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NYHEDSBREV       -       Februar 2010 

Vådområde- og snæbelprojektet ved Sneum Å fra Størsbøl til Golfbanen 
 
Uforudsete problemer i forbindelse med de to 
drænsøer, der ligger på hver side af motor-
vejen, har forsinket projektet betydeligt. 

I det oprindelige projektforslag fra november 
2006 var det forudsat, at søerne ikke havde 
direkte forbindelse med Sneum Å, og at de 
derfor ikke ville blive påvirket ved den planlagte 
vandstandshævning.  

Desværre ligger drænenes udløb i søerne i et 
lavere niveau end ventet. Det betyder, at der 
ville sive grundvand ind i søerne, hvis åens 
vandstand blev hævet til det niveau, der var 
tænkt i den oprindelige projektbeskrivelse.  

Dermed ville søernes vandstand stige til et 
niveau, hvor vandet ville løbe tilbage i motor-
vejens drænrør. Dette var uacceptabelt for 
Vejdirektoratet, der derfor ville kræve forskellige 
tekniske løsninger i form af pumper og 
bassinforing m.m. Sådanne løsninger ville 
beløbe sig til mere end 2,5 millioner kroner. 

 

Nyt projektforslag 
Derfor besluttede Skov- og Naturstyrelsen, at 
gå bort fra en vandstandshævning, og i stedet 
arbejde på en løsning, hvor der skrabes op til 
ca. 30 cm af de højeste områder langs åen. 
Terrænet bliver derved bragt længere ned mod 
åens vandstand, så de oversvømmelser, der er 
så vigtige for vådområdets evner til at fiksere 
kvælstof og til at fungere som opvækstområder 
for snæblens yngel, stadig kan opnås. 

Det meste af det afskrabede jord, stammer fra 
åens vedligehold gennem de sidste 40-50 år, 
hvor jorden er gravet op af åen og lagt langs 
bredderne. Jorden vil dels blive brugt til at fylde 
i åen, hvor der graves nye slyng, og vil dels 
blive skubbet ud i et tyndt lag, der følger 
terrænet inden for projektområdet. 

Ingeniørfirmaet Carl Bro har nu udarbejdet et 
nyt projektforslag, der netop er sendt til 
godkendelse hos myndighederne. Dette 
indebærer også, at kommunen på et tidspunkt 
sender projektforslaget i en offentlig høring, 
hvor I som lodsejer får mulighed for at komme 
med indsigelser. Hvornår høringen forekommer 

vides endnu ikke, men I kan allerede nu 
downloade og se det indsendte projektforslag 
på snæbel-hjemmesiden på 
www.snaebel.dk/Omr_akt/Omr_Sneum/Vaadomraade 
På figur 2 side 8 kan man se, hvor det 
planlægges, der skal skrabes jord af for at 
sænke terrænet. 

Vi håber meget på en hurtig sagsbehandling, så 
vi kan få udbudt projektets anlægsdel til 
entreprenørerne i løbet af det tidlige forår, og 
starte selve gravearbejdet i forsommeren, så 
projektet kan være afsluttet til efteråret. 

 

Kvælstof reduceres allerede 
På trods af at anlægsarbejdet endnu ikke er 
startet, kan projektets formål om at reducere 
kvælstof- og sprøjtemidler til åen allerede nu 
begynde at virke. 

Derfor gælder den aftale de enkelte lodsejere 
indgik med Skov- og Naturstyrelsen i 2008 
allerede nu. Aftalen har været gældende fra 
erstatningen for indskrænkningen i 
dyrkningsrettigheden blev udbetalt i 2008.  

Det vil blandt andet sige, at der ifølge vilkårene 
i aftalens punkt 2, ikke længere må pløjes, 
gødes eller sprøjtes på de arealer, der er 
udbetalt erstatning for.  

 

Kontakt 
Skulle der være spørgsmål til projektet er I 
meget velkomne til at kontakte mig:  
tlf. 74 82 61 05, mobil 21 21 55 10,                  
e-mail OLE@sns.dk  

Jeg er dog på ferie i ugerne 9, 10 & 11. 

 
Med venlig hilsen 
    
   Hans Ole Hansen 
    Biolog / projektleder 


