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Freddy Pedersen, Solbakken 
7, Esbjerg

Læserbrev: Den er en lille 
grå, uanseelig fugl, med en 
hæslig stemme. Men vor na-
turs mangfoldighed er værd 
at værne om.

Engsnarren havde, som 
trækfugl, et vigtigt yngleter-
ritorie i Varde Ådal. I århund-
reder blev høsten klaret med 
le. Det skete, når bonden var 
færdig på agerjorden. Og det 
passede engsnarren godt. For 

den ynglede sent.
Voldsomme, selvkørende 

maskiner afløste leen for cir-
ka 50 år siden. Tidligt på sæ-
sonen havde lucernemelsfa-
brikkerne ledig kapacitet, og 
når afgrøden fik rigelig kvæl-
stof, fik man et prima, prote-
inrigt foder – fint.

Men ikke for engsnarren. 
Før den helt forsvandt, blev 
der indgået aftaler med de 
fleste lodsejere omhandlen-
de tre parametre: 1. Ikke gø-
de. 2. Ikke høste så tidligt. 3. 

Og vandstanden skulle hæ-
ves til 10 centimeter under 
terræn. Det sidste havde eng-
snarren ikke ”bedt om”. Jeg 
har hørt om en enkelt rede 
siden. Men det var i en mark, 
udenfor området. Projektet 
lykkedes administrativt; men 
patienten døde.

Min iagttagelse af natu-
ren gennem 90 år, siger mig, 
at fuglen, uden centimeter-
mål, aner jordens fugtighed 
og fravælger et område, hvor 
reden kan sejle væk ved før-

ste regnskyl.
Beslutningstagere: Træd 

nu i karakter og tilbyd lods-
ejerne en foreløbig fortsæt-
telse af engsnarreprojektet, 
med hensyn til gødning og 
slættidspunkt.

Men sænk grundvands-
standen til de oprindelige 
30 centimeter.

Frels Engsnarren nu. Det 
var så tæt på.

Varde Ådal. 
engsnarren – succes eller fiasko

Henny Sørensen, Tjørnealle 
14, Agerbæk

Læserbrev: Jeg vil gerne hø-
re Varde Kommune, hvorfor 
indgangspartiet skal spares 
væk på Agerbæk Skole. Er 
det, fordi I så har flere pen-
ge til byfornyelse i Varde og 
til museet i Blåvand. Ups, 
der skal I jo også til at lave p-
pladser.

Er det kun i de små bysam-
fund, I kan finde ud af at spa-
re? Jeres kommunekontor 

kunne ikke blive fin nok.

svAr
Indgangspartiet på Ager-

bæk Skole skal ikke spares 
væk. Men der sker ændringer 
i forhold til de første forslag.

Ændringerne har ingen 
sammenhæng med de nævn-
te forhold, men skyldes ale-
ne, at priserne for anlæg og 
byggeri er steget markant, 
siden pengene blev afsat.

 Erik Buhl, borgmester, 
Varde Kommune

Sparetid. 
Indgangsparti på skolen

vAnd
express  
express5@jfmedier.dk

vArde: DIN Forsyning har te-
stet vandet på sine otte vand-
værker for to nye stoffer. Der 
er fundet ét stof på ét vand-
værk: Lerpøt Vandværk i Var-
de. Det drejer sig om stoffet 
DMS. 

Det er stadig usikkert, hvor 
forureningskilden stammer 
fra, men det er brugt til be-
kæmpelse af blandt andet 
skimmelsvamp i landbruget 
og gartnerier og i imprægne-

ring af træ fra 1973 til 2007. 
Det andet undersøgte stof 
1,2,4-triazol er ikke fundet i 
vandet på DIN Forsynings 
vandværker.

Fundet på vandværket er 
under den tilladte grænse-
værdi, men vandprøver viser 
overskridelser i grundvandet 
fra to ud af ti boringer tilhø-
rende Lerpøt Vandværk.

- Det er jeg rigtig ked af, for 
Lerpøt Vandværk er rigtig 
hårdt ramt. Sidste år fandt vi 
også DPC i drikkevandet, og 
vi har i rigtig mange år kæm-
pet med BAM i vores drikke-
vand i byen. 

- Jeg glæder mig dog over, 
at vores andre syv vandvær-
ker i Kvong, Bramming, Ribe 
og Esbjerg er gået fri i denne 
omgang, siger Anders Linde, 
der er bestyrelsesformand i 
DIN Forsyning i en presse-
meddelelse.

