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Siden sidst 
Efter udsendelse af sidste nyhedsbrev (juli 2008) er der 
sket følgende: 
 
Jordfordelingen blev forelagt Jordbrugskommissionen 
på møde den 20. august 2008, hvor DFFE redegjorde 
for jordfordelingsplanen og resultatet af lodsejerfor-
handlingerne. Kommissionen afsagde herefter en fore-
løbig kendelse. Det betød, at ændrede ejendomsforhold 
med tilhørende økonomi – og udbetaling af erstatninger 
– kunne effektueres pr. 1. september 2008. 
Kommissionen fandt imidlertid, at der for ca. 10 ejen-
dommes vedkommende skulle foretages panthaverhø-
ring før jordfordelingen kunne effektueres for de pågæl-
dende lodsejere. Det betød desværre, at udbetalingen 
af tilgodehavender til disse lodsejere blev forsinket 3-4 
uger. 
 
Sig Fiskeri  
Varde Kommune offentliggjorde den 5. september 2008 
følgende afgørelser vedrørende Sig Fiskeri: 
 
• VVM1-screening af dambrugets ansøgning om mil-

jøgodkendelse til et såkaldt model 1-dambrug (re-
duceret vandindtag, intern rensning og recirkulering 
af produktionsvand samt opskrivning af tilladt foder-
forbrug fra 360 tons til 732 tons). 
På baggrund af screeningen traf Varde Kommune 
afgørelse om, at miljøgodkendelse af den ansøgte 
ombygning og drift af dambruget ikke forudsætter 
udarbejdelse af en egentlig VVM-redegørelse. 

• Ny vandindvindingstilladelse til dambruget. Tilladt 
fremtidig indvinding fra Varde Å: 444 l/s. Det er et 
vilkår, at indvindingen sker uden opstemning. Tilla-
delsen bortfalder såfremt genopretningsprojektet for 
Varde Å ikke gennemføres og stemmeværket der-
med ikke fjernes som planlagt. 

 
Danmarks Sportsfiskerforbund påklagede kommunens 
VVM-afgørelse til Naturklagenævnet. Forbundet fandt 
bl.a., at miljøgodkendelse af ombygningen på dambru-
get og den tilhørende forder-opskrivning forudsætter 
udarbejdelse af en VVM-redegørelse. Nævnet afviste 
imidlertid i brev af 22. oktober 2008 at behandle klagen, 
idet nævnet først modtog klagen 3 dage efter klagefri-
stens udløb. 
 

                                                 
1 Vurdering af Virkningerne på Miljøet 

Den 23. oktober 2008 genoptog Skov- og Naturstyrel-
sen derfor forhandlingerne med Sig Fiskeri. Forhandlin-
gen havde et positivt forløb og det forventes, at der i 
løbet af få måneder kan indgås aftale med dambruget 
om erstatning for de tab, som dambruget påføres i for-
bindelse med gennemførelse af projekt Genopretning af 
Varde Å. 
 
En endelig aftale med Sig Fiskeri forudsætter dog, at 
der fra Varde Kommune foreligger en endelig miljøgod-
kendelse af dambrugets ombygning – og at denne god-
kendelse ikke påklages! 
 
Varde Kommune har stillet i udsigt, at miljøgodkendel-
sen vil foreligge inden udgangen af 2008. 
 
Følgegruppe-møde 
Den 3. november 2008 holdt Skov- og Naturstyrelsen 
møde med følgegruppen for Varde Å. I mødet deltog 8 
lodsejerrepræsentanter samt repræsentanter fra Dan-
marks Naturfredningsforening, Varde Å-Sammenslut-
ningen og Syd energi. På mødet redegjorde styrelsen 
for projektstatus, situationen omkring Sig Fiskeri samt 
resultatet af lodsejerforhandlingerne. 
 
I den forbindelse oplystes, at erstatningsaftalen med 
Nørholm Gods blev indgået på ”ekspropriationslignende 
vilkår”. Det betyder, at aftalen (som er frivillig) træder i 
stedet for en ekspropriation, som Skov- og Naturstyrel-
sen ellers ville have foretaget i henhold til Naturbeskyt-
telseslovens § 60. Dette vilkår kan eventuelt have be-
tydning for beskatningen af de udbetalte erstatningsbe-
løb. Det oplystes, at aftalen med Nørholm Gods er om-
fattet af reglerne om aktindsigt og kan udleveres i kopi.  
 
På mødet orienteredes endvidere om, at erstatning for 
lodsejernes tab på arbejdsarealer opgøres og afregnes 
når anlægsarbejdet er færdigt. Under tab kan medreg-
nes eventuelle mistede MVJ-tilskud og mistet hektar-
støtte for den periode, hvor tilskuds- eller støttebeløb er 
blevet tilbageholdt af Direktoratet for FødevareErhverv. 
Erstatning for sådanne tab forudsætter dog, at hver 
enkelt lodsejer dokumenterer tabene. 
 
