5 Forventet indhold af selve naturprojektet
Indholdet af selve projektet afklares i detaljer gennem forløbet med de tre workshops og nedsatte
arbejdsgrupper.
På forhånd eksisterer der nogle konkrete forslag/ideer til naturprojektets indhold.
Det ønskes som udgangspunkt at genskabe en tilstand, som ligner det forløb som ses af
målebordsblad fra 1842‐1899 med flere slyngninger.
Desuden er ønsket, at der søges skabt et eller flere vådområder med mulighed for
vinteroversvømmelser eller oversvømmelser ved store afstrømningssituationer.
Fra idefasen har Danmarks Naturfredningsforening, Lokal afdeling Ikast‐Brande, påpeget, at
lokalafdelingen har bemærket den store interesse, som tilbagelægningen af Skjern Å i dens gamle
åløb på de sidste 20 km før udløbet i Ringkøbing Fjord har afstedkommet. Lokalafdelingen
bemærker, at der for nuværende ikke er nogen negative udmeldinger, der anfører, at
naturgenopretningen ikke var en rigtig god ide.
Lokalafdelingen anbefaler, at Karstoft Å tilbagelægges i dens gamle naturlige slyngninger og at
vandstanden hæves.
Det ønskes at genskabe det naturlige samspil mellem vandløb og ådal og sikre naturlig hydrologisk
forbindelse mellem vandløb, væld og kilder.
Basisanalysen for habitatområdet Mose ved Karstoft Å anbefaler, at der ved iværksættelse af pleje
af området bør overvejes at hæve vandstanden i området, som et af flere plejetiltag.
Fra idefasen har Kommunerne i Ringkøbing Fjord oplandet endvidere bemærket, at området er
meget lille og der er langt til nærmeste Natura 2000 område.
For at undgå stærk fragmentering kunne større områder i umiddelbar nærhed af området ved
Karstoft Å inddrages.
Inden for en radius af 2‐3 km fra mosen er der registreret ca. 20‐30 § 3‐beskyttede moseområder
og flere beskyttede heder, våde enge og søer.
Samtidig ønskes de lysåbne naturtyper opretholdt ved fortsat afgræsning af engarealerne i ådalen.
Gennemførelse af jordfordeling med samling af mindre parceller og / eller etablering af
græsningslaug kan være virkemidler i den forbindelse.
Initiativtagerne ønsker endvidere at skabe sammenhængende stiforbindelse for den offentlige
adgang mellem det kommende naturområde i ådalen og Den skæve Bane, som krydser Karstoft Å.
Derudover ønskes skabt forbedret adgang til naturområdet i dialog med lodsejerne og
landbrugsinteresserne.
Laksen spiller en central rolle i Karstoft Å, da vandløbet har potentiale for at blive et laksehabitat
for den rødlistede Skjern Å Laks. I Karstoft Ådalen er der dermed mulighed for at styrke indsatsen
overfor natur‐ og vandmiljøet i form af naturgenopretning samtidig med en kombineret indsats
overfor områdets vartegn – den truede Skjern Å‐laks.
På forhånd forventes følgende elementer at indgå i selve naturprojektet:

• Naturgenopretning (genslyngning af Karstoft, hævet vandstand, vådområde, åben ådal)
• Stiforbindelser (offentlighedens afgang til naturområdet)
Følgende instrumenter forventes anvendt i forbindelse med projektets gennemførelse:
• Jordfordeling (til realisering af naturgenopretningen)
• Græsningslaug (afgræsning af engarealerne fremmer en varieret natur og forhindrer
tilgroning)
Som yderligere resultat af planlægningsprojektet forventes det, som nævnt, at der skabes en
sammenhæng til andre lokale udviklingsinitiativer til fremme af beskæftigelse og forbedring af
levevilkår i en bredere sammenhæng.
Planlægningsprojektet kan således være grobund for at fostre eller videreudvikle eksisterende
udviklingsprojekter som følgeprojekter i forlængelse med naturprojektet.
Det forventes, at selve naturprojektet vil kunne igangsættes i umiddelbar forlængelse af
afslutningen af planlægningsprojektet.
Blandt mulige kilder til medfinansiering af selve projektet er kommunale midler, Skov‐ og
Naturstyrelsen (miljø milliard og naturforvaltningsmidler), og landdistriktsprogrammet 2007‐13.
Der kan endvidere opstå yderligere finansieringsmuligheder, såfremt projektrealiseringen indgår
som del af vandhandleplanerne.

