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18 lodsejere i projektområdet 
  

 
 
 
 

NYHEDSBREV 
Vådområde- og snæbelprojektet fra Størsbøl til Golfbanen  
      

Nu er aftalerne i jordfordelingen for projektområdet indgået. 

Der er indgået aftaler med alle 18 lodsejere, således at lidt under 70 ha kan 
indgå i projektet. 

Den 20. august holder Jordbrugskommissionen møde med henblik på god-
kendelse af jordfordelingsplanen og afsigelse af foreløbig kendelse. Alle er 
velkomne, og der vil blive fremsendt en dagsorden I god tid før mødet. 
Skæringsdatoen for jordfordelingen er 1. september. 

Skov- og Naturstyrelsen indgår nu aftale med et ingeniørfirma om at udfær-
dige et detaljeret projekt. Det nøjagtige forløb af åen skal fastlægges, og 
dræn og grøfter skal findes og kortlægges. Der skal laves en detaljeret plan 
for, hvordan og hvornår arbejdet skal udføres. I forbindelse med dette ar-
bejde vil ingeniørfirmaet evt. opsøge lodsejerne. 

Det detaljerede projekt skal dernæst myndighedsbehandles efter vandløbs-
loven, hvilket blandt andet indebærer en offentlighedsfase. 

Desuden skal også Esbjerg Museum gennemføre en gennemgang af områ-
det, for at se om der skulle findes fortidsminder, eller andet af arkæologisk 
interesse. Museet vil evt. også kontakte lodsejerne i forbindelse dermed.  

Når alle tilladelser er givet, og selve anlægsarbejdet har været i udbud 
blandt entreprenørerne, får I besked om hvilket entreprenørfirma der skal 
udføre gravearbejdet. 

Forventningen er, at projektet kan gå i anlæg til foråret/sommeren 2009, og 
være afsluttet i løbet af efteråret. 

Skulle der være spørgsmål om eller bemærkninger til projektet er I meget 
velkomne til at kontakte mig på telefon 74 82 61 05 eller mobil 21 21 55 10. 

 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Hans Ole Hansen 
Biolog / projektleder 


