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Forord 
For godt to år siden vedtog regeringen - på baggrund af anbefalinger i 
den såkaldte Wilhjelm-rapport om styrkelse af naturen i Danmark - at 
igangsætte arbejdet med at undersøge mulighederne for etablering af 
nationalparker i Danmark. 

En sammensat gruppe af myndigheder, eksperter m.v. udarbejdede et 
udkast til indhold af et pilotprojekt for området omkring Skjern Å. Dette 
forslag blev bakket op af kommuner og Ringkjøbing Amt. I den endelige 
udvælgelse af pilotprojekter, blev Skjern Å-området valgt fra med den 
begrundelse, at der ikke var tilstrækkelig lokal opbakning.  

I alt syv pilotprojekter blev igangsat af miljøministeren i følgende 
områder: Thy, Lille Vildmosen, Mols, Vadehavet, Grib Skov, Møn og 
Læsø.  

Senere er der i Roskilde-Lejre, Åmose-Tissø samt Skjern Å - i et tæt 
samarbejde mellem lokale myndigheder, interesseorganisationer m.fl. – 
startet alternative projekter med forslag til nationalparker – de såkaldte 
undersøgelsesprojekter.  

Undersøgelsesprojekt Nationalpark Skjern Å er gennem Friluftsrådet 
støttet med Tips- og Lottomidler. Tilskuddet er anvendt til afholdelse af 
møder, udgifter til eksterne tilknyttede konsulenter, udarbejdelse af 
analyser, rapporter m.m. Fra Kommunerne og Amtet er der bl.a. ydet 
faglig - og sekretariatsmæssig bistand til forberedende og koordinerende 
arbejde.  

Undersøgelsesprojekt Nationalpark Skjern Å blev officielt igangsat på et 
borgermøde i Tarm den 25. oktober 2004, bakket op af Egvad og Skjern 
Kommuner samt Ringkjøbing Amt og en række interesseorganisationer. 
Senere er Aaskov og Videbæk Kommuner gået med i projektet.  

Retningslinierne for nationalparkundersøgelserne er besluttet af Den Na-
tionale Følgegruppe for de igangsatte nationalpark-pilotprojekter. Den 
Nationale Følgegruppe er nedsat til støtte for miljøministeren i bestræ-
belserne på at definere rammer, indhold, model m.m. for eventuelle 
danske nationalparker. Den Nationale Følgegruppe, har sammen med 
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miljøministeren stillet krav til gennemførelse af en række obligatoriske 
analyser, som skal indgå i afrapporteringen.  

Undersøgelsesprojekt Nationalpark Skjern Å er udarbejdet efter præcis 
samme retningslinier som pilotprojekterne og med gennemførelse af de 
samme obligatoriske analyser.  

Resultaterne fra undersøgelsesprojektet er samlet i denne rapport og 
bygger på rapporterne fra fem åbne arbejdsgrupper samt en række 
supplerende analyser. I de åbne arbejdsgrupper har omkring hundrede 
aktive borgere, lodsejere og organisationsfolk arbejdet fra november til 
maj med de forskellige temaer i undersøgelsesprojektet. Projektet har til 
fulde levet op til kravet om borgerinddragelse og lokal forankring. 

Statens arealer i Skjern Å-dalen og det militære område på Borris Hede 
hører naturligt med i projektområdet. Derfor er projektet også 
gennemført i et godt fagligt samarbejde med repræsentanter for disse 
myndigheder. 

Det er Undersøgelsesprojektets mål at fremlægge ”et vestjysk 
nationalparkprojekt”, som skal kunne indgå i Miljøministerens grundlag 
for udarbejdelsen af en kommende nationalparklovgivning. 
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1 Sammenfatning 

1.1 Udgangspunktet for en nationalpark 
Egnen omkring Skjern Å rummer allerede store værdier, både hvad an-
går natur, kulturhistorie, friluftsfaciliteter, nutidig bosætning og erhverv. 
Med udvikling af Nationalpark Skjern Å kan der med afsæt i det, der al-
lerede findes, skabes et helt unikt område, der markerer sig på nationalt 
og internationalt niveau, samtidig med at områdets kvaliteter styrkes til 
gavn for lokalsamfundet.  

