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Natur- og miljøeffekter af 
Skjern Å restaureringen 
Genopretning af Skjern ådalen har ført til, at området allerede i løbet 

af få år har fået en stor naturmæssig værdi.

JENS MØLLER ANDERSEN

Skjern Ådalen blev i 1960erne afvandet og 
lavet til kornmarker, og åen blev omdannet til 
en bred, lige kanal. Ved restaureringen i 1999-
2002 blev åen genslynget, udpumpningen af 
vand ophørte og ådalen blev omdannet til 
ekstensive græsningsarealer for kvæg, til lav-
vandede søer og til et rekreativt område for 
mennesker. Undersøgelser af de miljømæs-
sige effekter af naturgenopretningen viser, 
at der med projektet er dannet et stort, sam-
menhængende natur- og halvkulturområde 
med vandløb, søer, damme, moser og enge, 
og at området allerede efter 1 år havde fået 
en betydelig naturmæssig værdi.

Formål med restaureringen
Folketinget vedtog i april 1998 ”Lov om 
Skjern Å Naturprojekt” /1/. Lovens formål 
var at genoprette naturen i den vestligste 
del af Skjern Å dalen, der var blevet afvan-
det i 1960erne. Åens naturlige forløb og 

vandstandsvariationer  skulle genskabes og 
forbedre naturværdierne i Skjern Å, i ådalen 
og i Ringkøbing Fjord, samt forbedre mulighe-
derne for friluftslivet i området.

Efter loven skulle der også gennemføres en 
overvågning af området for at sikre dokumen-
tation af virkningerne af projektet på natur- og 
miljøforholdene i området. Overvågningen 
blev gennemført af Danmarks Miljøundersø-
gelser, Ringkjøbing Amt, Danmarks Fiskeri-
undersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen i 
perioden 1999-2003. Resultater og konklusio-
ner er samlet i en rapport udgivet af Dan-
marks Miljøundersøgelser /2/. Denne artikel 
er en meget kortfattet opsummering af ind-
holdet i rapporten.

Restaureringen og ændringerne i 
landskabet
Restaureringen bestod først og fremmest i at 
udgrave det nye forløb af Skjern Å og Omme 
Å og at opfylde de tidligere udrettede vandløb 
(Figur 1). Desuden fjernedes diger, pumpes-
tationer, styrtet i Skjern Å og dambruget ved 
Kodbøl. Der blev flyttet i alt 2,7 mio. m3 jord. 

Der blev også lavet nye vejbroer, gangbroer, 
stier og parkeringspladser. Hertil kommer 
fjernelse af den tidligere beplantning i form 
af småskove  og læhegn, samt etablering af 
indhegninger for de kreaturer, der nu græsser 
ådalen, for at fastholde et åbent landskab 
med lav plantevækst i størstedelen af områ-
det. Skov- og Naturstyrelsen har stået for gen-
nemførelsen af restaureringen.

Størstedelen af udgifterne til naturprojek-
tet var til erstatninger til lodsejerne og til jord-
arbejder (Tabel 1). De samlede udgifter på 
283 mio. kr. er af samme størrelsesorden som 
udgifterne ved afvandingen i 1960erne.

Landskabeligt er de 22 km2 ådal ændret fra 
at være et fladt område med almindelige, dyr-
kede marker og med afvandingskanaler 
(Figur 2) til at være et ekstensivt græsset om-
råde med et vedvarende plantedække med et 
stort islæt af lavvandede søer, især i den 
vestlige del af området vest for vejen mellem 
Skjern og Tarm og med floden, der slynger 
sig gennem dalen (Figur 3). Ved høje vand-
føringer i Skjern Å, især om vinteren og for-
året, går åen over sine bredder, og næsten 
hele den vestlige del af området vest for 
Skjern-Tarm kan stå under vand. 

De fleste statsejede arealer og en række 
private arealer er blevet indhegnet, dog med 
låger af hensyn til adgang for publikum. Heg-
ningen og dermed græsningen blev startet i 
2001 i området vest for Lønborgvej og er ble-
vet udbygget i takt med, at anlægsarbejderne 
er blevet færdige. Der er for statens arealer 
udarbejdet en særlig plejeplan for at styre ud-
viklingen af de prioriterede naturværdier i 
området.

Figur 1. Ved etablering af det nye, restaurerede 
åløb blev der flyttet 2,7 millioner m3 jord. Skov- og 
Naturstyrelsen har stået for gennemførelsen af re-
staureringen. (Foto: Skov- og Naturstyrelsen).

