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Her kan blæsten
trænge helt ind i din krop
og gøre den lettere
så du kan løftes op
af svanernes vingesang.
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Når jeg ånder ind
følger en lyd eller et syn med.

Lærkesangen svæver i mine blodårer
rådyr springer i mit bryst
viber skriger i mine fingerspidser.

I dette landskab kan jeg iklæde mig
uendeligheden.
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Med Skjern Enge har Danmark fået et nyt internationalt værdifuldt 
naturområde, som byder på mange unikke naturoplevelser for børn 
og voksne. Skjern Enge er udpeget som Natura 2000 område og 
indgår dermed i det nationale netværk af beskyttede naturområder.
Anlægsarbejdet i et af Nordeuropas største naturgenopretnings-
projekter sluttede i 2002 og den nedre del af Skjern Å slynger 
sig igen gennem våde enge og søområder til Ringkøbing Fjord. 
Planlægning og gennemførelse af naturprojektet tog 15 år.
Fremover vil der være mulighed for at følge med i, hvordan 
landskabet og naturen udvikler sig gennem naturlige processer 
og gennem en pleje af de våde områder, der i århundreder har 
skabt levesteder for et værdifuldt og varieret plante- og dyreliv. 
Der er allerede synlige resultater. En lang række vandløbsplanter 
er igen vandret ind i Skjern Å. Odder og laks trives godt, og i 
vådområderne kan der året igennem ses mere end 200 forskellige 
fuglearter. 
For fuglene er der skabt et værdifuldt rasteområde på en af 
Europas vigtigste trækruter langs den europæiske vestkyst. Det 
nye naturområde er et led i en samlet bevaring af enestående 
vestjyske natur- og kulturværdier fra Hanstholmreservatet i nord 
til Tøndermarsken i syd. 
Skjern Enge tiltrækker i dag besøgende fra både nær og fjern. 
De mange stier, broer og trækfærger, gør det muligt at komme 
rundt til fods, på cykel og til hest. Hertil kommer, at publikums-
faciliteter, og specielt de velplacerede fugletårne, gør det lettere 
at komme tæt på naturen og de store naturoplevelser. Men der er 
stadig masser af  plads til også at opleve naturen på egen hånd.
Hæftet fortæller historien om Skjern Ådalen, om naturen og de 
mange muligheder for natur- og kulturhistoriske oplevelser, der 
findes året rundt.

Skov- og Naturstyrelsen ønsker alle velkommen og rigtig god 
fornøjelse i naturområdet Skjern Enge. 

Vandranken findes kun på få lokaliteter i Vestjylland bl.a. i Skjern 
Enge. Den er truet af udryddelse i Europa. Vandranken overle-
vede afvandingen i 60-erne i den såkaldte Sydlige Parallelkanal. 
Den findes stadig på den tilbageværende strækning af kanalen, 
men er nu også fundet i den genskabte Skjern Å.
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Udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, 2005.
Tekst og tilrettelægning: Johannes Bach Rasmussen.
Tryk: Glumsø Bogtrykkeri a/s
Oplag: 5000 
ISBN: 87-7279-608-1. 
Hæftet fås også i en engelsk og tysk udgave.
Eftertryk tilladt med angivelse af kilde.

Fotos og tegninger: Peter Bundgaard (forside, 2, 15, 33 øverst, 
37 nederst), Niels Lisborg (1, 39 nederst til højre, 46 til højre), 
Poul Toft (4, 26 nederst, 34, 51 nederst, bagside), Hanne og Jens 
Eriksen/Biofoto (6), Lars Gejl/Biofoto (7), Morten Kjærgaard (8, 
10, 13, 16 nederst, 28, 30, 40, 45 øverst til venstre, 45 til højre, 
46 til venstre, 47), Skjern-Egvad Museum (12, 14, 16 øverst, 17 
øverst, 35 øverst), Jan Winther (18, 24, 27 til venstre, 31), Bert 
Wiklund (22 øverst, 23 øverst, 42), Marianne Linnemann (22 
nederst, 25 nederst), Bent Lauge Madsen (25 øverst), Palle Uhd 
Jeppesen (26 øverst, 27 til højre), Tage Madsen (30 til højre, 33 
nederst), Johnny Madsen/Biofoto (36 nederst), M. Thomassen 
(37 øverst), Erik Thomsen/Biofoto (36 øverst), Tandrup Natur-
film (39 øverst, 39 nederst til venstre), Randers Kunstmuseum 
(45 nederst til venstre), Gert S. Laursen/Biofoto (51 øverst), 
Parabole (48-49).

Pris: 45 kr.
Hæftet kan bl.a. købes hos:
- Frontlinien, Rentemestervej 8, 2400 København NV.           

Tlf. 70 12 02 11. E-mail: frontlinien@frontlinien.dk.
- Skjern-Egvad Museum, Bundsbæk Mølle, Bundsbækvej 25, 

6900 Skjern. Tlf. 97 36 23 43. 
 E-mail: museum@skjern-egvad-museum.dk 
- Skjern Turistservicekontor, Bredgade 55, 6900 Skjern.         

Tlf. 97 35 18 55. E-mail: turist@ringkobingfjord.dk.

Digtet bagest i hæftet er tidligere udgivet i haikusamlingen 
”Rimgræs” på forlaget Lindhardt & Ringhof, 2003. De øvrige digte 
er skrevet til dette hæfte af forfatteren Lone Munksgaard Nielsen. 
LMN blev født i 1968 i Kloster ved Ringkøbing og voksede op 
i Tarm. Siden 1993 har hun fået udgivet syv digtsamlinger for 
voksne, senest ”Rimgræs”, og ”Skæbnen og mig” for børn.
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Den vestlige del af Skjern Ådalen med deltaet og Ringkøbing 
Fjord, 2002.  Skjern Åens nye slyngninger er gennemført som led 
i naturprojektet. 
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Både Skestork og Rørdrum er nye ynglefugle i naturområdet. 
Det er begge truede fuglearter der er beskyttet af internationale 
konventioner. Rørdrummen er en brun hejre der holder til i 
rørskoven og sjælden ses. 
Den hvide Skestork, der er lidt mindre end den hvide Stork, er 
karakteristisk ved sit flade og afrundede næb, der minder om en 
ske. Med det flade næb kan den filtrere småfisk, haletudser og 
smådyr fra vandet.

Er det ikke en Skestork dér
selvom den vist ryster på hovedet.

Skynd dig kom – her er måske fler
du kan få rekorden i området. 
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Det lyder som om, den gør kur til blæsten
mens den står og gemmer sig i rørskoven.

I stormvejr er det svært at afgøre
om man hører en Rørdrum eller vestenvinden
selvom fuglens ensomme kalden
har en mørkere og dybere klangbund.
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LIDT OM ÅDALENS HISTORIE

 Siden oldtiden har områdets beboere levet af jagt, fiskeri og 
landbrug. For landbruget var ådalen en oase i det ufrugtbare og 
sandede Vestjylland. De rige naturressourcer gav området en 
befolkningsmæssig og økonomisk position. Det understreges af, at 
både kronen og bispedømmet i middelalderen har haft besiddelser 
i området. Det gælder bl.a. Lønborggård – tidligere Lønborg 
Bispegård - der ses til venstre på fotoet. Både kronen og kirken 
havde store interesser i ådalens fiskeri, kvægbruget samt told fra 
trafikken over dalen. Denne trafik udgør et særligt kapitel i ådalens 

historie og der er bl.a. fundet rester af en gammel middelalderbro i 
forbindelse med gennemførelse af naturprojektet.
Fotoet illustrerer også problemerne med at passere ådalen. Ved 
højvande var den helt eller delvist oversvømmet. Det illustrerer 
også de problemer som landbruget var udsat for, når engene blev 
omdannet til sø. 
Fotoet er taget fra fugleskjulet, der ligger på Lønborggårdvej øst for 
Lønborggård. (Adgang til skjulet ad sti som går gennem et levende 
hegn). 
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Bakkeøer, hedesletter og ådal
Landskaberne omkring ådalen repræsenterer væsentlige danske 
landskabstyper fra de sidste to istider og op til nutiden. 
Aldersmæssigt udgør de et spænd på ikke mindre end 150.000 år.
Lønborg Banke med Lønborg kirke hører til den såkaldte Varde 
Bakkeø. Den er ca. 150.000 år gammel og fra næstsidste istid. Det 
skovklædte bakkedrag nord for ådalen er Skovbjerg Bakkeø fra 
samme periode. 
De lavtliggende områder omkring bakkeøerne er hedesletter 
fra sidste istid og ”kun” ca. 12.000 år gamle. De er dannet af 
smeltevand fra den is, der kun nåede frem til midten af Jylland. Det 
samme er ådalen, hvis hovedform er dannet af en stor smeltevands-

LANDSKABETS DANNELSE 
Fra 150.000 år gamle bakkeøer til nye og dynamiske landskaber 

flod, der har gravet sig ned i terrænet. Smeltevandet overskyllede 
ikke de højtliggende landskaber – bakkeøerne - fra næstsidste istid. 

Ådalens landskab er dannet efter istiden
Selve ådals-landskabet, hvor naturprojektet er gennemført, er 
dannet efter istiden bl.a. af materiale som åløbene har medbragt 
og aflejret. Det er sket i et dynamisk samspil mellem mange 
kræfter i en af landets største flodmundinger, bl.a. strøm, bølger, 
sandfygning, tidevand samt marsk– og tørvedannelser. 
Landskabet er under stadig geologisk forandring. Der sker daglige 
ændringer i deltaet, hvor nyt land er under dannelse. Og det kan ses 
på åløbenes stadige erosion i åbund og brinker.   
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Lønborg Kirke ligger på kanten af den gamle bakkeø, områdets 
ældste geologiske dannelse. I forgrunden ses det nye landskab 
i ådalen. Fotoet er fra fugleskjulet der ligger på dæmningen på 
vejen mellem Lønborg og Skjern. Fugleskjulet, der også kan 
anvendes som udsigtstårn, er forsynet med en rampe af hensyn til 
gangbesværede og kørestolsbrugere. 
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Engene gav grundlag for kvægbrug
Ådalen har i århundreder været en oase for landbruget i de 
magre vestjyske egne. Landbrugets produktion var baseret på 
selvforsyning, og landbruget var tilpasset naturen: de frodige enge 
gav grundlag for kreaturhold. 
Det afgørende var, at engene gav føde til kreaturerne året rundt: 
frisk græs om sommeren og hø til vinteren. Indkøb af vinterfoder til 
dyrene hører nyere tid til, og foderroer kom først til egnen omkring 
århundredeskiftet.

Åen gøder engen
Hvordan kunne ådalens enge hvert år give godt græs og hø uden 
tilførsel af gødning? Det sørgede åen for. Vinter og forår løb 
den normalt over sine bredder og aflejrede ”gødning” i form af 
næringssalte og organisk materiale. Åen blev samtidig ”renset” for 
disse stoffer, som derfor ikke forurenede vandet i Ringkøbing Fjord.

Engen føder ageren
Et gammelt mundheld siger, at ”engen føder ageren”. Engene gav 
mulighed for kreaturhold, der gav staldgødning. Denne gødning 
blev anvendt på agerjorden og ved nyopdyrkning af heden. 
Landbrugene langs åen havde derfor også god agerjord. 
Alt i alt var landbruget i meget fin overensstemmelse med 

DET GAMLE LANDBRUG I ÅDALEN
Dalen var en vestjysk oase, hvor landbruget var tilpasset naturen

naturgrundlaget, der blev udnyttet optimalt efter datidens 
muligheder.

Det uberegnelige vand
Godt nok var åen livgivende, men den var samtidig uberegnelig. 
Der var oversvømmelser i utide pga. stærkt regnskyl eller højvande 
i fjorden. Dalen kunne fremtræde som én stor sø. Tab af et års 
vinterfoder var en alvorlig sag for jævne landbrug i tider, hvor 
statsstøtte til produktionstab lå udenfor rækkevidde.
Forsøg på regulering af åens vand har derfor fundet sted i 
århundreder: engvandingskanaler, afvandingskanaler, diger samt 
udretning og oprensning af åløb. Hovedformålet var, at opnå 
dyrkningssikkerhed for engbruget. F.eks. byggede man sommerdiger 
omkring åløbene, så man undgik de værste oversvømmelser, når 
køerne var på græs eller høet skulle bjerges.

