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Alene på den nedre strækning af Skjern Å, fra 
landevejen mellem Skjern og Tarm og vestpå 
til Ringkøbing Fjord, var der for 150 år siden 
et sammenhængende areal med enge og mo-
ser på ca. 45 km2 baseret på en kortlægning 
ud fra de høje målebordsblade fra 1871. Disse 
enge var levested for en nationalt enestående 
fuglefauna, og vegetationen bestod af spon-
tane eng- og moseplanter med de dertil knyt-
tede smådyr som sommerfugle, svirrefluer, 
biller, edderkopper m.fl.

Efter reguleringen af Skjern Å i 1962-68 fra 
lidt nedstrøms for Borriskrog Bro og til udlø-
bet i Ringkøbing Fjord blev de tidligere enge 
afvandet og opdyrket. Men allerede 100 år 
tidligere i 1871 var en stor del af engene af-
vandede ved grøfter for at sikre en optimal 
vækst af græsser og bjergning af hø (Figur 1). 
Afvandingen af engene begyndte allerede i 
starten af 1800-tallet /1/. Væsentlig for kultive-
ringen af engene er også, at Skjern Å’s delta 
blev beskyttet mod saltvandsindbrud (som 
ødelagde bjærgningen af hø) ved anlæg af 
afvandingsslusen ved Hvide Sande i 1931. 
Mellem de afvandede enge fandtes dog også 

Skjern Enge – en våd ørkenvandring

Engene og moserne omkring Skjern Å udgør den største del af det 

samlede genoprettede naturareal i projektet. Engene er en nød ven-

dig ramme for et naturligt vandløb, med tilladelse til at gå over sine 

bredder. Men engenes enorme udstrækning og det varierede land-

skab med tæt forbundne vandløb, enge, moser, heder, klitter, og 

strandenge har også været grundlag for et enestående plante- og 

dyreliv. I 2011 fik vi mulighed for at gentage undersøgelser af vegeta-

tionen i Skjern Enge efter genopretningen og resultatet er biologisk 

nedslående.
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Skjern Enge 2011 er præget af kulturenge 
med saftigt græs og forsumpede rørskove 
og pilekrat. Fortidens artsrige enge og mo-
ser er ikke kommet tilbage.  
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ikke-græsagtige planter , såsom klokkeensian, 
djævelsbid og flere uden synderlig betydning 
for engens sammensætning”. Selvom arts-
listerne således er noget skævvredet mod al-
mindelige græsser og tillige stammer fra en 
tid hvor kultiveringen så småt var begyndt, 
kan de alligevel give et sammenligningsgrund-
lag for vegetationen i dag. Fra 1915 skal vi helt 
frem til genopretningen, før der igen forelig-
ger artslister fra engene. Dog kan man sige, at 
luftfotos fra perioden mellem reguleringen og 
genopretningen fortæller entydigt om et af-
van det og opdyrket landskab med korn- og 
græsmarker. Digitalisering af luftfotos viser at 
de 45 km2 vådområder i Skjernådeltaet (1871) 
efter reguleringen skrumpede ind til 3 km2 
(1995), som især overlevede i den nederste 
del af deltaet omkring åens udmunding til 
Ringkøbing Fjord (Figur 1).

I forbindelse med genopretningen blev der 
gennemført en vegetationsmonitering i 
Skjern Enge med det formål at kunne følge 
udviklingen efter lukning af grøfter og reta-
ble ring af kontakten mellem vandløbet og en-
gene. I 2000 blev der dels foretaget en kort-
lægning, dels en dækningsgradsanalyse i 30 
felter og begge undersøgelser blev gentaget i 
2003, dog var det kun muligt at geninventere 
22 af de 30 analysefelter pga. vanddækkede 
felter. I 2011 var det muligt at gentage 21 af 
de oprindelige analysefelter fra 2000. Til gen-
gæld valgte vi ud fra vurdering af luftfotos fra 
før og efter genopretningen at supplere med 
19 yderligere analysefelter, som forekom po-
tentielt biologisk interessante. Vi har an vendt 
artslisterne fra de i alt 40 analysefelter og 
igno reret dækningsgradsanalysen, idet moni-
teringen i 2000 og 2003 foregik sent på ef ter-
året og således ikke kan betragtes som ret vi-
sende for dækningsgraden. Vi må også 
ac ceptere at den samlede artsliste vil være 
mere ufuldstændig i 2000 og 2003 end i 2011, 
hvor inventeringen foregik om sommeren.

