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Skråfoto over arealet omkring Karup Å ved Fårbæk Pavillon.

Ortofoto 2010

Ortofoto 2018
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Plastic på å-brink og stige til landgang, august 2018

Arealet efter endt brug i september 2018.
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Oversigt over nuværende tiltag i området
1996: Etablering af natursti langs Karup Å. I forbindelse hermed anlægges parkeringsplads
ved stiens begyndelse, samt rasteplads med borde-/bænkesæt. Tilladelse fra Ringkøbing
Amt gives på vilkår af, at halvø i nedstrøms å-slyngning lukkes af for al færdsel af hensyn til
bestanden af Odder i åen.
1997: Etablering af bro over Karup Å som forbinder naturstien med tilsvarende sti i Sdr. Resen Naturpark øst for åen.
1998: Jordvolde omkring (daværende) p-plads lovliggøres ved dispensation fra åbeskyttelseslinje. Dispensation til beplantningsbælte.
2004: Etablering af spang længere mod syd, med forbindelse til (udvidelse af) stisystemet.
2010: Etablering af sommerferieaktivitet – uden tilladelse.
2011: Etablering af pavillon på 130 m2, trappe på åskrænt og bålplads, efter tilladelse fra
Fredningsnævn og Herning Kommune.
I samme forbindelse flyttes og udvides p-pladsen. Dette er ikke beskrevet i tilladelsen, men
forvaltningen vurderer, at der ikke er problemer i at give dispensation til det.
2011-15: Etablering af petanque-bane, flagstang, boldbane og sandkasse. Der er ikke givet
tilladelse til disse elementer, men forvaltningen er i dialog om lovliggørelse og vurderer, at
der kan gives dispensation, såfremt fredningsnævnet giver tilladelse.
2018: Tilladelse til 2 shelters og bålplads.
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