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1 Orientering, baggrund og formål 

 
1.1 Orientering 
Ribe Amt og Skov- og Naturstyrelsen planlægger i samarbejde med Sydvest Energi at gen-
oprette en ca. 16 km lang strækning af Varde Å. 

Genopretningen af Varde Å omfatter strækningen fra Ansager Stemmeværk til afløbet fra 
Karlsgårde Sø, i alt 16 km. Projektet omfatter endvidere de nederste ca. 1.300 m af Grind-
sted Å samt Ansager Kanal fra Ansager Stemmeværk til sammenløb med Holme Kanal. 

Projektet er muliggjort efter at ejeren af Karlsgårde Vandkraftværk A/S, Sydvest Energi har 
besluttet at indstille driften af vandkraftværket i løbet af en 10- årig periode. I forbindelse 
hermed ønsker Sydvest Energi at afgive rettighederne til opstemning af og vandindvinding 
fra vandløbene i Varde Å-systemet og at stille vandet til rådighed for naturgenopretningsfor-
mål. Projektområdet fremgår af figur 1: 

 
Figur 1: Oversigtskort over projektområdet.  
 

1.2 Baggrund. 
Genopretning af Varde Å indgår i den samlede projektpakke, som Skov- og Naturstyrelsen, 
Sønderjyllands Amt og Ribe Amt har udarbejdet for at sikre gunstig bevaringsstatus for den 
sjældne fisk Snæbel. Projektpakken er et led i realiseringen af nationale handlingsplaner for 
snæbel og laks. 

Desuden er hele Varde Å inklusiv de nedre strækninger af Ansager Å og Grindsted Å udpe-
get som EF-habitatområde. Udpegningen omfatter også hovedparten af de tilstødende lav-
bundsarealer i ådalen. I udpegningsgrundlaget for habitatområdet er snæblen betegnet som 
en såkaldt prioriteret art, der skal lægges særlig vægt på ved varetagelsen af bestemmelser-
ne vedrørende habitatområder. 

På baggrund heraf blev EU-Life i januar 2005 ansøgt om støtte til gennemførsel af en række 
projekter til fremme af snæblen i Varde Å, Sneum Å, Ribe Å og Vidå og EU har i september 
2005 meddelt endelig tilsagn om støtte på i alt 60 mil. kr. heraf ca. 25 mil. kr. til genopretning 
af Varde Å.    
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1.3 Formål. 
Projektets hovedformål er at forbedre forholdene for laksefisken Snæbel. Snæblen var tidli-
gere udbredt i alle vandløb med udløb i Vadehavet fra Skallingen til syd for Rhindeltaet i Hol-
land. I dag findes kun små bestande i den danske del af Vadehavet og i de vandløb, der ud-
munder heri, blandt andet Varde Å. 

Snæblen er i dag truet af udryddelse på verdensplan og Danmark har blandt andet gennem 
EF`s habitatdirektiv forpligtet sig til at bevare Snæblen.  

Samtidigt med at forholdene for snæblen forbedres, er intentionerne med projektet også at 
forbedre levevilkårene for en lang række andre dyr og planter, herunder Laks. Endvidere har 
projektet til formål at forbedre de landskabelige værdier omkring Varde Å. 

 

2 Projektets hovedelementer. 
Genopretningsprojektet for Varde Å indeholder følgende hovedelementer: 

2.1 Tilbageføring af vand til Varde Å og udvidelse af denne (genskabelse af Varde 
Å`s oprindelige vandføring) 

2.2 Fjernelse af spærring ved Ansager Stemmeværk og anlæg af stryg.  

2.3 Delvis gensnoning af Varde Å (Hessel – Nørholm) 

2.4 Anlæg af gydestryg 

2.5 Genåbning af Nørholm Møllekanal og tidligere voldgrav ved Nørholm Gods. 
2.6 Fjernelse af spærring ved Sig Fiskeri 

2.7 Anlæg af sandfang  

2.8 Opfyldning m.v. af Ansager Kanal 

 

2.1 Tilbageføring af vand til Varde Å og udvidelse af denne 
2.1.1 Eksisterende forhold. 
Den 15,5 km lange strækning af Varde Å mellem Ansager stemmeværk og afløbet fra Karls-
gårde Sø mistede ca. 90 % af sin vandføring i 1945, i forbindelse med udvidelse af Karlsgår-
de Vandkraftværk med anlæg af Ansager stemmeværk og Ansager Kanal. 

Siden da, har vandføringen på den øverste del været bestemt af, hvor meget vand der ledes 
gennem stemmeværket af hensyn til det nedstrøms liggende Sig Fiskeri. Dambruget har kun 
om sommeren behov for tilledning af vand gennem Ansager stemmeværk. Det medfører at 
vandføringen på den øverste strækning (ved Hodde) er størst om sommeren (1.500 – 2.000 
l/s) og mindst om vinteren (300-500 l/s). Længere nedstrøms (Ved Sig) øges vandføringen 
med den naturlige afstrømning fra tilløbene Kybæk og Linding Å. Se figurerne 2 og 3 

Som følge af vandtabet er Varde Å’s bundbredde reduceret fra oprindeligt 10-15 m til nu kun 
4-7 m samtidig med at bunden er hævet betydeligt. Endvidere er strækningen mellem Hessel 
og Nørholm blev uddybet og rettet ud i 1950’erne. Strækningen, der oprindeligt var 10 km 
lang og havde 35 åslynger blev reduceret til 6 km åløb med kanalagtigt forløb. På den regu-
lerede strækning blev der anlagt fire betonstyrt. Den regulerede åstrækning fremgår af figur 
4. 
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Figur 2. Vandføring ved Hodde Bro 1995-2004. 
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Figur 3. Vandføring ved Sig Bro 1995-2004. 
Åens nuværende vandføringsevne svarer til afvandingsbehovet på de tilstødende landbrugs-
arealer. Åen krydses af fem kommuneveje, hvor der er anlagt vejbroer. Heraf er Hessel bro 
ved Hesseldalvej anlagt i forbindelse med reguleringen i 1950’erne. Broens vandslug er med 
sine 6 m derfor ikke tilpasset åens naturlige vandføring, som genskabes ved projektet. 
 
