1 Baggrund for ansøgning
Nærværende ansøgning om midler til gennemførelse af planlægning af et lokalt integreret naturog miljøprojekt omkring Karstoft Å i Ikast-Brande Kommune er udarbejdet af Orbicon A/S på vegne
af Skjern Å Sammenslutningen med henblik på at opnå støtte fra landdistriktsprogrammets
støtteordning ”Tilskud til natur- og miljøprojekter”.
Skjern Å Sammenslutningen (SÅS) er en sammenslutning af: fiskeriforeninger, konsortier,
lodsejere, andre med fiskeret ved Skjern å, fiskeriforeninger ved Ringkøbing fjord og personlige
medlemsskaber.
SÅS blev stiftet i 1977 og har til formål, i samarbejde med regulativforeningen og
fiskeriforeningerne, at vedligeholde og styrke samarbejdet om de fælles opgaver, der påhviler
foreningerne og andre brugere af vandsystemet.
Ansøgningen støttes endvidere af DN Lokalafdeling Ikast-Brande, og Ikast-Brande Kommune (IBK).
I Regionplan for Ringkøbing Amt 2005 er de ånære områder langs Karstoft Å udpeget som
potentielle vådområder. Karstoft Å har udløb i Skjern Å, der løber ud i Ringkøbing Fjord. (jf. kort 2).
Både Skjern Å og Ringkøbing Fjord er udpeget som Natura 2000 habitatområder. Endvidere er den
nedre del af Harpes Bæk, før dens udløb i Karstoft Å også udpeget som Natura 2000
habitatområde – H63 ”Mose v. Karstoft Å”.
I basisanalysen fra Ringkøbing Amt er det vurderet, at Karstoft Å ikke forventes at nå
målopfyldelsen inden 2015.
Karstoft Å indeholder endvidere på de nederste 3 km et fint habitat for den rødlistede Skjern
Å-laks, og andre strækninger af åen er vurderet til at kunne blive laksehabitater.
Det ønskes at genslynge en del af Karstoft Å, samt at foretage engangsrydning på mose- og
engarealer langs åen, herunder særligt at rydde træer og krat i natura 2000 området ved mosen.
Endvidere er der ønsker om etablering af græsningsaftaler (evt. dannelse af græsningslaug),
etablering af hegn og forbedring af den offentlige adgang og rekreative udnyttelsesmuligheder,
herunder bl.a. forbedring af mulighederne for det rekreative lystfiskeri.
En forbedring af vandløbets kvalitet og naturen i dalen kan have en bredere betydning i
form af de væsentlige lokaløkonomiske værdier, der er knyttet til lystfiskerturismen.
Som følge af strukturændringerne i landbruget ekstensiveres landbrugsdriften på ånære
engarealer, hvilket betyder, at disse arealer ikke i samme omfang som tidligere udnyttes til
afgræsning.
Den manglende afgræsning medfører, at arealerne flere steder er under begyndende tilgroning.
Denne udvikling ønskes ændret ved gennemførelse af et naturgenopretningsprojekt.

