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NYHEDSBREV       -       Juni 2010 

Vådområde- og snæbelprojektet ved Sneum Å fra Størsbøl til Golfbanen 

 
 
Projektforslag i høring 
Esbjerg Kommune har som 
vandløbsmyndighed sendt projektforslaget for 
vådområde- og snæbelprojektet ved Sneum Å i 
offentlig høring i slutningen af maj.  

Kommunens annonce i Ugeavisen kan ses på 
bagsiden af dette nyhedsbrev. 

Projektforslaget kan ses på snæbel-
hjemmesiden: 
www.snaebel.dk/Omr_akt/Omr_Sneum/Vaadomraade 

 

 

Projektforslag i udbud 
Samtidigt er projektet blevet udbudt i licitation 
med forbehold for at diverse godkendelser og 
tilladelser opnås fra myndighederne. 

Udbuddet sker efter EU's regler, og fristen for at 
indsende bud er den 23. juni, hvor licitationen 
finder sted. 

Udbuddet kan ses på snæbel-hjemmesiden: 
www.snaebel.dk/Udbud/Sneum/vomr 

Når alle tilladelser og godkendelser foreligger 
og licitationen er afholdt, er det håbet, at den 
vindende entreprenør kan starte på selve 
gravearbejdet engang i august og have hele 
projektet færdigt i løbet af oktober/november. 

 

 

Adgangsveje 
Det er entreprenøren der skal planlægge i 
detaljer hvordan han bedst kan og vil udføre 
arbejdet.  

Det er også entreprenøren, der skal kontakte 
og forhandle med de lodsejere, hvor han bedst 
kan komme til og fra projektområdet fra offentlig 
vej.  

 

Dræn og grøfter 
En vigtig del af projektet er at reducere 
tilledning af kvælstof til Sneum Å og videre ud i 
Vadehavet. Derfor skal dræn og grøfter inden 
for projektområdet lukkes – naturligvis uden 
konsekvenser for arealerne uden for 
projektområdet. 

Ingeniørfirmaet Carl Bro, der er rådgiver på 
projektet, har kendskab til en del af de mange 
dræn og grøfter der er i projektområdet.  

Men Carl Bro regner med, at der vil være en del 
dræn der ikke umiddelbart forekommer på 
tegninger og kort. Hvis lodsejerne har kendskab 
til sådanne, hører Carl Bro fortsat gerne derom. 
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Fra Ugeavisen Bramming 

Uge 21 2010. 

 


