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Herning, den 20. januar 2020

Ansøgning om dispensation til etablering af kreaturbro over Rind Å
På vegne af Ove Søndergaard, Svendlundvej 3, 7400 Herning, vil vi gerne søge de nødvendige
dispensationer til genetablering af kreaturbro over Rind Å.
I forbindelse med at Oves arealer, der er beliggende på hver side af Rind Å, skal afgræsses, søges
der om dispensation til at genopsætte den kreaturbro, som han d. 19. august 2009 blev givet
tilladelse til at opføre.
Kreaturbroen vil være den samme, som den bro der blev givet tilladelse til i 2009. Denne har en
bredde på ca. 2,5. Der vil blive lavet en rampe i hver ende af broen, for at gøre det lettere for
kreaturerne at anvende den.
Broen vil blive etableret som på billederne, se s. 2-3 (lånt fra tilladelsen fra 2009).
Området omkring Rind Å er, i samarbejde med Herning Kommune, blevet hegnet med det formål
at få området afgræsset igen. Etableringen af en bro vil skabe et sammenhængende naturareal på
ca. 30 ha, hvor dyrene kan få en naturlig vandring og afgræsning på begge sider af åen. Foruden de
biologiske fordele mht. spredning af arter, vil broen være med til at gøre afgræsningen lettere rent
logistisk. Som det er nu, skal dyrene læsses på vogne og transporteres et par kilometer ad
kommunevej, for at skifte fra den ene til den anden side af Rind Å. Etableringen af en bro, vil
betyde, at dyrene selv kan bevæge sig imellem arealerne og dermed vil lave en mere naturlig pleje
af arealet.
Med venlig hilsen

Lisbeth Gliese Jensen
Miljø - og naturrådgiver
SAGRO, Herning
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