Åen er såvel før som efter 1945 tilført miljøfremmede stoffer fra det daværende Grindsted-
værk. 
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Figur 4: Varde Å’s forløb mellem Hessel og Nørholm før regulering i 1950’erne. Forløbet af den nuværende regu-
lerede strækning er vist med rød streg 
 
 

2.1.2 Projektmål 
I forbindelse med gennemførelse af projektet, skal al det vand, der siden 1945 er ledt til 
Karlsgårde Sø via Ansager Kanal, ledes tilbage til Varde Å. 

Det betyder at åens årsmiddel-vandføring øges til 6,6 m3/s på den øvre del og ca. 9,2 m3/s 
på den nedre del. Medianmax-vandføringen øges tilsvarende til henholdsvis  15,5 m3/s og 
20,8 m3/s. Se figurerne 5, 6 og 7 

 
 

Figur 5. Fremtidig middelvandføring i Varde Å-systemet. 
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Figur 6. Fremtidig medianmin.-vandføring i Varde Å-systemet. 

 

 
Figur 7. Fremtidig medianmax.-vandføring i Varde Å-systemet. 

 
For at skaffe plads til den stærkt forøgede vandføring skal åstrækningen mellem Ansager 
Stemmeværk og afløbet fra Karlsgårde Sø graves bredere og dybere, så den bliver i stand til 
at aflede den forøgede vandmængde uden at de nuværende dyrknings- og afvandingsfor-
hold i ådalen ændres væsentligt. 

Det vurderes at åen skal udvides i bredden fra nuværende 4-7 m til ca. 15 m, så der tilveje-
bringes et tværprofil på 30 – 40 m2. Udvidelsen skal ske énsidigt eller til begge sider dels 
under hensyntagen til det oprindelige tværprofil og dels under hensyntagen til adgangsfor-
hold til ådalen samt forekomsten af høje skrænter, skov og særlig blød bund m.v., som kan 
være til hinder for færdsel. 
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Neden for Holme Å`s udløb i Varde Å skal der ved fastlæggelse af åens dimensioner tages 
højde for en forventet senere genopretning af Holme Å (tilbageførelse af vand fra Holme Ka-
nal til Holme Å). 

Mellem Stokkebro og Linding Å skal åen dimensioneres på en måde, der sikrer relativt stabi-
le vandstandsforhold ved Nørholm Gods (bygninger og park) ved alle vandføringer. 

Nedstrøms Sig Fiskeri gør særlige forhold sig gældende, jf. afsnit 2.6. 

Ved broerne skal konsekvensen af den forøgede vandføring belyses, ligesom nødvendig 
sikring mod underskyldning skal beskrives 

Ved fastlæggelse af åens nye dimensioner påregnes de nuværende reguleringsstyrt  i åbun-
den fjernet. Ved fastlæggelse af det nye længdeprofil skal der tagen hensyn til de planlagte 
gydebanker, som beskrevet under punkt 2.4.2. 

Åen skal dimensioneres, så vandføringsevnen tilpasses de fremtidige vandføringer, så eksi-
sterende dyrknings- og afvandingsforhold ikke ændres væsentligt. Dette skal dokumenteres 
ved vandspejlsberegninger, der som udgangspunkt skal ramme følgende ”pejlemærker” for 
vandstande ved årsmiddelafstrømning: 
 
Lokalitet     kote, m DNN 
 

• Nedstrøms stryg ved Ansager Stemmeværk  12,20 

• Ved ”Kanalsvinget”    10,30 

• Ved Hesselbro      9,60 

• Ved Hodde Bro      8,50 

• Ved indløb til Nørholm Møllekanal    6,90 

• Ved Stokkebro      6,50 

• Nedstrøms styrt/stryg? ca. 200 m nedstrøms Stokkebro   5,90 

• Ved indløb til Sig Fiskeri     5,00 

• Ved Sig Bro (jf. afsnit 2.6.21/2.6.2.2)    4,65/4,20 (4,20 ved alle 
vandføringer) 

• Ved Karlsgårde Bro     3,20 

 

Der skal der tages udgangspunkt i følgende oversvømmelseshyppigheder for vinterhalvåret: 

• Ansager stryg – Hesselbro   2x 

• Hesselbro – Indløb til Nørholm Møllekanal  1x 

• Indløb til Nørholm Møllekanal – Stokkebro  ½x 

• Stokkebro – Sig Fiskeri   2x 

• Sig Bro – afløbet fra Karlsgårde Sø  1x 

 

I forbindelse med arbejdets udførelse forudsættes udlagt nødvendigt arbejdsareal langs, i 
princippet, begge sider af åen i et ca. 20 m bredt bælte til færdsel og midlertidig oplag af op-
gravet jord. Der skal anvendes køreplader i fornødent omfang for at undgå sporskader. 

Opgravet jord kan oplægges midlertidigt langs åen men størstedelen skal genplaceres ende-
ligt udenfor ådalen, herunder i Ansager Kanal. Det vurderes at Ansager Kanal kan rumme 
ca. 375.000 m3. Endvidere skal ca. 70.000 m3 genplaceres i de aflagte åstrækninger, som 
bliver overflødige i forbindelse med åens delvise gensnoning, som beskrevet i afsnit 2.3.3.  
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På Strækningen syd for Nørholm er Ådalen fredet, så der kan forventes stillet betingelser for 
aktivitet i området. 

Fredningens omfang fremgår af figur 8 og dispensationsansøgning kan ses i bilag 6. 
 

 
 
Figur 8: Anlægsarbejder i fredet område ved Nørholm (rødt skraveret). Blå: Varde Å, eksisterende forløb. Rød: 
Varde Å, gensnoet forløb. Grøn: Biløb. Gul: Stryg. Sort: Adgangsveje. 
 
Varde Museum har i ådalen og dens nærmeste omgivelser gennemført arkæologiske forun-
dersøgelser omfattende arkivgennemgang samt enkelte rekognosceringer i marken. På den 
baggrund er der foretaget en risikovurdering med henblik på identificering af arkæologiske 
interesseområder, og der er udpeget 6 områder, hvor der skal foretages arkæologiske prø-
vegravninger med henblik på vurdering af, om der skal foretages egentlige udgravninger før 
anlægsarbejde iværksættes. Der er endvidere udpeget 3 områder/vandløbsstrækninger, hvor 
museet med sikkerhed ønsker at overvåge anlægsarbejdet i forbindelse med åens udvidelse 
og anlæg af biløb eller nye åslynger. Der henvises i øvrigt til bilag 7a og 7b. 

