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Genopretning af Varde Å 
  

 
 

Nu kan vi komme videre!    
 
Som de fleste sikkert har erfaret fra dagspressen, 
blev der den 30. april 2009 indgået aftale med Sig 
Fiskeri om Varde Å-projektet. Det betyder, at vi nu 
kan komme videre med genopretningsprojektet – 
og Sig Fiskeri kan komme videre med sit ombyg-
ningsprojekt. 
 
Mens forhandlingerne med Sig Fiskeri har stået 
på, har Orbicon arbejdet intenst på udbudsmateri-
alet vedrørende anlægsarbejdet. Arbejdet er nu 
udbudt i licitation, og hele udbudsmaterialet kan 
ses på www.snaebel.dk/Udbud/Varde.  
 
Der sigtes på, at entreprisekontrakt kan indgås i 
midten af juli, så anlægsarbejdet kan påbegyndes 
i midten af august 2009.  
 
Anlægsarbejdets tilrettelæggelse 
Anlægsarbejdet må nødvendigvis tilrettelægges 
sådan, at Sig Fiskeri ikke påføres tab, som kunne 
være undgået. I aftalen med dambruget indgår 
derfor, at virksomheden stopper driften helt i ét år 
fra 1. januar 2010 til 1. januar 2011. Baggrunden 
er, at anlægsarbejde opstrøms dambruget forrin-
ger vandkvaliteten i åen i en sådan grad, at vandet 
vil være uegnet til dambrugsdrift.  
 
Anlægsarbejderne forventes at foregå således: 
 
2009, august – december: 
 
• Rydning af træer m.v. 
 
• Vesterbækvej (Sig)  afløbet fra Karlsgårde Sø: 

Breddeudvidelse, herunder anlæg af sandfang og 
stryg nedstrøms Sig Kapelbanke. Opgravet jord op-
lægges på bredderne indtil flytning til Ansager Ka-
nal kan påbegyndes sidst i 2010, 

 
• Ansager Stemmeværk: Anlæg af stryg, herunder 

håndtering af ca. 40.000 m3 sand, hvoraf ½-delen 
deponeres i Kanalvejsdepotet, 

                   
 
 
• Ansager Stemmeværk  Grønmose Bæks udløb i 

Varde Å (ca. 3 km): Breddeudvidelse, idet jorden 
køres direkte til Kanalvejsdepotet, 

 
• Hessel  Hulvig (dog ikke på Nørholm-jord): Even-

tuel udgravning af nye åslynger, der dog først slut-
tes til åen i 2010. 

 
2010, januar – december: 
 
• Grønmose Bæk  Sig Fiskeri: Breddeudvidelse, 

anlæg af stryg samt udgravning af resterende 
åslynger. Anlægsarbejde på Nørholm-jord udføres 
sidst i perioden, 

 
• Tilslutning af nye åslynger til åen, 
 
• Anlæg af stryg m.v. ved Sig Fiskeri, 
 
• Flytning af vandet fra Ansager Kanal til Varde Å 

(nov. - dec. 2010) 
 
• Nedbrydning af Ansager Stemmeværk og indløbs-

bygværk til kanalen, 
 
• Afpropning af Ansager Kanal på sydsiden af Holme 

Å-dal, 
 
• ”Restvand” i Ansager Kanal tømmes langsomt af til 

Holme Å, 
 
• Transport af opgravet jord fra ådalen til Ansager 

Kanal påbegyndes. 
 
2011, januar – april: 
 
• Transport af opgravet jord fra ådalen til Ansager 

Kanal fortsættes, 
 
• Nedbrydning af akvædukt og kanaldæmninger over 

Holme Å-dalen, 
 
• Anlæg af kanalgrøft i den opfyldte Ansager Kanal, 
 
• Retablering af arbejdsarealer og adgangsveje. 
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Ovenstående oversigt er udtryk for hvordan an-
lægsarbejdet på nuværende tidspunkt forventes 
tilrettelagt. I detaljerne kan entreprenørens priorite-
ringer, vejrlig eller andre forhold medføre mindre 
ændringer. Under alle omstændigheder vil detalje-
rede oplysninger om anlægsarbejdets tilrettelæg-
gelse blive meddelt berørte lodsejere så snart så-
danne detaljer er kendte. 
 
