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6800 Varde

Att. Anette Majland Pedersen

Ansøgning om lukning af grøfter i Alslev Marsk, Alslev

På vegne af berørte lodsejere, Nationalpark Vadehavet og Græsningsforeningen for Nationalpark 
Vadehavet ansøges hermed om tilladelse fra vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til  
lukning af en række afvandingsgrøfter. Det sker i et projektområde ved engområdet Alslev Marsk i Varde 
Ådal, som er omfattet af naturbeskyttelsesloven. Denne ansøgning drejer sig om etape 2 i projektet, hvor 
etape 1 med lukning af to grøfter samt etablering af 5 ”skrab” er udført i oktober 2021.

Beliggenhed: engområdet Alslev Marsk – ejerlav Alslev By, Alslev, 6800 Varde. Projektet omfatter en række 
matrikelnumre, som nævnes specifikt ved de enkelte ansøgte tiltag i beskrivelsen nedenfor, og ejernes 
navne og adresser fremgår af bilag.

Der henvises i øvrigt til vedlagte kort og fotos.



Formål og baggrund

Formålet med projektet er at lave et forsøg med øget vand i dette engområde, som er afgræsset af 
kreaturer. Det skal så vidt muligt øge områdets attraktivitet over for engfugle, her isæt vadefugle, se 
nedenfor.

Projektområdet ejes af 10 lodsejere, som alle er tilsluttet Græsningsforeningen Nationalpark Vadehavets 
græsningsprojekt i Alslev Marsk med deres jorder. Området plejes ved hjælp af græsning og høslæt fastlagt 
i kraft af en forpagtningsaftale mellem lodsejerne og græsningsforeningen. 
Græsningen påhviler én forpagter, som sørger for at hele projektområdet afgræsses ekstensiv – ca. 1/3 
efter et sent sommer-høslæt, som varetages af udvalgte lodsejere. Græsningstrykket holdes ekstensivt og 
fastsættes efter aftale med græsningsforeningen. 

Alslev Marsk er beliggende centralt i Varde Å’s brede ådal, og indrammes på flere sider af åens største 
slyngning vest for Varde, som ’slår et slag’ helt op lige syd for Janderup. Marsken er relativt lavtliggende, og 
den mest udbredte naturtyper er vedvarende græsarealer, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. 
Hele projektområdet har som en del af EF-fuglebeskyttelsesområde F49 Engarealer ved Ho Bugt status som 
Natura 2000-område.

 Alslev Marsk var tidligere, d.v.s. frem til 1980erne, en af de mest betydningsfulde dele af Varde Ådal som 
levested for karakteristiske engfuglearter som vibe, rødben, stor kobbersneppe og tilmed brushane. 
Antallet af disse engfugle er dog siden gået stærkt tilbage, men er fortsat alle potentielle for området, 
forudsat, at der tilvejebringes en drift og nogle hydrologisk forhold, som tilgodeser engfuglenes krav til 
levested og fødeforhold. Således er græsningsprojektet et vigtigt skridt i denne retning, da man hermed 
stimulerer udviklingen af enge med en større variation (slid, nedtrampede områder m.v.) og med en højere 
biodiversitet. Denne udvikling ønskes nu understøttet af, at der udvalgte steder i projektområdet skabes 
baggrund for, at der om foråret og først på sommeren kan opstå lavvandede, åbne vandflader, hvor bl.a. 
ynglende vandfugle kan drikke, bade, overnatte og frem for alt søge føde. I etape 1, udført i oktober 2021, 
er der anlagt 5 lavvandede søer, også kaldet ”skrab” ligesom der er lukker to grøfter.

Dette projekt skal således ses som et forsøgsprojekt, hvor målet er at lokke flere engfugle til. Der er 
planlagt en efterfølgende monitering, som skal følge op på effekterne af projektet.

Forberedelse af projektet:

Som forberedelse til projektet er der gennemført samtale med alle involverede lodsejere, som har vist sig 
indforståede med projektet. Dette er sket genne Nationalpark Vadehavets græsningsforening. Endvidere er 
der gennemført besigtigelser, og  den eksterne rådgiver Fuldendt samt denne underleverandør Landsyd har 
foretaget højdemålinger og undersøgelse af strømretning i den enkelte grøfter. Det redegøres for disse 
forhold i vedlagte notat fra Fuldendt af 9. december 2021 samt en række bilag, som er listet op nedenfor.