Endelig foreligger rapport over botaniske feltundersøgelser i projektområdet. Rapporten iden-
tificerer en række særligt hensynskrævende lokaliteter, hvor der i forbindelse med detailpro-
jektering og anlægsarbejde skal udvises agtpågivenhed. Der henvises til bilag 8 (Botaniske 
undersøgelser i Varde Å-dal) og bilag 9 (Vandmiljøet i Varde Å-systemet). 
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2.1.3 Bilag 
1. Opmåling i Grindsted-Varde Å, de nederste 1500 m af Grindsted Å til Ho Bugt. (MI-

KE11-format).  

2. Opmåling af terræn i Varde Å-dal: Ansager Stemmeværk til afløb fra Karlsgårde Sø. 

3. Regulativ for Grindsted-Varde Å.  

4. Hydrometriske data (excel-filer). 

5. Fredningskendelser, Nørholm.  

6. Dispensationsansøgning af 27. oktober 2005 til Fredningsnævnet.  

7. Arkæologiske forundersøgelser med kortbilag 

8. Botaniske undersøgelser i Varde Å-dal. 

9. Vandmiljøet i Varde Å-systemet. 

10. Kort: over adgangsveje og de største dræn. 

11. Kort over jordbundsforhold i dyrkningslaget. 

 
2.2 Fjernelse af spærring ved Ansager Stemmeværk.  
 
2.2.1 Eksisterende forhold 
Ansager stemmeværk ligger i Varde Å ca. 300 m nedstrøms sammenløb af Grindsted og 
Ansager Åer. Vandet opstemmes så det kan ledes til Karlsgårde Sø via Ansager Kanal. Det 
af opstemningen påvirkede område kaldes ”Ansager Sø”. Flodemålet ved stemmeværket er 
fastsat til kote 15,00 m DNN. I praksis varierer vandstanden som funktion af vandføringen, jf. 
figur 9: 
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Figur 9. Vandstand  i ”Ansager Sø” umiddelbart opstrøms Ansager Stemmeværk. 
 
Opstemningen påvirker vandspejl, faldforhold og bundforhold på den nedre del af Grindsted 
Å, hvor der findes sandaflejringer, som skal fjernes inden de nedenfor nævnte foranstaltnin-
ger gennemføres, herunder flytning af vandet fra Ansager Kanal til Varde Å. 
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Den 300 m lange åstrækning umiddelbart opstrøms Ansager stemmeværk har siden 1950-
erne fungeret som sandfang, hvorfra der årligt opgraves ca. 5000 m3 sand. 
 
Ansager Stemmeværk har to gennemløb med en samlet bredde på 7,5 m. Hvert gennemløb 
er forsynet med skodder, hvoraf den øverste halvdel fungerer som stigbord. Opstemnings-
højden er godt 3 m når opstrømsvandspejlet er i flodemålsniveau. Projektområdet fremgår af 
figur 10.  
 

 
 
Figur 10: ”Ansager Sø”-området med stemmeværk og indløbsbygværk til Ansager Kanal.  
 
 
2.2.2 Projektmål 
Ansager Stemmeværk skal nedlægges og ombygges til stryg der optager ca. halvdelen af 
den nuværende opstemningshøjde. Stryget skal være uden hydraulisk spring og fuld passa-
bel for smådyr og alle fiskearter inklusive snæbel. Endvidere skal stryget være konstrueret så 
det kan fungere som gydeplads for laks. 
 
Stryget skal dimensioneres så det fungerer efter hensigten ved alle forekommende vandfø-
ringer. I den forbindelse bemærkes, at absolutte max.-vandføringer på godt 20 m3/s er 
registreret. 
 
Stemmeværkets betonkonstruktioner fjernes og erstattes med et ca. 500 m langt stryg. Stry-
get skal udføres så naturlignende som muligt, dvs. uden brug af faskinering, betonbygvær-
ker, overfaldskanter af træ eller beton m.m. Endvidere skal synlig brug af kampesten be-
grænses mest muligt. 
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Det skal vurderes om stryget skal begynde ved det nuværende stemmeværk eller om det 
skal begynde længere opstrøms mod Ansager Å. En skitse til sidstnævnte løsning er angivet 
i figur 11. Ved denne løsning kan der tages udgangspunkt i en bundkote på ca. 12,85 m 
DNN ved strygets start, svarende til bundkoten i kanalindløbet. 
 

 
 
Figur 11: Strygets udformning med 2 hvilebassiner og fundering med 3-5 m brede bånd af kampesten (vist med 9 
røde tværbånd). 
 
Strygets øverste lag på 50-60 cm opbygges af gydegrus af en nærmere specificeret sam-
mensætning (se afsnit 2.4.2). Det underliggende fyld kan være uspecificeret mineralsk mate-
riale der dog skal være fast og bæredygtigt. 
 
I grydestryget indbygges 2 eller 3 ”hvilebassiner” med en længde på 30-40 m for hver ca. 
150 m stryg. Hvor hvilebassinet etableres skal hældningen være meget lille med en lidt min-
dre vandløbsbredde for at bassinet kan bevarer en større vanddybde uden at sande til.     
 
Stryget funderes ved start og slut og for hver 50-75 m med et smalt (3-5 m) tværbånd af 
kampesten før der fyldes op til rette kote og hældning med gydegrus. Hvor der indskydes 
hvilebassiner afsluttes stryget før bassinet altid med et tværbånd af kampesten og på tilsva-
rende måde begynder stryget på den anden side af hvilebassinet med et tværbånd med 
kampesten i samme bundkote (figur 12). 
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Figur 12: Udsnit af stryg med hvilebassin der viser placeringen af kampestensbåndene til fundering af stryget. 
 
Vandløbsbredden beregnes så vanddybden på stryget under en typisk efterårs-
middelafstrømning på 6000-7000 l/sek. vil være 50-60 cm, medens de inderste 2-3 m ind 
mod brinkerne skal have en lavere vanddybde på 10-40 cm. (figur 13). 
 