Grundlaget for etableringen af en nationalpark af international kvalitet 
er en række projekter, der er blevet gennemført med succes de sidste 
10 år: Skjern Å Naturprojektet, Vestjyllands Økomuseum/Skjern-Egvad 
Museum og Dansk Center for Vildlaks. Disse projekter understreger, 
Skjern Å-områdets unikke og smukke natur samt det eksisterende vel-
strukturerede net af kulturhistoriske og friluftsmæssige attraktioner. Ved 
at etablere ét centralt formidlingscenter i området vil man optimalt kun-
ne koordinere, styrke og udbygge de eksisterende natur-, kulturhistori-
ske og friluftsmæssige attraktioner, så Nationalpark Skjern Å hurtigt får 
et internationalt format. 

For styregruppen er det vigtigt at understrege, at der ikke ønskes skabt 
en naturpark, men en nationalpark, hvor der både er plads til natur, kul-
tur, friluftsliv samt den bosætning og de erhverv, som er karakteristiske 
for området. Nationalparkområdet består af ca. 16.000 ha hede, skov og 
naturområder og 8.500 ha kulturlandskab med bl.a. intensivt landbrug. 
Derfor skal nationalparken balancere på fire søjler: natur – kultur - fri-
luftsliv - erhverv. 

 

 

 

Figur 1-1 De fire elementer der skaber 
rammen for Nationalpark Skjern 
Å. 
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Undersøgelserne fra borgerinddragelsen viser, at lokalbefolkningen 
støtter op om nationalparken og er interesserede i at benytte de tilbud, 
der vil blive udbudt. Der er således en stor interesse fra borgernes side 
i, at naturen i området styrkes. Endelig skal det fremhæves, at 
Danmarks Miljøundersøgelser har vurderet, at naturen omkring Skjern Å 
kan bære det store publikumstryk pga. områdets størrelse. (Faglig 
rapport nr. 531/2005). 

1.2 Vision 
 

”Skjern Å – natur og kultur for alle” 
 
 
”Nationalpark Skjern Å skal være et enestående natur- og 
kulturhistorisk område med råderum for naturens flora og fauna og for 
aktive menneskers erhvervs- og friluftsliv udøvet i balance og respekt 
for hinanden”.  

1.3 Geografisk afgrænsning 
Nationalparkområdet ses af Figur 1-2: 

 

Figur 1-2 Nationalparkafgrænsningen. 

Det centrale område er Skjern Å-løbet med de vigtigste sidedale og det 
2300 ha store Skjern Å Naturprojekt som en helt central del af kerne-
området. Endvidere er fredede og større sammenhængende heder (Bor-
ris og Lønborg Heder), plantager og brunkulslejer inddraget. Det er helt 
afgørende, at der skabes sammenhæng mellem disse betydningsfulde 
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naturområder. Der er tilstræbt en sammenhæng begrundet i eksisteren-
de natur- og kulturhistoriske værdier. Intensive landbrugsområder ind-
går også i nationalparken. Disse områder fremhæver det typisk danske 
kulturlandskab med fokus på både naturindhold, kulturhistorie og dyrk-
ningsværdi. 

Et besøg i Nationalpark Skjern Å vil efterlade den besøgende med en 
uforglemmelig friluftsoplevelse og et skarpt billede af, hvordan områdets 
smukke og unikke naturværdier har spillet en central rolle i 
kulturhistorien og erhvervslivet gennem tiderne og frem til i dag. 