Artslisterne er blevet fortolket ved at be-
regne gennemsnit af arternes økologiske in-
dikatorværdier og ved passiv ordination og 
klassifikation af plantelisterne ved hjælp af 
mosemodellen /4/. På denne måde kan man 
på en reproducerbar måde udnytte den øko-
logiske information om økosystemets fug tig-
hed, næringsstatus, pH og successionssta-
dium, som er indeholdt i en artsliste. 
For delen ved at basere tolkningen på gen-
nemsnit, er at resultaterne er mindre føl-
somme overfor artslister som er ufuldstæn-
dige, når blot de registrerede arter er 
re præsentative for tilstanden på stedet.

Status og udvikling for vegetationen
Det fremgår tydeligt af beskrivelserne fra 

småsøer med bredvegetation, små holme og 
partier med udrænet mosevegetation (Figur 
1). 

Skjern Å og tilhørende enge er i dag udpe-
get som habitatområde og en stor del af 
Skjern Enge er tillige blevet en del af Ringkø-
bing Fjords fuglebeskyttelsesområde.

Data om engene
Der foreligger ikke nogle klare målsætninger 
for hvilke naturtyper, arter eller processer 
som skulle fremmes eller genskabes ved re-
staureringen. Men det har ligget implicit i 
pro jektet, at man ville genskabe naturværdier, 
som var gået tabt under reguleringen, afvan -
dingen og opdyrkningen. Vi vurderer, at 
våd områdernes vegetation er en af de gode 
indikatorer for om, det er lykkedes at genop-

rette naturen i Skjern Enge.
Der findes desværre ikke mange historiske 

data om vegetationen i Skjern Enge. De første 
plantelister vi kan finde stammer fra beretnin-
ger af professor August Mentz fra ekskursio-
ner foretaget i perioden 1900 til 1915 /2,3/. 
Mentz plantelister er ikke fuldstændige, men 
præget af den landbrugsøkonomiske kontekst 
som beretningerne er foretaget i. Udgangs-
punktet har været den økonomiske værdi af 
engene, og Mentz lagde derfor vægten på fo-
rekomsten af forskellige engtyper, herunder 
forekomsten af de græsser, star og siv som 
udgjorde hovedparten af det hø, der kunne 
bjærges. Plantelisterne er altså langt fra fuld-
stændige – eksempelvis beskriver Mentz ”Kat-
teskæg-Engen” med bl.a. katteskæg, tandbælg 
og gulaks, og afslutter med: ”…i øvrigt en del 

Figur 1. Skjern Enge mellem Skjern og Tarm. Øverst de høje målebordsblade fra ca. 1871 
med grøftede enge, moser og småsøer, nederst det regulerede og opdyrkede landskab på 
luftfoto fra 1995. 
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1833, at Skjern Å’s delta har været en oase 
af frugtbare enge sammenlignet med de 
sandede egne rundt om ådalen /1/. Således 
har tilførslen af næringsstoffer til engene fra 
åen og havet betydet, at der var grundlag for 
produktive rørsumpe og enge i deltaet. Sam-
tidig er næringsstoffer blevet flyttet med eng-
høet fra vådområderne til staldene og videre 
ud i markerne. Det fremgår da også af Mentz 
plantelister, at nøjsomme plantearter som 
klokkeensian, smalbladet kæruld, katteskæg, 
tråd-siv, djævelsbid, hjertegræs, hirse-star, 
vellugtende gulaks, kragefod, bukkeblad m.fl. 
har forekommet og nogle af dem har tilmed 
været dominerende i engene. 