 
 
Figur 13: Tværprofil af et stryg som viser hvordan vanddybder og den kuperede bund skal se ud ved afleveringen. 
Vanddybderne beregnes ved en middelafstrømningssituation på ca. 6000 l/sek. 
 
De 2 eller 3 hvilebassiner skal derimod have en vanddybde på 1-2 m, men gerne med stor 
variation i både dybden og udformningen.  
 
De naturlige dynamiske hydrauliske forhold på stryget opnås fra dag 1 ved at strygets over-
flade afleveres ujævnt med små pukler og fordybninger, således at overfladen fremstår me-
get kuperet så strømmen har mulighed for at omlejre gruset inden for strygets afgrænsning. 
 

Før anlæg af stryget opgraves anslået ca. 7.000 m3 sandaflejringer fra de nederste ca. 1.000 
m af Grindsted Å. Ved opgravningen kan der kan tages udgangspunkt i bundkote ca. 13,65 
m DNN ca. 925 m opstrøms sammenløbet mellem Grindsted Å/Ansager Å og bundkote ca. 
13.00 ved sammenløbet. Ved opgravningen gives vandløbet en bundbredde på 5 m, svaren-
de til regulativmæssig bundbredde. Opgravningen foretages fra åens vestside. En del af det 
opgravede materiale anvendes ved opbygning af stryget. Resten henlægges i Kanalvejsde-
potet. 
 
I Ansager Sø foretages i øvrigt ikke andre indgreb, bortset fra fjernelse af indløbsbygværket 
til kanalen og anlæg af en ny træbro over det nye stryg.  
 
2.2.3 Bilag 
Der henvises til afsnit 2.1.3 og 2.4.2. 
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2.3 Gensnoning af Varde Å (Hessel – Nørholm)  
 
2.3.1 Eksisterende forhold 
Åstrækningen imellem Hessel og Nørholm blev uddybet og rettet ud i 1950’erne. Stræknin-
gen, der oprindeligt var 10 km lang og havde 35 åslynger blev reduceret til 6 km åløb med 
kanalagtigt forløb. 

 
De afsnørede åslynger kan i dag genfindes visse steder i terrænet som vådområder, der er 
tilgroet med pil og  siv m.v. Andre steder fremstår de gamle åslynger som en svag vandli-
dende lavning i terrænet og andre steder er der ingen synlige spor og arealerne indgår i al-
mindelig landbrugsmæssig omdrift. Det tidligere åforløb fremgår af figur 4, hvor nuværende 
åforløb er vist med rød farve. 
 
2.3.2 Lodsejerforhandlinger 
For at få belyst mulighederne for det fremtidige snoede forløb er der i sommeren 2005 for-
handlet med de berørte lodsejere. 
 
Udgangspunktet for forhandlingerne var åens forløb inden regulering i 1950’erne. Desuden 
er der ved forhandlingerne lyttet til lodsejernes ønsker om tracering og mageskifte. Samtidigt 
med forhandlingerne har lodsejerne givet oplysninger om eksisterende afvandingssystemer, 
adgangsveje m.v. Oplysningerne er samlet på to kort, kortbilag 10a og 10b. Det forhandlede 
gensnoede forløb er angivet med rødt på figur 14. 
 

 
 

Figur 14:. Gensnoet forløb af Varde Å, som forhandlet med lodsejere i sommeren 2005, er vist med rød signatur.  
Åens forløb mellem Hessel og Nørholm efter reguleringen i 1950’erne er vist med blå streg. 
 
 
2.3.3 Projektmål 
I forbindelse med tilbageføring af den oprindelige vandføring til åen og udvidelse af å profilet 
skal der med udgangspunkt i lodsejerforhandlingerne og forholdene før reguleringen i 
1950’erne genskabes et slynget forløb på strækningen fra Hessel til Nørholm. Formålet er at 
forbedre livsbetingelserne for snæbel og laks, samtidigt med at forholdene for åens øvrige 
plante- og dyreliv forbedres og åens landskabelige værdier genskabes. 
 
Åslyngernes længdefald og tværprofil skal dimensioneres, så vandløbsstrækningen kan   
aflede den dimensionsgivende vandmængde under samme forudsætninger som nævnt i 
afsnit 2.1. 
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Åslyngerne skal oprenses/udgraves til det projekterede tværprofil. Udvidelsen skal ske énsi-
digt eller til begge sider dels under hensyntagen til det oprindelige tværprofil og dels under 
hensyntagen til adgangsforhold til ådalen samt forekomsten af høje skrænter, skov og særlig 
blød bund, der kan være til hinder for færdsel. 
 
I svingene skal der etableres naturlige skæve tværprofiler med stor dybde og stejlt skrå-
ningsanlæg i ydersvingene samt fladt anlæg og mindre dybde i indersvingene. Lige stræk-
ninger mellem sving indrettes med relativt stor bredde og høj bund. Hvor faldforholdene gør 
det muligt, anlægges gydestryg til større laksefisk, jf. afsnit 2.4. 
 
Opgravet jord fra åslyngerne skal genplaceres i de aflagte åstrækninger. Det vurderes at ca. 
70.000 m3 genplaceres i de aflagte åstrækninger, som bliver overflødige i forbindelse med 
åens delvise gensnoning. Resterende overskudsjord skal genanvendes til opfyldning af An-
sager Kanal. 
 
Under projekteringen skal rådgiveren sikre at bestående drænsystemer og grøfter sikres 
fortsat afvandingsmulighed. Lodsejernes oplysninger er vejledende, så rådgiveren opfordres 
til at indhente arkivoplysninger om eksisterende afvandingssystemer i ådalen. 

 
I forbindelse med gensnoningen sydøst for Hodde, skal der bygges en ny bro ved kommune-
vejen Hesseldalvej, hvor denne krydser åen mellem Hessel og Hodde. Broen skal dimensio-
neres med et passende vandslug, der skal dokumenteres. 
 
Broen skal tilpasses kommunevejens længde – og tværprofil og rådgiveren skal påregne, at 
broprojektet skal fremlægges for vejmyndigheden til godkendelse. I forbindelse med anlæg 
af den nye bro skal den eksisterende bro nedbrydes og fjernes og vejen skal retableres på 
en nyopbygget dæmning. 
 

 

Figur 15: Gensnoning 
af Varde Å.  
 
Rød streg: Nyt åløb.  
 