Mindre byer, bebyggelser og byudviklingsområder indgår i nationalpar-
ken, både fordi mange er af kulturhistorisk værdi, men også for at 
fremme erhvervsudvikling, bosætning og tiltrækning af arbejdskraft ved 
at sammenkæde dette med natur- og landskabshensyn. Samtidig frem-
mes kulturhistorien og friluftsmuligheder i og omkring byerne.  
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1.4 Indholdet i Nationalpark Skjern Å 

1.4.1 Landskab 
Nationalparkens karakteristika er Skjern Ådalen og de fire heder: Borris, 
Lønborg, Dejbjerg og Ejstrup Hede. Skjern Ådalen rummer en helt 
enestående dynamik samt storslåede landskaber, der er karakteristiske 
for Vestjylland.  

Skjern Å Naturprojektet er Nordeuropas største 
naturgenopretningsprojekt, og hederne repræsenterer nogle af 
Danmarks største sammenhængende heder og hedemoser. Disse 
værdifulde landskaber er levested for en række dyre- og plantearter af 
international betydning. Det åbne og vidtstrakte ådalslandskab samt de 
vidstrakte heder søges bevaret og forbedret i nationalparken. 

Den nuværende lovgivning er gunstig for en målrettet naturpleje og 
hermed styrkelsen af naturværdierne.  

 

 

 

 

 

 

Figur 1-3 Udsigt over Dejbjerg Hede. 
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1.4.2 Naturværdier 
Nationalpark Skjern Å inkluderer tre unikke danske naturområder: 
Skjern Å, Borris Hede og Lønborg Hede, der er udpeget som 
internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000). Foruden disse 
områder består ca. en fjerdedel af nationalparken (næsten 7.500 ha) af 
beskyttede naturtyper (§3-områder), heraf er ca. 400 km vandløb.  

De beskyttede områder indeholder en mangfoldighed af artsrigdom, 
hvoraf flere plante- og dyrearter er sjældne, sårbare eller truede på 
internationalt plan og fredet på nationalt plan. Eksempler er slørvingen 
Isoptena serricornis, hvis største verdensbestand findes primært i 
Ringkøbing amt, Skjern Å laksen, der er landets største bestand af 
genetisk oprindelige laks, flere ynglende fugle af international værdi, 
inkl. hjejle og trane, samt trækfugle som den sjældne pommeransfugl. 
Endelig findes odderen i Skjern Å. Odderen, der er rødlistet som sårbar 
både på dansk og europæisk plan, er nu vidt udbredt i Skjern Å 
systemet. 

Da der allerede eksisterer meget natur af høj kvalitet i nationalparken, 
vil styrkelsen af naturværdierne primært foregå via 
naturgenopretningsprojekter, etablering af nye naturområder indenfor 
korridorer, som forbinder eksisterende centrale kerneområder og mindre 
naturområder i ét sammenhængende netværk samt naturpleje. 
Naturkorridorer skal blandt andet yderligere forbedre de fysiske forhold i 
vandløb ved sanering af eksisterende spærringer blandt andet af hensyn 
til Skjern Å laksen.  

Skjern Å-systemet er i forvejen et fint vandløb, med en stor variation af 
vandløbsinsekter og fisk, og der er gennem årene, bl.a. via amtets 
indsats, gjort en del for at sikre gode forhold for Skjern Å laksen. 
Forslag til yderligere at forbedre vandløbene er, at der bliver udlagt 
gydegrus og gennemført projekter, som kan mindske sandvandringen 
og evt. okkerudledning. Der kan desuden laves genslyngning eller 
frilægning af vandløb. Hvor det i samarbejde med lodsejerne er muligt, 
ønskes der etableret flere våde enge ved genskabelse af naturlige 
hydrauliske sammenhænge. Et konkret forslag til en korridor er at 
genslynge dele af Ganer Å og Kirke Å. Ideen er, at genslyngningen skal 
gennemføres som en del af grundlaget for udlæg af et attraktivt nyt 
boligområde langs en grøn kile. Dette vil både styrke naturen og 
fremme befolkningens mulighed for at opleve naturen.  