Vegetationen efter opdyrkning ved vi ikke 
så meget om, men vi kan slutte at det afvan-
dede landskab har været fattigt på eng- og 
moseplanter og disse har været fortrængt til 
smalle bræmmer langs det regulerede vand-
løb, bræmmer som efter al sandsynlighed har 
været domineret af næringselskende høj stau-
der.

Vegetationen efter genopretningen er præ-
get af meget almindelige eng- og moseplan-
ter. De fleste arter fandtes også i de gamle 
optegnelser – kryb-hvene, rørgræs, lav ranun-
kel, almindelig rajgræs, mose-bunke – men 
der er også kommet arter til som hører til 
perioden med opdyrkning af engene: Ager-

tidsel, fandens mælkebøtte og almindelig 
kvik. Der er kun ganske få af arterne som er 
fundet siden 2000, der kan siges at være ty pi-
ske for naturligt næringsfattige enge og moser 
i Danmark, fx kær-tidsel, almindelig star, bi-
dende ranunkel og trævlekrone.

Engenes tilstand før reguleringen og efter 
genopretningen illustreres ganske godt ved 
sammenligning af de indsamlede plantelister 
med mosemodellens mere end 13.000 plante-
lister fra danske moser og enge /4/. Til denne 
artikel har vi for overskuelighedens skyld 
slået de oprindelige 18 mosetyper sammen til 
10 hovedtyper (Figur 2). Groft sagt befinder 
de naturligt næringsfattige eng- og mosetyper 
sig omtrent i højre halvdel af diagrammet, 
mens de næringsbelastede og kultiverede 
våd områder befinder sig i venstre halvdel af 
diagrammet.

På figur 2 kan man se at plantelisterne fra 
omkring år 1900 placerer sig med tyng de-
punkt midt i diagrammet med overlap til na -
tur typerne rørsump, rigkær, fattigkær og næ-
ringsfattig eng. På grund af den tidligere 
be skrevne skævhed i retning af kulturgræsser 
vil placeringen af prøvefelterne fra år 1900 
være forskudt lidt mod venstre. Plantelisterne 
fra 2000-2011 derimod er placeret i højre 
halv del af diagrammet med overlap til natur-
typerne nitrofil højstaude, rørsump, våd rude-

rat, kultureng og våd eng. Med andre ord 
fremtræder de genoprettede enge både 
næringsbelastede og kulturpåvirkede. Dette 
resultat afspejles også fint i kortlægningen af 
habitatområdets naturtyper, hvor næsten in-
gen arealer er kortlagt i den genoprettede del 
af Skjern Enge, mens der er kortlagt strand-
eng, eng og mose omkring Ringkøbing Fjord 
og ved Lønborg Hede (Figur 3). 

Vi har også undersøgt om engene har 
forandret sig i perioden 2000-2011 ved at 
teste om de økologiske indikatorværdier (El-
lenberg-tal) for artslisterne forandrer sig i 
perioden. Vi har fundet at plantelisterne tyder 
på at der er sket en generel forsumpning af 
engområderne fra 2000-2003, men at denne 
forsumpning er stagneret i engene siden. For-
sumpningen afspejles også ved at en del af de 
felter som blev udlagt i 2000 står under vand i 
dag. Til gengæld har næringsstofstatus i en-
gene ikke ændret sig i perioden. 

Hvis man beregner næringsbelastningen 
som ratioen mellem Ellenbergs næringstal og 
pH-tal, får man en ganske robust indikation 
på belastningen med næringsstoffer i vådom-
råder /5/. 95 % konfidensintervallet for næ-
rings ratioen for 1900-tallets vegetation er 
0,63-0,82, mens det for vegetationen efter 
genopretningen er 0,9-0,93. Antallet af typiske 
arter for habitatdirektivets naturtyper i enge 
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Figur 2. Diagram baseret på en forsimplet gruppering af mosemodellens naturtyper /4/. Ellipserne afgrænser den omtrentlige placering i 
diagrammet af 10 forskellige typer af moser og enge. Med symboler er vist placeringen af plantelister fra moniteringen efter genopretningen 
og fra August Mentz beskrivelser af Skjern Enge i perioden 1900-1915.
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og moser responderer stærkt på næringsra-
tioen og er typisk ganske lavt ved en nærings-
ratio over 0,8 /5/.