Lodret skravering: 
Fredede områder.  
 
Grænsen mellem he-
defredningen og 
skov/eng-fredningen er 
vist omtrentligt. 

 
Øst for Nørholm berører gensnoningen engarealer der er omfattet af Overfredningsnævnets 
afgørelse af 30. april 1993 om fredning af Nørholm Skov og tilstødende engarealer. Frednin-
gen er vist på figur 8 og 15. 
 
I forbindelse med anlæg af åens nye trace i de fredede enge, skal der stilles krav om at der 
skal anvendes køreplader/madrasser i nødvendigt omfang for at undgå sporskader i områder 
med blød bund. Det gælder for såvel arbejdsarealer langs det nye åløb som for transportveje 
inden for området. 
 
2.3.4 Bilag 
12. Kortbilag Gensnoningsstrækningen med nye åslynger. I øvrigt henvises til punkt 2.1.3. 
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2.4 Anlæg af gydestryg 
 
2.4.1 Eksisterende forhold 
Som følge af reguleringen i 50èrne og årtiers tilsanding er den nuværende å stort set uden 
gydesteder for større laksefisk.  
 
2.4.2 Projektmål 
Efter udvidelse af ålejet og gensnoning udlægges gydegrus på vandløbsbunden, hvor fald-
forholdene er gunstige, jf. nedenstående. 
 

• Strygene skal anlægges på lokaliteter, hvor der kan skabes passende vanddybde og 
et vandspejlsfald over gydebanken på 3-4 ‰. Det er væsentligt, at der ikke er stuv-
ning af vandspejlet fra den nedstrøms liggende strækning. 

 
• Udstrækningen og beliggenheden af strygene skal fastlægges og dokumenteres. 

 
• Strygene skal placeres på  lige strækninger af passende længde, både på den del af  

åen der er udvidet og den del der  genslynges, gerne med start umiddelbart ned-
strøms en stejl skrænt eller lodret brink. Strygene må ikke placeres i sving eller på 
andre steder hvor åen naturligt vil erodere. 

 
• For at skabe mulighed for at strømmen kan omlejre materialet uden at det føres bort 

og samtidig sikre naturlige strømningsforløb hen over gydebankerne skal strygenes 
længde tilpasses de faktiske forhold. Erfaringer har vist, at gydebanker under ca. 15 
m ofte er ustabile med kort levetid. 

 
• Stryg opbygges på et underlag af bæredygtigt materiale.  Stabilitet i længderetningen 

sikres ved at anlægge tværbånd af større stabile sten ved start og slutning og for hver 
ca. 50 m ved lange stryg. Imellem tværbåndene fyldes op med et ca. 40 cm tykt lag 
gydegrus med dokumenteret sammensætning. 

 
• Strygenes længde beregnes på grundlag af de muligheder faldforholdene giver. 

Længden må gerne være flere hundrede meter. 
 

• Bredden beregnes med udgangspunkt i en afstrømning på ca. 6000 l/sek., så vand-
dybden på stryget bliver 50-60 cm, medens de inderste 2-3 m ind mod brinkerne får 
en lavere vanddybde på 10-40 cm. 

 
• Strygenes overflade skal anlægges med pukler og fordybninger så vandstrømmen 

har mulighed for at omlejre gruset inden for strygets afgrænsning. 
 

• Til strygene skal følgende grusblanding benyttes: 
 

8-16 mm  10 % 
16-32 mm  35 % 
32-64 mm  45 % 
Store sten (15-30 cm) 10 % 

 
Andelen af flint må være max 10 %. Den udlagte grus- og stenblanding skal fremstå 
"luftig" og heterogen med så grovkornet materiale, at det ikke føres væk med strøm-
men, men alligevel har mulighed for at blive omlejret inden for strygets afgrænsning.  
 

Principskitse for udformning af stryg er vist i figur 16: 
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Figur 16: Tværprofil af gydebanke/stryg. 

 
 
2.4.3 Bilag 
Der henvises til nævnte bilag under punkt 2.1.3 
 
 
2.5 Genåbning af Nørholm Møllekanal og tidligere voldgrav. 
 
2.5.1 Eksisterende forhold 
Ejeren af Nørholm Gods har udtrykt ønske om, at en gammel møllekanal og en tidligere 
voldgrav genskabes, så de kan fungere som biløb, især ved store afstrømninger, og samti-
digt genskabe kulturmiljøet ved godset. 
 
Tilløbskanal og voldgrav er begge synlige i terrænet, men tilgroede.  Møllekanalen ophørte 
med at fungere som sådan, da turbinedriften på Nørholm Mølle blev indstillet i 1945, hvor 
udvidelsen af Karlsgårde Vandkraftværk med Varde Å’s vand medførte en kraftig reduktion 
af vandføringen i åen. Tilsvarende gælder for voldgraven, som formentlig er undergået tilgro-
ning efter at åens vandføring blev reduceret i 1945. Tilløbskanal og voldgrav ligger i fredet 
område. Projektområdet fremgår af figur 17: 
 

 
 

Figur 17: Anlæg af biløb ved Nørholm (rød streg). Fredede områder er vist med lodret skravering 
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2.5.2 Projektmål 
Etableringen af de to biløb vil i betydelig grad reducere behovet for ændring af åens eksiste-
rende forløb og dimensioner nordøst, nord, vest og syd for Nørholm park og hovedbygning. 
Biløbene skal fungere som aflastningsløb ved store afstrømninger i Varde Å. 
 
Ved ”normale” afstrømninger skal vandstrømmen i hvert af biløbene  være 10-15 % af  åens 
vandføring. Ved maksimalafstrømning skal aflastningen være så stor, at der opnås stort set  
uændrede vandspejlsforhold i det nuværende hovedløb forbi godsets hovedbygning. 
 
Genåbning af biløbene må endvidere ikke ændre de nuværende grundvandsforhold i områ-
det af hensyn til funderingen af møllebygningen og hovedbygningen. Projektforslaget skal 
indeholde forslag til dokumentation af nuværende grundvandsforhold i form af etablering af 
pejleboringer og måleprogram. 
 
Indløb og udløb til/fra henholdsvis møllekanal og voldgrav skal konstrueres så der altid en 
vandgennemstrømning med passage for fisk og vandlevende smådyr. 
 
