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Naturen
Karlsgårde Sø ligger øst for Sig og tæt ved Varde Å. Indtil 2010 med tilløb fra Ansager Kanal,
Holme Kanal og Varde Å.

Rum for
oplevelse,
fællesskab
og
indhold

Fristed for
børn og unge
i mødet med
en
unik natur

Søen blev til omkring 1920, som led i etable- ringen af Karlsgårde Værket. Vandkraftværket er
drevet af en turbine ved søens vestende, hvor
der er et vandfald på ca. 10 m fra søen ned til
Varde Å. Søen er med sine 80 ha den største
i
det sydvestlige Jylland.
I perioden fra 2. verdenskrig til 2010 var tilløbet
til søen væsentligt forøget p.g.a. vandmængden
fra Varde Å via Ansager Kanal. Efter afslutning
af Varde Å genopretningen i 2010, er tilløbet fra
Ansager Kanal fjernet, og tilløbet ført tilbage til
tiden før 2. verdenskrig, hvor Holme Å var det
væsentligste tilløb.
Karlsgårdeværket med udstilling, Tambours
Have og Nørholm Gods indeholder vigtig

©-Varde Kommune

natur- og kulturhistorie om området, ligesom
naturgenopretningen af Varde Å (snæbel projektet) har føjet endnu et kapitel til områdets
udvikling.

kilde: www.karlsgaarde.dk

Karlsgårde Friluftsliv
Karlsgårde området ligger geografisk centralt
i Varde Kommune, og dette gør det oplagt at
anvende området som base for udeliv samt
natur- og friluftsaktiviteter. Allerede nu er der
gode muligheder for lejrliv, fiskeri, kano- og
kajaksejlads, klatre-, vandre- og cykelture osv.
Det er målet at udvikle området med yderligere
faciliteter, aktivitetssteder og udstilling mv.,
idet området rummer natur- og kulturværdier
af stor formidlingsinteresse.

kilde: www.naturkulturvarde.dk
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