Sammenfattende kan man sige, at genop-
ret ningen af enge og moser langs Skjern Å er 
en fiasko, idet området endnu 10 år efter gen-
opretningen er præget af artsfattig, næ ringsrig 
og kulturpræget eng- og mosevegetation uden 
nogen særlig biodiversitetsværdi. Dette ud-
sagn gælder for vegetationen i Skjern Enge, 
men dermed gælder det også for store dele af 
insektfaunaen, som er afhængig af en naturlig 
engvegetation: Ensian-blåfugl kræver bestande 
af klokkeensian, moseperlemorssommerfugl 
kræver tranebær, brunlig perle mors som mer-
fugl kræver violer osv. Det er arter som kunne 
tænkes at have været i Skjern Enge før kultive-
ringen, men som umuligt kan leve der i dag, 
om så de blev udsat. 

Kunne man have gjort det bedre?
Næringsstofbelastningen er den største bar-
ri ere for at få de naturlige enge og moser 
tilbage. Der er ophobet store mængder af 
næringsstoffer, særligt fosfor, i de tørvehol-
dige engjorder efter årtiers intensivt landbrug, 
og alene af den grund burde man have ganske 
beskedne forventninger til en genopretning af 
naturlige enge og moser i Skjern Enge.

Alligevel kunne man antageligt have gen-
nemført genopretningen af engene mere mål-
rettet og effektivt end man gjorde. For det 
første skal man undgå at der fortsat tilføres 
næringsstoffer fra landbruget efter genopret-
ningen. Man kan ikke forvente god natur, hvis 
engene bruges som rensningsanlæg for land-

brugets næringsstoffer, eksempelvis ved at 
lade markernes drænvand løbe ud over en-
gene /6/. Enge har brug for rent grundvand. 
For det andet skal man undgå at udså kultur-
græsser i områder, hvor man ønsker at eta-
blere en naturlig vegetation, uanset om målet 
er eng, mose eller overdrev. Indvandrings-
rækkefølgen af arter har kritisk betydning for 
økosystemets artssammensætning, og når kul-
turgræsserne først har slået rod, vil de effek-
tivt kunne udelukke mange af de naturlige 
engplanter, især nøjsomhedsplanterne med 
svag vækst /7/. For det tredje gælder det om at 
fremme den naturlige dynamik som i kraft af 
græsning, oversvømmelser, saltvandsindbrud, 
erosion og sedimentation kan frigøre plads til 
arter, som ellers har svært ved at klare sig i 
konkurrencen.

August Mentz beskriver i 1915 hvordan 
Skjern Enge var plaget af saltvandsindbrud fra 
havet ved højvande og særligt ved stormflod, 
som eksempelvis i 1913; plagsomt for land-
brugets engdrift og kreaturhold, men en 
naturlig del af et floddelta som udmunder i 
Vesterhavet. I dag beskytter diger og sluse 
mod saltvandsindbrud, men indbrud har net-
 op potentialet til at nulstille vegetationsudvik-
lingen, slippe af med konkurrenceplanter og 
kulturgræsser, og måske få en udvikling i ret-
ning af mere naturlige enge og moser til gavn 
for biodiversiteten.

Tak til 15. juni Fonden, som via en bevilling 
til projektet ”evidensbaseret naturgenopret-
ning” gjorde det muligt at gennemføre de for-
nyede undersøgelser i Skjern Å og Skjern 
enge. 
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Figur 3. Danmarks internationalt bevaringsværdige natur omkring Skjern Å befinder sig 
ikke I Skjern Enge, men på Tipperne, Lønborg Hede og ude i klitterne. Kortet viser kortlagte 
habitatnaturtyper og deres artstilstand, gradueret fra mørkegrøn som høj tilstand og mørke-
rød som dårlig tilstand. Kilde: http://prior.dmu.dk.