Nye tider
Efter 2. verdenskrig skete der store ændringer i landbruget: 
mekaniseringen blev øget, arbejdskraften vandrede til byerne, 
foderplanter blev dyrket til vinterfoder – og afløste høet – og 
handelsgødning blev indkøbt til kornmarkerne. Prisen på arbejdskraft 
steg og det samme gjorde behovet for fødevarer. Forudsætningen for 
en radikal ændring af landbruget i ådalen var til stede.

36735_Indhold_NETTET.indd   12 04/05/05   14:05:28



Landmændene har altid forsøgt at øge dyrkningssikkerheden i 
ådalen. Kortet viser den nederste del af ådalen og deltaet, som 
situationen var i 1911. Rød farve viser Fortegrøften. Denne grøft 
blev gravet i begyndelsen af 1900-årene og er et eksempel på, 
hvordan man søgte at lede vandet bort fra ådalen så hurtigt som 
muligt. Gravningen af Fortegrøften betød at vandet løb direkte 

til fjorden, og at den store å-slyngning nord for Fortegrøften blev 
tørlagt. Herved blev de omgivende enge mere tørre og sikkerheden 
mod oversvømmelse ved høj vandstand blev mindsket. 
Å-slyngningen, som blev erstattet af Fortegrøften, er i dag genskabt 
som en del af naturprojektet. 

GØDNING

GØDNING

AGER ENG Å

HØ OG VINTERFODER

VAND OG 
GØDNING

Modstående side: Arbejdet med høbjergningen var hårdt, og 
krævede meget arbejdskraft. Alle deltog i arbejdet: børn, forældre, 
bedsteforældre og tjenestefolk. Her beboerne på en gård ved Borris. 
For mange gårde i de nærliggende sogne var der op til 15 km’s 
kørsel med hestevogn inden man nåede engstykket. Vejen gennem 
ådalen var en labyrint med enge, sumpe, snoede åløb, småsøer og 
spange. Kun lokalkendte kunne finde vej. 

Åen gøder engen. Engen gøder marken. Landbrugene i 
Vestjylland lå i gamle dage langs ådalene. Det var kvægbrug, hvor 
engene gav frisk græs i sommerhalvåret og hø til vinteren. Engene 
blev vandet og gødet af åen. De årlige oversvømmelser efterlod 
næringssalte og organisk materiale. Staldgødningen var nødvendig 
for agerjorden. Heraf mundheldet: ”Engen føder ageren”.

En lille del af Fortegrøften er bevaret som et minde om det gamle 
landbrug i dalen omkring 1900-årene.  I baggrunden anes den nu 
genskabte å, som Fortegrøften i sin tid tørlagde, og hvor vandet nu 
igen løber frit over 100 år senere.
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En barriere for den vestjyske landtrafik 
Skjern Ådalen var en barriere for den nord-sydgående landtrafik 
langs kysten i det vestlige Jylland. Rutens betydning kunne i 
middelalderen sammenlignes med den midtjyske Hærvej. 
Den brede og fugtige Skjern Ådal var måske et af de mest 
uvejsomme områder i landet. Men der var så at sige ”ingen vej 
udenom”. Skulle man udenom ådalen blev rejsen lang og flere 
mindre åløb skulle passeres i det forgrenede system af Skjern Åens 
tilløb. 

Historien om et 500 år gammelt trafikuheld
Historien om Kong Hans’ skæbne bekræfter, at ådalen var vanskelig 
at passere. En vinterdag i 1513 var kongen på vej fra Ribe til 
Ålborg. På vejen måtte han krydse Skjern Ådalen, hvor vandet stod 
højt. Hesten snublede og kongen faldt i det kolde vand. Man mener 
det var årsagen til en lungebetændelse der medførte hans død en 
måned senere.

Om at krydse dalen
De eksakte ruter over dalen var bestemt af de betingelser som 
naturen gav, f.eks. forhøjninger i terrænet og vadesteder. Disse 

VEJENE OVER ÅDALEN 
I ældre tid var det vanskeligt at passere ådalen, men der var ingen vej udenom

passable lokaliteter blev forbundet med broer, spange 
(gangbro af træ) og færger. Skjern Åens delta-område var det 
mest naturlige sted at passere ådalen. I et delta udvider åløbet sig, 
vanddybden er ringe, strømmen aftager og aflejret sand kan give 
kørefast bund.
Foruden de egentlige overgangssteder, hvor hele ådalen skulle 
passeres, foregik der en omfattende, lokal færdsel i forbindelse 
med den daglige landbrugsdrift. Dalen var en sand labyrint af 
enge, sumpe, slyngede åløb og småsøer. Der var et utal af spor, 
stier, spange, småbroer og lokale vadesteder, som blev anvendt i 
forbindelse med transport af dyr og afgrøder. Også færger blev 
anvendt flere steder.

Ruterne over ådalen gennem 3000 år
De ældste antydninger af en rute findes ved Lønborg, hvor der er 
påvist vognspor fra den sene bronzealder. Den vigtigste rute siden 
middelalderen forbinder Skjern og Tarm. Her er der fundet spor 
efter to ældre ruter – Middelaldervejen og Kongevejen – der ligger 
vest (og også til dels øst) for den nuværende hovedvej. Andre kendte 
gamle ruter findes ved Klinkerne, Albæk og Borris. 
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Hulvejen nordøst for Lønborg Kirke. Vejen er ca. 2 meter dyb og 
har retning mod det ældst kendte overgangsted over ådalen. Åens 
løb har fulgt skrænten nedenfor bakken, hvor der har været et 
vadested, som har været brugt op i vor tid. På den anden side af 

De vigtigste overgangssteder over Skjern Ådalen fra Ringkøbing 
Fjord til Borris. Overgangsstedet ved Lønborg Kirke er det ældst 
kendte – se foto ovenfor. Forbindelsen mellem Skjern og Tarm er 
den vigtigste siden 1100-tallet. Af andre kendte ruter kan nævnes 
følgende: I deltaet ved Klinkerne, er der fundet hjulspor fra sen 
jernalder/vikingetid. Ved Lundenæs omtales en vejføring fra 1600-
tallet formentlig nær det bevarede voldsted. Nær voldstedet lå en 

laksegård omtalt i 1300-tallet og først nedlagt i 1930-erne. Her 
kunne åen krydses til fods (via laksegårdens gangbrædder). Ved 
Albæk er fundet spor af en kraftig bro af fyrretræ fra 1800-tallet.
Siden 1600-årene har der været færgedrift ved Borris. Færgen 
indgik i ruten mellem Skjern og Koldinghus. Den var også et 
alternativ til overgangene mellem Skjern og Tarm, når broerne her 
var ude af funktion. 

åen er der fundet grusbanker med vognspor fra bronzealderen. 
Hulvejen ligger på privat jord og der er derfor ikke offentlig 
adgang.
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Rester af træbro fra Middelaldervejen fundet ved udgravnin-
ger i forbindelse med naturprojektets anlægsarbejder. Der blev 
fundet parallelle stolperækker, der kan følges over 30 meter. 
Stolperne var 8-9 meter lange. Træet kan dateres tilbage til 1100-
tallets begyndelse og de følgende 250 år. Broens konstruktion er 
velkendt fra vikingetid og middelalder. Tværdragere har været 
sammentappet i de lodrette stolper, hvoraf flere har haft skrå 
støttestolper. Færdslen er foregået på halvmeterbrede planker på 
langsgående strøer. Brobanen har været 3,5 meter bred og det 
skønnes, at den totale længde har været mindst 50 meter. Der er 
også fundet brædder som formentlig har indgået i et permanent 
fangstanlæg til opgående laks, en såkaldt laksegård, der ifølge 
dateringer af træet har været i funktion samtidig med broen.  

Til venstre: Den gamle landevejsbro over Skjern Å’s hovedstrøm fra 
før 1850, hvor et nyt løb blev gravet.

Nederst: Lundenæs Bro. Gang- og cykelbro nær Omme Å’s tilløb 
til Skjern Å. Det er i sig selv en oplevelse at krydse den elegante 
træbro, hvor man får et godt indtryk af de enorme vandmasser, 
der løber gennem Skjern Ådalen. Broen er anlagt for at gøre 
naturområdet tilgængeligt for friluftsliv. Der er bygget en lignende 
bro ved Skjern Bådehavn, Kong Hans’ Bro, se side 48 punkt 7.
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Der er gennemført to meget store projekter i Skjern Ådalen som har 
haft afgørende betydning for miljøet, naturen og landbruget. 
I 1960-erne blev Danmarks største afvandingsprojekt gennemført i 
ådalen. 4000 ha eng og sump blev afløst af agerjord, og de snoede 
åløb blev erstattet af lange, lige og inddigede kanaler. 

I 1983 besluttede Folketinget imidlertid, at miljøet og naturen skulle 
genskabes i en stor del af ådalen. Anlægsarbejderne blev afsluttet 
i slutningen af 2002. 2200 ha er igen - efter 30-35 års intensiv 
agerbrug - omdannet til sø, lavvandede vådområder, enge og 
slyngede vandløb. 

DE STORE LANDSKABSPROJEKTER

Skjern Ådalen inden naturprojektet blev gennemført. Hele ådalen 
består af opdyrkede marker og lange, lige inddigede kanaler og 
åløb.  

Åmundingen

Ringkøbing Fjord
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Skjern Å 

Søndre Parallelkanal 

Skjern 

Lønborggård 

Lønborg 
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To store landskabsprojekter er gennemført med 35 års 
mellemrum
I Skjern Ådalen er der gennemført to landskabsprojekter, der begge 
hører til Nordeuropas største: først et afvandingsprojekt til gavn 
for det intensive jordbrug, og senere et naturprojekt til gavn for 
ådalens natur og miljø. Afvandingsprojektet blev afsluttet i 1968, 
naturprojektet i 2002. Prisen for afvandingsprojektet var ca. 230 
mio. kr. i 2004-priser. Heraf betalte staten 2/3. Naturprojektet har 
kostet staten 283 mio. kr. Heraf er ca. 100 mio. brugt til erhvervelse 
af jorden. EU har støttet projektet med 25 mio. kr. 

Afvandingsprojektet. Eng og sump omdannes til kornmarker
I 1960-erne var korndyrkning blevet mere indbringende end 
kvægavl. Men korn kunne ikke dyrkes i den fugtige ådal, hvor den 
uregerlige å flere gange om året løb over sine bredder. Andre danske 
afvandingsprojekter af ådale havde vist, at græsningsenge effektivt 
kunne omdannes til agerjord. 
De største åløb blev derfor rettet ud og inddiget, og ved hjælp af 
pumpestationer og afvandingskanaler blev grundvandstanden 
sænket. Vandet var under kontrol, og der kunne nu dyrkes korn på 
markerne, i alt 4000 ha. For det effektive landbrug var der sket en 
fremgang – for natur og miljø en tilbagegang. 
Fugtige enge, høstakke og kreaturer var afløst af kornmarker og 
landbrugsmaskiner. 

Naturprojektet. Kornmarker omdannes til natur
Afvandingen af Skjern Ådalen var det sidste store 
afvandingsprojekt i Danmark. Natur og miljø kom på den politiske 
dagsorden. Allerede i 1987 – kun 19 år efter at afvandingsprojektet 
var gennemført – besluttede Folketinget, at naturen skulle 
genskabes i den nedre del af ådalen. Afvandingsprojektet 
havde haft alvorlige følger for natur og miljø, herunder miljøet i 
Ringkøbing Fjord. Landbrugets situation havde også ændret sig 
med bl.a. overskudsproduktion af landbrugsprodukter og urentable 
marginaljorder. Afvandingen og opdyrkningen af ådalen havde 
medført, at den tørverige jordbund sank - flere steder mere end 1 
meter - fordi tørvejorden blev nedbrudt ved tilførsel af ilt gennem 
jordbearbejdning og dræning. Hvis markdriften her skulle fortsætte, 
var et nyt afvandingsprojekt nødvendigt. 
I dag - 35 år efter afvandingen - er naturprojektet gennemført 
i den nedre del af ådalen. 2200 ha natur er genskabt med enge, 
vådområder og slyngede vandløb. 

