dagens ret
til 17.30
Y til afhentning fra kl. 17.00 50,00
T

Kronpris Frederik blev hyldet
med ﬂag og sang

• Levering af mad til pensionister – forhør nærmere.
• Se menuen på vores hjemmeside eller på facebook.
• Totalarrangementer fra kr. 375,00 alt inklusive.
• Mad ud af huset.

Lørdag den 26. maj havde
Hans Kongelige Højhed
Kronprins Frederik 50 års
fødselsdag. Adskillige tusinde havde taget opstilling
foran palæet, for at hylde
Kronprinsen i det ﬂotte solskindsvejr.
Klokken 12.00 trådte
Kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og børnene,
samt Dronning Margrethe
frem på balkonen. De
mange festglade tilskuere

kr.
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Hygiejne omkring
grillen
God køkkenhygiejne gælder naturligvis også, når
køkkenet her i sommermånederne er ﬂyttet ud på
terrassen. Kød som hakkebøffer og kyllingelår
skal gennemsteges på gril-

len, og man skal huske at
holde det rå kød adskilt fra
eksempelvis salaten. Rå
kødsaft, der kommer i nærkontakt med salaten, kan
ende med diarré og opkastninger.

KÆRE LÆSER
OG ANNONCØR
Torsdags-Avisen har indgået aftale med FK Distribution
om omdeling af avisen.
Torsdags-Avisen omdeles fortsat tirsdag og onsdag.
MODTAGER DU IKKE TORSDAGS-AVISEN
SENEST ONSDAG AFTEN SÅ KONTAKT:
FK Distribution på www.fk.dk/reklamation eller
send en mail til kvalitetvest@fk.dk
Ellers ring til FK Distribution på tlf. 7010 4000
mandag til torsdag fra kl. 08.30-16.00 og fredag
kl. 08.30-14.30.
HUSK du kan læse avisen på www.torsdags-avisen.com
2

på slotspladsen brød ud i
vild jubel. Dronning Margrethe udråbet sammen
med de fremmødte et nifoldigt hurra.

Foto og tekst af Per Brunsgård, Tim.

Uddrag fra Foreningen Nordøst
for Husby generalforsamling
Bestyrelsens beretning omhandler perioden maj 2017 – maj 2018
Foreningen har pt. 163 med- der planlægges udpeget til
potentielt vindmølleområde
lemmer.
op til et Natura 2000-omMyndighedernes planer
råde. Det er derfor relevant
og forslag
at nævne, at Miljøstyrelsen i
Holstebro Kommunes plan- efteråret 2017 udsendte et
forslag om ændrede afarbejde
I hele den periode som be- grænsninger af Natura 2000
retningen omfatter, har områder i Danmark. Forslakommunens arbejde med get er udarbejdet efter input
planforslaget for området fra kommunerne. Det lægligget stille. Det blev sat i ger bl.a. op til at intensivt
landbrugsjorder
bero umiddelbart efter hø- dyrkede
ringsfasens afslutning i star- bør kunne udtages af hidtiten af 2017 på baggrund af et dige Natura 2000-områder.
veto fra Erhvervsstyrelsen Kompetencen til at god– på vegne af Miljøministe- kende en eventuelt ændret
riet og Kirkeministeriet. afgrænsning ligger i EU.
Vetoet forudsatte nærmere Processen er langvarig. Der
afklaring af landskabs- vil tidligst foreligge en afaspekter gennem dialog og klaring i løbet af 2019.
visualiseringer, inden kommunen evt. kunne arbejde Bestyrelsens aktiviteter
og initiativer
videre med forslaget.
Frem til maj 2017 var der I løbet af perioden maj 2016
dialog mellem Miljøstyrel- til dato har bestyrelsen: afsen og Holstebro Kommune. holdt 2 bestyrelsesmøder,
debatindlæg
På det tidspunkt konklude- udarbejdet
rede kommunen, at Miljøsty- forud for kommunalvalget
relsen anså det for en afgø- 2017, fået aktindsigt i diarende hindring, at området logprocessen mellem komherude havde status af »be- munen og Miljøministeriet,
høringssvar
varingsværdigt landskab«. udarbejdet
Økonomiudvalget besluttede vedr. Miljøstyrelsens forderfor at indstille dialogpro- slag om ændret afgrænsning
cessen, indtil der i forbin- af Natura 2000 områder, uddelse med arbejdet med en ny arbejdet høringssvar vedr.
kommuneplan var foretaget Kommuneplan 2017.
en revurdering af hvilke
landskabsområder, der frem- De to høringer
over skulle betegnes som Natura 2000 afgrænsning
»bevaringsværdige«. Revur- Miljøstyrelsens »Forslag til
af
Natura
deringen blev baseret på justering
landskabskarakteranalyser. 2000-områdernes afgrænsKommuneplanen
blev ning« omhandler for så vidt
vedtaget i byrådet her i maj angår Natura 2000-område
2018. De tidligere »beva- 65 »Nissum Fjord« bl.a. udringsværdige«
områder tagelse af et område syd for
nord-øst for Husby er i den Engvej. Vores høringssvar
nye Kommuneplan ikke går kort fortalt på, at omlængere betegnet som »be- rådet er af væsentlig betydvaringsværdige« – med ning for særligt beskyttede
undtagelse af rørskoven om- fuglearter, hvilket vi i høkring fjorden.
ringsmaterialet ikke kan se
at kommunen og MiljøstyMiljøstyrelsens forslag om relsen har forholdt sig til
ændret afgrænsning af Na- (hvad de jo skal). Vi undertura 2000-områder
streger i svaret, at arealer,
Som bekendt grænser det der fungerer som vigtige
område nord-øst for Husby, raste-, opholds- eller foura-

