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Baggrund:

At skabe fri passage endnu længere op i Ansager Å systemet.

Naturstyrelsen har august 2016 opkøbt vandindtagningen ved Ansager Mølles

Dambrug. Dette indebærer, at dambruget helt nedlægges og opstemningen ved

Ansager vandmølle forlægges, hvorved »Den gamle Vandmølle« ikke længere vil

modtage vand fra åen. Ansager Å’s forløb bibeholdes næsten uændret, i stedet

etableres et stryg på stækningen mellem dambrugets begyndelse mod øst og til

udløb i åen ved øen, således at der opnåes et gennemsnitligt fald på 35‰.

Med dambrugets centrale beliggenhed i Ansager by, er der et meget stort ønske

om, at arealet kan udlægges som et rekreativt område for byen. Dette vil betyde

et stort frirum helt tæt på byens centrum, samt give et øget herlighedsværdi for

de tilliggende boligområder.

Områdets fremtid har en overordentligt stor bevågenhed fra byens borgere, og

der har været mange forslag til anvendelse.

Et projekt herfor er medtaget i Ansager Byudviklings ”masterplan”

med følgende ordlyd:

• Det skal påtænkes hvordan dambruget kan lægges ud til et naturområde,

herunder en række søer, med hver deres anvendelsesområde. Eksempler på

disse kunne være: Put and take fiskeri, sø anlagt for at fremme et frodigt

fugleliv, sø til fritidsaktiviteter som modelbådssejllads, skøjteløb mv.

• Områdets eksisterende stisystemer kædes sammen med gangbro over åen

mod øst.

• Lave det eksisterende fiskehus om til servicebygning med toiletter el.lign.



Forudsætning:

Alle disse tanker forudsætter selvfølgelig, at der kan opnåes en aftale om anvendelse
med områdets lodsejere som p.t. er Ansager Menighedsråd og Henry Berthelsen, samt
betingelserne herfor.

Anvendelse:

Arbejdsgruppen vedr. Ansager Dambrug har udarbejdet et projektforslag for området.
Bilag vedhæftet som PDF.

Beskrivelse:

Der tillades et begrænset indtag af vand fra Ansager Å i den østligste del af området, som
føres ind i Henrys Sø via eksisterende underføring under Fiskerivej.

Forbindelsen mellem Henrys Sø og Ådalssøen sker via bevarelse af et stykke af den
nuværende tilløbskanal mod Syd.
Forbindelse mellem Ådalssøen og Præstesøen sker via eksisterende tilløbskanal mod
nord, som dog slynges.
Afløb fra Præstesøen gennem eksisterende opstemning, som kan styre vand-niveauet i de
tre søer.
Afløbet sker til den eksisterende vandløb mod nord (kaffeåen), til udløb i Ansager Å ved
Søndergade.
Alle forbindelser mellem søerne sker ved rørlagt underløb.

Bro (1) ved Søndergade fjernes og rørlægges.
Bro (2) overfor vandmøllen fjernes, da forbindelse mellem kaffeåen og Ansager Å ved

vandmøllen sløjfes.
Bro (3) ved afløbskanalen fra fiskeriet sløjfes.

Ny bro etableres i områdets østlige ende, så Egedalen og NaturPark Ansager forbindes.
Endvidere renoveres eksisterende bro mellem Egedalen og Præstevangen i den vestlige
ende.

Når den overordnede plan for området er godkendt, planlægges etablering af stier,
beplantninger, rekreative områder mv.

Beplantning skal ske i pagt med den omkring liggende natur, men med minimal vedigehol-
delse for øje.
Området kan evt. vedligeholdes med hjælp fra naturens side.

Arbejdsgruppen er et samarbejde mellem Ansager Byudvikling, Ansager Borgerforening
samt lodsejerne.