Voldgravens tværprofil forventes at blive 3-5 m bredt i bunden. Hvor voldgraven krydser 
markvejen mellem Nørholm og Nørholm Mølle anlægges en ny træbro. Broens vandslug skal 
tilpasses voldgravens tværprofil og broen skal dimensioneres for 5 tons (mindre lastbiler og 
traktorer) med en køresporsbredde på 4 m.  
 
Tilløbskanalens tværprofil forventes at blive 3-5 m bredt i bunden. Ved oprensning af tilløbs-
kanalen til Nørholm Mølle følges det eksisterende trace. Oprensningen skal ske fra sydsiden. 
Ved Nørholm Mølle skal der om nødvendigt træffes foranstaltninger der sikrer møllebygnin-
gen, herunder facaden mod syd, mod skader i forbindelse med åbning af tilløbskanalen. Der 
henvises til figur 18. Koordinering med arkitekt skal påregnes. 
 

 

Figur 18. Nørholm Mølle, gavl mod 
syd. 

 
Umiddelbart syd for møllen findes en gangbro over møllekanalen. Gangbroen opretholdes 
som udgangspunkt i sin nuværende form, men det skal vurderes, om der er risici forbundet 
med retableringen af vandføringen i tilløbskanalen. 
 
Parallelt med tilløbskanalen til møllen findes en gammel engvandingskanal, som ikke må 
påvirkes fysisk af anlægsarbejdet ved/i tilløbskanalen. 
 
Der forventes ikke foretaget oprensning af Møllesøen og afløbet fra møllesøen. 
 
2.5.3 Bilag 
13. Tegninger over Nørholm Mølle.  Der henvises i øvrigt til bilag nævnt under punkt 2.1.3. 
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2.6 Fjernelse af spærring ved Sig Fiskeri 
 
2.6.1 Eksisterende forhold 
Sig fiskeri lå oprindeligt ved Nørholm. Da Karlsgårdeværket blev udvidet i 1945 blev vandet i 
Varde Å ledt til Karlsgårde Sø og dambruget mistede hermed sit produktionsgrundlag. Dam-
bruget blev derfor flyttet nedstrøms tilløbet til Linding Å, til den nuværende beliggenhed ved 
Sig, se figur 1, 8 og 19. 
 
Anlæg af dambruget på dette sted – med et fald over dambruget på 1,15 m – var mulig, fordi 
man stod med et meget stort vandløbsleje med meget lidt vand. Der blev anlagt et 14 m 
bredt stemmeværk med en indbygget 1,5 m bred kammer-fisketrappe. Flodemålet blev fast-
sat til kote 5,35 m DNN.  
 
Passageforholdene for vandrefisk ved dambruget er i dag ringe selvom der er en kammer-
trappe (200 l/s). Det skyldes, at der oftest løber langt mere vand ind på dambruget (ca. 1.500 
l/s) end forbi, idet dambruget sammen med Karlsgårdeværket regulerer åens vandføring, så 
den netop tilfredsstiller dambrugets behov, og samtidig sikrer dels størst mulig udnyttelse af 
vandet til vandkraftformål, dels så lav vandstand nedstrøms dambruget som muligt (max. ~ 
4,20 m DNN). Kun få fisk kan derfor passere trappen eller over stemmeværket, for snæbel er 
trappen uanvendelig og dambruget fremstår som en total spærring.  
 
Samtidig med anlæg af dambruget opførtes tre beboelsesejendomme (med kældre) midt i 
ådalen.  
 
Ådalen krydses af Vesterbækvej beliggende på en dæmning. Vejen føres over Varde Å via 
en 14 m bred bro ved den østlige ådalskant. Ved den vestlige ådalskant gennembrydes 
dæmningen af tre ø 1000 mm rør under vejen.  
 
Dambruget, med stemmeværk og beboelser, samt vejdæmningen, virker som en prop midt i 
ådalen. Det giver anledning til overvejelser, når en væsentligt forøget vandføring skal passe-
re stedet uden oversvømmelse af dambrugsanlæg og beboelser. Til illustration af problemet 
kan det nævnes, at en afstrømningshændelse efter ugers kraftig nedbør i januar/februar 
2004 medførte en vandføring på 16 m3/s og en vandstand både op- og nedstrøms dam-
brugsstemmeværket i kote 5,75 m DNN, altså 40 cm over flodemålet. Ved en tilsvarende 
hændelse i oktober 1999 var vandstanden ved Sig Bro i kote 6,25 m DNN, med fiskeflugt fra 
dambruget til følge. Samtidig var vandstanden ved Karlsgårde Bro 5,35 m DNN. 
 
2.6.2 Projektmål 
Projektområdet ved Sig Fiskeri fremgår af figur 19. 
 
Ved Sig Fiskeri skal der skabes passage for såvel vand som fisk. Der ønskes teknisk og 
økonomisk belysning to alternative scenarier, hvis nærmere udformning skal påregnes drøf-
tet med dambrugsejeren og dennes konsulent: 
 
2.6.2.1 Vandindtag ved opstemning 
Udgangspunktet for dette scenarie er opretholdelse af status quo med hensyn til dambrugets 
indretning og driftsbetingelser.  
 
Dambrugsstemmeværket erstattes af en forventet 40-50 m bred overfaldskant med 3-dobbelt 
profil med henblik på så vidt muligt at fastholde et opstrømsvandspejl omkring kote 5,35 m 
DNN. Mellem overfaldskanten og dambrugsafløbet opbygges et stryg af sten og grus efter 
samme principper som nævnt i afsnit 2.2.2. Stryget gives en hældning på 3-5 ‰ og en bred-
de på 40-50 m umiddelbart nedstrøms overfaldskanten – aftagende til forventet ca. 20 m i 
den nedstrøms ende.  
 
Adgang til anlægsområdet ved stryget er på figur 8  markeret med sort pil nordøst for stryget. 
Øst for stryget og langs med dette vil der være behov for et arbejdsareal på ca. 20 m bredde.  



 20

 
Vest om dambruget anlægges desuden et forventet 5-8 m bredt biløb med henblik på at sikre 
passage for særligt store afstrømninger forbi dambruget uden væsentlige vandstandsæn-
dringer opstrøms. Biløbet skal passere under Vesterbækvej, hvor der skal anlægges en ny 
bro i stedet for de eksisterende 3 Ø 1000 mm rør. Biløbets udløb i åen nedstrøms dambruget 
sker gennem den nordlige arm af en tidligere afsnøret åslynge, som oprenses. 
 
