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Er klar til at hjælpe søen
Flere nyheder
på konference
om Bygholm Sø
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Kurt Nørgaard, Hatting:
- Jeg tror slet ikke, det
er nødvendigt med et
sandfang i vestenden af
Bygholm Sø. Det vil have samme effekt at
slynge åen vest for
søen.

Erik Rasmussen, formand for Bygholm
Lystfisker og Bådejerforening:
- Et sandfang i den vestlige ende af søen er en
vældig god idé.

Omløb
Nyhed nummer et havde ikke en gang de fremmødte politikere hørt om.
Den leverede biolog Jan
Nielsen, Vejle amt, da han
fortalte, at Hedeselskabet
lige er kommet med et forslag til, hvordan man kan
lave et omløbsstryg nedenfor dæmningen under
Schüttesvej.
Stryget kan løse det nuværende problem med, at
for få ål og havørreder bruger den nuværende fiskepassage på stedet.

1,5 mill. kr.
Projektet vil formentlig
koste cirka 1,5 mill. kr.

//

Johan Gronenberg:
- Hvorfor Søren kan
man ikke leje en båd og
få sig en sejltur på Bygholm Sø?

Arkitekt Erik Wibroe:
- Et bedre stisystem
omkring Bygholm Sø er
nødt til at hænge sammen med stisystemet i
Bygholm Park. Det
kræver, at der laves en
cykeltunnel
under
Schüttesvej.

Sandfang

Vilhelm Åmand Hansen, formand for udvalget for teknik og miljø i
Vejle amt:
- Et omløb neden for
Bygholm Sø er en fantastisk god som vi
helt sikkert kan finde
penge til.

Silkeborgvej

HORSENS - Vi er med
på det hele. Både sandfang i vestenden, omløbsstryg i østenden og
en cykeltunnel under
Schüttesvej.
Det var i al korthed meldingen fra en konference
om Bygholm sø og dens tilløb, som foreningen Horsens-Ren Fjord holdt og
Bygholm Lystfisker og
Bådejerforening holdt i aftes på Horsens Rådhus.
Et halvt hundrede mennesker var mødt op, og de
kunne drage hjem tre timer senere - en tre-fire nyheder klogere.

Johan Gronenberg:
- Det haster at få gjort
noget ved tilsandingen i
vestenden. Vi vil ikke
aflevere mere af Bygholm Sø, end vi allerede
har gjort.

til at genslynge Bygholm Å
vest for søen enten i 1995
eller 1996.

50 øre
Åbjerg skovvej
Schüttesvej

Henning Pedersen, tidligere
bestyrelsesmedlem i Bygholm Lystfisker og Bådejerforening (
BLB):
- Jeg tror, BLB kan gå
helhjertet ind for et omløbsstryg ved dæmningen, hvis det samtidig
medfører færre svingninger i vandstanden.

Bygholm skov

Arkitekt Erik Wibroe:
- Det var måske en
at lade en ø blive tilbage, når Bygholm Sø's
vestende bliver renset
op. Så får fuglene et
sted, hvor de kan leve i
fred for ræven.

Bygholm

Bygholm park

Biolog Poul Hald Møller,
Vejle amt:
- Vil det ikke være en ide
at lave en sti langs
vandet syd om campingpladsen?

Flere af deltagerne og de medvirkende på konferencen bidrog med ideer til, hvordan Bygholm Sø kan få det bedre
og blive et bedre sted at besøge. Her et lille udpluk af dem.
plus eventuelle erstatninger til de berørte lodsejere.
Men Jan Nielsen kunne
oplyse, at de fleste af pengene allerede er i sigte:
- Vi kan regne med, at
Miljøstyrelsen vil betale de
750.000 kr., og amtet er
parat til at slå halv skade
med Horsens kommune
om resten, lød aftenens tilbud.

Aftenens sidste store
samtaleemne var problemerne med, at Bygholm Sø
sander til i den vestlige ende.
At ordne sagen ved at
grave sandet op vakte ikke
det store gehør. Det gjorde
til gengæld et forslag fra
Vejle amt om at etablere et
sandfang ved åens udmunding i søen.
Og ige n s at t e amt e t
skub i tingene ved at smide
en sæk penge på bordet.

- Jeg kender ikke ejerforholdene omkring den
jord, der skal bruges. Men
umiddelbart må jeg sige, at
omløbet lyder som en vældig god ide, lød kommentaren fra Carsten Fynbo
Larsen (S), der er medlem
af udvalget for teknik og
miljø i Horsens kommune.
Den anden kom arkitekt
Erik Wibroe med, da han

lancerede et forslag om at
forbinde stierne i Bygholm
Park mad stien omkring
Bygholm Sø via en cykeltunnel under Schüttesvej.

Sti
- Det er et interessant

forslag, som bør med i
overvejelserne vedrørende
omløbet. Men det vil jo

desværre nok koste 1-1½
mill. kr., lød reaktionen fra
Vilhelm Åmand Hansen
(K), formand for Vejle
amts teknik og miljøudvalg.
Den tredje nyhed gjorde
biolog Poul Hald Møller
fra Vejle amt sig skyld i, da
han oplyste, at Vejle amt
formentlig er parat til at
finde penge på budgettet

- Vi er klar til at finde de
nødvendige 200.000 kr.
næste år til selve anlægget, hvis Horsens kommune til gengæld vil stå for
driften og tømningen, lød
tilbuddet.
Også her erklærede Carsten Fynbo Larsen sig positiv. Hvis udgiften bliver
som i forbindelse med det
tilsvarende sandfang ved
Vandværksøen i Egebjerg,
kommer det til at dreje sig
o m e n o mko s t ning på
60.000 kr. - hvert andet år.
- Det sandfang skal helt
klart laves, og mon ikke.
Horsens kommune kan
ofre 50 øre per borger på
sagen om året? Jeg vil i
hvert tilfælde prioritere
sandfanget som den vigtigste ting at få lavet ved Bygholm Sø - efterfulgt af omløbet og cykeltunnelen, lød
Vilhelm Åmand Hansens
konklusion på aftenen.