Skjern Å restaurering
Udgift

(mio kr.)
Erhvervelser/erstatning 94,2

Projektering 19,8
Anlægsarbejder 121,1
Information & 

publikumsfaciliteter
21,3

Overvågning, Ringkøbing Fjord 7,6
Naturovervågning 9,5

Øvrige 9,3
I alt 282,8

Tabel 1. Udgifter ved Skjern Å restaureringspro-
jektet 1997-2005.
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Tilbageholdelse af næringssalte i 
området
Et af formålene med naturgenopretningen var 
at genskabe ådalens evne til at tilbageholde 
næringssalte og dermed forbedre vandkval-
iteten i Ringkøbing Fjord. Udviklingen i ind-
hold af kvælstof og fosfor i vandløb i projek-
tområdet er målt 6 steder i vandløbene, dels 
i tilløb til projektområdet, dels i vandet inden 
det løber til Ringkøbing Fjord. 

Transporten af næringssalte gennem Skjern 
Å er dog så stort, at selv en betydelig tilbage-

holdelse af fosfor og kvælstof i projektområ-
det ikke kan bestemmes ved at beregne for-
skellen mellem de mængder, der tilføres 
projektområde, og de mængder, der transpor-
teres videre. Tilbageholdelsen af næringssalte 
er derfor i stedet skønnet, ved at måle på de 
aflejringer, der lægger sig på oversvømmede 
arealer, når Skjern Å går over sine bredder, 
og ved brug af erfaringstal fra andre områder 
med oversvømmelser. Herudfra er det skøn-
net, at der i projektområdet i gennemsnit 

tilbageholdes ca. 5-10% af transporten af fos-
for og kvælstof i Skjern Å.

Hurtig indvandring af planter og dyr i 
den nye Skjern Å
Den nye, slyngede Skjern Å  er generelt mere 
lavvandet og med mere variation i vanddyb-
den. I Figur 4 er vist et typisk tværprofil før og 
efter restaureringen. Øst for Skjern-Tarm ve-
jen er der også et større fald og en hurtigere 
vandstrømning, bl.a. fordi styrtet ved Kodbøl 
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Figur 3. Oversigtskort over projektområdet efter afslutningen af restaureringen 1999-2002.
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Figur 2. Oversigtskort over projektområdet før restaureringen begyndte i 1999.
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Skjern Å

er fjernet.
Disse ændringer har givet bedre vilkår for 

både planter og smådyr. I 2003 var der sket 
en hurtig kolonisering med planter i det nye 
vandløb, især i bredzonen. Den store artsrig-
dom i 2003 forventes dog at aftage efterhån-
den som de mest konkurrencestærke arter får 
overtaget, dog stadig med større artsrigdom 
end før restaureringen, fordi der er større var-
iation i strøm, dybdeforhold og bundforhold. 
Mudderbund er næsten forsvundet fra åen, 
og der er kommet betydeligt flere større om-
råder med grusbund end tidligere. Disse æn-
dringer har allerede givet en øget forekomst 
af smådyr, fordi de har langt bedre levemu-
ligheder i områder med grus og sten eller  
med vandplanter, mens tætheden af smådyr 
er langt lavere på sand- og mudderbund. 

Bedømt ud fra forekomsten af smådyr var 
der en høj miljøkvalitet i Skjern Å både før og 
efter restaureringen.

De sjældne dyre- og plantearter klarede sig 
godt gennem omlægningen af Skjern Å. De 
mest kendte af disse er foruden laks, grøn 
kølleguldsmed (Figur 5), flodklaseskærm og 
vandranke. Vandranke foretrækker dog næ-
sten stillestående vand. Den findes derfor 
især i den tilbageværende del af Søndre Paral-
lelkanal.

Fisk – overlevelse af ungfisk af laks 
og ørred
Restaureringen af Skjern Å har ikke umiddel-
bart påvirket bestandene af laks og havørred, 
idet deres gydeområder ligger opstrøms 
projektområdet. Opgangsmulighederne for 
helt og havlampret er dog forbedrede med 
fjernelsen af styrtet ved Kodbøl, der var passa-
belt for laks og ørred, men ikke for helt og 
lampretter.

Restaureringen har øget mængden af 
fiskeædende fugle i området og mængden af 
gedder, især i den nydannede Hestholm Sø. 
Det har medført risiko for at fugle og gedder 
ville æde en større del af de ungfisk af laks og 
ørred (smolt), der om foråret trækker ud i 
havet.

Et hovedelement i fiskeundersøgelserne 
har derfor været at undersøge, hvor stor en 
del af de udtrækkende smolt, der på deres vej 

mod havet bliver ædt af gedder eller af fugle.
Denne dødelighed af smolt blev undersøgt 

ved at fange smolt i en fælde ved Borris op-
strøms projektområdet (Figur 6). Smoltene 
blev udstyret med en lille radiosender, så 
deres videre vandring kunne følges. De fleste 
forsvandt ud af systemet og er formentlig nået 
frem til havet, mens andre radiosendere blev 
fundet i geddemaver eller skarvkolonier.