Der er tale om et anlægsarbejde af betragtelige 
dimensioner. Der skal således håndteres 530.000 
m3 jord i løbet af 1 år og 8 måneder. Hvis man 
forestiller sig, at al jorden skulle flyttes på én gang, 
ville det kræve ca. 50.000 dumpere, der, stillet på 
2 rækker, ville nå fra Frederikshavn til Kruså! 
 
Det kan næppe undgås at arbejdet vil medføre 
gener for lodsejere, beboere og trafikanter i områ-
det. Skov- og Naturstyrelsen og anlægstilsynet vil i 
muligt omfang sørge for at minimere generne og 
drage omsorg for at entreprenøren udviser for-
nødne hensyn. 
 
Det indgår således allerede i forskrifterne for ar-
bejdet, at der skal anvendes jernplader og/eller 
stabilgrus på geo-net på alle blødbundsarealer for 
at undgå sporkørsel på engene, skader på naturen 
og unødige spilddage med anlægsstop i nedbørri-
ge perioder. Endvidere skal alle adgangsveje og 
offentlige veje rengøres så hyppigt, at færdsel er 
mulig og sikker. Når anlægsarbejdet er afsluttet, 
skal alt materiel og alle uforbrugte materialer og 
midlertidige foranstaltninger fjernes, og der skal 
ske retablering ved jævning og harvning. 
 
Forskellige forhold 
Nørholm Vandmølle: Der har gennem de seneste 
uger været adskillige avisartikler om opførelse af 
et stemmeværk over møllekanalen til Nørholm 
Vandmølle.  
 
Stemmeværket er opført som led i en igangvæ-
rende istandsættelse af den fredede mølle. Kultu-
rarvsstyrelsen har meddelt tilladelse til restaure-
ringsarbejder på møllebygningen, mens opførelse 
af et stemmeværk ikke er nævnt i tilladelsen. 
  
Varde Kommune har konstateret, at stemmevær-
ket er opført uden tilladelse efter bl.a. vandløbslo-
ven, og der er indledt en lovliggørelsessag, som 
varetages af kommunen. Eventuelle spørgsmål til 
denne sag skal derfor rettes til Varde Kommune. 
 
Lovliggørelsen skal bl.a. sikre, at stemmeværkets 
tilstedeværelse, indretning og drift ikke er i strid 
med formålet med genopretningsprojektet for Var-
de Å. 

Heri indgår, at møllekanalen i henhold til genop-
retningsprojektet for Varde Å er planlagt oprenset 
og genåbnet med en vandføring på 15 % af åens 
vand. I den forbindelse forudsættes, at der er fri 
fiskepassage gennem møllekanalen. 
 
Det væsentlige budskab er, at anlægsarbejdet i 
åen ikke forsinkes af sagen.  
 
Rydninger 
For at entreprenørmaskinerne kan komme til, er 
det nødvendigt at fjerne træer og buske en række 
steder langs åen. I den forbindelse vil træstammer 
blive efterladt på lodsejerens jord, mens grene, 
rødder og stød vil blive fjernet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De rydninger, der vil blive tale om, fremgår af de 
tegninger, som blev udsendt til alle lodsejere i for-
bindelse med fremlæggelse af projektforslaget i 
august 2006. 
Lodsejerne er naturligvis velkomne til selv at fore-
tage rydninger inden anlægsarbejdet sættes i 
værk. 
 

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 
 
Anlægstilsyn:  
Orbicon A/S, Lars Chr. Hjørnholt, tlf. 87 38 61 95 / 29 43 49 85. 
 
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. 