HVORFOR BLEV PROJEKTERNE GENNEMFØRT?
Samfundets prioritering har vekslet mellem landbrug og natur

Skjern Å-systemet er landets vandrigeste og afvander over 11% af 
Jyllands areal. Alt vandet løber gennem området, hvor de to store 
projekter er gennemført – se det indrammede område. Det ligger 
nederst i systemet umiddelbart før Skjern Åens udløb i Ringkøbing 
Fjord. 
Hele vandsystemet med omgivelser må ses som en biologisk helhed: 
Skjern Å-systemet, Ringkøbing Fjord og Vesterhavet. Naturprojektet 
har kun berørt en lille del af det samlede vandsystem, men har haft 
positiv indflydelse på plante- og dyrelivet længere oppe i å-systemet 
og i Ringkøbing Fjord. Fiskene er et eksempel. Mange arter lever 
i hav og fjord, men gyder i åen, bl.a. i de små tilløb i åsystemets 
øvre del. Fiskene er afhængige af rent vand og fri adgang til egnede 
gydepladser for gydemodne fisk. 
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1871 1871

1998 1998

2002 2002

Kortene til venstre: Enge og sumpområder i 1871, 1998 og 2002. 
Området, hvor naturprojektet er gennemført, er angivet med 
rød streg. Ved afvandingen i 1960-erne blev ca. 4000 ha enge 
og sumpområder omdannet til agerjord. Kortet fra 2002 viser 
situationen efter at naturprojektet er gennemført. 

Kortene til højre: Åernes forløb i 1871, 1998 og 2002. Området, 
hvor naturprojektet er gennemført, er angivet med rød streg. 
Ved afvandingen i 1960-erne blev de slyngede og fritløbende 
åer erstattet af inddigede åløb og kanaler. Kortet fra 2002 viser 
situationen efter at naturprojektet er gennemført.
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Afvandingen var en succes for det rationelle markbrug 
Afvandingen af ådalen er historien om, hvordan 4000 ha enge 
og vådområder blev omdannet til dyrkede marker og lange 
lige strækninger af åer, kanaler, diger, læhegn og grusveje. 
Anlægsarbejderne blev gennemført i 1962-69.  ”Århundreders 
drømme og 21 års energisk arbejde var nu kronet med held. Nu var 
papirkrigen ved at være til ende – nu skulle der spyttes i næverne og 
tages fat” (”Skjern Å”. S. Hersbøll). 
Projektet omfattede kun den nederste del af Skjern Å-systemet dvs. 
hovedsagelig den brede ådal fra Borris til Ringkøbing Fjord, knap 
20 km. 
Afvandingen gik i korthed ud på, at vandet hurtigt og effektivt 
blev ledt bort i store inddigede åløb, så de omgivende områder ikke 
længere blev oversvømmet. Vandet udenfor digerne løb gennem 
åbne kanaler til pumpestationer, hvor det blev pumpet op i de 
inddigede åløb. Grundvandstanden på markerne blev reguleret 
gennem omfanget af oppumpet vand, så det gav bedst mulige 
forhold for afgrøderne. Grund- og overfladevand fra ca. 3000 ha 
tidligere engjord gik gennem pumpestationerne, der kunne klare 
7000 liter vand i sekundet. Afvandingskanalernes samlede længde 
var 80 km. Ca. 1000 ha blev afvandet ved hjælp af gravede kanaler 
uden brug af pumper. 
Afvandingen har været en økonomisk succes for det rationelle 
landbrug. Mange små engparceller blev sammenlagt til større 
markenheder, egnet til behandling med store landbrugsmaskiner. 

En ny tids bonde
Afvandingsprojektet var et stort fremskridt for datidens landbrug. 
Ved indvielsen af projektet udtalte en af initiativtagerne, Jens 
Smedegård Mortensen: ” Efter afvandingen er der skabt ordnede 
forhold med hensyn til veje og broer, og en strøm af turister glæder 
sig over en tur i den frodige Skjern Ådal. Engenes dage som sådan 
er talte – de sidste læs hø er kørt hjem, engenes jomfruelige tilstand 
er forbi .... (hø)sletbonden er forvandlet til plovbonde, og i dag står, 
som Aakjær siger, en ny tids bonde på sin toft”.

AFVANDINGSPROJEKTET
Skjern Ådalens enge og vådområder 
omdannes til kornmarker

Øverst: Før naturprojektet blev gennemført. Den store inddigede 
Skjern Å omgivet af agerjord. 
Nederst: Sidste høst i Hestholm inden området blev omdannet til 
sø.
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Den nedre del af ådalen, hvor naturprojektet i dag er gennemført, 
bestod af to store inddigede åløb. 
Vandet fra de omgivende marker blev pumpet op i disse åløb. På 
den måde kunne man regulere grundvandstanden på markerne og 
dyrke korn. 

Kodbøl-styrtet er i dag fjernet og sporene slettet som et led i 
naturprojektet. Styrtets formål og historie giver en god illustration 
af de kræfter og processer, der foregår i såvel frie som regulerede 
åløb. 
Formålet med styrtet var, at få den rette strømhastighed i den 
inddigede å med de enorme vandkræfter. Når et åløb rettes 
ud bliver strømhastigheden større. Det giver fare for erosion i 
åbunden. Hvis hastigheden derimod bliver for lav vil åen aflejre 

medbragt materiale og vandstanden i åen bliver efterhånden 
højere. Både bunderosion og aflejringer kan true digerne. Det er 
derfor vigtigt, at inddigede åløb får den rette strømhastighed.
Kodbøl-styrtet blev opbygget som et tredelt styrt, så gydemodne fisk 
fik adgang til gydepladserne højere oppe i åløbet. Det viste sig dog, 
at ikke alle fisk var i stand til at passere styrtet, f.eks. blev helten 
udelukket fra gydepladser oppe i åsystemet. 

Luftfoto af Skjern Å mellem Borris og Skjern. Fotoet er taget 
umiddelbart efter den store afvanding af ådalen i 1960-erne. 
Det ses, at den gamle å med slyngninger er gennemskåret af den 
nye, inddigede å. Mange af de gamle slyngninger blev bevaret 
som småsøer. Men i dag – efter naturprojektets realisering - er 
den inddigede å fjernet, og åen løber nu igen gennem de gamle 
slyngninger, der har henlagt tørre eller som søer i ca. 40 år.  
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Vandet får frit løb indenfor naturområdet
Området fremstår i dag som en åben ådal med slyngede åløb og en 
mosaik af enge, lavvandede søer samt siv- og rørskove. 
Ådalsmiljøet er genskabt med gode vilkår for den vilde flora og 
fauna. Grundvandspejlet sænkes ikke ved at vandet pumpes væk. 
Udvaskningen af okker i projektområdet er derfor så godt som 
standset. Ved højvande løber vandet ud over de omgivende enge. 
Det medfører en vis aflejring af vandets medbragte næringsstoffer, 
der hovedsagelig stammer fra land- og dambrug. Disse stoffer var 
ellers endt i Ringkøbing Fjord med negative følger for fjordmiljøet 
og fiskeriet. 

NATURPROJEKTET
Tilbage til naturen. Kornmarkerne omdannes til enge og vådområder

Anlægsarbejderne
Der er udgravet godt 4 km nye snoede vandløb i det 2200 hektar 
store naturområde. De nye åløb - dele af Skjern Å, Omme Å 
og Gundesbøl Å - er så vidt muligt lagt tilbage i de oprindelige 
slyngninger fra før afvandingen. Længden af Skjern Å’s hovedløb er 
ændret fra 19 km til 26 km. 
Digerne inde i naturområdet er fjernet omkring de lange lige 
vandløb fra afvandingen i 60-erne. Kanalerne er herefter opfyldt 
med jord. Der er i alt flyttet 2,7 mio. kubikmeter jord, svarende til 
en ubrudt række af dumpere med jord, der strækker sig fra Skjern 
til Rom. 5 afvandingsbroer og 2 pumpestationer er fjernet og 5 nye 
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NATURPROJEKTET 1987-2003. HVAD ER DER SKET?

En lang, men nødvendig proces
Det har taget 15 år at gennemføre naturprojektet. Fra Folketingets 
beslutning i 1987 og til de store entreprenørarbejders afslutning 
i 2002. I perioden fra 1987-1999 er der gennemført offentlige 
debatter, oplysningsarbejde, videnskabelige og tekniske 
undersøgelser, jordopkøb, jordfordelinger, lovgivning, projektering, 
naturformidling etc. Ved mange lejligheder er der indhentet 
kommentarer og ideer fra offentligheden. Anlægsarbejdet blev 
gennemført i perioden 1999-2002. Også under anlægsarbejdet 
er projektet forbedret med hjælp fra lokale beboere. Sidste 
del af projektarbejdet – publikums- og formidlingsfaciliteter 
– færdiggøres i 2005.

Folketingsbeslutning om naturprojektet i 1987 
Beslutningen om naturprojektet blev vedtaget af Folketinget i 
1987. 
Hovedspørgsmålene i den efterfølgende offentlige debat var: 
Hvor omfattende skal projektet være? Hvor mange indgreb er det 
nødvendigt at gennemføre? Hvor mange penge kan skaffes, og 
hvordan får man mest muligt ud af investeringerne?

Staten ejer næsten hele naturområdet
Naturområdet skal forvaltes som en enhed. Det var derfor 
nødvendigt at staten overtog jorden indenfor projektområdet 
som ikke længere kunne dyrkes med korn. Jorden blev erhvervet 
ved frivillig handel. Flere lodsejere valgte at beholde jorden 
i ådalen mod at staten udbetalte erstatninger for den tabte 
dyrkningsmulighed og offentlighedens færdsel. Ca. 10% af jorden 
er derfor i dag i privat eje eller i anden offentlig eje. Ca. 1,5% af 
jorden blev eksproprieret og heraf var kun 0,2% agerjord.
Mange landmænd har fået erstatningsjord udenfor ådalen så 
gården kan drives videre, og ofte med en bedre beliggende jord i 
forhold til driftsbygningerne.  
 
Kronologien
1987  Folketinget beslutter at Skjern Å-dalens natur 

skal genskabes
1987-88 Idéskitser og forslag udarbejdes og vurderes
1990-2002 Jordopkøb og jordfordeling 
1991-97 Et rådgivende udvalg med repræsentanter for 

lokale og centrale myndigheder og organisationer 
følger projektarbejdet

1996-97 Det endelige projekt udarbejdes
1997-98 Projektet miljøvurderes (VVM–vurdering)
1998 En anlægslov vedtages af Folketinget
1999-02 Anlægsarbejderne gennemføres
2000  Indvielse af den vestlige del af naturområdet
2003  Indvielse af hele naturområdet Skjern Enge

broer og 10 spange er bygget. Der er desuden bygget 1,5 km nye 
diger for at beskytte omgivende marker og byer mod de naturlige 
oversvømmelser, der finder sted indenfor naturområdet.
Der findes flere bevarede ”spor” fra afvandingsperioden i området. 
8 broer og 3 pumpestationer er stadig i funktion. Større og mindre 
digestrækninger er bevaret. Mest markant er Skjern Å’s norddige, 
som i dag danner den nordlige afgrænsning af naturområdet fra 
Albæk i øst til Ringkøbing Fjord. Flere steder er der bevaret mindre 
stykker af åen som nu henligger som småsøer til gavn for padder og 
insekter. 
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RESULTATER AF NATURPROJEKTET. OVERSIGT

I 1998 vedtog Folketinget ”Lov om Skjern Å Naturprojektet”. 
Formålet med naturprojektet var at:

- genskabe et internationalt værdifuldt naturområde
- udvikle Skjern Ådalens værdi for friluftsliv og turisme
- forbedre vandmiljøet i Ringkøbing Fjord.