Udtrækket af laksesmolt var ca. 25.000 i 
2002 mod ca. 5.000 i 2000. Udtrækket af 
ørredsmolt var omtrent ens i de to år, hen-
holdsvis ca. 7.500 og ca. 8.500. Smoltproduk-
tionen er næppe påvirket af restaureringen, 
idet gydning og opvækst foregår opstrøms 
projektområdet. Ca. 75% af ørredsmolten 
overlevede vandringen, men kun ca. halvde-
len af laksesmolten. Dødeligheden skyldes 
især at fiskene bliver ædt af gedder og fugle 
ikke blot i Skjern Å, men også i Ringkøbing

Fjord. De øgede mængder af skarv og he-
jrer i projektområdet kan således bidrage til 
at mindske antallet af smolt, der når frem til 
havet. De målte dødeligheder er vist i tabel 2. 
Der synes dog kun at være sket en lille stig-
ning i dødeligheden af smolt som følge af res-
taureringen.

Opgangen af laks i Skjern Å er øget stærkt i 
de senere år fra ca. 100 om året frem til 1990 
til ca. 1.000 fra omkring år 2000. Det skyldes 
især udsætning af ungfisk, der er opdrættet 
ud fra moderfisk fanget i Skjern Å. Det har 
også styrket bestanden, at fiskeriet i Ringkø-

bing Fjord er reguleret med forbud mod land-
ing af laks og havørred og bestemmelse om, 
at bundgarnshoveder skal være sænkede 30 
cm under vandoverfladen, så at smolt kan 
slippe ud af bundgarnene.

Naturen i ådalen
I det nye naturområde er der lavvandede søer 
(ca. 5 km2), enge med et varierende omfang 
af oversvømmelse (ca. 13 km2) og mindre are-
aler med eksisterende moser, krat og rørskov. 
Der er på de statsejede arealer iværksat en ek-
stensiv drift i form af græsning eller høslet, for 
gennem denne naturpleje at undgå uønsket 
tilgroning med buske, tagrør m.m. 

Efter at dyrkningen af jorden ophørte i 
1999, og vandstanden steg, er der sket en stor 
udskiftning af plantearterne i området. Almin-
delige ukrudtsplanter på marker og kultur-
græsser er erstattet af vådbundsarter eller en-
dog med egentlige vandplanter. 

Plantesammensætningen var i 2003 stadig i 
en stærk udvikling og stadig præget af, at are-
alerne har været dyrket indtil for få år siden. 
Særlig stor fremgang har der været for plante-
samfund med lysesiv fra omkring 2% af are-
alet i 2000 til 26% i 2003. Også mosebunke, 
rørgræs og tagrør synes at få større dæknings-
grad, mens pil går tilbage. Udviklingen for-
ventes at fortsætte i de kommende år hen 
mod et stabilt plantesamfund karakteristisk 
for våde, græssede enge på de fleste af are-
alerne.

På de ikke græssede arealer vil der udvikle 
sig højere vegetation, bl.a. med tagrør og pil.
Padderne i området har nydt godt af ændring-
erne i ådalen. De mange små og lavvandede 
damme i området giver gode ynglemulighe-
der for bl.a. butsnudet frø og spidssnudet 
frø, især hvis der i dammen ikke er fisk, der 
kan æde frø eller haletudser. Især er ynglebe-
standen af butsnudet frø  øget stærkt (Tabel 
3).

Tabel 2. Dødelighed af ungfisk af laks og ørred i projektområdet og i Ringkøbing Fjord.

Dødelighed af smolt
Årstal

Antal smolt 
mærket

Antal smolt 
ædt

Laks
2000 26 12 (46%)

2002 51 26 (51%)

Ørred
2000 16   3 (19%)

2002 50 13 (26%)
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Figur 4. Eksempel på ændring i Skjern Å´s tværprofil ved restaureringen (Skjern Å nedstrøms Omme Å).
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Skjern Å

Også odderen klarer sig godt, og der er nu 
en fast bestand af oddere i hele den naturgen-
oprettede del af Skjern Å og i de fleste tilløb.

Fugle
Undersøgelserne  af  fuglebestandene har 
koncentreret sig om vandfuglene i området. 
Ynglefuglene blev optalt i maj-juni i 2000, 
mens alle marker lå brak og gravearbejdet 
netop var begyndt, og i 2003 efter restaure-
ringen.

Udviklingen i områdets betydning som yn-
gleområde for vandfugle fremgår af tabel 4. 
Der var i 2003 etableret en hættemågekoloni. 
Herudover var de talrigeste ynglefugle gråæn-
der, blishøns og viber, og der var desuden 
mange sorthalsede lappedykkere og 
skeænder.

