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Samfundet anvender relativt store beløb på at 
forbedre Danmarks natur. Denne værdiska-
belse er imidlertid sværere at gøre op i kroner 
og ører, sammenlignet med produkter med 
direkte målbar markedsværdi. For hvad er 
værdien af høj biodiversitet af vandinsekter og 
vandløbsplanter /1/, stangfangne laks, glæden 
ved  store flokke af vand- og vadefugle, et 
glimt af en majestætisk fiske- eller havørn, 
eller blot fornøjelsen ved leg og aktivitet 
omkring åen? Metoder udviklet i de seneste 
årtier, de såkaldte cost-benefit analyser, 
kan imidlertid til en vis grad anvendes til 
økonomisk vurde ring af ikke-kommercielle 
naturprojekter. Det er også gjort i forbindelse 
med forberedelsen af restaureringen af Skjern 
Å og dens ådal /2/. Resultatet var, at der for en 
tidshorisont på 20 år kunne opnås gevinster 
(såkaldte nettobene fits) på knap 30 mio. kr. (i 
år 2000 priser).

Hele Skjern Å projektet har kostet 277 mio. 
kr. Udgifterne har dækket gravning af et nyt 
løb af Skjern Å og flere tilløb, stedvis udlæg-
ning af sten og grus, fjernelse af diger langs 
det gamle løb, tildækning af eksisterende 
kanaler, nedlæggelse af pumpestationer, an-
læggelse af den store Hestholm sø, anlæg af 
parkeringspladser, veje og stier, samt ikke 
mindst flytning af 2,7 mio. m3 jord. Desuden 

er der givet kompensation til en række land-
mænd i forbindelse med ophør af vedligehol-
delsen af Skjern Å. 

Set i det lys er det interessant at undersøge, 
hvor meget projektet – set i forhold til fri luft s-
livet - økonomisk har betydet for samfundet, 
ikke mindst for lokalsamfundet. Det er også 
interessant, om cost-benefit analysen ”holdt 
vand”.

Er der overhovedet data?
Os bekendt er der ikke foretaget nogen 
mål  rettet, systematisk undersøgelse af betyd-
ningen af projektets friluftsmæssige side på 
lokalsamfundets økonomi. Vi har derfor for-
søgt at være kreative, når vi skulle forsøge at 
sætte tal på (tabel 1). I flere tilfælde vurderer 
vi blot, at der muligvis har været en økono-
misk gevinst ved projektet uden at sætte tal 
på.

Hvem og hvor mange besøger  
Skjern Å-dalen?
Det er der næppe nogen som ved. Adgangen 
til herlighederne er ganske gratis, undtagen 
hvis man ønsker at fiske eller gå på jagt. Så 
man kan ikke bare gøre antallet af besøgende 
op via solgte biletter. Naturstyrelsen har /3/ 
forsøgt at give et overslag (op til 100.000 be-
sø gende om året) ved en ikke systematisk 
op  tælling af turistbusser set ved Hestholm 
fugletårn og besøgscentrene i Skjern Enge. En 
anden tilgang er, hvor mange gange boksene 
med foldere, opsat samme steds, er fyldt op i 

løbet af en sæson /3/. Vi har regnet på tallene. 
Med ca. 10.000 afsatte foldere om året, en 
gennemsnitlig ”besøgsfamilie” på 3 personer, 
og hvis kun halvdelen af familierne tager 
en folder, svarer forbruget af foldere til ca. 
60.000 besøgende. Det tilsvarende antal årlige 
besøg er formodentlig lidt højere, idet en del 
besøger området mere end én gang om året 
(men kun tager én folder).

Til disse besøgende, der kommer for at få 
”generelle” naturoplevelser, skal lægges de 
som udøver jagt og lystfiskeri (figur 1). Lidt 
over 4000 personer havde i 2011-12 løst det 
obligatoriske laksekontingent /4/. Ud over 
lokale lystfiskere er der folk fra andre dele af 
Danmark og endda sportsfiskere fra lande 
(Norge, Sverige, England) med et eget attrak-
tivt laksefiskeri. Regner vi forsigtigt med, at 
hver lystfisker besøger Skjern Å i gennemsnit 
5 gange på en sæson, svarer det alene til ca. 
20.000 årlige besøg.

Naturstyrelsen udbyder derudover 150 jagt-
licenser til Skjern Enge /3/. Antallet af årlige 
besøg i forbindelse hermed er ukendt, men 
relativt få.

På denne baggrund vover vi det ene øje og 
anslår forsigtigt antallet af årlige besøg i områ-
det til ca. 80.000.

