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SERVICE
AFFALD

Ikast Genbrugsplads, 
Hesselbjerg, Femhøje 3: 
Åbent sommer: mandag-
fredag 9-7.30, lørdag 9-16. 
Vinter: Mandag-fredag: 
9-17, lørdag: 9-16

Bording Genbrugsplads, 
Firhuse 9: Åbent sommer: 
mandag og torsdag 
12-17.30, fredag: 10.-17.30, 
lørdag 9-16. Vinter: mandag 
og fredag 12-17, fredag 
10-17, lørdag: 9-16

BORGERSERVICE

Ikast Rådhus, Rådhusstrædet 
6: Åbent mandag-tirsdag 
9.30 - 14 , onsdag lukket, 
torsdag 9.30 - 17.00, fredag 
9.30 - 13.00.

ARKIV

Lokalhistorisk Arkiv i 
Engesvang ved Engesvang 
Bibliotek: hver tirsdag fra 14 
til 17, første tirsdag i 
måneden fra 14 til 19. 

BIBLIOTEKER

Ikast Bibliotek: Åbent 
mandag/onsdag 13-18, 
tirsdag/torsdag 10-18, 
fredag 10-17, lørdag 10-13.

Engesvang Bibliotek: 
April-august: Mandag-
torsdag 13-17, fredag: 8-16. 
September-marts: Mandag-
torsdag 13-21.30, fredag: 
8-16

Bording Bibliotek: April-
august: Mandag 8- 18, 
tirsdag-torsdag 8-16.30, 
fredag: 8-16. September-
marts: Mandag-torsdag 
8-21.30, fredag: 8-16.

TORSDAG
IKAST BIO

10 + 16: Vilde Rolf, 10: Babybio 
- The Impossible, 12.15 + 
14.15: Otto er et næsehorn, 
14.30 + 16.30: Min sørsters 
børn i Afrika, 19: Tangent-
spilleren, 19: Alle for to, 
18.30: Jagten, 20.30: Django 
Unchained, 21: Lincoln

DIVERSE

9-15.30: Ikast Bibliotek: 
Datastue. Arr. Ikast 
Pensionistforening

10.30: Bording, Kærmindepar-
ken: Aktiviteter

15-17: Engesvang, Kulturhu-
set: Børnebingo. Arr. 
Kulturens Venner

16.30-18.30: Engesvang Skole: 
Kloderupmosevang har 
åbent

17.15: Engesvang: Børneguds-
tjeneste + fællesspisning i 
Dybdalsparken bagefter

19: Engesvang, Kulturhuset: 
Håndarbejdsarbejdsklub-
ben. Arr. Kulturens Venner

FREDAG
IKAST BIO

10 + 16: Vilde Rolf, 12.15 + 
14.15: Otto er et næsehorn, 
10 + 12 + 14 + 14: Min 
sørsters børn i Afrika, 15 + 
19: Tangentspilleren, 18.30: 
Alle for to, 18.15: Jagten, 
20.30: Django Unchained, 
20.45: Lincoln, 23.30: David

DIVERSE

10.30: Bording, Kærmindepar-
ken: Quizformiddag i 
cafeteriet

16-20: Engesvang, Bøllingsø 
Bryghus har åbent

Mindst halvdelen  
af pengene kommer 
fra EU

Af Jens Andersen

ENGESVANG: De 40 hektar af 
den privatejede Stenholt 
Mose, der udgør Danmarks 
tredje største uberørte højmo-
se-område, skal nu sikres for 
et samlet beløb på 4 millioner 
kroner. Det sker gennem et 
femårigt natur-genopret-
ningsprojekt.

De 40 hektar, der rummer 
en stribe sjældne planter og 
mosser, er som uberørt høj-
mose - det vil sige et område, 
der aldrig har været afgravet i 
forbindelse med for eksempel 
tørvegravning eller dræning - 
kun overgået i størrelse her-
hjemme af Lille og Store Vild-

mose. Plan-, miljø- og 
klimaudvalget har netop be-
sluttet at bede byrådet frigøre 
den første halve million kro-
ner til projektet, der kommer 

til at strække sig over fem år. I 
alt budgetterer kommunen 
med 2 mio. kr. til sikringen 
mosen, mens mindst den an-
den halvdel af udgiften til 

projektet kommer fra EUs så-
kaldte Life-projekt midler.

Måske får man endda hele 
75 procent af midlerne til 
projektet fra EU, men tilskud-
det ud over halvdelen er usik-
kert ,og derfor har man »hel-
garderet« ved at afsætte 
midler nok på kommunens 
langtidsbudgetter, så projek-
tet helt sikkert kan gennemfø-
res.

Der skal primært ske to 
ting: Vandstanden i mosen 
skal hæves, ved at der lægges 
en membran på to af mosens 
sider, hvor der er grøfter i ca. 
to meters dybde ud til dyrke-
de marker. Desuden skal en 
dæmning der er anlagt for 
13-14 år siden forhøjes.

Og så skal alle de birk, der 
er groet op i højmoseområ-
det, fjernes. Hvilket ikke er 
helt let, fordi birkene bliver 

ved med at komme, selv om 
man fælder dem.

- Men hvis man skærer bir-
kene ned gennem flere år og 
hæver vandstanden, så kan 
man pine birken ud ved at 
drukne den og dermed løse 
problemet, så der bliver bedre 
vilkår for de mange sjældne 
plantearter og mosser, fortæl-
ler Bente Sørensen, der er 
biolog i Silkeborg Kommune 
og ansvarlig for Life-projek-
tet.