Endeligt orienteredes om, at de mindre justeringer af 
projektet (åslyngeforløb, beliggenhed af paddesøer 
m.v.), som blev aftalt med enkelte lodsejere under afta-
leforhandlingerne, er tilgået den projekterende rådgiver 
Orbicon A/S. De pågældende justeringer er under ind-
arbejdelse i projektet/projektbeskrivelsen. 
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Referat af følgegruppe-mødet kan ses via net-adres-
sen: www.snaebel.dk/Omr_akt/Omr_Varde/Moede/.  
 
Anlægsstart – hvornår? 
I tidligere nyhedsbreve har vi redegjort for, at projektets 
gennemførelse er forsinket i forhold til den oprindelige 
tidsplan bl.a. på grund af kommunalreformen, klagesa-
ger og forsinket afklaring af forholdene omkring Sig 
Fiskeri. Vi har også redegjort for, at eventuel igangsæt-
telse af dele af anlægsarbejdet nu, ikke kan lade sig 
gøre: Anlægsarbejdet må nødvendigvis udbydes i én 
entreprise, hvilket forudsætter at alle aftaler med berør-
te lodsejere er på plads.  
 
Som nævnt ovenfor forventes en aftale med Sig Fiskeri  
indgået i løbet af få måneder, nemlig kort tid efter at 
Varde Kommune har meddelt miljøgodkendelse til 
dambruget - forudsat at denne afgørelse ikke påklages! 
 
Når endelig aftale med Sig Fiskeri er indgået, kan selve 
projektbeskrivelsen gøres endeligt færdig. Det samme 
gælder udbudsmaterialet, der ligger til grund for udbud 
af anlægsentreprisen. 
 
Udbud af anlægsentreprisen forventes i bedste fald at 
kunne ske i februar/marts 2009.  
 
Da udbudsproceduren varer ca. 4 måneder, forventes 
anlægsstart tidligst at kunne finde sted i august/sep-
tember 2009 – 2 år senere end forventet efter den op-
rindelige tidsplan.  
 
EU/LIFE, der yder støtte til projektet, er ansøgt om fore-
løbigt 1 års forlængelse af tidsplanen, hvilket er imøde-
kommet. Efter årsskiftet vil vi vurdere, om der er behov 
for yderligere forlængelse af tidsplanen. Hvor stor en 
forlængelse, der i givet fald bliver behov for, afhænger i 
høj grad af, om Varde Kommunes miljøgodkendelse af 
Sig Fiskeri påklages til Miljøklagenævnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlægsarbejdet – hvordan? 
Mange lodsejere har under aftaleforhandlingerne spurgt 
hvorledes anlægsarbejdet tilrettelægges, fra hvilken 
enden man starter osv.  
 
Vi har i alle tilfælde svaret, at tilrettelæggelsen af an-
lægsarbejdet foretages af den valgte entreprenør in-
denfor de rammer, der fremgår af udbudsmaterialet. 
 
Specielle ønsker 
Såfremt den enkelte lodsejer har specielle og væsentli-
ge ønsker, som det vil være hensigtsmæssigt at indar-
bejde i udbudsmaterialet, hører vi meget gerne derom. 
Det kan eksempelvis dreje sig om frahegning af græs-
ningsarealer fra arbejdsarealer m.v. 
Ring eller send en mail eller et brev herom til projektle-
delsen, jf. boxen ”Yderligere information”. 

Yderligere information 
 

Projektejer: 
Skov- og Naturstyrelsen, Blåvandshuk, v/skovrider Ulrik Lorenzen, 
Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl, tlf.: 76 54 10 20. 
E-mail: blaavandshuk@sns.dk  
 
Projektleder: 
Ove Kann, Skov- og Naturstyrelsen, Vadehavet, Skovridervej 3, 
6510 Gram, tlf.: 73 51 44 51 / 29 62 97 26.  
E-mail: ovkan@sns.dk 
 
Følgegruppe – lodsejerrepræsentanter 
Evald Johnsen, Sig 75 26 44 09 
Erik Sørensen, Skamstrup 75 26 42 51 
Niels Peter Kristensen, Hulvig 75 29 10 27 
Jørn Nissen, Hulvig 75 29 96 93 
Kurt Kristensen, Hodde 75 29 96 51 
Ole Sørensen, Hodde 75 29 98 41 
Anne Boesen, Hodde 75 16 90 60 
Kjeld Deigaard, Hessel 75 29 97 63 
 
Hjemmeside: 
På adressen www.snaebel.dk kan man læse alle informationer om 
projektet. Siden opdateres løbende med nyheder, mødereferater, 
afgørelser m.v. 

 
   Stokkebro ved Nørholm.  

 
   Snæbel fra Varde Å 