For bl.a. at tilgodese særligt truede internationale og nationale beskyt-
tede og fredede arter, igangsættes der efter en samlet planlægning en 
flersidig naturplejeindsats. Naturplejen målrettes mod specifikke natur-
typer eller arter. En målrettet naturpleje vil medføre mange positive 
sideeffekter. For eksempel vil en naturpleje af Skjern Enge ikke alene 
medvirke til at bevare et specielt habitat og kulturhistorie, men artsrig-
dommen vil også stige. Dette vil være til gavn for truede dyrearter, der 
lever af og i området. For eksempel er odderen nu i fremgang ved 
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Skjern Å. Dette skyldes uden tvivl bedre fødegrundlag på grund af rene-
re vand og bedre naturkvalitet langs åbrinkerne. 

De langsigtede visioner for styrkelse af naturen inkluderer etablering af 
større, sammenhængende naturområder. Et forslag er at skabe 
sammenhæng mellem de relativt isolerede hedeområder Lønborg Hede 
og Dejbjerg Hede gennem spredningskorridorer og ekstensive 
landbrugsområder langs Ganer Å og Styg Bæk. Et andet visionært 
forslag er, at Skjern Å-systemet inden for projektområdet fremstår 
slynget i sin fulde længde helt uden spærringer.  

1.4.3 Friluftsliv og faciliteter 
Mulighederne for friluftsoplevelser er i dag så veludbyggede i den 
vestlige del af Skjern Å-området, at det er et af landets mest 
tilgængelige naturområder. Området byder også på en række større og 
mindre museer og besøgscentre med alsidige historiske 
friluftsaktiviteter. Det er blandt andet på dette grundlag, at 
nationalparkens friluftsfaciliteter og aktiviteter skal udbygges, så 
nationalparken kan måle sig på internationalt plan.  

 

Figur 1-4 Kanoanløbs- og lejrplads ved Skjern Å-bro, Skarrild. 

 

Skjern Åen er udgangspunkt for at styrke det eksisterende netværk af 
friluftsaktiviteter ved at supplere med f.eks. flere tilbud om vandreture, 
cykelture og rideture af varierende længde samt sejlads på åen. 
Samtidig skal friluftstilbudene i de bynære områder udbygges. 
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Der skal sættes fokus på menneskers aktive brug af naturen. For at 
forebygge konflikter er der udarbejdet principper for benyttelse af 
naturen blandt andet ved jagt og lystfiskeri. 

Nationalparken skal stimulere den brede befolkning i nærområdet til at 
komme ud i naturen. Dette skal sikres gennem grønne korridorer med 
stier og broer, der fører folk fra byerne ud i nationalparkens natur. 
Endvidere skal nye aktivitetsmuligheder gøre det attraktivt for børn og 
unge at deltage i friluftsaktiviteter i nationalparken. I formidlingen og 
udbygningen af faciliteter og aktiviteter rettes et særligt fokus netop 
mod børn og unge. Desuden skal den hidtidige satsning på udbygning af 
handicapegnede faciliteter fortsætte. På langt sigt skal den forbedrede 
adgang til naturen medvirke til, at området bliver mere attraktivt at 
bosætte sig i. 

For at synliggøre nationalparkens mange muligheder foreslås der 
etableret et veludstyret hovedformidlingscenter i området mellem Skjern 
og Tarm, hvor mange passerer. Centret skal være hovedindgangen til 
området og skal koordinere og øge tilstrømningen til de mange 
eksisterende museumsafdelinger, udstillinger, naturskoler m.v. Centret 
skal have en attraktionsværdi, så områdets unikke muligheder bliver 
synlige både i den nationale og internationale markedsføring af turisme 
og friluftsliv. Der er fremskredne planer om at skabe forbedrede 
betingelser for erhvervslivet i området i form af et innovationscenter. Et 
af fokuspunkterne for innovationscentret skal være natur og friluftsliv. 
Innovationscentret vil i samspil med det foreslåede 
hovedformidlingscenter for Nationalpark Skjern Å få en meget stor 
betydning for såvel udviklingen af nationalparken som den videre 
erhvervsudvikling i området. 

