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OVERSIGTSKORT
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BESKRIVELSER
Nysø er en tidligere grusgrav sø i Varde Søndre Plantage, beliggende i et skovområde, ca. 5 km syd for 
Varde by. Nysø er næringsfattig men uklar og, har en sigtdybde omkring 0,5-1 m. Det skyldes sandsynligvis 
humus stoffer og opslæmmet ler. Der er ingen til- eller afløb og vandstanden er bestemt af 
grundvandsstanden. Der er skiltet med fiskeri forbudt og krav om hund i snor ved badesøen, men ellers er 
der udsigtspunkt, bålhytte, bålsteder og shelters tæt ved søen, samt hundeskov og mountainbikebaner i 
området.

I den nordlige ende af søen er der udlagt en flydespærring, som i dag bruges til svømmetræning af 
børnefamilier og mindre gode svømmere. Indenfor dette område er søbunden udjævnet med et mere jævnt 
fald og uden dybe huller. Tidligere var badning kun tilladt indenfor dette område, men der er i dag åbnet op 
for badning i hele søen. Søen er ca. 1 km i omkreds. Søbunden består af sand, grus og sten. Der bades 
forsat primært fra ca. 500-600 meter af søens nord og vestlige side.

Den tidligere råstofindvinding foregik ved at suge sand op med pumpe, 
hvilket har efterladt dybe huller i søbunden på op til 8-10 meter dybde. 

Der blev forud for etablering af grusgravsøen som badesø, gennemført en 
international risikovurdering i 2012. Skrænter og søbund er blevet 
efterbehandlet og udjævnet flere gange. Senest i september 2019 efter, at 
en dykkerundersøgelse konstaterede, at der forsat var farlige drop-of 
huller ved kun 2-3 meters vanddybde. En gravemaskine med ca. 20 meter 
lang arm blev brugt til at udjævne søbunden (se foto).

Der er opsat 2 af Trygfondens sikkerhedsskilte med advarsel om, at der 
er dybt vand og stejle skrænter samt, at børn skal holdes under opsyn. 
Dertil er badevandsprofilen skiltet 3 andre steder. Her oplyses yderligere 
om farerne ved badning i tidligere grusgravssøer.

Nysø har redningsnummer A 821, som vises på 2 skilte. Der er kun én 
adgangsvej med en aflåst bom. Koden til låsen er registreret i tabellen hos 
redningsnummeret og 112.

Der er mange ønsker om forskellige, rekreative aktiviteter for Nysø og hele området. Stedet bliver mere 
og mere populært. Specielt på varme sommerdage og lune sommeraftner har der være mange gæster i 
2020. Der blev givet tilladelse til salg af is og pølser i 2020, samt afholdelse af kurser i bl.a. ”stand up paddle 
board”. De konflikter som populariteten medførte, kunne løses med ekstra skraldespande og flere 
parkeringspladser. 
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Risikopointtabel

Point Risiko Konklusion

Moderat til høj En større risikovurdering bør anbefales

20-39 Lav til moderat En større risikovurdering kan anbefales

<20 Lav En større risikovurdering anbefales ikke

40-59 Moderat En større risikovurdering kan anbefales

> 70 Høj En større risikovurdering anbefales

60-69
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KONKLUSION
Forudsætninger
Denne risikorapport giver en indikation af risikoniveauet på badestedet og er udført 
under vejrforhold, der er de mest fremherskende på dette badested, med 
vindhastigheder under 7 m/s. Risikovurderingen kan udføres hele året. Det tilstræbes 
dog, at vurderingen sker under dagstid og, hvor der normalt er flest badende. 
Risikorapporten kan anvendes ved vurdering af risici ved badesteder som strande, 
badebroer, havnebade eller bassiner. Dog kun for naturligt vand, dvs. ikke 
svømmehaller og lignende. Vurderingen af risici er kun betragtet ud fra de badendes 
sikkerhed. Risikorapporten dækker et badeområde på maksimalt 750 m længde, og 
foretages af en ILSE medlemsorganisation eller delegeret certificeret specialist. 
Risikorapporten kvalitetssikres af en risiko assessor. Rapporten er gyldig i et år.

Konklusion
Dette badested er vurderet egnet til badning under normale forhold, med en lav til 
moderat risiko for badende. Almindelig opmærksomhed, ansvarlighed og viden om 
badning i grusgravssøer forudsættes for denne vurdering. 

Ansvarsfraskrivelse
Denne risikorapport er alene vejledende, og ethvert ansvar i forbindelse med denne 
rapport fraskrives. Rapportens ophavsret i Danmark tilhører Rådet for Større 
Badesikkerhed.

Anbefalinger
Det anbefales ikke at gennemføre en større risikovurdering på nuværende tidspunkt. 

Derimod anbefales det, at der gennemføres en undersøgelse og evt. kortlægning af 
søbunden efter den seneste udjævning i 2019. Derved kan de dybe huller evt. 
markeres på oversigtskortet. 

Hvis stedets popularitet og besøgstal øges, således at søens sydøstlige område bliver 
udnyttet mere, bør det også overvejes at opsætte oplysningsskilte og redningsudstyr i 
dette område. 

Ellers ingen yderligere anbefalinger. 

1. Assessor: 23-10-2020 /Anette Majland Pedersen, Varde Kommune

2. Assessor: 8-1-2021/ Erik Bech, Rådet for Større Badesikkerhed

Dato:8/1 2021


