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Pumpeanlæg med statsstøtte til Føns Enghave

Engang i 1800-tallet har greven på 
Wedellsborg ladet sine landarbej-
dere grave et par grøfter i Enghaven 
ved Tønnæsgård og ud til stranden 
mod Lillebælt. Et par af de naturlige 
strandvolde blev også forstærket, men 
på ingen måde har der været tale om 
et tørlægningsprojekt.
 Først da tidens hårde politiske vil-
kår gjorde det attraktivt at bringe selv 
de mere vandlidende arealer under 
plov, blev Enghaven forsøgt tørlagt.
 Den tyske besættelse i 1940 banede 
vejen for Rigsdagens gavmilde land-
vindingslov, der ydede økonomisk 
støtte til opdyrkning af naturarea-
ler. Grev Julius Carl Hannibal Wedell 
(1881-1963) på Wedellsborg Gods stod 
blandt de forreste i køen af støtteansø-
gere, og han blev også en af de ivrig-
ste ansøgere. I løbet af de fem onde 
år skaffede han sig støttemillioner til 
mindst fire projekter, og tørlægnings-
forsøget i Føns Enghave var et af dem.

 Grev Wedell havde i foråret 1943 
ansøgt om statsstøtte til at tørlægge 
Gamborg Nor, og 6. maj var to repræ-
sentanter for Statens Landvindings-
udvalg rejst til Gamborg for at holde 
møde med lodsejerne og greven. Dette 
møde blev klaret på bare 40 minutter, 
og da man derfor »havde lidt tid tilovers, 
blev man anmodet om at besigtige arealet, 
hvorved en senere rejse kan undgås«. Area-
let var Føns Enghave, der lå blot otte 
kilometers kørsel syd for Gamborg.
 Sammen med greven, godsforvalte-
ren, en forpagter, hele Grundforbed-
ringsudvalget for Assens Amtsråds-
kreds og en landinspektør drog man 

til Tønnæsgård ude på Fønsskov og 
vandrede derfra på besigtigelse i det 
lavliggende terræn med en kote på – 
0,1 meter.
 Enghaven blev beskrevet som »et ca. 
80 tønder land [44 hektar] stort lavtlig-
gende område, delvis oversvømmet af vand, 
for en dels vedkommende uden bevoksning 
og optrådt af kreaturer og i øvrigt græs-
klædt. De omliggende agre drænes til dette 
areal. Enghaven er ved en ca. 1,5 meter høj 
strandvold beskyttet mod havet. På denne 
strandvold har været opført et dige, som 
under storm og ca. 1,75 meter højvande i 
november 1941 blev skyllet bort, hvorved 
Enghaven og et stort område af de dyrkede 

Føns Enghave

Afvandet sø på 44 hektar på halvøen Fønsskov, syv kilometer direkte syd for Middelfart. 
Udgrøftet i 1800-tallet, men ikke tørlagt før 1950 og med betydelig statsstøtte til Wedellsborg 
Gods, der ejer området. Henligger i dag som halvnatur, men med permanet sø i nordenden.
Blev tidligere benævnt Sparretorn Enghave.
Kortene er fra 1780, 1812, 1866 og 1990.
Middelfart Kommune.
Koordinater: 6143812, 547851.

Pumpehuset fra 1956 virker noget nedslidt med 
rusttæret nedløbsrør og frostsprængte mursten, 
og der pumpes ikke kraftigere, end at en femtedel 
af Enghaven i dag ligger hen med permanent 
vandflade, mens hovedparten af resten atter 
har fået karakter af fugtig bund med tagrør og 
buske.
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marker blev oversvømmet. Enghaven er no-
get sandet, de omliggende marker består af 
frugtbar leret jord«.
 Greven havde endnu ikke ansøgt 
om støtte, da et egentligt projekt sta-
dig var under udarbejdelse, men man 
kunne dog oplyse, at der skulle opfø-
res en helt ny tre meter høj dæmning 
mod havet, en pumpestation og et 
system af afvandingskanaler.