gerings-steder for fugle,
der er på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag, ikke kan udtages af
Natura 2000-områder –
heller ikke hvis der er tale
om intensivt dyrkede landbrugsjorder.
Kommuneplan 2017
Holstebro Kommunes forslag til Kommuneplan 2017
var i høring frem til 15.
marts 2018. Foreningen har
afgivet et høringssvar i forhold til den del af Kommuneplanforslaget, der omhandler »Kystﬂade Nissum
Fjord – Husby Sø«, herunder særligt landskabet omkring Feldsted Kog hvor
store områder, der hidtil har
haft status af bevaringsværdige landskaber omdeﬁneres til ikke længere at have
den status.
Foreningen udtrykker i
høringssvaret forundring
over dette. Især fordi, at den
landskabskarakter analyse,
der ligger til grund for den
såkaldte scoring af landskabet, gentagne gange fremhæver områdets »særlige
landskabskvalitet«.
Landskabskarakteranalysen understreger desuden, at
lavbundsﬂaderne ved Felsted Kog er oplagte som vådområder. Derfor opfordrer vi
Holstebro Kommune til at
vurdere mulighederne for
naturgenopretning og overveje om Felsted Kog området kan udpeges som potentielt naturområde og indgå i
den planlægning vedrørende
Grønt Danmarkskort, som
kommunerne er forpligtet til
at gennemføre.
Hvad sker der i fremtiden
med kommunens vindmølleplan for området?
Med Kommuneplanens vedtagelse d. 15. maj står det
klart, at kommunen ikke
længere deﬁnerer området
nord-øst for Husby som »bevaringsværdigt«.

Hvorvidt Miljøstyrelsen
så, trækker sin indsigelse tilbage, vides endnu ikke. Foreningen har ved aktindsigten, fået vished for, at kommunens tilgang vil være »to
trins«: Først en redeﬁnering
af landskabets status med
henblik på at Miljøstyrelsen
erklærer sig tilfreds. Dernæst aftale med Stiftet om
eventuelt behov for visualiseringer mv.
Foreningen er således
fortsat i venteposition med
hensyn til udviklingen – eller forhåbentligt »afviklingen« – af det konkrete planforslag for området. Hvis de
centrale myndigheder erklærer sig tilfredse med
kommunens håndtering af
landskabsaspektet, resterer
det emne, som foreningen
hele tiden har anset for den
væsentligste hindring for en
realisering af planforslaget,
nemlig de internationale naturbeskyttelsesregler i EUlovgivningen.
Bortset fra Erhvervsstyrelsens veto har kommunen
endnu ikke forholdt sig til de
mange høringssvar, der indløb ved høringen af planforslaget. Det vil de skulle
gøre, i det mindste som en
formalitet. Herunder også
foreningens
indsigelse
hvori, der detaljeret og videnskabeligt underbygget
har redegjort for, hvorfor
plangrundlaget er ugyldigt
og vil kunne påklages.
Det anses at arbejdet, der
er lagt i dette høringssvar
for at være et væsentligt første skridt i en eventuel klageproces. Foreningen håber
naturligvis, at det ikke kommer så vidt og tror stadigt
på, at det er muligt at undgå
store møller i området nordøst for Husby.
Bestyrelsen består af:
Dorte Eastwood, formand,
Bjørn Albinus, næstformand,
Frederik Madsen, kasser,
Marianne Bentsen, sekretær,
Lisbet Harder, medlem.

