
””Operation EngsnarreOperation Engsnarre””
lige dele landbrug og miljlige dele landbrug og miljøø

• Fra 1998 til 2002 blev arealer omkring 
Varde Å’s nedre løb og Ho Bugt 
omdannet til våde enge gennem et 
samarbejde mellem landmænd og 
myndigheder. 





Operation EngsnarreOperation Engsnarre

• Projektet i Varde Ådal 
kaldes ”Operation 
Engsnarre” efter den 
lille hønsefugl, der 
tidligere havde et af 
sine vigtigste 
yngleområder i ådalen



MMåålene for projektet er islene for projektet er isæærr::

• At forbedre forholdene for områdets 
naturlige plante- og dyreliv, ikke mindst 
fuglelivet 

• At reducere udvaskningen af 
næringsstoffer og okker til vandmiljøet

• At give publikum oplevelsesmuligheder 



MidlerMidler

• Ekstensivering af driften
• Vandstandshævning
• Anlæggelse af publikumsfaciliteter og 

udarbejdelse af information



Ekstensivering gennemEkstensivering gennem
2020--åårige aftaler rige aftaler 

• ingen brug af gødning og sprøjtemidler
• ingen omlægning
• kun afgræsning med heste, kreaturer eller får
• begrænset antal græssende dyr
• ingen høslæt før efter den 25. juni
• ikke høslæt på måder, der skader fuglelivet
• ingen vanding, bortset fra engvandingsanlæg



VandstandshVandstandshæævningvning

• 12 stenstryg
• 296 stemmeværker  
• afpropning af mere end 600 grøfter



VandstandshVandstandshæævningvning

• Ved hjælp af stemmeværker hæves 
vandstanden til 10 cm under terræn i 
vinterhalvåret og til 30 cm under terræn 
fra 1. maj til 15. oktober. 



GrGrøøntpiller ntpiller 
• Produktionen af grøntpiller har 

været særlig belastende for 
ådalens natur 

• Arealerne blev slået 1-3 gange 
per sæson

• Det ønskede høje 
proteinindhold kunne kun nås 
ved tilførsel af store mængder 
gødning

• Grundlaget var et betydeligt 
tilskud fra EU til færdigt 
proteinfoder.



Resultater Resultater -- ynglefugleynglefugle

Truede engfugle:
• Indtil midt i 1960erne var engene omkring 

Varde Å måske en af Danmarks største 
ynglelokaliteter for brushane og en vigtig 
lokalitet for stor kobbersneppe

• Efter 1989 ingen truede engfugle



Resultater Resultater -- ynglefugleynglefugle

Overvågning af ynglefugle i projektet:
• Få arter og meget lave tætheder
• Tendens til stigende antal af vibe og 

rødben i slutningen af projektperioden 
(2000-2002)

• Ved tællinger i 2005 og 2006 (som 
generelt var dårlige yngleår) kunne denne 
udvikling ikke genfindes



ÅÅrsager?rsager?

• De fleste arealer drives fortsat med græs- og 
høslæt

• Det tager lang tid, før virkningerne af mange års 
intensiv gødskning af græsarealerne aftager. 

• Strukturen på store dele af engen ødelagt af 
kørsel med store maskiner

• Bortset fra enkelte ”smørhuller” er engene fra 
naturens hånd et artsfattigt plantesamfund 
præget af store tilførsler af næringssalte og 
varierende salinitet



Kan vi gKan vi gøøre det bedre?re det bedre?
• Øge arealet med græsning, herunder især 

etablering af større og mere sammenhængende 
græsningsarealer

• Øge arealet med sene græs- og høslæt, 
herunder især i større og mere 
sammenhængende områder

• Skabe øget variation i projektområdet gennem 
særlig ekstensiv drift af små arealer

• Skabe flere egentlige vådområder og en større 
variation i overfladestrukturen på de ensartede 
flader 



Pilotprojekt Pilotprojekt –– mere grmere grææsningsning

• Indgåelse af 5-årig aftale med landmand 
om afgræsning af 19 ha, der tidligere blev 
drevet med høslæt

• Tilskud til hegning med ”engfuglemidler”
• Hegning så nogle af grøfterne afgræsses 
• Arealet kan afpudses efter 1. august



EkskursionEkskursion
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