Hvad betyder de besøgende for  
lokalsamfundet?
Med så relativt mange besøgende og besøg i 
området burde der være en lokal økonomisk 
afsmitning. Hvis besøgene strækker sig over 
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mere end én dag, er der brug for overnatning, 
indtagelse af måltider, eller diverse indkøb af 
dagligvarer. Der kan også være behov for ind-
køb af udstyr til brug i naturen. 

De nærmeste byer er Borris, Skjern og 
Tarm. Her er udmærkede overnatningsmulig-
heder. Etablering af nye ferieboliger i Borris 
(Andersen Invest) tyder på et hidtil udækket 
behov, som utvivlsomt er affødt af områdets 
øgede natur- og fiskeriværdi /6/. Dertil kom-
mer, at fx Skjern Å Camping og lokale Bed & 
Breakfasts er flittigt besøgte. Især campingfa-
ciliteter vides fra andre undersøgelser at være 
attraktive for lystfiskere /5/.

Det er også i de tre byer, at der er indkøbs-
muligheder. Alene DagliBrugsen i Borris synes 
at have haft fremgang i de seneste par år /7/, 
om end det er usikkert hvor stor en del af 
fremgangen, der skyldes øget turismen. Lige-
ledes har en af landets største specialforret-
ninger for fiskeri, jagt og friluftsliv, Korsholm 
A/S (i Skjern) fra en yderst ydmyg start i 1912 
udbygget til nu 5000 m2 /8/.

Der er næppe tvivl om, at det blandt samt-
lige besøgende er lystfiskerne, der økonomisk 
sætter det største fingeraftryk i lokalsamfun-
det. Heller ikke dette er hidtil forsøgt gjort op, 
men det er muligt at sammenligne med un-
dersøgelser og vurderinger af betydningen af 
laksefiskeriet i Gudenå /5/. Ud fra en grundig 
analyse er det her anslået, at det nuværende 
fiskeri skaber et lokaløkonomisk forbrug på 
7,7 mio. kr. årligt. Beløbet er beregnet ud et 
årligt antal såkaldte fiskedage på 34.000, sva-
rende til ca. 4.000 solgte fiskekort. Det er 
vores vurdering, at antallet af fiskedage i 
Skjern Å meget vel kan være af samme stør-
relse, om ikke højere. Således er antallet af år-
ligt solgte laksekontingenter i Skjern Å det 
samme, hvortil kommer at fiskeriet i Skjern Å 
formodentlig opfattes mere attraktivt end 
fiskeriet i Gudenåen, fordi laksebestanden er 
oprindelig og delvis selvreproducerende /9/, 
ligesom området har en (med al respekt for 

Gudenåen) særegen herlighedsværdi. Den år-
lige lokaløkonomiske værdi af lystfiskeriet kan 
således meget vel være i størrelsesordenen 10 
mio. kr. Dette vil dog blive belyst i en planlagt 
undersøgelse ved DTU Aqua.

En ikke-lystfisker bruger formodentlig langt 
færre penge. Således opholder vedkommende 
sig formodentlig typisk kun en dags tid i om-
rådet – og foretager således i mindre grad 
over natninger. Antages det på denne bag-
grund meget konservativt, at en gennemsnits-
besøgende bruger 20 kr. pr. besøg (mad, bil-
brændstof, andet), kan effekten på lokal sam-
fundet skønnes til 1,1 mio. kr. årligt. Men 
beløbet kan sagtens være væsentlig større.

Andre indtægter, som i et vist omfang er en 
gevinst for lokalsamfundet, er relateret til drif-
ten af ådalens naturarealer. En stor del af disse 
er statsejede og administreres af Naturstyrel-
sen. Ca. 2.000 hektar af Skjern Enge forpagtes 
til græsning (ca. 1.900 stykker kødkvæg og ca. 
100 heste) med en årlig indtægt til Natursty-

relsen på ca. 600.000 kr /3/. Kødet fra kvæget 
sælges af forpagterne til diverse kødgrossister. 
En del afsættes lokalt som ”Økologisk kvali-
tets  kød fra Skjern Enge” /10/ (værdien heraf 
er uden held forsøgt oplyst). Naturstyrelsen 
har derudover en indtægt i form af guidede 
ture, hvilket skønsmæssigt indbringer 25.000 
kr. årligt /3/.