1.4.4 Kulturhistorie 
Beskrivelsen af de kulturhistoriske værdier bygger idémæssigt på 
rapporten ”Vestjyllands Økomuseum”, fra 1992. I geografisk henseende 
dækker det nu realiserede Vestjyllands Økomuseum under Skjern-Egvad 
Museum en stor del af det foreslåede nationalparkområde.  

Det anbefales at bygge videre på økomuseums-modellen, der vil være 
særlig hensigtsmæssig for en kommende Nationalpark Skjern Å. 

De kulturhistoriske værdier i nationalparken skal nydes i naturen. Derfor 
vil en optimeret forvaltning af disse gå hånd i hånd med en styrket 
natur. Kerneområdet er ådalen, der med sine rige enge altid har udgjort 
befolkningens livsgrundlag sammen med de naturligt forekommende 
ressourcer som fisk og vildt. Som en konsekvens af åens centrale plads i 
forhold til landbrugsdriften, er kulturhistorien omkring bosætninger og 
de mange synlige og velbevarede spor fra transport og færdsel i 
området også værdifulde.  
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Figur 1-5 Formidling ved Tjæreovnene i Hesselvig Plantage. 

 

Der er en række forslag til kulturhistoriske anlæg i nationalparken, der 
skal forbedres, så de bliver tilgængelige for besøgende, og deres historie 
bliver formidlet på en levende måde. Synliggørelsen af de 
kulturhistoriske spor skal udføres primært som plejetiltag, hertil kommer 
frilægninger og rekonstruktioner samt arkæologiske undersøgelser. Det 
er væsentligt, at formidlingen i landskabet kædes sammen med 
museernes og formidlingscentrenes tilbud.  

Der er desuden fremsat forslag om at gennemføre en række fremtidige 
undersøgelser, der kan bringe formidlingen af kulturhistorien på et 
endnu højere niveau. 

1.4.5 Erhverv 
Nationalpark Skjern Å skal sikre erhvervsudviklingen i området. Den 
skal vise, at større sammenhængene naturområder er forenelig med 
fortsat udvikling af erhvervslivet. Der skal således ske en afvejning af 
beskyttelse og benyttelse med det mål, at både naturværdier og 
erhvervsaktiviteter skal kunne udvikles i nationalparkområdet. 

Generelt har der over en 10-årig periode være en mindre stigning i an-
tallet af arbejdspladser i området. I samme 10-årige periode er antallet 
af beskæftigede i landbruget imidlertid faldet relativt. I begyndelsen af 
perioden havde landbruget den største andel af beskæftigede, men i 
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slutningen af perioden er der flest beskæftiget i jern- og metalindustri-
en, næstflest i de sociale institutioner og kun tredjeflest i landbruget. 
Landbrugsproduktionen er dog stort set af samme omfang som tidligere, 
men i takt med rationalisering og sammenlægning af bedrifter har ar-
bejdskraftbehovet været faldende.  

Der vil fortsat være intensivt landbrug i nationalparkområdet, men 
udviklingen af driftsform og praksis vil være nødvendig på grund af de 
omfattende Natura 2000-områder og dertil hørende miljøkrav. 
Nationalparken kan være med til at fremme projekter, der bruger ny 
teknologi til at forbedre harmonien mellem natur og 
landbrugsproduktion, forsøg med afgrøder der kan forbedre natur og 
miljø i og omkring markerne samt udvikling og afprøvning af metoder, 
der forbedrer naturindholdet på flere ejendomme på én gang. 

