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Sag
Referent

1320900001
ASD

Som led i gennemførelse af et planlægningsprojekt for Karstoft Å, blev der den 5.
maj 2009 afholdt workshop i Blåhøj Multihus. Workshoppen var den første i en
serie af tre workshops, hvor lodsejere og andre interesserede indbydes til at
deltage i planlægningen af et natur- og miljøprojekt omkring Karstoft Å. Ca. 30
lodsejere og andre interessede fra lokalområdet mødte op og deltog i workshoppen.
I det følgende gives et referat af delelementerne fra første workshop.
Workshoppen blev indledt med velkomst v. Uffe Henneberg, der informerede om
Ikast-Brande Kommunes opbakning til projektet i form af 25 procents
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medfinansiering af budgettet, og opfordrede samtidigt de fremmødte til at gå ind i
processen med ”åbent sind”.
Dernæst gav Morten Hartvigsen en beskrivelse af landdistriktsprogrammet samt
den støtteordning herunder, som bidrager med 75 % af støttemidlerne til
planlægningsprojektet. Morten Hartvigsen skitserede endvidere mulighederne for
at få den efterfølgende realisering af et projekt ved Karstoft Å finansieret helt eller
delvist med midler fra landdistriktsprogrammet.
Planlægningsprojektets delelementer og tidsplan blev gennemgået, og slutteligt
understregede Morten Hartvigsen, at afgrænsningen af projektområdet er et
udtryk for et foreløbigt undersøgelsesområde. Der kan således både planlægges
indenfor og omkring denne afgrænsning.
Morten Hartvigsen påpegede endvidere, at såfremt, den nærværende
planlægningsproces efterfølgende fører til en realisering af projektet, vil de
deltagende lodsejere blive kompenseret. Hvis en lodsejer accepterer, at deres
ejendom berøres af projektet og deraf lider et økonomisk tab, får lodsejeren
erstatning enten i form af kroner eller jord. Hvis der viser sig at være et relativt
stort behov for erstatningsjord til lodsejerne, er der mulighed for at gennemføre
en jordfordeling i området.
Lars Bo Christensen holdt en indlæg omkring indholdet af et teknisk skitseprojekt.
Når resultaterne/projektidéerne fra de tre workshops foreligger, bliver der i det
tekniske skitseprojekt beregnet på, hvilke løsningsmuligheder der rent praktisk
kan realisere idéerne, samt konsekvenserne af realiseringen.
Erik Bråten beskrev i sit oplæg de positive og negative forhold, som kendetegner
undersøgelsesområdet i dag. Kommunens primære formål med et projekt omkring
Karstoft Å er en forbedring af naturkvaliteten i ådalen, opfyldelse af fiskevandsmålsætningen og nedsættelse af næringsstofbelastningen af Ringkøbing
Fjord.
Afslutningsvist beskrev Erik Bråten de forslag/idéer, som kommunen umiddelbart
ser som muligheder for et projekt omkring Karstoft Å. Disse idéer kan lodsejerne
benytte som inspiration til det videre arbejde med planlægningsprojektet.
På baggrund af indlæggene var der derefter åben debat bl.a. om nødvendigheden
af et naturprojekt, de aktuelle forhold i ådalen, samt konsekvenser og muligheder
for de involverede lodsejere.
De fremmødte blev herefter opdelt i mindre grupper, der på baggrund af
ejendomskort og topografiske kort diskuterede nutid og fremtid for undersøgelsesområdet.
Anne Schelde Damgaard rundede aftenen af med en invitation til næste workshop,
den 3. juni, hvor alle er velkomne. Dette gælder både deltagere fra første
workshop, og andre, som i mellemtiden har fået interesse for projektet.
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