Det er for tidligt at vurdere i hvilket omfang naturprojektet lever 
op til lovens formål, da naturen på mange områder først vil nå 
en mere stabil situation efter en årrække. I forhold til projektets 
oprindelige mål kan der dog allerede nu konstateres følgende 
resultater:

Et internationalt værdifuldt naturområde er genskabt. 
Naturprojektet har genskabt et naturområde med et værdifuldt 
dyre- og planteliv, der er under positiv udvikling. Det er i dag 
bl.a. et internationalt vigtigt føde- og rasteområde for ænder, 
gæs og svaner på trækruten mellem vinterkvartererne i syd og 
ynglepladserne i nord. 

Åens selvrensning er øget. Når en å løber frit gennem et 
engområde sker der normalt oversvømmelser flere gange om året. 

Fotos til venstre: Området ved Skjern Bådehavn. Øverste foto viser 
situationen før naturprojektet blev gennemført, nederste foto viser 
situationen efter. 
På øverste foto ses den lange, lige kanal, som blev gravet i 
forbindelse med afvandingen i 60-erne. Den nedlagte og tilgroede 
å-slyngning ses tydeligt på markerne. På det nederste foto ses, at 
den gamle åslyngning er genanvendt i naturprojektet. Den lange 
lige kanal er nu nedlagt.
Slyngningen i forgrunden på begge fotos ligger i dag uden 
gennemstrømmende vand. Det var engang Skjern Å’s hovedløb. 
Den ligger nu vandfyldt med forbindelse til den nygravede 
Skjern Å.
På nederste foto ses også den nyopførte træbro, Kong Hans’ Bro.
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Den nygravede Skjern Å ved Lønborg Kirke. 

De indledende anlægsarbejder i forbindelse med gravning 
af ny slyngning til erstatning for en del af den gamle Søndre 
Parallelkanal. 

Det er godt for åens miljø, fordi engen binder og omsætter kvælstof 
og fosfor, som derved ikke forurener sø og hav. Samtidig gødes 
engene til fordel for kreaturgræsningen. Det er målt at én hektar 
eng ved en oversvømmelse kan udskille 70 kg fosfor fra vandet. De 
nydannede enge i projektområdet nedsætter derfor udvaskningen 
af kvælstof og fosfor i Ringkøbing Fjord og medvirker til at gøre 
miljøtilstanden i fjorden bedre. Åens selvrensning er øget, men 
indtil videre tilbageholdes dog mindre end 10% af den samlede 
mængde af næringsstoffer og okker som åen medbringer (Måling 
fra 2003).
   
Okkerforureningen er formindsket. Der er sket en nedgang i 
udledningen af okker, dog mindre end 10% (Måling fra 2003). 
Okker er giftig for fisk og andre organismer der lever i vand. Det 
lægger sig i lag på bund og planter. Okkerforureningen er et resultat 
af afvandingen. Jern udvaskes fra særlige typer af jord og omdannes 
til okker, når grundvandstanden sænkes og jorden tilføres ilt. 
Inden naturprojektet blev gennemført har Skjern Å årligt tilført 
Ringkøbing Fjord godt 2400 tons okker. Okkerudfældningen er 
ophørt fra de områder i ådalen, hvor den naturlige grundvandstand 
er genskabt. 

Miljøet i Ringkøbing Fjord er forbedret. Skjern Å, der udmunder 
i Ringkøbing Fjord, er fjordens største forurener med næringsstoffer 
og okker, som kommer fra landbrug, dambrug og brunkulslejer 
i Skjern Å-systemet. Fjorden er en stor miljøfølsom lagune med 
et areal på 300 km2 og en gennemsnitsdybde på kun 2 meter. 
Den er et internationalt vigtigt føde- og rasteområde for ænder, 
gæs og svaner på træk. Og fjordens tilstand har betydning for 
vandrefiskenes vej mellem hav og å.  
Inden naturprojektet blev gennemført blev der årligt fra Skjern 
Å bl.a. tilført 5500 tons kvælstof, ca. 100 tons fosfor og ca. 
30.000 tons silt, sand og grus (hvoraf noget aflejres i deltaet). De 
tilførte næringsstoffer fremmer algeproduktionen i vandet, så 
bundplanterne skygges væk. 

Skjern Ådalens værdi for friluftsliv og turisme er øget. 
Siden anlægsarbejderne gik i gang skønnes det at naturvejledere 
primært fra Skov- og Naturstyrelsen og Skjern-Egvad Museum har 
haft omkring 40.000 personer på besøg i området. Hertil kommer 
skønsmæssigt 350.000-400.000 individuelle besøgende – turister 
og lokale beboere fra egnen. De store besøgstal skyldes formentlig 
en stor mediedækning af projektet både lokalt og nationalt. Der er 
ingen tvivl om, at naturprojektet vil styrke en videre udvikling af 
egnens turisme.  
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ET DYNAMISK LANDSKAB
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Naturområdet er et meget dynamisk landskab, både fysisk og 
med hensyn til udviklingen i dyre- og plantelivet. De fysiske 
forandringer sker tydeligst i deltaet og åløbet. Ændringerne i dyre- 
og plantelivet sker ved en naturlig udvikling, og vil ende med at 
bestå af arter, der klarer sig bedst i konkurrencen under de aktuelle 
vilkår. 
Det er derfor for tidligt at konkludere, hvilke naturværdier der vil 
være til stede før området er inde i en stabil udvikling. Men det kan 
allerede nu konstateres at det går i den rigtige retning. Området 

har f.eks. allerede i dag både national og international værdi for 
fuglelivet.
Udviklingen afhænger meget af, hvordan området plejes. 
Der er derfor udarbejdet en plejeplan der bygger på de gamle 
landbrugsmetoder – græsning, høslet og rørskær – og som skal sikre 
højest mulige naturværdier.

Hestholm Sø med Lønborg Kirke i baggrunden 
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Deltaet vokser 
I Skjern Ådalen er det først og fremmest åens enorme vandkræfter 
der ændrer landskabet. Det ses tydeligst ved deltaet. I jernalderen 
(500 f.Kr.-800 e.Kr.) lå deltaet ud for Skjern og Tarm. I dag ligger 
det ca. 10 km vestligere. Det skyldes, at åen transporterer store 
mængder sand og grus, som strømmen har gravet fri fra bund og 
sider i åens øvre løb. Dette materiale aflejres, når strømmen aftager. 
Det gør den bl.a. i deltaet, når åen løber ud i fjorden. I dag ligger 
den centrale del af deltaet indenfor naturområdet. 

Åen skifter løb
De slyngede og uregulerede åløb har en særlig dynamik. 
I å-svingenes ”yderside”, hvor strømmen er stærkest, nedbrydes 

LANDSKABETS FORANDRINGER
Landskabet ændres hovedsagelig af åens vandkraft og det medbragte sand og grus

materiale fra brinken. I svingenes ”inderside”, hvor strømmen er 
svagest, aflejres materiale. Slyngninger bliver herved stadig større 
og mere afrundede. Af og til løber åens vand over sine bredder og 
fylder de bagvedliggende søer og lavvandsområder og giver disse 
fornyet karakter. 

Søerne gror til
Områdets søer vil langsomt gro til. De fleste er ”unaturlige” 
søer, der er opstået fordi jorden er sunket som følge af 35 års 
dræning og landbrugsdrift. Den store og lavvandede Hestholm Sø 
gennemstrømmes af Ganer Å, der vil aflejre materiale i søen. Der 
vil efterhånden ske en langsom opfyldning af søområdet og Ganer 
Å vil ende med at finde sit eget snoede løb gennem området.  
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1871 1968 20021911

Modsatte side til venstre: Nye sandbanker aflejres til stadighed 
ved Skjern Åens udløb i Ringkøbing Fjord. Det skyldes at åen 
medbringer sand og grus som aflejres, når strømmen aftager ved 
udløbet i fjorden.  
Modsatte side til højre: Elletræerne i naturskoven i deltaet er 
rasteplads for trækkende Admiralsommerfugl.

Illustrationerne viser udviklingen af deltaet fra år 1800 til i dag. 
Den eksisterende kystlinie er angivet med tynd streg. Naturen har 
i dette område på mindre end 20 år selv skabt en hel ny ø og der 
er opstået en selvgroet naturskov med elle- og piletræer (se foto 
ovenfor). 

Skjern Ådalen set fra Ringkøbing Fjord med deltaet i forgrunden. 
Deltaet er en af Danmarks fornemmeste geologiske seværdigheder. 
Det fremgår, at den lange og lige Skjern Å endnu ikke er nedlagt. 

Dyrkede marker stadig ses i ådalen. De nye snoede løb er under 
anlæg. Som det ses er vandet allerede lukket ind i de nygravede 
snoninger nærmest deltaet. 
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Spændende at følge en udvikling, der ikke kan forudsiges i 
detaljer
Der har allerede udviklet sig en både særpræget og værdifuld natur 
indenfor området. Der er grund til at forvente en yderligere positiv 
udvikling, men det tager tid. Ændringerne af dyre- og plantelivet 
sker ved en naturlig udvikling, og vil ende med at bestå af arter 
der klarer sig bedst i konkurrencen under de aktuelle vilkår. I de 
følgende afsnit beskrives de væsentligste resultater der indtil nu er 
opnået.

Et nationalt og internationalt vigtigt ferskvandsområde for 
fuglelivet
Naturområdet har på kort sigt udviklet sig til en fuglelokalitet 
af national betydning. Fuglene fløj ind i stort tal, så snart 
entreprenørmaskinerne forlod området. Der er siden registreret ikke 
mindre end 212 forskellige fuglearter i området, og der kommer 
stadig nye til.
Det nye naturområde er en vigtig rasteplads for mange fuglearter 
på vejen mellem overvintringspladser i Sydeuropa og Afrika og 
ynglepladserne i nord og øst. Området har derfor også international 
betydning. 
Naturområdet må især fremhæves for gode ynglebetingelser for 
lappedykkere, visse svømmeænder, rørskovsfugle og sumpfugle. 
Mange fuglearter er beskyttet af internationale konventioner.

Fuglene anvender området forskelligt
Mange arter opholder sig i området året rundt. Andre yngler 
kun i området eller anvender det som hvile- og fødeområde på 
trækruterne.
Helårsbeboerne er f.eks. Knopsvane, Blishøne, Skarv, Fiskehejre, 
Grågås og mange arter af ænder.
Af ynglefugle findes de 4 arter af lappedykkere, der yngler i 
Danmark, samt mange ænder og måger (se faktaboksen side 34). 
Ellers kan nævnes Vibe, Klyde og Strandskade samt de større og 
mere specielle gæster: Skestork og Rørdrum. 
Trækfuglene, som kan opleves forår og efterår, omfatter næsten 
alle vadefuglearter. De mest talrige trækfugle er Vibe, Hjejle, 
Brushøne og Almindelig ryle. Området er et af Danmarks vigtigste 
rasteområder for svømmeænder. Om vinteren ses store flokke af 
bl.a. Grågås, Kortnæbbet gås, Bramgås og Sangsvane. 

Rovfuglene tiltrækkes af det store udyrkede område
Det nye store og udyrkede naturområde giver fødemuligheder for 
mange forskellige rovfugle. Rørhøgen yngler i området og ses en 

DYRE- OG PLANTELIVETS UDVIKLING
Området indeholder allerede i dag store naturværdier

stor del af året på jagt efter mus og småfugle. Fiskeørn, Havørn og 
Vandrefalk kan ses på træk i efterårs- og vintermånederne. Andre 
gæster er Blå kærhøg, Tårnfalk, Dværgfalk og Rød glente. Området 
er vinteropholdssted for et stort antal rovfugle bl.a. Musvåge og 
Fjeldvåge.

Odderen er rykket ind som fast beboer 
Det nye naturområde har givet odderen et fast bosted. Åløbene 
indeholder flere byttefisk og gode skjule- og opholdssteder. Odderen 
hører til de truede pattedyr i Danmark, men i løbet af 90-erne har 
den spredt sig i bl.a. den vestligste del af Jylland. Fremgangen 
skyldes restaurering af vandløbsmiljøer, mindre brug af miljøgifte 
og øget beskyttelse.