Med en nationalpark bliver det muligt at styrke formidlingen af 
landbrugshistorien og naturen. Gennem en veltilrettelagt markedsføring 
vil en nationalpark dels øge turismen i området og dels vil områdets 
naturmæssige værdier også være med til at tiltrække tilflyttere til 
området og på den måde bidrage til at modvirke tendensen til en 
negativ befolkningstilvækst i området. 

1.4.6 Formidling og markedsføring 
Den fremtidige formidling vil bygge på det eksisterende netværk og 
styrke det yderligere gennem nye tiltag som et hovedformidlingscenter 
samt nye aktivitetsmuligheder. Formidlingen skal tilrettelægges, så den 
besøgende hurtigt får et overblik over muligheder og kan se, at 
nationalparken fremstår som en helhed. Det skal være klart, at 
aktiviteterne er forankret i lokalbefolkningen, som i høj grad deltager i 
formidlingsprocessen.  

Der skal gøres en stor indsats for, at såvel lokale, nationale som 
internationale turister vælger at besøge nationalparken. Tiltag inkluderer 
en stærk profilering af nationalparken, som når ud til potentielt 
interesserede gennem forskellige medier som internet, presse og 
personlig omtale.  

Det overordnede mål for formidlingen er at tiltrække besøgende, som 
får mindeværdige oplevelser i nationalparken, som de gerne taler om og 
anbefaler til andre. 
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Figur 1-6 Lystfisker ved Skjern Å. 
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2 Strategi og handleplan 
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2.1 Vision 

 
”Skjern Å – natur og kultur for alle” 
 
”Nationalpark Skjern Å  skal være et enestående natur- og 
kulturhistorisk område med råderum for naturens flora og fauna og for 
aktive menneskers erhvervs- og friluftsliv udøvet i balance og respekt 
for hinanden”.  

Målet med Nationalpark Skjern Å er at:  

• Nationalparkens unikke natur og kulturhistoriske værdier 
beskyttes og udvikles, også for at styrke mulighederne for 
oplevelser.  

• Naturen i nationalparken gives bedre muligheder for at udvikle 
sig inden for større, sammenhængende områder, hvor der 
skabes et potentiale for mere dynamik, succession og spredning 
af arter i naturen. 

• Nationalparken skal være udstillingsvindue for udviklingen i 
området og vise, at naturen er forenelig med fortsat udvikling af 
moderne intensivt dyrket land- og skovbrug og anden 
erhvervsaktivitet.  

• Nationalparken skal være dynamo for erhvervsudvikling og brug 
af nye teknologier til fremme af balancen mellem menneskelig 
aktivitet og naturen.  

• Det sikres, at lokalområdernes kulturliv fortsætter og udvikles i 
samspil med nationalparkens landskab og de kulturhistoriske 
værdier. 

• Det bliver attraktivt at bosætte sig i nationalparken og denne er 
med til at tiltrække nye borgere til området.  

• Friluftslivet i nationalparken udvikles på et bæredygtigt grundlag 
og under hensyntagen til andre interesser.  

• Nationalpark Skjern Å bliver et ”fyrtårn”, der samler alle natur og 
kulturhistoriske oplevelser og udvikler friluftstilbud, i én oplevel-
sesenhed og formidler tilbudene lokalt, nationalt og internationalt 
i tæt samarbejde med øvrige attraktioner i Vestjylland. 
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Forudsætninger for styregruppens stillingtagen til nationalparken 

Styregruppen og de lokale myndigheders anbefaling om etablering af en 
nationalpark i Skjern Å-området forudsætter at: 

• Der bliver betydelig lokal indflydelse i nationalparken, både i 
planlægnings- og driftsfasen, herunder en forvaltningsmodel med 
bred lokal repræsentation og bestemmende indflydelse. 

• Ændring af arealanvendelsen skal ske ved frivillige aftaler. 

• Der målrettes tilskud (EU og nationale tilskudsprogrammer) til 
etablering og drift af nationalparken, herunder ændring af 
arealanvendelse og jordfordelingsprojekter i 
nationalparkområdet.  