Hvor mange penge tilflyder  
lokalsamfundet?
Samlet set er det vores forsigtige vurdering, 
at der på nuværende tidspunkt årligt tilflyder 
lokalsamfundet omkring nedre Skjern Å i 
størrelsesordenen 12 mio. kr. Over en 20 årig 
periode svarer det – uden forsøg på korrektio-
ner for prisudvikling m.v. – til rundt regnet 
240 mio. kr. Dette betydelige tal er af samme 
størrelsesorden som det Skjern Å projektet 
i sin tid kostede. Og det er ca. 10 gange det 
beløb, som cost-benefit analysen nåede frem 
til /2/. Sidst nævnte fokuserede dog ikke alene 
på de rene benefits, men tog også og mere 
realistisk de ikke uvæsentlige omkostninger 
ved restaureringen i betragtning. Vores tal skal 
også holdes op imod de indtægter, som der 
måtte have været før restaureringen. En anden 
væsentlig forklaring på vores høje tal er, at 
laksebestanden og dermed lystfiskeriet efter 
laks, har udviklet sig langt mere positivt end 
oprindelig antaget. Denne positive udvikling 
er dog i høj grad en effekt af den øvrige 
na turgenopretning, som er sket i Skjern Å 
systemet gennem de seneste 10 – 15 år, samt 
optimering af avls- og udsætningsindsatsen for 
laksen /9/. Med de nævnte forbehold er det 
vores vurdering, at restaureringen ikke blot 
har bidraget med øgede værdier i form af øget 

Tabel 1. Parametre egnede til beregning af den lokaløkonomiske effekt af Skjern Å 
restaureringen.

Parametre Kilder til data

Besøgende ved fugletårne og 
besøgscentre

Forbrug af foldere (Naturstyrelsen)

Udlejning af græsningsarealer Forpagtningsaftaler Naturstyrelsen

Solgte laksekontingenter for Skjern Å Skjern Å Sammenslutningen

Guidede ture Naturstyrelsen

Jagtlicenser Naturstyrelsen

Overnatninger
Bed & Breakfast, Ferieboliger, Hoteller, 

Camping

Omsætning i detailhandlen
Fx Korsholm, Borris Daglibrugs, Slagter 

Sørensen

Figur 1. Der fiskes efter laks i Skjern Å. De seneste år er kvoten for hjemtagning af laks 
over 75 cm blevet brugt op tidligere og tidligere på sæsonen. Resten af sæsonen kan der 
fiskes efter de mindre laks. (Foto: Peter Wiberg-Larsen)



114 • Vand & Jord

Skjern Å

biodiversitet, øgede landskabelige kvaliteter 
og muligheder for naturoplevelser, men også 
med en ikke uvæsentlig lokal økonomisk salt-
vandsindsprøjtning. 

Vi kan kun opfordre til, at alt dette bliver 
undersøgt nøjere, ikke kun hvad angår betyd-
ningen af laksefiskeriet i Skjern Å.

Øget brug af Skjern Å området
Den rekreative udnyttelse af et naturområde 
som den nedre del af Skjern Å og dens ådal 
afhænger af den måde, som området forvaltes 
og markedsføres på. En oplagt måde kunne 
være at etablere en Nationalpark Skjern Å, 
hvilket netop har været planlagt via udkast til 
en lovbekendtgørelse (dateret 7. december 
2010). Formålet heri var at ”bevare, styrke 
og udvikle naturen, dens mangfoldighed, 
kontinuitet, sammenhæng og frie dynamik, 
især for de nationalt og internationalt betyd-
ningsfulde hede-, delta- og ådalslandskaber”. 
Desuden var formålet bl.a. at ”understøtte 
en udvikling til gavn for lokalsamfundet, her-
under erhvervslivet, med respekt for beskyt-
telsesinteresserne, og således at der fortsat 
kan drives og udvikles land- og skovbrug, 
jagt og fiskeri m.v.”. Imidlertid er planerne 
om nationalparken skrinlagt, angiveligt pga. 
lokal modstand. Planerne har dog resulteret i 
en række initiativer, fx en guidehåndbog, der 
kan fungere som et opslagsværk beregnet for 
lokale naturguider, overnatningssteder, turis-
ter og kommunernes borgere /11/. Guiden er 

meget omfattende og rummer en guldgrube 
af informationer om Skjern Å oplandets 
seværdigheder. Der findes også andre bud 
på, hvad området kan bruges til. Et særligt 
tiltalende eksempel er ”Skjern Å nøglen”, som 
giver go de ideer til leg og aktiviteter for børn 
og deres forældre /12/. Ud over relevante 
informationer på et rigt udbud af forskellige 
hjemmesider bidrager disse guides utvivlsomt 
til at lokke besøgende til Skjern Å dalen.

Øget relevant og indbydende information 
om Skjern Å og dens ådal må således formo-
des at øge tilstrømningen til området. Også 
det må forventes at få en positiv indflydelse 
på den lokale oplevelsesbaserede økonomi.
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