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Dagsorden:
1) Naturprojektet set i relation til statslige vandplaner og vådområdeindsats for
Ringkøbing Fjord v./ Udvalgsformand Ib Lauritsen, Ikast-Brande Kommune
2) Offentlig adgang til projektområdet v./ Udvalgsformand Ib Lauritsen Ikast-Brande
Kommune
3) Gennemgang af skitseprojekt v./ Lars Bo Christensen, Orbicon l Leif Hansen A/S
4) Orientering om kommende lodsejersamtaler v./Anne Damgaard, Orbicon l Leif Hansen
A/S
5) Karstoft Mose, Natura 2000- område, sammenhæng mellem handleplan fra
Miljøministeriet og skitseprojektet v./ Lars Linneberg, Ikast-Brande Kommune

Ad 1:
Natur- og Miljøprojekt Karstoft Å er oprindelig startet som et lokalt integreret projekt under
landdistriktsordningen. Efterfølgende har de statslige vandplaner og Grøn Vækst- aftalen
"overhalet" projektet således, at en eventuel realisering bliver en del af vådområdeindsatsen
for Ringkøbing Fjord.
Den nedsatte vandoplandsstyregruppe for Ringkøbing Fjord (VOS) har forestået prioritering af
vådområdeprojekter indenfor oplandet til fjorden. For hver kommune er der udarbejdet en
tabel med mulige vådområder prioriteret i forhold til lodsejerparathed, omkostningseffektivitet
af kvælstoffjernelse, m.m.
Den 1. juni er indsendt ansøgninger til Skov- og Naturstyrelsen om midler til gennemførelse af
forundersøgelser ved 3 vådområdeprojekter. Det drejer sig om 1 vådområdeprojekt i
Ringkøbing-Skjern kommune (Heager/Følling Bæk) og 2 projekter i Karstoft Å (henholdsvis i
Vejle og Herning Kommune).
Natur- og Miljøprojekt Karstoft Å indgår i prioriteringen og midler til en eventuel realisering af
projektet skal søges via Grøn Vækst/vådområdeindsatsen med ansøgningsfrist d. 1. dec. 2010.

Ad 2:
Eventuel realisering af vådområdeprojektet vil skulle financieres via Grøn Vækst /
vådområdeindsatsen, der alene fokuserer på, at indsatsen skal ske med henblik på reduktion
af næringsstoffer til vandmiljøet.
Projektet indeholder ingen tiltag mht. udvidet offentlig adgang til projektområdet, udover de
generelle adgangsbestemmelser fastsat i Naturbeskyttelsesloven.
Ad 3: (se præsentationen "Teknisk skitseprojekt_lodsejermøde_31052010.pdf")
Præsentation af det tekniske skitseprojekt, der belyser konsekvenserne af en hævning af det
eksisterende vandspejl i Karstoft Å med ca. 1 m, og tilsvarende ca. 0.5 m i Harpes Bæk og
Risbjerg Bæk. Det fremlagte projekt vil betyde, at ca. 92 ha langs de 3 vandløb vil blive
påvirket af en vandstandsstigning i vandløbene (mod i dag ca. 25 ha).
Eventuel påvirkning af dræn udenfor projektområdet vil blive belyst nærmere i forbindelse
med en yderligere detailprojektering. I denne forbindelse opfordres alle lodsejere til at oplyse
om kendskab til eksisterende dræn, der ikke fremgår af det nuværende skitseprojekt.
Ad 4: (se præsentationen "Oplæg til ejendomsmæssig forundersøgelse.pdf")
Præsentation af indholdet af de kommende lodsejersamtaler, hvis formål er at give et overblik
over lodsejernes interesse i at deltage i projektet. Undersøgelsen vil beskrive den nuværende
ejendomsstruktur og arealanvendelse samt forelægge mulighederne for at deltage i projektet.
Undersøgelsen skal give en foreløbig interesseudmelding, og der skal ikke indgåes bindende
aftaler.
Ad 5: (se præsentationen "KarstoftMose_vs_Aaprojekt.pdf ")
Der samarbejdes med Miljøcenter Ringkøbing omkring sikring af naturværdierne i
habitatområde Karstoft mose.
Ved en eventuel projektrealisering skal det sikres, at næringsrigt åvand fra Harpes Bæk ikke
oversvømmer de næringsfattige mose- og tørvearealer i området.

