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Genopretning af Varde Å 
  

 
 

Nu går anlægsarbejdet i gang!    
 
Anlægsarbejdet for Varde Å-projektet har nu været 
udbudt, og den 26. juni blev 6 indkomne tilbud på 
arbejdet åbnet.  
 
Den vindende entreprenør blev firmaet M. J. 
Eriksson A/S, med hvem der nu indgås kontrakt. 
Firmaet har regionskontor i Kolding, hvorfra arbej-
det styres indtil aflevering ved udgangen af 2010.  
 
Firmaet har udført en lang række jordarbejder, 
herunder i forbindelse med vandløbsrestaurerin-
ger. Firmaet har således deltaget ved gennemfø-
relsen af Skjern Å-projektet. 
 
1. spadestik d. 20. august 2009 
Anlægsarbejdet ”skydes” i gang ved et arrange-
ment den 20. august 2009 kl. 14 ved Sig Fiskeri, 
Vesterbækvej 41, Sig. Her vil miljøminister Troels 
Lund Poulsen holde en tale og tage det første spa-
destik. I arrangementet deltager også MF Henrik 
Dam Kristensen (S), MF Jørgen Dohrmann (DF) 
samt repræsentanter fra Varde Kommune og det 
tidligere Ribe Amt. 
 
Herudover er alle berørte lodsejere og øvrige inte-
resserede naturligvis velkomne til at deltage i ar-
rangementet. 
 
Anlægsarbejdets tilrettelæggelse 
Afsætning: Det første der sker, er afsætning af 
midtlinien for åens nye forløb. 
 
Rydning: Umiddelbart efter afsætningen foretages 
rydning af træer og buske som står i vejen for en-
treprenørmaskinerne. I forbindelse med rydningen 
vil træstammer blive efterladt på lodsejerens jord, 
mens grene, rødder og stød vil blive fjernet. 
De træer og buske, der ryddes på den enkelte 
ejendom, fremgår af de projekttegninger, som blev 
udsendt til de enkelte lodsejere i august 2006. 
Bemærk, at tegningerne er blevet revideret efter at 
projektet i november 2006 blev udvidet med 3 nye  
 

 
 
åslynger ved Nørholm Østereng. Se de reviderede 
tegninger 002.1 – 002.4 på www.snaebel.dk/Ud-
bud/Varde/   
 
Hegn: I forbindelse med rydningen er det nødven-
digt at eksisterende hegn langs åen fjernes eller 
flyttes. I det omgang lodsejeren ikke selv har fjer-
net eller flyttet hegn, vil entreprenøren gøre det. 
 
Hvor der går kreaturer, får eller heste på arealer 
ved åen, skal eventuelle hegn flyttes til en afstand 
af 20 m fra åens nye bred. Det gør entreprenøren, 
såfremt lodsejeren ikke selv har gjort det. 
 
Hvor dyrene ikke er hegnet fra åen, vil entreprenø-
ren opsætte hegn i en afstand af 20 m fra åens 
nye bred. Det sker uden udgift for lodsejeren. 
 
Det er vigtigt at sikre, at alle forhold vedrørende 
hegn ordnes på en hensigtsmæssig og tilfredsstil-
lende måde. Derfor opfordres lodsejere med hegn 
og/eller dyr på ånære arealer til hurtigst muligt at 
kontakte entreprenøren direkte (formand Jens 
Nissen, tlf. 21 23 34 20). 
 
Tidsplan: Som nævnt i sidste nyhedsbrev, må der 
ikke foretages anlægsarbejde i selve Varde Å op-
strøms Sig Fiskeri, før dambruget har lukket pro-
duktionen ned. Det sker senest den 31. december 
2009. 
 
Indtil da arbejder entreprenøren på strækningen 
nedstrøms Sig Fiskeri og ved Ansager Stemme-
værk. Endvidere vil de 35 nye åslynger blive ud-
gravet, idet tilslutning til åen først vil ske i 2010. 
 
Anlægsarbejderne forventes på nuværende tids-
punkt at foregå således: 
 
2009, august – december: 
 
• August: Afsætning af åens nye midtlinie. 
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• August-september: Rydning af træer m.v. 
 
• August-december: Vesterbækvej (Sig)  afløbet 

fra Karlsgårde Sø: Breddeudvidelse, herunder an-
læg af sandfang og stryg nedstrøms Sig Kapelban-
ke. Opgravet jord oplægges på bredderne indtil 
flytning til Ansager Kanal kan påbegyndes i som-
meren 2010, 

 
• November-december: Ansager Stemmeværk: An-

læg af stryg, herunder håndtering af ca. 40.000 m3 
sand, hvoraf ½-delen deponeres i Kanalvejsdepo-
tet, 

                   
• August-november: Hessel  Nørholm: Udgravning 

af nye åslynger, der dog først sluttes til åen i 2010.  
Udgravningen starter i Hessel og bevæger sig mod 
vest med 2 åslynger om ugen. 

 
2010, januar – december: 
 
• Januar: Ansager Stemmeværk: Færdiggørelse af 

stryg samt terrænregulering omkring stryget. 
 
• Januar-maj: Varde Å opstrøms Sig Fiskeri: Bredde-

udvidelse, anlæg af stryg samt tilslutning af nye 
åslynger. 

 
• Juni: Med nogen usikkerhed!: Flytning af vandet 

fra Ansager Kanal til Varde Å. 
 
• Juni-december: Transport af jord fra ådalen til ind-

bygning i Ansager Kanal samt anlæg af ny kanal-
grøft i kanalen. 

 
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. 
 
Det kan næppe undgås at arbejdet vil medføre 
gener for lodsejere, beboere og trafikanter i områ-
det. Skov- og Naturstyrelsen, anlægstilsynet og 
entreprenøren vil sørge for at minimere generne 
mest muligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 
Entreprenør: 
M. J. Eriksson A/S 
Albuen 25A 
6000 Kolding 
Formand Jens Nissen, tlf. 21 23 34 20 
Regionschef Brian Madsen, tlf. 75 54 00 41 
 
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. 


