VIDÅSLUSEN

Ca. 200.000 liter pr. sek.
Vidå er Danmarks 3. største vandløb.
Den gennemsnitlige vandføring er 17.000 l/sek
Vandføringen er o l/sek., når slusen er lukket og kan nå op omkring 200.000 l/sek., når slusen er åben.
Ådiger
I perioder med megen nedbør og sluselukning stiger vandstanden i åerne.
I de lavtliggende områder i Tøndermarsken er der ådiger langs Vidå og de større vandløb. Ca. 120 km i alt
Ådigerne forhindre at åvandet oversvømmer marskområderne.
Vand pumpes op
For at kunne udnytte det ca. 300 km2 lavtliggende marskområde omkring Tønder og Højer, afvandes det
kunstigt, ved at pumpe vandet op fra kanaler i marskområdet til Vidå.
I alt seks pumpestationer i Tøndermarsken klarer pumpningen; fem på dansk side langs Vidå og en på tysk
side ved Rudbøl sø.
Vand fra Tyskland
Vidåsystemets samlede afstrømningsområder / opland er på 1400 km2; heraf ca. 1/4 i Tyskland
Oplandet omfatter et område fra Vadehavskysten til højderyggen mellem Flensborg og Aabenraa.
Det vil sige, at nedbør der falder et par kilometer syd for Aabenraa, bliver transporteret via Vidåsystemet,
tværs over Sønderjylland og løber ud i Vadehavet gennem Vidåslusen.
Åerne får nyt liv
Et vidt forgrenet system af store og små vandløb, der samles i Vidå, sørger for at oplandet bliver afvandet.
I årene 1950-1970 blev mange af de naturlige vandløb rettet ud og uddybet (reguleret), for at forbedre
afvandingen.
I de senere år arbejdes der ved naturgenopretninger på at genslynge vandløb og genskabe våde enge.
Slusen
Vandet fra Vidå løber ud i Vadehavet gennem Vidåslusen i Det Fremskudte Dige.
Slusen består af 3 kamre med en samlet bredde på 20 m.
Yderst mod havet sidder 3 sæt selvlukkende sluseporte og inderst mod åen sidder 3 stormskodder som en
ekstra sikring.
Det Fremskudte Dige
i 1977 vedtog Folketinget, at der skulle bygges et nyt dige til sikring af bebyggelserne og landbrugsjorden i
Tøndermarsken.
Årsagen var en stormflod den 3.januer 1976, der truede med at gå over det eksisterende havdige (Højer
Dige), der var bygget i 1861.
Bygget 1979 - 1981
Havdiget blev bygget i 1979-1981 som et fælles dansk-tysk projekt. Der blev bygget 8,6 km dige på den
danske side og 3,6 km på den tyske side af grænsen.
Det strækker sig fra Emmerlev Klev i nord til Hindenburgerdæmningen (der går til øen Sild) i syd.
Diget blev bygget 1.400 m vest for og parallelt med Højer Dige.
Det nye dige kaldes:
"Det Fremskudte Dige"
Diget beskytter Tøndermarskens 15.000 beboere og 12.000 ha jord med Stormfloder.

