
Tur ved Karlsgårde sø

Kør fra Varde til sig og følg skiltene til Karlsgårde: Karlsgårde ligger 
øst for Sig og sæt ved Varde å.

Karlsgårde sø med sine 108 ha, den største sø i sydvest Jylland. søen er 
en kunstig opdæmmet sø, som før opretningen af Varde å, fik vandet 
fra Ansager kanal, Holme kanal og Varde å.
Søen blev etableret i 1921 i forbindelse med, at Karlsgårde værket 
skulle etableres.
Karlsgårde værket skulle drives ved hjælp af turbiner. Der blev et fald 
på ca 10 meter fra søen og ned til varde å.
Inden søen kunne etableres var der nogle gårde der skulle fjernes, og 
der skulle bygges en dæmning så vandet kunne opstemmes.
Arbejdet med etablering af kanaler og dæmning, forgik med 
håndkraft, og der blev bygget barakker til de arbejder der kom fra 
andre byer.



De huse er ligger i Karlsgårde by, er oprindelig bygget til de 
maskinmestre der var ansat på værket, i dag er de beboet af 
privatpersoner.
Værket er åben for offentligheden, blandt andet når der er Karlsgårde 
dag som ligger først i september.
I tårnet er der en udstilling, som er åben for besøgende, og som 
fortæller lid om værket.
Skulle du få lyst til en fisk, så kan der fiskes i søen, men fiskene må 
ikke sælges da søen er forurenet af det spildevand Grindsted værket 
lukkede ud, men det meste af det kviksølv der blev udledt, er 
indkapslet på bunden af søen.
Undersøgelser har vist, at søen er ren, så den kan bruges til badesø.



Turen rundt om søen, kan starte ved værket, der er en P-plads lige forbi 
værket.
Hvis du går rundt om søen med uret vi du komme til at gå på diget som 
blev etableret  da man lavede søen, for at vandstanden kunne blive så høj, 
at der ville være vand til værket.

Turen rundt om søen er ca 5,5 km og du kommer til at gå på skovstier det 
meste af vejen rundt.



du kommer forbi den gamle campingplads som blev ryddet for år 
tilbage. 
Turen går også forbi Rolandhytten som i dag er ejet af Y`s Men`s Club 
Varde og kan lejes til forskellige arrangementer.

Når du kommer til stemværket og går over broen kommer du til 
Tambours have som har åben i sommerhalvåret.

Når du fortsætter over broen kommer du til lidt blandet underlag, men 
det vil stadig være en skov/hede sti, og der er i perioder noget blødt og 
smadret. 
 



God tur
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