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Skjern, den 7. december 2017 

 

Aftale om borgerinddragelse i forbindelse med drift af byrum i Den 

Grønne Korridor Skjern mellem Ringkøbing-Skjern Kommune, Skjern 

UdviklingsForum og byrumsgrupperne. 
 

Byrummets Urskoven, arealets beliggenhed og afgrænsning: 
Se nedenstående kort : 

 

 
 

Aftalens parter: 
Byrumsgruppen, Preben Hørsted, prebenhoersted@gmail.com , telefon 30704756 
Den Grønne Korridor Skjern, Bent Olsen, gitbent@skjern-net.dk , telefon 51906965 
Ringkøbing-Skjern Kommune, Mads Munksgaard, mads.munksgaard@rksk.dk , 20343928 

 
Formål med aftalen: 
At fastlægge byrumsgruppens opgaver i Urskoven og koordinere indsatsen med Ringkøbing-Skjern Kommune 
og Den Grønne Korridor Skjern. (Udvalg under Skjern Udviklingsforum) 
Der henvises til hovedaftalen mellem Skjern UdviklingsForum og Ringkøbing-Skjern Kommune vedrørende 
Den Grønne Korridor Skjern. Se bilag.  
 

Byrumsgruppens opgaver ved aftalens indgåelse:  
Byrumsgruppen har vedligeholdt P. Th. Graversens Bro, græsset fra søen og til P. Th. Graversen Bro bliver 
klippet at pedellen på Klokkebjerg 
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Borgergruppens fremtidige opgaver og ansvar: 
- Amagerskolens vedligeholder stien fra boldbanen og ud til stien langs med Kirke Å, Tarzanbanen samt 

delvist fuglereden i beplantningen. (se ”Kommunens fremtidige opgaver”) 
- Pil langs Kirke Å skæres ned. Der forsøges lavet aftale med Vertegruppen 
- Træer og krat omkring søen nedskæres. 
- Siv og rør kan klippes på områderne ved fiskeplatformene. 
- Trimme/klippe brombær ved trappen til kælkebakken 
- Græsset ved broen trimmes på begge sider 
- P. Th. Graversens Bro vedligeholdes 
- Græsarealerne ved Klokkebjerg mellem søen og P. Th Graversen Bro klippes som i dag af pedellen på 

Klokkebjerg. 
-  

Kommunens fremtidige opgaver på arealet/ i området 
Mads Munksgaard.:  
-          Græsslåning på kælkebakken og et skår langs stierne. 
-          Træfældning af større træer omkring søen. 
-          Beskæring af siv og andre opvækster langs stierne.  
-          Pleje og vedligehold af fuglereden (opfyld med kviste) 

 

Økonomi:  
Byrumsgruppen disponerer årligt over et mindre af SUF årligt fastsat beløb. Alternativt aftales efter behov 
tilførsel af midler fra SUF til byrumsgruppen. 

 
Specifikke/særlige aftaler: 
- Aftaler om eventuelle skraldespande og disses tømning mv. 
- SUF fremsender ansøgning og bemærkninger om kvaliteten af stierne. Der trænges til en udbedring flere 

steder på stisystemet. 
- Arealet ved infostanderen og Black Rock forbedres således belægningen skrælles af og der etableres et 

fast og forhøjet areal bygget op af stabilgrus og stenmel. 
- Der kan med fordel etableres en plankebro over stien mellem Amagerskolens boldbane og Kirke Å, 

således vand fra arealet mellem stien og boldbanen kan ledes ud i åen.  
- Lygtestanderne mellem søen og Kirke Å forsøges fjernet, da de ikke er i brug og ikke pynter på området. 

 
Aftalens løbetid og eventuelle aftaler om evaluering: 
Her henvises til aftalen mellem Skjern UdviklingsForum og Ringkøbing Skjern Kommune. Kommer 
byrumsgruppen i en situation, hvor de aftalte opgaver ikke kan løses, tages kontakt til SUF’s udvalg, Den 
Grønne Korridor Skjern, ved Bent Olsen og en løsning forsøges aftalt. 
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Underskrifter: 
 

Skjern, den _________________ 
 
 
Den Grønne Korridor Skjern:  
 
 
Repræsentant for byrumsgruppen: 
 
Ringkøbing-Skjern Kommune: 