Nedstrøms dambruget uddybes og breddeudvides åen på en 2-3 km lang strækning således, 
at vandstanden - uanset vandføringen – ikke overstiger kote 4,20 m DNN. 
 

 
 
Figur 19: Foranstaltninger ved Sig Fiskeri – scenarie som beskrevet i 2.6.2.1. Lodret skravering: Fredet område. 
Sorte pile: Adgangsveje. Bemærk: Der er endnu ikke taget stilling til det skitserede sandfang og eventuel forlæg-
ning af åens forløb. 
 
2.6.2.2 Vandindtag ved pumpning. 
Udgangspunktet for dette scenarie er at gøre dambrugsdriften uafhængig af vandstandsfor-
holdene i åen. Scenariet forventes kombineret med ombygning af dambruget til modeldam-
brug med lille vandbehov, baseret helt eller delvist på grundvand.  
 
Dambrugsstemmeværket fjernes og dambruget omgives af diger (eksisterende diger for-
stærkes/udbygges). Ind- og udløbsbygværker lukkes. Afløb fra dambruget sker ved pump-
ning. Om nødvendigt gælder det samme for vandindtag. Anlægs- og driftsomkostninger (10 
år) for ind- og udløbspumper skal beregnes for pumpning af hhv. 100 l/s og 200 l/s. Under 
eller omkring de tre beboelsesejendomme ved dambruget anlægges indstiksdræn eller om-
fangsdræn, som ved hjælp af pumper holder kældrene tørre. Nedstrøms dambruget udvides 
åen i nødvendigt omfang for sikring af den nuværende ekstensive landbrugsmæssige udnyt-
telse af ådalen. Pejlemærker i den forbindelse kan være vandspejl i kote 5,0 m DNN umid-
delbart opstrøms dambruget og kote 4,65 m DNN nedstrøms dambruget (Sig Bro) ved 
årsmiddelafstrømning. 
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Det skal bemærkes i den forbindelse, at føromtalte fredning ved Nørholm betyder, at engene 
ovenfor Sig Fiskeri som udgangspunkt ikke må ændre karakter/afvandingstilstand.   

 
2.6.3 Bilag 
Der henvises til afsnit 2.1.3. 
 

2.7 Anlæg af sandfang 
 
2.7.1 Eksisterende forhold 
Opretholdelse af det eksisterende sandfang ved Ansager Stemmeværk er ikke mulig efter 
nedlæggelse af stemmeværket og anlæg af fiskepassabelt stryg. I sandfanget er der årligt 
opgravet ca. 5000 m3 sand.  
 
2.7.2 Projektmål 
Ved ophør af sandfangsdriften ved Ansager Stemmeværk vil sandet (sammen med det vand, 
der flyttes over i åen) blive ledt videre gennem projektstrækningen og videre forbi afløbet fra 
Karlsgårde Sø. Sidstnævnte vurderes uhensigtsmæssigt, hvorfor der skal anlægges et godt 
100 m langt sandfang nederst på projektstrækningen. Sandfanget skal erstatte det hidtidige 
sandfang ved Ansager Stemmeværk.  
 
Påtænkt placering af sandfanget er angivet på figur 19: 
 

 

Figur 19. Skitsemæssig pla-
cering og udformning af sand-
fang med tørreplads for op-
renset materiale nær afløbet
fra Karlsgårde Sø.  

 
 

 
Sandfanget kan eksempelvis anlægges som en 150-200 m lang kegleformet udvidelse af 
åen, som samtidig overuddybes 2-3 m. Langs sandfanget indrettet en tørreplads til opgravet 
sand. Pladsen befæstes med stabilgrus.  
 
Fra Karlsgårdevej til sandfanget/tørrepladsen anlægges adgangsvej ved forlængelse af eksi-
sterende adgangsvej til grødeopsamlingsplads umiddelbart opstrøms Karlsgårde Bro. 
 
2.7.3 Bilag 
Der henvises til afsnit 2.1.3. 
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2.8 Opfyldning m.v. af Ansager Kanal  
 
2.8.1 Eksisterende forhold 
Ansager Kanal er projekteret af ”Entreprenørerne ved Karlsgårde” i 1941. I detailprojektet er 
kanalen stationeret med station 0 ved udløbet i Karlsgårde Sø og station 10.050 ved Ansa-
ger Stemmeværk. Stationeringen er et udtryk for kanalens længde i m. I den følgende be-
skrivelse af kanalen refereres til projektstationeringen.  
 
Kanalen gennemskærer landskabet fra Ansager Stemmeværk (indløbsbygværk) mod nord til 
udløbet i Karlsgårde Sø mod syd. Indøbsbygværket i station 10.050 ligger i sydenden af en 
ca. 300 m lang dæmning over Varde ådal. Indløbsslusen har to åbninger, med et vandslug 
på  2 x 4,25 m. Flodemålet, kote 15,00 m DNN, er markeret med en indstøbt bronzeplade.  
 
På den øvre ende, fra indløbsbygværket i station 10.050 til station 7.600 følger kanalen Var-
de ådals sydlige ådalsgrænse. I station 7.600 drejer kanalen mod sydøst og fra station 7.600 
til station 7.000 er forløbet væk fra ådalen i sydøstlig retning. I station 7.000 drejer kanalen 
atter mod vest og fra station 7.000 til station 0, udløbet i Karlsgårde Sø, er forløbet i overve-
jende i vestlig retning. I station 1.200 er der tilløb fra Holme Kanal. Fra station 10.050 til sta-
tion 7.200 har kanalbunden et længdefald på 0,100 ‰. Fra station 7.200 til udløbet i Karls-
gårde sø er længdefaldet 0,197 ‰. 
 
Kanalens tværprofil er opbygget af fire normalprofiler: Fra station 10.000 til station 7.300 har 
kanalen en bundbredde på 8,00 m. Den sydlige skråning er nedgravet i ådalsskrænten og 
mod nord er der anlagt dæmning. Fra station 7.300 til station 2.000 er kanalen dybt nedgra-
vet (fra ca. 8,0 m – 2,5 m under terræn) og bundbredden er 4,00 m. 
 