Sjældne vandplanter er i fremgang
Plantesamfundene har endnu ikke i fuldt omfang udviklet sig 
indenfor naturområdet, hverken på engene eller i vandet. Men 
flere nye planter har dog allerede indfundet sig. To meget sjældne 
vandplanter trives godt og har været i fremgang i de to år der er gået 
siden naturprojektets afslutning. Det drejer sig om Flodklaseskærm, 
der kun findes i Vestjylland og Irland. Og det drejer sig om 
Vandranke, der er truet af udryddelse i Europa. Den findes kun på 
få lokaliteter i Vestjylland. Vandranken overlevede afvandingen i 
60-erne i den såkaldte Sydlige Parallelkanal. Den findes stadig på 
den tilbageværende strækning af kanalen, men er nu også fundet 
i den genskabte Skjern Å. Begge vandplanterne er beskyttet af 
internationale konventioner. 
Den ret sjældne Pilblad dækker ofte vandfladen fuldstændig på 
strækninger i deltaet.

Insekter af international betydning
Skjern Enge har allerede i dag et spændende og rigt liv af insekter, 
hvoraf tre arter har stor international betydning. 
Grøn kølleguldsmed er et rovinsekt der jager i luften og fanger 
flyvende insekter som fluer, hvepse, døgnfluer, sommerfugle og 
andre guldsmede. Den er fredet i Danmark og beskyttet af EU’s 
såkaldte Habitatdirektiv. Det betyder, at den ikke må fanges eller 
slås ihjel og levestederne ikke må beskadiges eller ødelægges. 
Døgnfluen Baetis calcaratus er sjælden i hele Europa og er på den 
såkaldte Rødliste, der er arter som Danmark har et særligt ansvar 
overfor. Det samme gælder slørvingen Isoptena serricornis, hvoraf 
størstedelen af jordens bestand findes i Danmark. Åens forbedrede 
vandkvalitet har skabt gode livsbetingelser for arten, som synes at 
være i fremgang. 
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”Der er næppe nogen Lokalitet i vort Land, der i mere fortrinlig 
grad egner sig til Opholdssted for Vandfugle end Ringkøbing Fjord 
og Skærnaadalen.... Skjærnaadalen er...rig på Vandløb og Søer 
samt på Bløder og Moradser, dækkede af tæt, frodigt Græs. Mod 

Flokke af kortnæbedet gås finder føde og hvile på stubmarker ved 
ådalen. 

Vest findes store Rørskove, dels paa selve Deltaet, dels på Øerne 
uden for. Det er i det Hele et Terræn, som faa Sump- eller Engfugle 
kan modstaa”. S.H.A. Rambusch, ”Studier over Ringkøbing Fjord”, 
1900.
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Fiskene har fået flere gydepladser og bedre adgangsforhold
Fiskene viser, at å, fjord og hav fungerer som en biologisk 
helhed. Mange fiskearter lever i hav og fjord, men gyder i åen. 
Naturprojektet har forbedret forholdene for fiskene. De varierede 
vandløb har skabt bedre forhold for gydende fisk og for fiskeyngelen. 
Fjernelse af spærringer har givet adgang til andre dele af 
vandløbssystemet for visse fiskearter, især den lille laksefisk Helten. 
I åen findes der i dag typiske vandløbs- og søarter som Bækørred, 
Aborre, Gedde, Skalle, Brasen, Hundestejle, Stalling, Knude og Ål. 
Flere af disse arter lever også i fjorden. Smelt og Helt er eksempler 
på fjordfisk der gyder i åen. De ædle fisk Laks og Havørred lever i 
havet, men gyder i åen, hvor yngelen vokser op. 

Nye gyde- og levesteder for den berømte Skjern Å-laks
Den ægte danske laks lever i Vestjylland og har været her siden sidste 
istid. Det er den eneste stamme af vildtlevende laks der er tilbage 
i danske vandløb og i øvrigt store dele af Midteuropa. Skjern Å er 
berømt for sin laksestamme, der på grund af miljøforholdene har 
været på vej til at uddø. Den har særlige arvemæssige egenskaber, der 
adskiller den fra andre laks, og som derfor er værdifulde at bevare. 
Skjern Å-laksen er speciel ved sin størrelse, idet den kan veje over 
20 kg. Den tilbringer det meste af sit voksne liv i havet. Efter 1-4 
år i det nordøstlige Atlanterhav vender de voksne laks tilbage til 
Skjern Å for at gyde – og det er et af naturens undere, hvordan de 
finder tilbage. Yngelens opvækst i åen, der varer 2-3 år, kræver rent 
vand med læ, skjul og fødedyr. 
Antallet af laks, som vender tilbage til åen for at gyde, er øget stærkt 
gennem de seneste 10 år, men er stadig på et lavt niveau i forhold 
til det antal gydemodne laks, der er plads til i åen. Fremgangen 

Svaneflokke i våger ved Skjern åens delta.

SKJERN Å                              ANTAL 

YNGLEFUGLE  YNGLEPAR/TERRITORIER

 2000 2003
Lille lappedykker  0 6-7

Toppet lappedykker  0 16-26

Gråstrubet lappedykker  0 8-9

Sorthalset lappedykker  0 38-54

Skarv  0 3

Rørdrum  0 4

Skestork  0 4

Knopsvane  1 19

Grågås  0 2

Nilgås  0 2

Gravand  0 7-8

Knarand  3 15-18

Gråand  41 235-240

Spidsand  0 1-5

Atlingand  0 21-27

Skeand  0 29-36

Taffeland  0 6

Troldand  0 3

Vandrikse  0 14

Plettet rørvagtel  0 7-9

Grønbenet rørhøne  0 22-23

Blishøne  5 165-200

Strandskade  1 5

Klyde 0 85

Stor præstekrave  0 1-2

Lille præstekrave  3 7-8

Vibe  74 125

Dobbeltbekkasin  0-1 14

Rødben  0-2 2-3

Hættemåge  0 755

Stormmåge  0 1

Fjordterne  0 1

Der kan konstateres en markant stigning i antallet af ynglende 
vandfugle fra 7-9 arter i 2000 til mindst 31 arter i 2003. Sam-
menfatning af overvågningsresultater i Skjern Ådal 1999-2003, 
Danmarks Miljøundersøgelser.
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skyldes først og fremmest de årlige udsætninger af unglaks i åen 1-2 
år tidligere. Begrænsninger af fiskeriet i Ringkøbing Fjord har også 
haft betydning. 
Naturprojektet har skabt nye gydemuligheder for laksen med 
varierede vandløb med sving, dybe partier og strækninger med 
hurtigt strømmende vand. Et sådant vandmiljø vil give gode 
betingelser for en naturlig reproduktion og gode betingelser for 
yngelen med stort udbud af byttedyr og mange læ- og skjulesteder.
Fiskebestandene er bl.a. afhængig af, hvor stor en del af ungfiskene, 
der når ud i havet efter opvæksten i åen. En stor del ædes af fugle 
og rovfisk, specielt i ådalens søområder og Ringkøbing Fjord. Det 
har vist sig, at dødeligheden af ungfisk er mindst fordoblet som 
følge af naturprojektet på grund af især en øget mængde Gedder, 
Skarv og Hejrer. Dødeligheden skønnes ikke at være kritisk for 
laksebestanden, men det er håbet, at de forbedrede gydemuligheder 
og levevilkår kan medvirke til, at en naturlig bestand kan klare 
sig bedre. Indtil da vil det fortsat være nødvendigt med årlige 
udsætninger af lakseyngel og en målrettet fiskepleje.
Havørreden er en anden ædelfisk som lever i havet og gyder i åen. 
Den foretrækker at gyde i små og mindre vandløb i modsætning til 
laksen. Problemet er her de mange spærringer i Skjern Åens øvre 
løb bl.a. møller, dambrug, opstemninger og styrt.

Lampretten – en truet art i fremgang 
Hav- og Flodlampretterne er ålelignende dyr uden kæber og gæller 
og med en mund som består af en rund sugekop. Lampretterne 
kaldes også rundmunde og er de mest primitive hvirveldyr vi 
kender. De lever som blodsugere og ådselædere på mindre fisk. 
Havlampretten er 60-75 cm stor og flodlampretten 30-40 cm. 
Ligesom laksene lever de i havet og gyder på grus- og stenbund 
i åløbene. Havlampretten gyder i Skjern Åens øvre åløb. En 
fjernelse af det svært passable Kodbølstyrt har derfor forbedret 
gydemulighederne væsentligt. 

Øverst: I 1955 fangede vinhandler Dinesen en rekordlaks på 136 
cm og 26,5 kg.
Skjern Å var tidligere et eldorado for sportsfiskere, der kom 
langvejs fra – især efter de ædle fisk laks og ørred. Sportsfiskeriet 
kulminerede i mellemkrigsårene og er siden gået stærkt tilbage i 
takt med forringelserne af åens naturlige miljø. 

Vandløbspleje i 1800-tallet. Sten og træstubbe lægges ud i 
vandløbet, og skaber gode skjulesteder for ørreder, især de små. 
Der bliver også anlagt bunker af groft grus og småsten. Man kendte 
nøje til at sortere gruset, så ørrederne ville lægge æg i det. Med 
mellemrum rev man det for at sikre, at mudderet skyllede væk, 
og der kunne komme en frisk strøm med ilt ned til æggene. (Efter 
Åmandsbogen, Bent Lauge Madsen).
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SKJERN ENGE. ET INTERNATIONALT 
NATURBESKYTTELSESOMRÅDE

Skjern Enge er omfattet af forskellige internationale 
konventioner. 
Naturområdet blev i 1998 udpeget som et såkaldt EF-
habitatområde for at sikre naturområdets naturtyper og de 
vilde planter og dyr der er knyttet til naturtyperne. Området 
fra Pumpestation Nord til Ringkøbing Fjord er tillige udpeget 
som EF-fuglebeskyttelsesområde (beskyttelse af bestemte 
fuglearter og deres levesteder) og Ramsar-område (vådområde af 
international betydning).
Disse forskellige konventioner betyder, at området under 
ét betegnes som et Natura 2000-område. Natura 2000 er et 
europæisk netværk af værdifulde naturområder der skal sikre de 
naturtyper og dyre- og plantearter som er særligt truede, sårbare, 
sjældne eller beskyttelseskrævende. Formålet med netværket er 
at bevare en rig og varieret natur i Europa.
Skjern Å er EF-habitatsområde for følgende arter: Grøn 
kølleguldsmed, Havlampret, Flodlampret, Laks, Odder og 
Vandranke. 
Mange af naturområdets fuglearter er omfattet af EU’s fugle-
beskyttelsesdirektiv, som Danmark har en særlig forpligtelse 
overfor. Følgende ynglefugle er omfattet af direktivet: Klyde, 
Rørhøg, Mosehornugle og Sandterne. Andre omfattede fugle 
er: Skarv, Skestork, Rørdrum, Fjordterne, Sortterne og Plettet 
rørvagtel. Udpegningen omfatter også vigtige rastefugle for 
hvem området har en særlig betydning med hensyn til omfanget 
af rastende fugle. Det gælder Sangsvane, Pibeand, Skeand, 
Kortnæbbet gås og Hvinand. Andre rastefugle der er omfattet 
af direktivet er: Knopsvane, Pibesvane, Grågås, Gravand, 
Krikand, Gråand, Spidsand, Troldand, Blishøne, Hjejle, 
Almindelig ryle, Hættemåge, Stormmåge, Sort stork, Havørn og 
Fiskeørn. 
Mange arter er også optaget på den såkaldte Rødliste, der er 
en fortegnelse over plante- og dyrearter, der er forsvundet, 
akut truede, sårbare eller sjældne i den danske natur. Det er 
bl.a. Sorthalset lappedykker, Rørdrum, Skestork, Spidsand, 
Atlingand, Plettet rørvagtel, Lille præstekrave, Sortterne og 
Savisanger. 
14 arter optræder desuden på den såkaldte Gulliste, der er 
en fortegnelse over plante- og dyrearter, som Danmark i 
international sammenhæng har et særligt ansvar for.
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Eksempler på arter beskyttet af internationale konventioner. 

