3 Formål og overordnet indhold af planlægningen
Formålet med planlægningsprojektet er at undersøge mulighederne for at gennemføre et lokalt
integreret natur‐ og miljøprojekt indenfor den ansøgte projektafgræsning omkring Karstoft Å.
Hovedelementet er det egentlige naturgenopretningsprojekt, der sigter mod en forbedring af åens
og de ånære arealers naturværdier, samt hindring af tilgroning af natura 2000 området – mosen v.
Karstoft Å.
Endvidere vil en forbedret vandkvalitet mindske belastningen af Natura2000 områderne Skjern Å
og Ringkøbing Fjord, og en forbedring af de fysiske forhold kan medvirke til opfyldelse af
fiskevandsmålsætningen, såvel som målene i laksehandlingsplanen.
Planlægningsprojektet gennemføres i løbet af en periode på omkring seks måneder – se afsnit 7 ‐
Tidsplan.
Naturprojektets detaljerede indhold vil blive udformet i tæt dialog med alle interessenter i og
omkring projektområdet ved gennemførelse af en serie af workshops i lokalområdet.
Som resultat af denne proces vil der blive søgt opnået lokal konsensus omkring det
konkrete indhold af naturprojektet, men derudover også skabt sammenhæng til andre lokale
udviklingsinitiativer til fremme af beskæftigelse, eksempelvis natur‐ og lystfiskerturisme, og
forbedring af levevilkårene i bredere sammenhæng.
Projektet vil således understøtte og aktivt medvirke til realisering af både udviklingsstrategien
udarbejdet af LAG Ikast‐Brande og kommunens planlægning.
Efter gennemførelse af den deltagerdrevne projektplanlægning foretages en registrering af
eksisterende naturværdier i området, og der udarbejdes et teknisk skitseprojekt.
Det er en forudsætning for naturprojektets efterfølgende gennemførelse, at lodsejerne vil
medvirke ved indgåelse af frivillige aftaler. For at afklare dette gennemføres en ejendomsmæssig
forundersøgelse, hvor den lokale ejendomsstruktur kortlægges og lodsejernes
interesser/holdninger til projektgennemførelsen drøftes og registreres på baggrund af individuelle
interviews.
Endelig etableres en projekthjemmeside som samlende fokuspunkt under projektplanlægningen.
Planlægningsprojektet består således af følgende hovedelementer:
• Deltagerdreven projektplanlægning med afholdelse af tre workshops
• Registrering af eksisterende naturværdier i undersøgelsesområdet
• Teknisk skitseprojekt
• Ejendomsmæssig forundersøgelse
• Projekthjemmeside

Det forventes, at gennemførelse af planlægningsprojektet i Karstoft Ådalen vil føre til
efterfølgende realisering af selve naturprojektet umiddelbart efter planlægningsprojektets
afslutning.
Blandt mulige kilder til medfinansiering af selve projektet er kommunale midler, Skov‐og
Naturstyrelsen (miljø milliard og naturforvaltningsmidler), landdistriktsprogrammet 2007‐13,
eller en kombination af samme. Der kan endvidere opstå yderligere finansieringsmuligheder,
såfremt projektrealiseringen indgår som del af vandhandleplanerne.

