Forslag til Budget 2020-2023

Genopretning af Holme Å og ådalen
Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag
Varde Kommune har siden 2013 arbejdet på at få genoprettet Holme Å fra Hostrup
stemmeværk til udløbet i Varde Å og få genskabt de lysåbne enge langs vandløbet.
Byrådet vedtog d. 3. oktober 2017 VVM redegørelsen, og Naturcentret har i 2018
arbejdet intens på finde den nødvendige finansiering til projektet.
Projektøkonomien for genopretningen af Holme Å og ådalen er ca. 27,5 mio. kr.
Byrådet afsatte i 2016 5 mio. kr. til projektet, og nu er der opnået støtte fra fonde
på ca. 20 mio. kr. under forudsætning af at Varde Kommune finansierer de 2,5
mio. kr., som mangler for at projektet kan realiseres.
Hertil kommer ca. 5 mio. kr. til formidling og friluftsliv, Det er Naturcentrets
vurdering at der er flere fonde som kan være interesseret i at give støtte til disse
tiltag, men at det først er relevant når genopretningen af Holme Å og ådalen er
påbegyndt.
I forbindelse med projektet overtager Varde Kommune en række driftsopgaver fra
SE, som vurderes at være ca. 300.000 kr./år.
Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Genopretningen af Holme Å vil betyde, at der genskabes et helt unikt vandløb og
tilhørende ådal.
Projektet betyder øgede muligheder for et øget brug af området til
friluftsaktiviteter og gode naturoplevelser, både i kano, på Holme Å stien, og i
Øselund. Gennemførelse vil således skabe forbedrede rammer til at udfolde den
kommercielle oplevelsesøkonomi i området, og ligeledes være med til at
understøtte kommunens udviklingsstrategi, bl.a. ved at skabe muligheder for øget
friluftsturisme i området langs Holme Å og Karlsgårde Sø.
Økonomi
Beløb i 1.000 kr.
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

Drift
Anlæg

2020

2021

2022

2023

300

300

2.500

Personalekonsekvenser
I projektet er der medtaget økonomi til en midlertidig normering, som skal aflaste
de eksisterende projektmedarbejdere i Naturcentret, som vil skulle arbejde med
Holme Å projektet.