Modsatte side, øverst: Det nye naturområde har givet odderen et 
fast bosted.
Modsatte side, nederst: Klyden er en af de ynglefugle der er vendt 
tilbage til området efter at naturprojektet er gennemført. 

Til højre: Skjern Å er berømt for sin laksestamme der på grund af 
miljøforholdene har været på vej til at uddø. Skjern Å-laksen er 
speciel ved sin størrelse, da den kan veje over 20 kg. Naturprojektet 
har skabt nye gydemuligheder for laksen.

Grøn kølleguldsmed er et rovinsekt der jager i luften og fanger 
flyvende insekter som fluer, hvepse, døgnfluer, sommerfugle og 
andre guldsmede. Den er sjælden i Danmark og må ikke fanges 
eller slås ihjel og levestederne må ikke beskadiges eller ødelægges. 
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Kreaturgræsning, høslet og rørskær
Det er nødvendigt at pleje naturområderne for at skabe gode 
levesteder for et artsrigt plante- og dyreliv og for at undgå 
tilgroning. Den overordnede vision er at skabe en både international 
og national betydningsfuld lokalitet for primært vandfugle og 
bevare Skjern Enge som et stort og åbent naturområde domineret af 
ferske kreaturafgræssede enge. Hvis naturområdet overlades til sig 
selv vil det efterhånden gro til med tætte krat, bestående af træer 
der kan vokse på fugtige arealer f.eks. pil, birk og el. 
En tilgroning må derfor forhindres. Det kan ske ved hjælp af 
landbrugets gamle driftsmetoder især kreaturgræsning, men også 
høslet og rørskær.  
Der er derfor udarbejdet en drifts- og plejeplan for en 15-årig 
periode som angiver, hvordan området skal forvaltes, herunder 
hvordan området skal plejes. Desuden skal der laves en plan der 
angiver, hvilke friluftsaktiviteter der kan finde sted og hvor de skal 
lokaliseres. 
Planen skal også sikre, at der er en bred variation af naturtyper 
– dog med overvejende vægt på de ferske enge. Planen skal desuden 
beskytte arter og plantesamfund som Danmark har et særligt ansvar 
for både nationalt og internationalt f.eks. Laks, Odder, Vandranke 
og Engsnarre.  

PLEJE AF NATUROMRÅDERNE
Metoderne fra den gamle landbrugsdrift anvendes i naturplejen 

Græsningstrykket har betydning for naturværdierne
Græsningen i Skjern Enge må til stadighed tilpasses og justeres, 
så naturværdierne bliver størst mulige. Hvis der udsættes mange 
dyr på et givet areal sker der en kraftig nedgræsning (højt 
græsningstryk). Hvis der derimod udsættes færre dyr bliver græs- 
og urtevegetationen højere (lavt græsningstryk). I begge tilfælde 
favoriseres forskellige planter, insekter og fugle. Græsningstrykket 
er således afgørende for, hvilken flora og fauna der indfinder sig på 
en bestemt lokalitet. 
For visse ynglefugle er det vigtigt, at græsset er kort i det 
tidlige forår helt ud til de åbne vandflader således at fuglene og 
deres unger kan finde føde. Højere græs senere på sæsonen har 
mindre betydning, da fuglene også søger føde her. Mange unger 
fra vadefugle opholder sig gerne i højt græs i skjul for måger 
og rovfugle. Ud fra en botanisk synsvinkel er det ønskeligt 
med områder med lavt græs hele sæsonen. For at tilgodese en 
mangfoldig flora og fauna er det derfor en målsætning at ådalen har 
en varieret vegetation af kort, mellemlangt og høj vækst af græs og 
urter. 
Det kræver mange års græsningsforsøg og erfaringer før det er 
muligt at vælge, hvilken flora og fauna der skal udvikle sig på de 
forskellige engområder. En kombination af græsning og høslet 
vil formentlig mange steder give de bedste resultater, i hvert 
fald så længe der findes større urtevækster såsom Lysesiv, der 
udkonkurrerer de græsarter som ædes af kvæget. 
Mere end halvdelen af de græssede enge er udlagt som 
fællesgræsning. Resten er udlejet til private. Det aftales med lejerne, 
hvor stor græsningstrykket skal være på de enkelte lokaliteter. 

En afvejning af naturværdierne og friluftslivet
En plan for områdets udnyttelse til friluftsliv er en vigtig 
del af plejeplanen. I planen er der sket en afvejning mellem 
naturværdierne og friluftslivets interesser. Veje, stier og faciliteter 
er derfor lokaliseret hensigtsmæssigt i forhold til de mest følsomme 
naturområder. Der er opført strategisk velbeliggende udsigts- og 
fugletårne som ikke forstyrrer fuglelivet, og hvorfra de mest 
følsomme og interessante lokaliteter kan opleves. Skjern Enge er 
vel i dag et af landets bedst tilgængelige naturområder, hvor det er 
muligt at opleve store naturværdier uden at disse forringes.

Kreaturgræsningen sikrer et åbent landskab og de største 
naturværdier
Kreaturgræsning, der udgør den væsentligste plejeindsats, kan 
holde den naturlige opvækst nede som i tiden før afvandingen i 60-
erne. Hele dalen fremtrådte dengang som et stort og åbent eng- og 
vådområde. 
Det er derfor hensigten, at alle enge i fremtiden skal afgræsses af 
kreaturer i sommerhalvåret. 
Der har været foretaget undersøgelser over græsningens betydning 
for engenes plante- og dyreliv i Tøndermarsken, på Tipperne og 
i Vejlerne. De viser, at en traditionel kreaturgræsning i perioden 
maj-oktober fremmer antallet og produktionen af vilde planter og 
dyr på engene. Det gælder ikke mindst forekomsten af ynglende og 
rastende vandfugle. 
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Den overordnede vision er at bevare Skjern Enge som et stort og 
åbent naturområde domineret af ferske kreaturafgræssede enge. I 
forgrunden ses Brushøne.

Flere ynglende fuglearter kræver en åben overgang mellem eng 
og vådområde for at trives, bl.a. Skeand. En høj bredvegetation 
vanskeliggør forældrenes og ungernes eftersøgning af føde. 
Kreaturgræsning kan normalt sikre en åben overgang mellem eng 
og sø. Rørskær må anvendes, hvis sivskovene breder sig for meget. 

Kvægpram som anvendes til transport af kreaturer og maskiner 
over åløbene.
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Oversvømmet græsningseng nedenfor Lønborg Banke. Området 
er domineret af planten Lysesiv  der vokser i tuer. Den indvandrer 
ofte på våde enge der tidligere har været opdyrket. En af de 
væsentligste plejeopgaver bliver at trænge Lysesiven tilbage, da 
mange vandfugle kræver åbne afgræssede engområder uden høj 
urtevegetation. Lysesiven kan eksempelvis bekæmpes ved hjælp af 
slåning og en efterfølgende afgræsning. Det er en proces der tager 
flere år.

Fotografiet illustrerer også, hvorledes åens vand frit kan 
oversvømme de omgivende enge. Det er en af ideerne bag 
naturprojektet. Å-vandet aflejrer næringssalte og organisk 
materiale på engene, hvorved der sker en naturlig gødskning. Brug 
af kunstgødning er forbudt indenfor naturområdet. Aflejringen af 
næringsstoffer på engene nedsætter belastningen af Ringkøbing 
Fjord. Næringsstofferne fremmer algeproduktionen i fjordvandet, 
så bundplanterne skygges væk. 
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NATUROPLEVELSER OG FRILUFTSLIV

Der er gode muligheder for friluftsaktiviteter og oplevelser i 
området. Der er anlagt mange faciliteter og Skjern Enge er vel i dag 
et af de større og værdifulde danske naturområder, hvor der er bedst 
adgang til at opleve naturværdierne. Fra mere end 25 p-pladser er 
der adgang ind i området.

Et af de fineste udsigtspunkter over Skjern Enge findes fra 
bakken umiddelbart vest for Lønborg Kirke. Det er et godt sted at 
starte et besøg i naturområdet. Her er p-plads, borde og bænke, 
informationstavle samt udgangspunkt for mange spadsereture. 
Neden for bakken ses den nye og snoede Skjern Å. Ved p-pladsen 
ved broen er der bygget et plateau af træ ved åbrinken, hvorfra
rullestolsbrugere og gangbesværede kan fiske i åen.  
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Skjern Enge er i dag et af landets bedst tilgængelige 
naturområder
Skjern Enge er rig på naturoplevelser og der er i dag fine 
muligheder for adgang til området. Der er foretaget en nøje 
afvejning mellem naturværdierne og færdslen i området, hvilket 
bl.a. har haft betydning for lokaliseringen af stier og andre 
faciliteter. 
Tilgængeligheden er sikret ved anlæg af p-pladser samt gang-
, cykel- og ridestier. Der er anlagt ca. 20 km befæstede stier, 
der kan anvendes af cyklister og kørestolsbrugere. Ridestier er 
anlagt parallelt med de befæstede stier. Herudover er der anlagt 
trampestier langs åløbene med gode muligheder for en kortere eller 
længere spadseretur eller f.eks. sportsfiskeri. 
To store hængebroer, Lundenæs Bro og Kong Hans’ Bro, er i sig 
selv er et besøg værd. Fra broernes midte kan man betragte de 
enorme vandmasser, der strømmer gennem ådalen.  
Mellem Poldene og Pumpestation Nord er der etableret to 
trækfærger, hvor man med egen kraft ved hjælp af et tovværk kan 
krydse åen. 
Der er opstillet borde, bænke og grillpladser, og der er anlagt 
primitive overnatningspladser, fugle- og udsigtstårne samt 
ophalerpladser for kanoer. Der er særlige muligheder for 
gangbesværede og kørestolsbrugere til at fiske, se på fugle og 
besøge området ad befæstede stier. Lokaliseringen af faciliteterne 
fremgår af kortet side 48-49.

MANGE MULIGHEDER FOR OPLEVELSER OG AKTIVITETER
Beskyttelse og udnyttelse af naturområdet er afvejet mod hinanden 

Informationstavler, vandretursfoldere og udstillinger
Ved næsten alle støttepunkter – bl.a. områdets godt 25 
parkeringspladser – er der opstillet informations- og korttavler, 
der fortæller om adgangen til området, publikumsfaciliteterne og 
mulighederne for friluftsliv. 
Skov- og Naturstyrelsen har udgivet vandretursfolderne, ”Skjern 
Enge Vest” og ”Skjern Enge Øst”, der bl.a. kan fås gratis på 
biblioteker og turistbureauer.
I 2006 åbnes 2 nye naturcentre med bl.a. udstillinger samt møde- og 
undervisningsrum. Naturcenter ”Skjern Enge” ligger på Poldene 
(tilkørsel fra Vostrup, se kortet side 48-49). ”Laksecentret Skjern 
Å” ligger ved Albæk Møllegård (midtvejs mellem Skjern og Borris). 
Derudover er der informationssteder ved Pumpestation Nord, Skjern 
Bådehavn, Lønborg Banke og Kodbøl p-plads. Her informeres der 
om ådalens natur- og kulturhistorie.
På www.skovognatur.dk er der også information om Skjern Enge.

Naturvejledning
Naturvejledning, studiebesøg og undervisningsforløb arrangeres 
af Skov- og Naturstyrelsen på Oksbøl Skovdistrikt. Enten som 
annoncerede ture eller som særlige arrangementer der på forhånd er 
aftalt med skovdistriktet. Henvendelse til skovdistriktet, 
tlf. 76 54 10 20. E-mail: oxboel@sns.dk.

Sejlads 
Skjernåens hovedløb må fra 16. juni til slutningen af februar bruges 
til sejlads uden motor ned ad åen fra Borris til Ringkøbing Fjord. 
Mellem Pumpestation Nord og Ringkøbing Fjord må der sejles hele 
året med motor og med en fart af max. 5 knob. 

