
Joan Hansens tale til indvielse af fiskebroer og shelters i Sdr. Felding den 04.09.19 

 

Kære alle 

Tak for invitationen. Jeg har glædet mig meget til 

at komme her i dag. 

Det er dejligt, at se så mange mennesker til 

indvielsen fiskebroer og shelters her i Sdr. Felding. 

Der er lavet en ny shelterplads med en unik 

beliggenhed indeholdende 3 store shelter, 

bålplads og borde-bænkesæt. Shelterne kan 

bookes på herning.dk. 

Der er opsat 4 fiskebroer og en overdækket bænk langs sti ved Skjern Å. 

Der er således skabt rigtig gode muligheder for oplevelser og fællesskab i det fri, som er 2 af de 

fire temaer, som indgår i Herning Kommunes Friluftslivsstrategi. 

Sdr. Felding er samtidig blevet markant styrket som en lystfiskerby, hvor der nu er mulighed for at 

fiske inde midt i byen, hvilket er helt unikt. 

Laksefiskeriet i Skjern Å er i verdensklasse, og vi kan se, at der er stor interesse for fiskeriet, og 

der kommer både mange danske og mange udenlandske lystfiskere til Skjern Å. Med disse nye 

faciliteter er det således målet at der kommer flere lystfiskere til Sdr. Felding og fiske – og samtidig 

gerne skulle kører forbi bageren eller brugsen og proviantere. 

Ligeledes er det også hensigten at der afholdes nogle lystfiskearrangementer i Sdr. Felding af 

forskellig karakter. Det kunne måske være en lystfiskerdag med fiskeri ved åen og efterfølgende 

lystfiskerfilm i Dagmar Bio. Det kunne også være kastekurser og I har senere i dag mulighed for at 

prøve kræfter med om I kan mestre fluefiskerteknikkerne. 

Der har været et rigtigt godt samarbejde med campingpladsen, hvor der er lavet aftale om 

benyttelse at f toilethuset. Ligeledes har campingpladsen selv investeret i 2 nye mobilhomes for at 

kunne tilbyde gode overnatningsfaciliteter til besøgende. 

Lokalrådet bør også nævnes for deres store indsats i at gøre Sdr. Felding til en god by at bo i og 

besøge. 

Jeg vil derfor gerne, på vegne af det samlede Byråd, sige Jer tak for samarbejdet og den positive 

indstilling, der har været til projektet. 

Det med at komme ud i naturen kan for mange virke som ren terapi. Det er ikke blot min personlige 

erfaring. Også forskningsresultater viser, at ophold i naturen kan have positiv effekt på mennesker. 

Kombinationen mellem oplevelser i det fri og motion er noget af det, vi rigtig gerne vil understøtte i 

Herning Kommune. Det er der nu mulighed for også her i Sdr. Felding. 

Til slut vil jeg endnu engang gerne sig tak til alle de implicerede tor et godt stykke arbejde. 

Jeg erklærer hermed fiskebroerne og shelterpladsen for indviet. 

Joan Hansen 

Formand Teknik og Miljø 

Herning Kommune 


