
 

 

Danmarks største naturprojekt:  
Prins Joachim byder 1000-vis af truede snæbler velkommen til Sønderjylland 
 
De udrydningstruede snæbelfisk, som nu kun lever i Danmark, har i det seneste århundrede haft me-
get vanskeligt ved at gå op i de sønderjyske vandløb for at yngle. Nogle steder har det endog været 
helt umuligt. F.eks. har en enkelt vandmølle i Tønder i mere end 400 år spærret fuldstændigt for 
snæblernes vandring videre op i Vidåen.  
 
Men nu tegner det lyst. Som en del af snæbelprojektet, som er Danmarks pt. største naturgenopret-
ningsprojekt, har Skov- og Naturstyrelsen lavet et vandløb, så fiskene nu kan passere vandmøllen. 
Samtidig er der skabt et helt nyt vådområde umiddelbart syd for Tønder. Området kaldes Nørresø og 
er på 90 hektar, hvilket rundt regnet svarer til 125 fodboldbaner.  
 
Den samlede bestand af snæbler i Vidåen er lige nu kun på ca. 3500 individer. Antallet forventes at 
stige betragteligt som følge af naturprojektet. 
 
Passagen forbi møllesøen og vådområdet indvies tirsdag den 22. september kl. 15 af. H.K.H. Prins 
Joachim, som er protektor for snæbelprojektet.  
 

• Programmet for indvielsen er vedhæftet denne pressemeddelelse, men kan også findes på: 
www.snaebel.dk 

 
Det nye vådområde er ikke alene til fordel for snæblen, men også for en lang række andre dyr og 
planter. Fuglene er nogle af de første, der indtager de nye vådområder. Og ved Nørresø er der f.eks. 
allerede set næsten 2000 krikænder, mange bekkasiner og brushøns. Endvidere er vandrefalken set 
jage henover det nye dige, og i sjapvandet finder fire eksemplarer af den sjældne sølvhejre lige nu 
deres føde.  
 
”Nye vådområder har høj prioritet i Danmark. Og Skov- og Naturstyrelsen arbejder også mange andre 
steder i landet for at genskabe tidligere vådområder, som for længst er tørret ud til skade for dyr og 
planter. Og vi vil løbende følge udviklingen i Nørresø”, siger Peter Ilsøe, skovrider ved Skov- og Na-
turstyrelsen, Vadehavet. Skovrideren understreger, at det nye vådområde ud over forbedringer for dyr 
og planter også giver befolkningen muligheder for naturoplevelser:  
 
”Folk er velkomne til at gå på digerne, og med det nye vådområde bliver der måske mulighed for at 
opleve sort sol nærmest på Tønders dørtrin. Og også lystfiskeriet i Vidåen oven for Tønder får bedre 
muligheder, når også laks og ørred får bedre mulighed for at komme videre op i åen”.  
 
Snæbelprojektet, der udføres i fire sydvestjyske åer, forventes at være færdigt i slutningen af 2010. 
Projektet støttes af EUs særlige LIFE-fond med i alt 60 mio. kr. Det skyldes, at fisken er på EU's liste 
over særligt truede og beskyttelseskrævende arter.  
 

Få mere at vide om snæblen og snæbelprojektet 
• www.snaebel.dk 
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