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Ansøgning om vandløbsregulering
Ansøger
Navn: På vegne af Starup Sogns Borgerforening – Holger Grumme Nielsen

Adresse: Hovborgvej 99, 7200 Grindsted

Telefon: 30297224                                                                             Email: hgn@vardemuseum.dk

Vandløb
Vandløbsnavn: Holme Å

Sted: Starup

Matrikelnr.: 4a Ejerlav og sogn: Sdr. Starup by – Vester Starup sogn

Formål med/ begrundelse for projektet

Etablering af en handicapvenlige lystfiskerplads og gangbroen derud til.

Beskrivelse af projektet
I 2016 blev udviklingsplanen for Starup-Tofterup udarbejdet. Udviklingsplanen indleder med byens vision, der 
fastslår, at naturen er omdrejningspunkt for byens udvikling. Desuden understreger udviklingsplanen, at Starup-
Tofterup er en by midt i naturen, og inviterer til, at den anvendes aktivt og rekreativt. I Starup-Tofterup har vi høje 
ambitioner om at bruge de skønne natur- og rekreative områder til aktiviteter for både beboere og besøgende ligesom 
byen ligger tæt på alt det, der er brug for; arbejdspladser, skole og dagtilbud, indkøb, fornøjelser og oplevelser lige i 
nærheden. Starup-Tofterup er en by midt i naturen og samtidig tæt på alt. 
Udviklingsplanen fastlægger 3 indsatsområder: Naturværdi – Fællesskab – Det gode liv. I alle 3 indsatsområder er 
naturen et gennemgående element. Udviklingsplanen belyser potentialet i Holme ådalen og foreslår etablering og 
opdatering af publikumsfaciliteter langs med ”Kyst til Kyst Stien”. Eksisterende overnatningspladser opdateres med 
shelters samt etablering af handicapvenlige stier og fiskepladser mv. 

Med nærværende projekt ønsker vi at kunne realisere endnu et af målene i Udviklingsplanen og tilføre byen nye 
funktioner. Helt konkret omhandler projektet anlæggelse af en handicapvenlig lystfiskerplads, hvorved der skabes 
bedre adgangsforhold, der skal gøre åen og den omkringliggende natur mere tilgængelig for alle. 
Projektet er tænkt sammen med de øvrige indsatsområder i udviklingsplanen. Holme Å’s naturværdier skal være i 
fokus, så det er muligt for alle at få kendskab og adgang til dem, ligesom der er gratis adgang til samtlige faciliteter. 
Det ligger implicit i projektet, at der skal udarbejdes information om faciliteterne, som eksempelvis kan findes på 
informationstavle ved Naturhuset, fiskeforeningers hjemmeside, Varde Kommunes hjemmeside osv. Grundtanken er, 
at faciliteterne skal bruges af såvel lokalbefolkningen som udefrakommende. 
Starup Sogns Borgerforening har nedsat forskellige arbejdsgrupper, der arbejder med udviklingsplanens forskellige 
delelementer. Foreningen til bevarelse og formidling af natur- og kulturmiljø i de danske skove, samarbejder med 
borgerforeningen om nærværende projekt. Lystfiskerpladsen vedligeholdes efterfølgende af Starup Borgerforening.

Vandløbets nuværende tilstand
- for rørlagt vandløb - for åbent vandløb
Rørenes diameter: Bundbredde:

Rørenes alder: Bundmateriale:

Type rør: Skråningsanlæg:

Fald: Fald:

Dybde: Dybde:

Andet: Andet:
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Udgifter til projektet
Overslag:150.000

Afholdes af: Starup Sogns Borgerforening 

Tidsplan – forventet
Igangsættelse: Når tilladelsen foreligger fra Varde Kommune (December 2021)

Afslutning: Marts 2022

Andre berørte lodsejere
Navn:

Adresse:

Matrikelnr.:                                                                              Ejerlav og sogn:

Navn:

Adresse:

Matrikelnr.:                                                                              Ejerlav og sogn:

Navn:

Adresse:

Matrikelnr.:                                                                              Ejerlav og sogn:

Vedlagte kort og tegninger
Oversigtskort: Vedlagt

Detailkort: 

Principskitse: Tegningsmateriale af den handicapvenlige lystfiskerbro

Vedlagte dokumenter
Naboerklæringer vedlagt: Ja:

Antal:
Nej: X

Andre vedlagte dokumenter: Tegningsmateriale + kort over broens forløb
Fuldmagt fra lodsejeren

Bemærkninger
Vi ønsker at fiskepladsen placeres på arealet i engen ved Smedebakken med udgangspunkt fra stien mellem de to 
kirkegårde. Menighedsrådet er indforstået hermed.

Vedlagt nærværende ansøgning findes tegningsmateriale af fiskepladsens placering, samt gangbroens forløb ud til 
fiskepladsen. 
Desuden fotos fra lystfiskerpladsen ved Karensminde som er opbygget efter samme model.

Ansøgers underskrift
Dato
19. maj 2021

Underskrift


