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Sagsresume:
Sagen er en videreførelse af tidligere udvalgsbeslutning af 9. marts 2009 (pkt. 45), hvor 
det blev besluttet, at vandløbsmyndigheden – Ikast-Brande Kommune og Herning 
Kommune – etablerer en strygløsning ved Hyttens Dambrug og Sandfeld-Hesselvig Ka-
nalen, idet sagen forelægges udvalget igen, når Skov- og Naturstyrelsen har taget stil-
ling til kommunernes valg af strygløsningen.

Skov- og Naturstyrelsen har nu tilkendegivet, at de er enige i gennemførelse af den fo-
reslåede strygløsning.

Dambrugerne er utilfredse med behandlingen af sagen og har bedt om et møde med 
borgmestrene i Ikast-Brande og Herning Kommune. Dambrugerne er inviteret til mødet 
med mulighed for at forelægge deres synspunkter.

Sagsfremstilling:
Projektet om fjernelse af opstemningen gennemføres af hensyn til laksebestanden og 
andre habitatarter i Skjernåsystemet.

På baggrund af et fælles idéoplæg fra Ikast-Brande og Herning Kommune har Orbicon 
udarbejdet et skitseprojekt, der belyser 2 mulige scenarier til løsning af nedlæggelses-
sagen. 

Scenarie 1 - Pumpeløsning:
Stemmeværket ved Hyttens Dambrug fjernes, og vandløbsbunden reguleres til naturligt 
bundliniefald. Fremtidig vandforsyning af dambrugene skal ske via pumpestation ved 
Hyttens Dambrug. Sandfeld-Hesselvig Kanalen bevares med nedsat vandforsyning i 
henhold til reducerede vandindvindingstilladelser til de 3 dambrug. 
Forslaget indebærer afgitring af pumpeindtag og indløb til kanal i henhold til gældende 
lovgivning.

Scenarie 2 - Strygløsning:
Stemmeværket ved Hyttens Dambrug fjernes, og erstattes af et stryg i Skjern Å. Fremti-
dig vandforsyning sker via gravitation gennem kanalen, der bevares med nedsat vand-
forsyning i henhold til reducerede vandindvindingstilladelser til de 3 dambrug.
Forslaget indebærer også en afgitring af kanal i henhold til gældende lovgivning.
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Med afsæt i de bevilligede midler på 4,0 mio. kr. er det forvaltningerne i de to kommu-
ners samlede vurdering, at det kun er realistisk at gennemføre Scenarie 2 - strygløsnin-
gen. Med dette valg vil det stadig være muligt at gennemføre Scenarie 1 på et senere 
tidspunkt.

De samlede anlægsomkostninger ved gennemførelse af Scenarie 2 - Strygløsning er 
beregnet til ca. 2,6 mio. kr., der dækker udgifter til etablering af stryg, ristebygværker 
samt modstem til vandindtaget til kanalen.

Skov- og Naturstyrelsen har i brev af 3. juni 2009 tilkendegivet, at de er enige i, at der 
på nuværende tidspunkt ikke kan afsættes yderligere midler til projektet end de afsatte 
4 mio. kr. Styrelsen er derfor er enige med kommunerne i, at scenarie 2 – strygløsnin-
gen, er den realistiske løsning og er indstillet på at afholde udgifterne til denne løsning.

Før strygløsningen kan udføres, skal der gennemføres en myndigheds-behandling, hvor
projektet skal behandles som en reguleringssag efter Vandløbsloven, samt en behand-
ling efter Naturbeskyttelsesloven.

De tre dambrugere ved kanalen, repræsenteret ved firmaet Aqua Dam er informeret 
om, at sagen vedrørende gennemførelse af scenarie 2 vil blive behandlet på udvalgs-
mødet den 21. september 2009 i Herning Kommune og den 23. september 2009 i Ikast-
Brande Kommune.

Dambrugene er samtidigt blevet opfordret til at fremsende deres bemærkninger til ud-
valgene, således at de kan indgå i behandlingen af sagen.

Dambrugene har pr. mail den 18. august 2009 henvendt sig med ønsket om et møde 
med borgmestrene fra de to kommuner. Der gives i mailen udtryk for en utilfredsstillen-
de sagsbehandling samt sagsbehandlingstid.

Efter aftale med Ikast-Brande Kommune er dambrugerne inviteret til at fremlægge deres 
synspunkter på mødet i Herning Kommunes Teknik og Miljøudvalg, og referatet heraf vil 
indgå i behandlingen i Ikast-Brande Kommunes Teknik og Miljøudvalg den 23. septem-
ber.

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at scenarie 2 – strygløsningen, med fjernelse af stemmeværket ved Hyttens dam-
brug, gennemføres

at myndighedsbehandlingen iværksættes snarest muligt.

Bilag:
 Ingen

Beslutning:
Christian Gregersen deltog ikke i behandlingen af sagen.
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Dambrugerne havde ikke mulighed for at deltage i mødet. De tilbydes et møde med po-
litikkerne efterfølgende.

Indstillingen tiltrådt.