DIN Forsyning pointerer, 
at ingen af stofferne i det 
udpumpede drikkevand er 
over den tilladte grænsevær-
di, som myndighederne har 
sat. Derfor kan vandet stadig 
drikkes som normalt.

nyt kildefelt
Bestyrelsesformanden ind-

rømmer, at det er blevet en 
svær opgave at levere 100 pct. 
rent drikkevand uden spor af 
rester fra for eksempel sprøj-
temidler.

- Lige nu bliver vi reddet af, 
at vi kan blande vores grund-
vand op og komme under 
grænseværdierne. 

- Hvis flere af vores bo-
ringer bliver forurenet, kan 
vi ikke forvente at blive ved 
med det. Selv vores boringer 
i skoven ved Lunden er ramt 
denne gang. Derfor er løsnin-
gen, at vi finder et nyt kilde-
felt til drikkevandet i Varde, 
forklarer Anders Linde.

Pesticid-fund i Lerpøt Vandværk
dIN Forsyning pointerer, at ingen af stofferne i det udpumpede 
drikkevand er over den tilladte grænseværdi, som myndighederne 
har sat. derfor kan vandet stadig drikkes som normalt.

tviLLinger
express  
express5@jfmedier.dk

OksbøL: I forbindelse ned 
sportsfestivallen i Blåvands-
huk Rideklub samlede man 
hele tre par tvillinger, der er 
vilde med heste.

- Nu skal jeg hjem og pla-
ge mine forældre, om jeg ikke 
nok må både gå til fodbold 
og ridning, bekendtgjorde 
Asta Hymøller Mathiasen 
på ni år.

Sammen med sin tvilling-
søster Villa har de prøvet 
samværet med hestene og 
ridningen af på BRIK.

Også tvillingerne Nadia og 
Nynne Hansen på ti år har 
gået til ridning i denne uge, 
hvor BRIK har lagt heste, po-
nyer og en masse frivillige ti-
mer i arbejdet med at give 
børnene nogle gode ople-
velser sammen med dyrene.

Som det tredje tvillingpar 
har Henriette og Heidi Skou 
Nielsen været på pletten. De 
to piger har stået for sports-
festivallen og aktiviteterne i 

klubben hele ugen og under-
viser også eleverne på klub-
ben til hverdag.

– Vi syntes, at det kun-
ne være sjovt at være med i 
sportsfestivallen, og det kan 
måske give nogle nye elever 
og aktiviteter til klubben, 
fortæller søstrene i en pres-
semeddelelse.

De er på vej til at blive pro-
fessionelle hestepiger. Heidi 
skal til Sverige for at være 
groom hos en kendt dres-
surrytter, og Henriette glæ-
der sig til at komme til Island, 
hvor hun til hest skal drive få-
rene sammen for vinteren.

Der deltog i alt 15 børn i ri-
defestivallen i BRIK.

Rideklub scorer 
hattrick på 
sportsfestival

der blev scoret hattrick på tvillinger torsdag på Blåvandshuk 
Rideklub, hvor der var samlet hele tre tvillingpar til 
sportsfestivallen, som nu også har ridning på programmet. PR-
foto

Minibyen
express  
express7@jfmedier.dk

vArde: Under oprydning hos 
familien Hovedskou Larsen 
dukkede bedstefarens bille-
der fra Varde Miniby op i en 
lille æske. Og derefter blev 12 
fine, små billeder overdraget 
til minimurerne på Lundvej.

Tømrer Jørgen Hovedsk-
ou Larsen husker tydeligt sin 
morfars malerværksted. Det 
var her maleren Jens Emanu-
el Hovedskou malede de små 
billeder af nogle af de første 
huse i Varde Miniby. På det 
tidspunkt var han midt i 
80'erne og pensioneret, men 
fornemmelsen for pensler og 
farver var der stadig.

Jens blev født i 1882 i Var-
de og levede det meste af sit 
liv i her, dog med en afstik-
ker til Amerika i slutningen 
af 30'erne, hvor familien var 
nogle få år, inden de vendte 
tilbage til det vestjyske.

I mere end 40 år drev han 
malerforretning, og han var 

et aktivt medlem af hånd-
værkerforeningen, der i 1966 
var igangsættere til Varde 
Miniby. Derfor var det oplagt 
for den pensionerede maler 

at male nogle af de nye mi-
nihuse.

Hos minimurerne er man 
meget glade for de små ma-
lerier, som viser, hvordan hu-

sene så ud fra starten. Nogle 
af husene har efterfølgende 
fået andre farver, og det kan 
man ikke se på gamle sort/
hvide fotografier.

Oprydning resulterede i værdsat gave til Varde Miniby

Jørgen Hovedskou Larsen overrakte sin morfars små oliemalerier til minimurer Allan Blicher. 
Privatfoto