Økonomi, beløb ex, moms:

Entreprenørudgifter, maskinarbejde: 15.000 kr. (dækkes af nationalpark)

Opmålinger i terræn via landinspektør:    7.500 kr. (dækkes af nationalpark)



Ekstern rådgivning fra ingeniørfirma: 10.000 kr. (dækkes af Varde Kommune)

Desuden bidrager nationalparken med egen arbejdskraft til planlægning, organisering af det praktiske 
arbejde samt tilsyn med dette.

Konkrete tiltag - Grøftelukninger – jf. kort med grøftelukninger nr. 1-17:

Der søges om dispensation til lukning af en række grøfter for at holde mere vand inde på engene. Der 
skønnes ikke at være behov for regulering af stejle bredder. De fleste grøfter lukkes ved udløb til enten 
vandløbet mod syd, ”Ålegrøften” eller direkte til Varde Å. Dog er der flere interne lukninger længere oppe i 
systemet, hvor der både lukkes tværgående og længdegående grøfter (nr. 10, 14, 15, 16 og 17). Dette 
skyldes ønsket om at holde vand længere oppe i grøftesystemerne.

Lukningen af den enkelte grøft sker ved at der med gravemaskine fjernes noget jord i en skrå profil fra 
brinken af grøften ind ad, dvs. opstrøms, og denne jord bruges til at lave en ”prop” på ca. 2 m længde i 
højde som terrænet på begge sider. Denne ”afpropning” vil gå op til en højde på 10 cm under terræn, dvs. 
engjorden umiddelbart ved siden af grøften. Dette sker ved følgende lukninger jf. numre på kort: 1, 3, 4, 6a, 
6b, 7, 10, 11, 14b, 15b, 16b og 17. Af hensyn til risiko for oversvømmelse af vejen, som går nord gennem 
området, ligger grøftelukninger ved nr. 10, 14c, 15c og 16c 20-25 cm under vejkoten (se notat).

Derudover ønsker man at fjerne følgende ældre brønde med stemmeværker, som er anlagt i det tidligere 
projekt ”Operation engsnarre”: Nr. 7, 8, 9, 14a, 15a og 16a. Disse har iflg. græsningsforeningen ikke 
længere nogen betydning. Selve brønden (se foto vedlagt ansøgning) graves op og fjernes, og jorden 
jævnes og tilpasses til terræn, så det i praksis fungerer ligesom de ovennævnte nye grøftelukninger.

Her følger placering af de enkelte lukninger:

Nr. 1 – i skel mellem matrikel 15n, ejer Claus Christensen og 20b, ejer Preben Jensen

Nr. 3-4, - begge på matrikel 15n – Claus Christensen 

Nr. 6a – I skel mellem matrikel 10af, ejer Brian Nielsen og 1i, ejer Michael S. Nielsen

Nr. 6b + 7 – matrikel 1i, Michael S. Nielsen

Nr.8 – I skel mellem matrikel 1i, Michael S. Nielsen og 11c, ejer Preben Jensen



Nr. 9 – i skel mellem matrikel 51a, Preben Jensen og matrikel 16b, ejer Verner Bondesen

Nr. 11 – matrikel 1y, ejer Nivolo Aps.

Nr. 14a, 14b og 14c – i skel mellem matrikel 31f, Nivolo Aps. og 11d, ejer Jørgen Chr. Jørgensen

Nr. 15a,15b og 15c – i skel mellem matrikel 11d, ejer Jørgen Chr. Jørgensen, og 31d, Claus Christensen

Nr. 16a, 16b og 16c – i skel mellem matrikel 46b, ejer Skads Menighedsråd og 31d, Claus Christensen

Nr. 17 – matrikel 34, Brian Nielsen

Vi håber at ovenstående oplysninger med kort og fotos er tilstrækkelige til kommunens sagsbehandling, 
men vi står naturligvis – på vegne af bygherre og lodsejere – til rådighed for evt. yderligere spørgsmål.

Jesper Tofft, konsulent

Bilag:

- Lodsejeroversigt med adresser.
- Notat fra ekstern rådgiver Fuldendt af 9. december 2021
- Tabel over opmålinger
- Kort over opmålinger fra Landsyd
- Kort over grøftelukninger samt strømretninger på grøfter
- Fotos
- VVM-screeningsskema
-