De første fældninger af birk 
foregik faktisk allerede i efter-
året. Flere nedskæringer af 
birketræerne skal i gang til 
foråret, hvor man også skal i 
gang med at lave e�ekt-un-
dersøgelser og med hjælp fra 
en konsulent lave et detail-
projekt for naturgenopretnin-
gen.

Stenholt Mose skal sikres 

for /re millioner kroner
NATURA 2000

Genopretningen af Stenholt Mose er et af de Natura 
2000 projekter, som Silkeborg Kommune skal gen-
nemføre.
For at opnå støtte fra EUs Life-fond er man gået 
sammen med seks fynske kommuner, der gen-
nemfører andre naturgenopretninger i kategorien 
»vådområder«.
Sammen har man så kunnet søge støtte til naturfor-
bedringer for 30 mio. kr. på i alt 790 hektar fordelt på 
11 natura 2000 områder.
EUs Life-midler kan kun søges til projekter til mindst 
1 mio. euro - ca. 7,5 mio. kr. - så et samarbejde har 
været nødvendigt.
Man kan læse mere om samarbejdet og projekterne 
på internetadressen www.life70.dk 

Det er i orden at bruge 
Falck som brandvæsen, 
siger ny dom 

IKAST: Ikast-Brande Kommu-
ne har vundet en i en sag, som 

Redningskorps Danmark har 
ført mod dem i Klagenævnet 
for Udbud. 

Redningskorps Danmark 
havde trukket kommunen i 
Klagenævnet på grund af en 
tvist om brandslukningskon-

trakt, skriver Beredskabsinfo.
dk

I 2011 blev brandsluknin-
gen i kommunen sendt i ud-
bud og to firmaer konkurre-
rede om opgaven.

Falck vandt udbuddet, men 

Redningskorps Danmark kla-
gede over, at Ikast-Brande 
Kommune havde accepteret 
Falcks tilbud, selvom det iføl-
ge klagen var afleveret det 
forkerte sted, havde inddra-
get optioneri strid med ud-

budsmateriealet og ikke var 
det økonomisk mest fordelag-
tige.  Men Klagenævnet gav 
ikke Redningskorps Danmark 
medhold i nogen af klage-
punkterne.  

mh

Kommune vinder sag om brandsluknings-kontrakt 

Infernal kommer til Ikast Musikliv.

IKAST: Ikast Musikliv er klar 
med endnu et musiknavn til 
årets festival den tredje week-
end i juni.

Det er Infernal.
Hermed begynder målet at 

være fuldt for Ikast Musikliv, 
der kan præsentere navne 
som Østkyst Hustlers, Maria 

og Anne Dorthe fra Tøsedren-
gene og Moonjam featuring 
Sneakers.

Specielt Infernal vil være et 
band for de unge. Det er også 
derfor duoen dukker op om 
fredagen, som specielt plejer 
at være attraktiv for det unge 
publikum.

Infernal til festival i Ikast

Professor, ph.d. Ulrik 
Lund Andersen, der 
stammer fra Ikast, 
modtager Uddannel-
sesministeriets store 
EliteForsk-pris

IKAST: Professor, ph.d. Ulrik 
Lund Andersen, født og op-
vokset i Ikast, modtager Ud-
dannelsesministeriets store 
EliteForsk-pris, der overræk-
kes af HKH Kronprinsesse 
Mary og uddannelsesminister 
Morten Østergaard ved en 
festlighed på Glyptoteket i 
København i dag..

Ulrik Lund Andersen er 
student fra Ikast Gymnasium. 
Han er ansat ved Danmarks 
Tekniske Universitet, hvor 
han forsker i kvanteoptik, 
som er den gren af fysikken, 
der vedrører lysets funda-
mentale egenskaber og dets 
vekselvirkning med atomer 
og faste sto�er.

Uddannelsesministeriets 

store EliteForsk-pris gives til 
yngre forskere af internatio-
nal topklasse. Prisen er på 1,2 
millioner kroner, hvoraf 
200.000 kroner er en person-
lig hæderspris og 1.000.000 
kroner skal anvendes til forsk-
ningsaktiviteter.

Ulrik Lund Andersen har på 

ganske kort tid leveret en 
enestående forskningsaktivi-
tet, som er blandt de førende i 
verden. Hans arbejde fokuse-
rer både på fundamental og 
anvendt kvantefysik i hjertet 
af kvanteinformatikken, hvil-
ket omfatter produktion af ik-
ke-klassisk lys over generali-
serede kvantemålinger og 
feed-back kontrolskemaer til 
faststofkvanteoptik og kvan-
teplasmoner. Ulrik Lund An-
dersen har bidraget med flere 
afgørende teorier og demon-
strationer af vigtige kvante-
optiske problemstillinger.

Ulrik Lund Andersen blev 
cand.scient. i anvendt fysik i 
1999 ved Danmarks Tekniske 
Universitet, og i 2003 erhver-
vede han sin ph.d.-grad også 
fra DTU. Efter et postdoc-for-
løb efterfulgt af en treårig an-
sættelse på Erlangen Univer-
sitet blev han ansat først som 
lektor i 2006 og derefter som 
professor og sektionsleder på 
DTU Fysik i januar 2012.

Ikast-dreng får forskerpris

Ulrik Lund Andersen.

Plakaten

Din guide til kulturlivet i Silkeborg bringes hver torsdag 
sammen med det øvrige Silkeborg-stof. Hver uge sætter 
vi speciel fokus på et eller dere arrangementer.

Sport

Hvad sker der i SIF og 
BSV? Midtjyllands Avis 
giver dig svaret. Vi følger 
de to lokale storhold tæt. 


