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TransporT
Jens kirk Pedersen 
jekk@dagbladetholstebro.dk

sdr. nissum: Alle tilladelser 
er endnu ikke på plads til 
den nye cykelsti, som er ved 
at blive anlagt mellem Hus-
by og Fjand. Cykelstien skal 
nemlig løbe gennem et mo-
seområde nord for Sdr. Nis-
sum, og det er beskyttet na-
tur, som kræver dispensa-
tion. Og der er en klagefrist 
på denne dispensation frem 
til 4. juni, før den kan tages 
i brug.

Arbejdet med cykelstien er 
gået i gang fra Husby i syd og 
mod Sdr. Nissum. Det er på 
de næste fire kilometer mod 
Fjand, at cykelstien skal løbe 
gennem et moseområde på 
en strækning på 200 meter - 
og det kræver dispensation.

Kommunen har dog kon-
stateret, at det er et område, 
som er tilgroet med pile- og 
birketræer. Der løber en ka-
nal gennem mosen og under 
vejen, og selv i februar var det 
en relativ tør mose. Det vur-
deres, at området næppe er 
egnet som ynglested for be-
skyttede fuglearter, og der er 
ingen vandhuller til padder.

1000 kvadratmeter mose
Det er 1000 kvadratmeter 
"mose" som forsvinder med 
cykelstien, og efter regler-
ne skal kommunen anlæg-
ge dobbelt så meget erstat-
ningsnatur.

Kommunen har derfor 
købt et engareal i nærheden, 
hvor der nu skal anlægges en 
sø på cirka 2000 kvadratme-
ter. Der skal lægges stabilt 
grus under cykelstien, og det 
opgravede sand og jord skal 
lægges i en lav vold omkring 
søen. Kommunen vurderer i 
tilladelsen, at den nye sø vil 
give bedre vilkår for både 
padder og beskyttede fugle.

Området er både et EF-ha-

bitatsområde med beskyt-
tede naturtyper - og herun-
der klitheder og tørvemo-
ser. Desuden er det et fug-
lebeskyttelsesområde, hvor 
blandt andet rødrum og en 
række gåsearter er beskyt-
tede.

Der er tidligere konstate-
ret odder i natur-2000 om-
rådet og omkring vandløbet 
gennem området. Det vur-
deres dog, at området ikke 
er levested for odder.

Det nye vandhul får ikke 
noget afløb, og der vil ikke 
blive udsat fisk eller krebs i 
hullet.

Cykelsti koster natur: Ny sø som erstatning
Cykelsti langs Klitvej skal føres gennem naturbeskyttet moseområde - og det kræver både 
dispensation og kompensation med anlæg af ny natur og med en sø i området.

ErhvErv
lars Hedegård Nielsen 
hede@dagbladetholstebro.dk

holsTEbro: I 40 år har der væ-
ret revisor- og rådgivningsfir-
ma på hjørnet af Skivevej og 
Hjaltesvej.

Den brune murstensbyg-
ning vil stadig have logoet fra 
et af verdens største firmaer 
inden for revision, PwC, men 

i fremtiden vil antallet af 
medarbejdere være reduce-
ret, da de 35 revisorer frem-
over skal arbejde på kontoret 
i Herning.

- Målet med at samle kon-
toret på en adresse er, at vi 
får mere specialviden og 
kompetencer på et sted. Det 
giver større mulighed for 
sparring. Det er det, kunder-
ne efterspørger. Det handler 
også om at kunne tiltrække 

så dygtige nye medarbejdere 
som muligt, siger Kim Vorret, 
der er statsautoriseret revisor 
og partner i PwC.

Han ser ikke de store for-
skelle i dagligdagen, selv om 
der bliver lidt mere trans-
porttid.

- Det er lidt af en tilfældig-
hed, at vi bliver samlet i Her-
ning. Det er ikke et fravalg af 
Holstebro. Vi vil fortsat kom-
me i de samme netværk og 

blive boende, så vi er en del 
af lokalområdet, siger Kim 
Vorret og fortsætter:

- Kunderne kommer ikke 
til at mærke en forskel, da vi 
stadig tager ud til virksom-
hederne og holder møder. Vi 
kan også stadig holde møder 
på kontoret i Holstebro, hvis 
det er det, man ønsker.

PwC i i Holstebro har en 
del kunder over hele Nord-
vestjylland og området op 

mod Thy. Det er ikke nød-
vendigt for dem at køre til 
Herning.

- Vi kommer stadig til Lem-
vig og Vinderup og holder 
møde. Det er også muligt at 
arbejde på kontoret i Holste-
bro, hvis man har haft et læn-
gere møde i Lemvig eller Thi-
sted, siger Kim Vorret.

De seneste måneder har 
der været travlhed hos man-
ge revisorer, da mange kun-

der har haft ekstra brug for 
rådgivning i forbindelse med 
coronakrisen. Nogle virk-
somheder der hårdt presset 
økonomisk på grund af ned-
lukningen.

- Der har også været et 
stort behov for hjælp og råd-
givning i forbindelse med 
brugen af de mange hjælpe-
pakker, siger Kim Vorret.

35 arbejdspladser flytter til herning
revisionsfirmaet PwC flytter 35 medarbejdere fra Holstebro til Herning for at samle kræfterne.

Det er dette pilekrat, som 
cykelstien langs klitvejen 
(i baggrunden) skal føres 
igennem på en strækning på 
200 meter. Det er registreret 
som mose og beskyttet natur. 
Derfor skal der anlægges en 
sø som erstatning for den 
natur, som forsvinder, og det 
kræver en dispensation.  
Foto: Holstebro kommune 

Det er 1,5 kilometer nord for sdr. Nissum - mellem kærvej og Nørre Fjandvej, at den nye cykelsti 
langs klitvej (rød streg) skal løbe gennem et moseområde på en stræning på 200 meter. og hvor 
der skal anlægges en sø og ny natur som erstatning. ill.: Holstebro kommune