Optællingerne af ynglefugle har vist, at om-
rådet hurtigt har udviklet sig fra at være af 
meget lille betydning for ynglende vandfugle 
til at være et vigtigt dansk område for yng-
lende vandfugle. Dette er muliggjort af de 
lavvandede vandområder omkranset af ud-
yrkede, delvist afgræssede arealer.

Trækfugle blev talt i 2002 og 2003. Svøm-
meænder var den gruppe af trækkende vand-
fugle, der optrådte i størst antal. I efteråret 
var pibeand den talrigste art (maksimum var 
12.600), dernæst kom krikand (5.200) og 
gråand (3.400). Talrige var også kortnæbbede 
gæs (2.140) og grågæs (1.210), samt sangs-
vaner (1.630) og knopsvaner (510). De tal-
rigeste vadefugle var viber (3.400), hjejler 
(2.600) og brushøns (560). Sammenfattende 
har naturgenopretningen medført, at områ-
det vest for Skjern-Tarm er blevet et værdi-
fuldt område, især for svømmeænder og an-
dre vandfugle under efterårstrækket.

Konklusioner 
Undersøgelsesresultaterne fra 2003 afspejler 
ikke den fremtidige tilstand i projektområ-
det, men giver  et fingerpeg om, i hvilken ret-
ning plante- og dyrelivet udvikler sig. Nogle 
vigtige konklusioner er:
• Naturgenopretningen har skabt et stort, 

sammenhængende natur- og halvkultur-
område med vandløb, søer, damme, mo-
ser og enge

• Området er blevet meget attraktivt for 
vandfugle. Både antallet af ynglefugle og 
trækfugle er steget kraftigt som følge af 
projektet

• Plantesamfundene på de tidligere dyrkede 
arealer er begyndt at udvikle sig mod 
vegetationstyper karakteristisk for moser 
og enge

• Sjældne dyr og planter i området har gene-
relt fået forbedrede levesteder. Dog synes 

Ynglebestande År 2000 År 2003

Butsnudet frø 10 - 20 1.100 - 1.740

Spidssnudet frø 25 - 50 110 -120

Tabel 3. Ynglebestande af butsnudet frø og spidssnudet frø i den vestlige del af Skjern Å projektområdet.

der at være en lidt større dødelighed for 
ungfisk af laks og ørred, fordi flere ædes af 
fugle og gedder 

• Der tilbageholdes som forventet kun en 
mindre del (under 10%) af de næringsstof-
fer som transporteres gennem Skjern Å. 

 
Perspektivering
Naturforholdene vil i de kommende år fortsat 
udvikle sig hen mod et dyre- og planteliv, 
der er tilpasset til de nye forhold. Udviklin-
gen vil bl.a. afhænge af, hvordan arealerne 
bliver drevet og plejet, fx om arealerne bliver 
græsset (Figur 7). Plejeforanstaltningerne vil 
favorisere nogle dyr og planter men skade an-

dre. Derfor er der fortsat behov for natur- og 
miljømæssige afvejninger ved fastsættelse af 
anvendelse og pleje af området. Nogle af de 
modstridende naturaspekter i området er:
• Hestholm Sø er positiv for forekomsten af 

svømmeænder, lappedykkere og gedder, 
men negativ for lakse- og ørredsmolt.

• Græsning af arealerne er en forudsætning 
for indvandring af typiske engplanter og for 
fugle knyttet til enge, men udelukker sam-
tidig at der kan være en høj vegetation med 
det dyreliv, der knytter sig hertil.

• Græsning af bredzonen af søer, damme 
og vandløb forhindrer, at der etablerer sig 
den naturlige rørskovsvegetation, og den 

Figur 5. Grøn kølleguldsmed er almindelig i Skjern Å,  men ellers sjælden. (Foto: Peter Bundgaard)
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vil medføre en øget forurening af vandom-
råderne med næringssalte, men den vil øge 
antallet af engfugle, der søger føde på de 
blotlagte mudderflader.
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Tabel 4. Ynglebestande af almindelige grupper af vandfugle i Skjern Å projektområdet.

Ynglebestande 
År 2000 År 2003

Antal arter Antal par Antal arter Antal par
Lappedykkere 0 0 4 68-96

Svømmeænder 2 44 5 301-326

Vandhøns 1 5 4 208-246
Vadefugle 3-5 78-81 7 239-242

Figur 6. Ungfisk af laks og ørred (smolt) blev 
fanget i fælde ved Borris. De blev udstyret med en 
radiosender, så deres videre færd mod havet kunne 
følges. (Foto: Anders Koed)

Figur 7. Græsning i området har stor betydning for plante- og dyrelivet. Foto: Peter Bundgaard.

Skjern Å