Lystfiskeri
Der kan købes dag-, uge- og årskort til lystfiskeri langs bestemte 
åstrækninger. Kortene kan købes hos bl.a.:
- Korsholm, Jægervej 5, 6900 Skjern, tlf. 96 80 20 20.
- Skjern Turistkontor, Bredgade 55, 6900 Skjern, tlf. 97 35 18 55.
- Skjern Å Camping, Birkvej 37, 6900 Skjern, tlf. 97 35 08 61.

Jagt
Medlemmer af Skjernådalens Jægersammenslutning kan købe 
årskort til jagt i en del af Skjern Enge. Sammenslutningens 
adresse er: Violvej 96 C, 6880 Tarm. Derudover sælger Skov- og 
Naturstyrelsen et mindre antal jagtkort.

Overnatning og spisning
Vandrehjem findes ved Bundsbæk Møllegård nord for Skjern, tlf. 97 
36 23 43. Hoteller og restauranter findes i Skjern, Tarm, Borris og 
Skaven. Campingpladser findes i Skjern, Tarm og Skaven. Der er 
mange muligheder for indkøb af dagligvarer og spisning i Skjern og 
Tarm. 

Transport 
Der er togforbindelse til Skjern og Tarm. Fra rutebilstationerne i 
Skjern og Tarm er der bl.a. videre busforbindelse til Lønborg (Nørre 
Nebel-bussen).  

Andre seværdigheder på egnen. Vestjyllands Økomuseum
Et besøg i Skjern Enge kan kombineres med et besøg på Skjern-
Egvad Museum eller Vestjyllands Økomuseum. Det består af en 
lang række museer og seværdigheder, der er bundet sammen af 
Drivvejen - en 33 km lang cykelrute. Disse ruter har forbindelse 
med stierne i naturområdet. 
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FORSLAG TIL EN RUNDTUR TIL FODS OG MED 
TRÆKFÆRGERNE

Næsten alle stier indgår i et sammenhængende stisystem, således 
at det er muligt at foretage rundture fra et bestemt udgangspunkt 
næsten overalt i Skjern Enge.
En spændende og oplevelsesrig tur går ad trampestier langs åen 
vest for Skjernåvej (der forbinder Lønborg og Skjern). Turen går 
gennem engene Præstholm, Stavnsholm, Kalvholm og Vesterenge. 
Turen er ca. 7 km lang og der indgår to spændende sejlture med 
trækfærgerne over Skjern Åens to løb. Færgerne fungerer ved 
hjælp af et simpelt snoretræk. Turen kan startes fra Lønborg eller 
Amholm p-pladser ved Skjernåvej eller fra Pumpestation Nord. Se 
kortet side 48-49.

Øverst: Trækfærgen ved Pumpestation Nord.
Nederst: Hans Smidth ”Færgen, motiv fra Gudenåen”. 1914.

GODE UDSIGTER FRA FUGLETÅRNENE

Flere steder er der opført fugletårne og fugleskjul, hvortil der er 
offentlig adgang – selvfølgelig også for folk, der ikke specielt er 
interesseret i fuglelivet, men blot vil nyde en smuk udsigt over 
Skjern Enge. Lokaliseringen af tårne og skjul fremgår af kortet 
side 48-49.
Tårnet i Øster Hestholm har udsyn mod øst over det store og 
våde engområde og mod vest over den store centrale Hestholm 
Sø. Fra dette tårn får man en oplevelse af ådalens størrelse. 
Fugleskjulet øst for Lønborggård ligger et sted med historisk 
atmosfære. Der er udsyn mod den gamle bispegård mod vest og 
Lønborg Kirke mod øst (se foto side 8-9). 
Skjulet på Skjernåvej (der forbinder Lønborg og Skjern) har 
en adgangsrampe som kan anvendes af gangbesværede og 
kørestolsbrugere (se foto side 47). Herfra er der flot udsigt over 
græsningsenge og Hestholm Sø og mod Lønborg Kirke (se foto 
side 10-11). 
Fra skjulet nord for Hestholm Sø er der fin udsigt over den store 
sø og mod kirken. 
Fugletårnet med udsigt over Vesterenge ligger nord for engene på 
den regulerede Skjern Å’s norddige. Herfra er der en flot udsigt 
ud over Vesterenge, Hestholmsøen og over mod Lønborg Kirke. 
Tårnet ved åens udmunding giver et fint udsyn over deltaet og 
Ringkøbing Fjord.

Fugleskjulet ved Lønborggårdvej. Skjulet kan nås gennem en 
sti, der er anlagt gennem det levende hegn ca. 100 meter øst for 
Lønborggård.
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REGLER FOR BESØG I SKJERN ENGE

Skjern Enge er i dag et af landets bedst tilgængelige 
naturområder med mange færdsels- og aktivitetsmuligheder. 
Det er vigtigt, at de mange forskellige brugere af området tager 
hensyn til hinanden og til områdets store naturværdier, bl.a. 
et meget rigt og støjfølsomt fugleliv. Derfor er følgende regler 
nødvendige:
• Kørsel med bil, motorcykel og knallert er ikke tilladt. 
• Ridning er ikke tilladt udenfor de afmærkede stier.
• Hunde skal altid være i snor og må ikke tages med i båd, kano 

og kajak.
• Overnatning i telt og brug af bål er ikke tilladt udenfor de 

afmærkede pladser.
• Fiskeri er ikke tilladt uden gyldigt fiskekort.
• Jagt er ikke tilladt uden gyldigt jagtkort.
• Hjælp med at holde området rent. Efterlad ikke affald. 
I området ved Hestholmsøen er det af hensyn til fuglelivet kun 
tilladt at færdes på de afmærkede stier. Om vinteren, når søen er 
tilfrosset, er færdsel dog tilladt på isen. 
I den vestligste del af området er det ikke tilladt at færdes 
uden for de afmærkede stier i fuglenes træk- og yngletid, dvs. i 
perioden 1. marts til 15. juli og 1. september til 31. december. Det 
gælder områderne Poldene, Kalvholm, Præstholm, Stavnsholm 
og selve delta-området. 

SÆRLIGE MULIGHEDER FOR GANGBESVÆREDE OG 
KØRESTOLSBRUGERE

Der er anlagt ca. 20 kilometer befæstede stier der kan bruges af 
gangbesværede og kørestolsbrugere. Fra Amholm p-plads er der 
f.eks. mulighed for en rundtur på 1 eller 1,5 km, der bl.a. følger 
østsiden af Ganer Å. P-pladsen ligger midt på Skjernåvej (vejen 
mellem Lønborg og Skjern). Her er der også opstillet borde og 
bænke.
Der er også anlagt befæstede stier ved det fine udsigtsområde nord 
for Lønborg Kirke. Fra kirkens p-plads er der befæstet sti vest for 
kirkegårdsdiget til udsigtsområdet nord for kirken.
Mellem Skjern Bådehavn og p-pladsen ved Skænken Sø er den 
befæstede sti forbundet med hængebroen Kong Hans’ Bro.
Tre steder i området, ved p-pladserne ved Lønborg, Albæk og 
Gjaldbæk er der anlagt handicapvenlige fiskepladser i form af 
plateauer af træ, der går ud over åbrinken. 
Ved Skjernåvej (vejen mellem Lønborg og Skjern), er der 
på p-pladsen midt på dæmningen anlagt et fugleskjul med 
adgangsrampe, som kan anvendes af gangbesværede og 
kørestolsbrugere.  

Handicapvenlig fiskeplads ved p-pladsen ved broen nordvest for 
Lønborg Kirke.
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KULTURHISTORISKE SPOR OG ANDRE SEVÆRDIGHEDER 
- BESKRIVELSEN HENVISER TIL KORTET SIDE 48-49. 

1. Pumpestation Nord. Den største af de 5 pumpestationer fra
afvandingsprojektet i 60-erne. Pumpestationerne regulerede 
grundvandstanden i den nederste del af Skjern Ådalen så 
markerne kunne dyrkes. Pumpestation Nord er stadig i funktion 
og afvander de store agerområder nord for diget. Før det store 
afvandingsprojekt i 60-erne henlå disse områder som enge og
vådområder gennemskåret af snoede åløb. Områderne blev ikke 
omfattet af naturprojektet, der blev afsluttet i 2002. De illustrerer 
i dag, hvordan landskabet i ådalen så ud, før naturprojektet 
blev gennemført. Nær pumpestationen står en mindesten med 
navnene på de lokale initiativtagere til afvandingsprojektet. Bag 

pumpestationen ligger Provstgårds Hus, der engang lå ensomt 
på en holm i deltaet i forbindelse med et overgangsted. Huset var 
bygget og beboet af to brødre, der levede af jagt og fiskeri. Det
tilhører i dag Skjern-Egvad Museum og lejes ud til grupper og 
skoler.
Diget syd for pumpestationen er en del af det gamle dige, der 
omgav den store ”vandmotorvej”, Skjern Å, efter afvandingen i 60-
erne. Søen syd for diget er en del af det gamle hovedløb. 
På p-pladsen syd for diget er der en lille informationsudstilling der 
fortæller om ådalens natur- og kulturhistorie.

Modstående side til højre: Skjernåens hovedløb må fra 16. juni til 
udgangen af februar bruges til sejlads uden motor ned ad åen fra 
Borris til Ringkøbing Fjord.

Fugleskjulet ved Skjernåvej (vejen mellem Lønborg og Skjern) 
har en adgangsrampe der kan anvendes af gangbesværede og 
kørestolsbrugere.
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2. Poldene. Naturcenter ”Skjern Enge” (2006). Udstilling om 
ådalens natur- og kulturhistorie. Møde- og undervisningslokale. 
Ejendommen var oprindelig et husmandssted bygget ude i deltaet. 
Familien levede af landbrug, jagt og fiskeri.
3. Fortegrøften. Se beskrivelsen og foto side 13.
4. Lønborggård. En af få tilbageværende vestjyske herregårde. Her 
var der tidligere stort kvægbrug med udgangspunkt i ådalens enge. 
Gården var oprindelig en bispegård opført af Ribebispen i 1400-
tallet. Nuværende hovedbygning opført i 1839 i senklassicistisk stil. 
Gården er i privat eje.
5. Lønborg Kirke og Banke. Kirken har en markant beliggenhed 
med en smuk udsigt over Skjern Enge. Kirken er kendt for 
kalkmalerier og et fint klokkespil. Omkring 1100-årene lå her også 
en kongsgård, der siden blev flyttet nogle hundrede meter mod vest 
og ødelagt i 1600-tallet. På banken fortælles om Skjern Å’s flytning 
gennem 100 år og den nye Hestholm Sø.