Fra station 2.000 til station 1.200 er bundbredden 4,50 m og kanalen løber mellem to dæm-
ninger. På den sidste strækning fra tilløbet ved Holme Kanal, station 1.200 til udløbet i Karls-
gårde Sø har kanalen en bundbredde på 7,00 m, og den ligger naturligt i terrænet. 
 
Samtlige tværprofiler er anlagt med anlæg 2.  
 
Af projektplanerne fra 1940’erne fremgår at kanaldæmningen langs Varde ådal og dæmnin-
gen over Holme Å, er udformet med lerkerne for at hindre gennemsivning. 
 
På strækninger hvor kanalen er nedgravet i terrænet, er der etableret afskærende grøfter 
ved skråningskanten, som opsamler og bortleder tilstrømmende overfladevand fra det topo-
grafiske opland. I dybdepunkter ledes grøftevandet til kanalen. 
 
Langs foden af kanaldæmningerne er der ligeledes anlagt grøfter, der opsamler tilstrøm-
mende overfladevand. Vandet bortledes til naturlige recipienter langs kanalen.  
 
Der er anlagt følgende broer, hvor kanalen krydser veje og stier. 
 
Station 10.050  Stemmeværk med brosted  Privat vej (privat fællesvej?) 
Station 7.200    Bro, kommunevej  Grødevej, Ølgod kommune 
Station 6.800 Bro, kommunevej  Hoddemarkvej, Ølgod kommune 
Station 5.600 Bro, privat fællesvej  Privat fællesvej, Ølgod kommune 
Station  4.600 Bro, kommunevej  Nordenskovvej, Ølgod kommune 
     Kærgårdvej, Helle kommune 
Station 2.950 Bro, kommunevej  Højvangvej, Helle kommune 
Station 2.350 Bro, kommunevej  Vesterbækvej, Helle kommune 
Station 1.600 Bro, vandresti  Holme Å stien, Helle kommune 
Station 0.600 Bro, kommunevej  Bredmosevej, Helle kommune 
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I station 8.100 gennemskærer kanalen en slugt, som afvander et ca. 5,5 km2 stort areal af  
Pøtmose og Grønnemose, der ligger øst for kanalen. Af detailprojektet fra 1942 fremgår, at 
der til afvanding af oplandet er etableret en 55 m lang ø 0,60 m rørledning under kanalen. 
 
I station 1.600 krydser kanalen Holme ådal. Holme å er ført under kanalen i en insitu-støbt 
akvadukt, med en bredde på  2,50 m en højde på 2,90 m. Akvadukten er ca. 50 m lang og 
den afvander et opland på ca. 165 km2.  
 
Kanaldæmninger og afgravningsskråninger er bevokset med træer, så kanalarealet fremtræ-
der som et skovbælte, der skærer sig gennem landskabet. 
 
Der er nedsat faskiner langs kanalens brinker, og det kan iagttages, at der er borteroderet 
ca. 1 –2 m af brinkerne, så bundbredde i dag er større end projekteret. På baggrund af erfa-
ringer fra den daglige drift, vurderer Sydvest Energi at kanalens bundkote svarer til den pro-
jekterede, da der ikke er konstateret væsentlige sandaflejringer på kanalbunden. Der er sna-
rere tale om at kanalen er blevet større på grund af erosion. 
 
2.8.2 Projektmål 
Overskudsjorden fra udvidelsen og gensnoning af Varde Å (ca. 450.000 m3) bortskaffes ved 
genplacering i dels overflødiggjorte åstrækninger på gensnoningsstrækningen, jf. afsnit 2.3, 
dels i Ansager Kanal, jf. nedenfor.  
 
Ansager Kanal opfyldes med overskudsjord til 1 m under terræn eller digekrone. Omkring 
krydsende broer foretages ikke opfyldning fra 10 m opstrøms til 10 m nedstrøms broerne.  
 
Fra Ansager Stemmeværk til akvadukten ved kanalens krydsning af Holme Å anlægges en 
ca. 2 m bred ”kanalgrøft” i den delvist opfyldte kanal. Bundkoten indrettes således, at der 
sikres en drændybde på ca. 1,5 m på de omgivende landbrugsarealer. Eksisterende dræn- 
og grøfteudløb i kanalen tilsluttes kanalgrøften. Kanalgrøften gives afløb til Holme Å. Der 
henvises i øvrigt til bilag 15. 
 
Kanalgrøften kan deles i 2 afsnit, hvor den del, der ligger opstrøms Grødevej (ca.) gives af-
løb til Grønmose bæk, mens strækningen nedstrøms Grødevej gives afløb til Holme Å. 

 
Kanaldæmningen over Holme Å-dalen, incl. akvadukten og trævækst, overvejes fjernet. 
Særskilt pris herfor skal beregnes. Jorden forventes at kunne være i resten af kanalen. 
 
Ved Grønmose Bæks underføring under kanalen skal rørledningens holdbarhed dokumente-
res. 
 
Adgang til kanalen i forbindelse med dennes delvise opfyldning sker fra eksisterende kryd-
sende veje. 
 
I forbindelse med bortkørsel af overskudsjord fra ådalen vil der ske transport i arbejdsarea-
lerne langs åen til tilgængelige adgangsveje til ådalen. 
 
2.8.3 Bilag 
14. Længdeprofil af Ansager Kanal 1941.  
15. Overslagsberegning vedr. kanalvolumen mht. genplacering af overskudsjord.  
16. Kortbilag. Kanalopland og registrerede drænudløb. 
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3 Tidsplan 
 
Anlægsarbejdet i forbindelse med projektet skal afsluttes senest 30. april 2009.  
 
Al planlægning, offentlig fremlæggelse af forslag til regionplantillæg, VVM-redegørelse og 
projektforslag samt efterfølgende myndighedsbehandling forventes afsluttet inden udgangen 
af 2006. 
 
Udbud af anlægsarbejdet forventes at kunne ske i 1. kvartal 2007 under forudsætning af at 
Ribe Amts afgørelser ikke påklages. 
 
Der henvises i øvrigt til ”Tider og tidsfrister” i udbudsmaterialets Særlige betingelser og vilkår 
(SBV). 
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