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Vidå - Omløbsstryg om spærringen  
ved Bachmanns Mølle 
  
Sønderjyllands Amt, Tønder Kommune 
 
Skitseprojekt 
 
Figur 1: Bachmanns Mølle og stemmeværket 
med 2 automatiske stemmeporte og en 
fisketrappe i midten (modstrømstrappe). 

 Figur 2: Teknisk oversigt over vandløbsstryget 
ved Bachmanns Mølle på baggrund af 
Orbicons skitseprojekt. 
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Baggrund 
Bachmanns Møller er beliggende ved Vidåen i Tønder ca. 20 km opstrøms åens udløb i 
Vadehavet (se figur 1). Bachmanns Mølle er en gammel vandmølle fra 1598. Snæblens og 
andre fisks spredningsvej videre op i Vidåsystemet har således været hindret i over 400 
år. Spærringen skal fjernes som en del af LIFE projektet om snæblen. 
 
Formål 
Formålet med projektet er at udvide gyde- og opvækstområder i Vidå-systemet for Snæbel 
samt at forbedre spredningsmulighederne hele året af vandlevende smådyr, planter 
tilknyttet vandløb og søer samt for alle fiskearter. 
 
Teknisk udførelse 
Spredningsvejen skal etableres som et vandløbsstryg, dels ved afspusning af den 
eksisterende mølledam, hvor så meget som muligt af det af det 2,5 m store fald udlignes 
og dels nedstrøms det eksisterende stemmeværk, hvor det tilbageværende fald udlignes i 
et mere traditionelt vandløbsstryg. Stryget etableres med gydebanker samt store sten og 
høller, som fungerer som hvilepladser for fiskene. Der etableres også passagemuligheder 
ved brinken for odder i form af banketter (se figur 2). 
 
Naturtype 
Vandløb. Vidåen er et vandrigt, langsomt strømmende vandløb med lille fald. 

http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Fisk/Snaebel.htm
http://www.snaebel.dk/Omr_akt/Omr_Vidaa
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Arter  
Snæbel og odder. 
 
Opdragsgiver:  
Sønderjyllands Amt 
Vandløbsafdelingen 
Hans Thiil Nielsen 
Jomfrustien 2 
6270 Tønder 
Telefon: 74335107 
 
Rådgiver: 
Hedeselskabet 
Miljø og Energi AS / Orbicon 
Lars Bo Christensen 
Jens Juuls vej 18 
8260 Viby J 
Telefon: 87386166 
 
Legal og planlægningsstatus 
Stryget vil få §3 status (fra 2007). Stryget er ikke en del af et habitat- eller 
fuglebeskyttelsesområde. Vidåen er B3 målsat.  
 
Skala 
 Regionalt. Stryget indgår i den sammenfattende forvaltning af Vidå-systemet. 
 
Virkning på flora/fauna 
Ukendt. Projektet vil formentligt have en gavnlig virkning på arter, som snæbel, laks, 
havørred, dyndsmerling, flodlampret, havlampret, majsild, stavsild og odder. 
 
Budget 
Anlægsomkostninger for faunapassage 1.000 kr. 
Forundersøgelser, opmålinger og geoteknik 35 
Anstilling og drift af arbejdsplads, interrimforanstaltninger 500 
Rydninger samt nedbrydningspladser mv. på stemmeværk 125 
Reguleringsarbejder, oprensninger i møllesø 100 
Etablering af spuns 2.360 
Etablering af øverste afsnit af stryget 1.200 
Reguleringsarbejder på stemmeværk, herunder indbygning af sten  300 
Etablering af nederste afsnit af stryget 2.705 
Øvrige reguleringsarbejder, herunder flytning af anløbsbro 145 
Rekreative tiltag i området 500 
Uforudseelige forhold, herinder usikkerheder (~10 %) 800 
Samlede anlægsomkostninger 8.770 
 
Evaluering  
Projektet er ikke evalueret endnu, da det stadig er i projekteringsfasen. 

http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Fisk/Snaebel.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Pattedyr/Rovdyr/Odder/Odder.htm