6. Pumpestation SØ. Pumpestationen er stadig i funktion og sikrer 
en lav grundvandstand i områderne syd og vest for den såkaldte 
”Søndre Parallelkanal”, så markerne her fortsat kan dyrkes. Et 
stykke af den gamle inddigede kanal ligger som et kulturhistorisk 
minde om afvandingen af ådalen i 60-erne. Den er blevet bevaret 
fordi den sjældne Vandranke her havde sin hovedudbredelse.
7. Skjern Bådehavn. Her lå det ældste Skjern med galgehøj, 
tomter efter bl.a. Skjern Brogård samt rester af middelaldervej og 
træbroer over ådalen. Bådehavnen - engang Skjern Å’s hovedløb - 
ligger vandfyldt, men uden gennemstrømmende vand. Bådehavnen 
har stadig forbindelse til Skjern Å. Inden afvandingen i 60-erne 
var der bådefart herfra ud i ådalen og fjorden. I dag er her 
landingsplads for kanoer. Nordøst for Bådehavnen findes nogle
frilagte stenbelægninger fra Kongevejsbroen, som lå her fra midten 
af 1500-tallet til 1845. 
Mindesten for Kong Hans står ved stedet, hvor der lå en gammel
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Skov / Forest / Wald
Hede / Heathland / Heide
Tør eng / Dry meadow / Trockene Weisen
Våd eng / Wet meadow / Feuchtweisen 
Våde områder / Marsh / Feuchtbiotope
Vandområder / Lake / Seen
Adgang ikke tilladt / Please keep out / Zutritt verboten
Vandløb / Watercourse / Verlauf
Cykel- og gangsti, kørestolsegnet /
Bicycle and footpath, suitable for wheelchairs /
Weg für fahrad, fussgänger und rollstuhl
Parkering / Parking / Parkplatz
Information og udstilling / Information or exhibition / Information
Område med borde og bænke / Picnic area / Rastplatz
Grillplads / Barbecue area / Grill im freien
Primitiv overnatningsplads / Simple camping area / 
Primitiv Ûbernachtung
Ophalerplads / Slipway / Kanuschlepp
Handicapvenlig fiskeplads / Angling suitable for disabled / 
Behindertengerecht Angelplatz
Fugleskjul/udsigtstårn / Bird hide/viewing platform / 
Vogelbeobachtungshütte/Aussichtsturm
WC / Toilet / Toilette
Naturcenter (fra 2006) / Nature Centre / Naturzentrum
Vand / Water / Wasser
Broen / Bridge / Brücke
Afmærket ridesti / Posted bridle path / Reitweg
Turforslag, trampesti / Suggested routes, hiking path / 
Tourenvorschlag, trampelpfad 
Øvrige trampestier / Other hiking paths / Übrige Trampelpfade
Lønborg Kirke / Lønborg Church / Pfarrkirche Lønborg
Trækfærge / Rope ferry / SeilfähreTrækfærge
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middelaldervej og bro fra 1105. 
En lille informationsudstilling fortæller om de mange overgange og 
broer, som har ligget i området siden middelalderen.
8. Pumpestation Ø.  Pumpestationen er stadig i funktion og sikrer 
en lav grundvandstand i Damsøområdet, så markerne her fortsat 
kan dyrkes. 
9. Lundenæs Voldsted og laksegård. Fredet voldsted fra 1300-
årene, hvor der har været en kongeborg. Ingen offentlig adgang. 
Kan ses fra vejen mellem Skjern og Borris og fra den befæstede 
sti, der er anlagt på diget, der engang lå langs den regulerede 
Skjern Å. Borgens ladegård lå oprindelig ved Lundenæs Hovedgård 
(ved landevejen). Efter brand i 1621 blev voldstedets bygninger 
flyttet hertil. Nær voldstedet er der fundet rester af laksegård fra 
middelalderen. Gamle stolperester kan stadig ses på stedet.
10. Albæk Møllegård. Gammel møllegård fra 1856 der i dag er
tjenestebolig for Skov- og Naturstyrelsen. Her ligger også 

Laksecentret Skjern Å (2006) med udstilling om laksen og 
laksefiskeriet i åen.
11. Albæk Mose. Stort og varieret moseområde der bærer præg af
tørvegravning. Indeholder artsrig flora som fandtes i ådalen inden
afvandingen i 60-erne. Syd for p-pladsen ved Albæk Mose lå det 
gamle Kodbøl-styrt med laksetrappe (se side 23).
12. Gamle åløb der i dag er sø og mose. Nord for Skjern Å mellem 
Sønderby og Gjaldbæk ses to aflange søer. Det er dele af det gamle 
snoede åløb fra tiden før afvandingen i 60-erne, hvor vandet blev 
ledt væk fra ådalen i lange lige og inddigede kanaler. Sådanne 
slyngede åstumper kan genfindes enkelte steder i ådalen. De fleste 
er genanvendt i den naturgenoprettede å.

I området findes der herudover en lang række faciliteter for 
friluftslivet såsom fugletårne, trækfærger, parkeringspladser, 
informationssteder m.v. Se signaturforklaringen på kortet.

36735_Indhold_NETTET.indd   49 04/05/05   14:13:49



ANDRE SEVÆRDIGHEDER PÅ EGNEN OG NYTTIGE ADRESSER 

Skov- og Naturstyrelsen, Oxbøl Statsskovdistrikt, Ålholtvej 1, 
6840 Oksbøl. Tlf. 76 54 10 20. E-mail: oxboel@sns.dk.
Skov- og Naturstyrelsen har stået for gennemførelsen af Skjern Å 
Naturprojektet. Skov- og Naturstyrelsen på Oxbøl Statsskovdistrikt 
forestår den videre drift og administration af de statsejede arealer 
i ådalen, herunder naturpleje, naturvejledning og forvaltning af 
friluftslivets muligheder. 
Distriktet administrerer i øvrigt statens plantager og klitområder 
i området fra Hvide Sande til Ho Bugt, i alt ca.160 km2. Der er 
udgivet en række vandretursfoldere for Oxbøl Statsskovdistrikt 
der udleveres gratis på egnens turistkontorer og biblioteker eller 
ved henvendelse til skovdistriktet. Yderligere oplysninger om 
Skov- og Naturstyrelsen, om Oxbøl Statsskovdistrikt, Skjern Å 
Naturprojektet og Skjern Enge kan fås på Skov- og Naturstyrelsens 
hjemmeside: www.sns.dk.

Naturreservatet Tipperne og Værnengene 
Tipperhalvøen i den sydlige del af Ringkøbing Fjord består 
af naturreservatet Tipperne og Værnengene. Tipperne ejes af 
staten og administreres af Skov- og Naturstyrelsen ved Oxbøl 
Statsskovdistrikt. Værnengene er privatejede, men der er offentlig 
adgang på veje og stier. 
Om adgangen til området: Fra Nordladen, hvor asfaltvejen slutter, 
er der gode muligheder for iagttagelse af fugle, og der findes en lille 
udstilling om naturen og fuglelivet. Følges grusvejen videre mod 
nord kommer man til et T-kryds. Ad vejen mod syd kommer man 
til en lille grantykning. Fra et fugletårn er der her en fin udsigt over 
bl.a. rørskoven. Ad vejen mod nord ved T-krydset kommer man til 
naturreservatet Tipperne, hvortil der kun er adgang om søndagen. 
Fra 1. april til 31. august mellem kl. 8.00 og 10.00. Fra 1. september 
til 31. marts mellem 10.00 og 12.00. På Tipperne findes et fugletårn 
og en mindre udstilling om fuglelivet. Der er ligeledes en afmærket 
vandresti. Yderligere oplysning om besøg kan fås hos Oxbøl 
Statsskovdistrikt på tlf. 76 54 10 20. 

Skjern-Egvad Museum, Vestjyllands Økomuseum, Bundsbæk 
Møllegård, Bundsbækvej 25, 6900 Tarm. Tlf. 97 36 23 43. 
Vestjyllands Økomuseum er den samlede betegnelse for 9 forskellige 
museer og besøgssteder. Hertil kommer en række mindre steder i 
Skjern og Egvad kommuner. Museets grundtanke er at bevare lokale 
bygninger, monumenter og seværdigheder med respekt for den 
oprindelige sammenhæng og det omgivende landskab. Økomuseet 
kaldes også ’museet uden vægge’, fordi sammenhængen mellem 
landskab og kulturspor er det væsentlige i museets formidling. 
Rygraden i museet er Drivvejen. Det er en 33 kilometer lang 
cykelrute, som forbinder museets forskellige afdelinger.

De vigtigste museer og besøgssteder er:
Bork Vikingehavn. Vikingemuseum hvor man om sommeren kan 
opleve, hvordan vikingerne levede ved fjorden for 1000 år siden. 
Biograf, udstilling, vikingegårde og skibe.
Dejbjerg Jernalder. Udstillingsbygning og jernalderlandsby der 
i sommerferien er levendegjort af familier gennem håndværk og 
aktiviteter.
Bundsbæk Mølle. Gammel vandmølle med kaffestuer i møllehuset, 
udstillinger, grovsmedje og bageri med stenovn. Udstilling, 
ponyridning og natursti gennem mosen til Rakkerhuset. 
Hattemagerhuset. Gammel landarbejderbolig, der illustrerer 
dagliglivet på vore oldefædres tid.
Gåsemandens gård. Restaureret vestjysk hedegård fra midten af 
1800-tallet. Udstilling om gården og gåsens kulturhistorie. 
Skjern Vindmølle. En af landets få fungerende vindmøller. 
Møllersvendene maler korn til mel hver onsdag, hvis der er vind.
Fahl Kro. Gammel fjordkro hvor kaffen serveres i de hyggelige 
krostuer. Udstilling om sejl. Sommergalleri med kunstnere.
Oplysninger om åbningstider og særlige arrangementer findes på 
museets hjemmeside: www.skjern-egvad-museum.dk.  

Skjern Turistservicekontor, Bredgade 55, 6900 Skjern. 
Tlf. 97 35 18 55. E-mail: turist@ringkobingfjord.dk
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Udover Skjern Enge kan Oxbøl Statsskovdistrikt byde på helt 
unikke naturområder. Skovdistriktet er Danmarks vestligste og 
dækker et areal på 160 km2 fra Ho Bugt i syd til Hvide Sande 
i nord. Omkring halvdelen af skovdistriktets areal er åbne 
naturarealer. Bedst kendt er fuglereservatet ”Tipperne”, der er 
et af Nordeuropas vigtigste fugleområder. I Kærgård Plantage 
ligger ”Løvklitterne”, der er en botanisk sensation. På Fanø og 
Skallingen findes store hede- og vadehavsarealer. Skovdistriktet 
rummer Danmarks eneste krondyrreservat med en bestand på 

ca. 1300 krondyr. Vandretursfoldere over områder indenfor 
skovdistriktet kan fås hos lokale turistkontorer eller Oxbøl 
Statsskovdistrikt, Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl. Tlf. 76 54 10 20.

Øverst: Fra Værnengene. I baggrunden ses gamle jagthytter, hvor 
jægere overnatter i jagtsæsonen.
Nederst: Fuglereservatet Tipperne i Ringkøbing Fjord som 
administreres af Skov- og Naturstyrelsen, Oxbøl Statsskovdistrikt. 
De fugtige enge afgræsses af kvæg af hensyn til fuglelivet. 

36735_Indhold_NETTET.indd   51 04/05/05   14:14:05



Udsigt mod vest fra Lønborg Banke
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Hæftet fortæller Skjern Ådalens spændende historie, især om de store landbrugs- og naturprojekter, 
natur- og kulturværdierne - og ikke mindst de muligheder, som de besøgende har for at opleve disse værdier. 
Skjern Ådalen er i dag et af Vestjyllands mest værdifulde og dynamiske naturområder. Men sådan har det ikke 
altid været. Kun få steder i Danmark er der sket så store ændringer af naturen. Landets største afvanding blev 
gennemført i dalen i 1960-erne. 4000 ha enge og sumpe blev omdannet til agerjord. Lange og lige kanaler 
afløste slyngede åløb. 
Men i 1987 besluttede Folketinget at gennemføre et af Nordeuropas største naturprojekter i ådalen. Projektet, 
der omfatter 2200 hektar, er nu afsluttet. Der er skabt et enestående landskab - Skjern Enge - med store 
naturværdier. Skjern Enge indgår i Natura 2000 netværket af værdifulde europæiske naturområder. I området 
er der anlagt faciliteter for besøgende: stier, p-pladser, fugletårne, broer, trækfærger, udstillinger m.v. 
Skjern Å Naturprojektet modtog i 2003, som det første danske naturprojekt, Europa Nostra Prisen for bevarelse 
af den europæiske kulturarv. 

Den vestlige del af Skjern Enge. I forgrunden ses hovedvejen mellem Skjern og Tarm. I baggrunden 
Ringkøbing Fjord. Fotoet viser naturprojektets nye snoede åløb, søer og oversvømmede enge. Det smalle, 
lange og lysegrønne areal i højre side af fotografiet er den tildækkede Skjern Å, som oprindelig blev anlagt i 
forbindelse med afvandingen af ådalen i 1960-erne. Den lange og lige å havde til formål at bringe vandet væk 
fra ådalen så hurtigt som muligt, så de omgivende marker kunne opdyrkes.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53, 2100 Ø

39 47 20 00

NATURA 2000
Et europæisk 

netværk af beskyttede 
naturområder

Europa Nostra. 
En pris til bevarelse af

den europæiske kulturarv

Produceret med støtte 
fra Det Europæiske 

Fællesskabs Finansielle 
instrument Life
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