Langvarigt og dyrt
Ansøgningen forelå i september 
samme år og lød på to tredjedele af 
77.000 kr. (1,64 mio. kr. i 2012-værdi) 
i tilskud til at inddige og afvande Eng-
havens 56 hektar, som arealet nu blev 
opgjort til. Projektet blev godkendt i 
oktober med en påtegning om, at 
det forventedes fuldført 1. december 
1944, men sådan kom det ikke til at 
gå.
 Først syv år senere blev arbejdet er-
klæret for færdigt, og yderligere fem 
år skulle der gå, før også regnskabet 
i 1955 kunne erklæres for afsluttet.
 Det var især påbudte standsninger 

af arbejdet, der udløste den store for-
sinkelse. Landvindingslovens formål 
var at bekæmpe arbejdsløshed, så i 
perioder uden ledighed blev beskæf-
tigelsesarbejderne sat i stå. Et generelt 
stop gjaldt for perioden maj til sep-
tember for alle de statsstøttede pro-
jekter, med mindre bygherren kunne 
opnå en dispensation fra Arbejdsmi-
nisteriet.
 Selv med en sådan dispensation 
kunne man ikke vide sig sikker, da 
den blev givet på vilkår af, at »de ved 
ovennævnte arbejder herefter beskæftigede 
arbejdere efter vedkommende offentlige Ar-
bejdsanvisningskontors nærmere bestem-
melse uophørligt afgår fra arbejdet, såfremt 
deres arbejdskraft måtte være nødvendig ved 
landbrugsarbejde eller arbejde i brændsels-
produktionen«.
 Projektet blev noget dyrere end 
beregnet. Den endelig pris ved af-
slutningen i 1950 lød på 105.770 kr. 
(1,86 mio. kr. i 2012-værdi) eller en 
overskridelse på 14 procent i sammen-
lignelige beløb. Landbrugsministeriet 
betalte to tredejedele af overskridelsen 
uden at kny.

Fin lille fuglelokalitet
Som så mange andre af besættelses-
tidens statsstøttede landvindingspro-
jekter var Føns Enghave ikke langtids-
holdbar. Omfattende sætninger i det 
udtørrede vådområde har utilsigtet 
genskabt den oprindelige lokalitet 
som et »lavtliggende område, delvis over-
svømmet af vand«.
 I den nordlige ende har der ligget 
en permanent sø i flere årtier, og den 
husede indtil for få år siden en betrag-
telig koloni af hættemåger på flere 
hundrede par.  I 2008 gjorde sågar et 
par af den sjældne sorthovedet måge 
yngleforsøg her.
 En fast bestand på 3-5 par gråstru-
bede lappedykkere holder til i søen, 
hvor der desuden yngler vandrikse. 
Grågæs i flokke på op mod 2500 ra-
ster i Enghaven. Krikænder, knaræn-
der og gråænder ses i søen i træktiden.

Kilder
Forfatterens besøg på lokaliteten, 15. april 2011.

Statens Landvindingsudvalg, j.nr. 570, Rigsarkivet.

Den overgroede dæmning mod havet ligner en naturlig strandvold, men er i virkeligheden forhøjet ganske betragteligt efter stormfloden i 1941, hvor det 
lave dige var skyllet helt bort. Trods det kostbare landvindingsprojekt fra 1956 er det kun den allerøstligste del af Enghaven, der er i landbrugsmæssig 
omdrift i dag. Resten ligger hen som halvnatur og vådområde.
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Fuglelivet i dag

Med tilladelse fra Dansk Ornitologisk Forening bringes her et uddrag af DOF-basen, der rummer et meget 
stort antal fugleobservationer fra alle betydningsfulde fuglelokaliteter i landet. Ønskes der en detaljeret og 
aktuel status for fuglelivet Enghaven-Fønsskov, så brug dette link: www.dofbasen.dk

Herunder ses en oversigt over de 132 fuglearter, som er registreret fra Enghaven-Fønsskov, pr. 23. februar 
2013. I parentes ses antallet af observationer og individer i alt.
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