• Der er de samme restriktioner for land- og skovbrugsarealer 
indenfor som udenfor nationalparken, og værdierne i det dyrkede 
kulturlandskab bevares og respekteres - det gælder både 
naturindhold og dyrkningsværdi. 

• Arealerne inden for nationalparkområdet fortsat skal kunne 
anvendes til afbalanceret udnyttelse, bl.a. i form af moderne 
intensivt land- og skovbrug, jagt, fiskeri mv. 

• Alle restriktioner, som måtte følge af nationalparkudpegningen, 
skal udløse fuld kompensation – byrden skal løftes af samfundet 
og ikke af den enkelte lodsejer. 

• Der fortsat kan foregå udvikling af erhvervsvirksomhed, byer og 
infrastruktur i nationalparkområdet i balance med den omgivende 
natur.  

• Fremtidige ændringer af visioner og mål for nationalparken kun 
kan gennemføres efter analyser og godkendte 
konsekvensberegninger. 

Med udgangspunkt i disse forudsætninger er der skabt vilje, ejerskab og 
bred opbakning til en fremtidig nationalpark i området. 

Styregruppen, de lokale myndigheder og borgerne i området ønsker dog 
at understrege, at forudsætningen for den lokale opbakning til 
nationalparken er, at de ovenfor nævnte forudsætninger bliver fulgt. 
Ændres forudsætningerne, vil det være et nyt nationalparkprojekt, som 
lokalbefolkningen vil skulle tage stilling til på ny. 
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2.2 Geografisk afgrænsning 
Udgangspunktet er Skjern Å-systemet med tilhørende tilløb, de 
eksisterende Natura 2000-områder og hele kulturlandskaber (heder, 
plantager og brunkulslejer).  

Det er vigtigt, at der på langt sigt afgørende kan forbindes eksisterende 
naturområder og bidrages til styrkelse og udvidelse af eksisterende 
natur- og landskabsværdier.  

Afgrænsningen er baseret på digitale kort, luftfotos og GIS-lag og følger 
primært naturlige skel i landskabet, veje og lign., som gør det muligt at 
identificere afgrænsningen. 

 

Figur 2-1 Skjern Å med Lønborg Kirke i det fjerne. 
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2.3 Handlingsplan (kort sigt 20-30 år) 
Nationalpark Skjern Å bygger på det smukke naturområde omkring 
Skjern Å, og det allerede udførte naturgenopretningsprojekt, der er 
Nordeuropas største. Udgangspunktet er derfor et område, der rummer 
høj natur- og kulturhistorisk værdi samt et netværk af formidlingssteder 
og friluftsfaciliteter. 

Efterfølgende præsenteres rammerne for udviklingen af Nationalpark 
Skjern Å. Desuden gives konkrete forslag til hvordan og hvilke værdier, 
der skal udbygges og styrkes, for at nationalparken får et internationalt 
format, der tiltrækker udenlandske turister og øger lokalbefolkningens 
muligheder for naturnære friluftsaktiviteter. 

2.3.1 Natur og landskab 
• Nationalt - og internationalt fredede, truede og beskyttede 

plante- og dyrearter samt naturtyper beskyttes og sikres 
optimale forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

• Naturlige hydrauliske sammenhænge genskabes, hvor det er 
foreneligt med fortsat land- og skovbrugsdrift.. 

• Forbedring af de fysiske forhold i vandløbene, genskabelse af fri 
passage samt miljøvenlig vandløbsvedligeholdelse fremmes, 
samtidig med at afstrømning i overensstemmelse med regulativer 
sikres.  

• Der genskabes eller etableres flere vådområder og iværksættes 
en flersidig naturplejeindsats, som kan medvirke til at forbedre 
vilkårene for særligt truede arter og naturtyper, øge 
biodiversiteten og naturindholdet.  

• Skov- og plantageområder udvikles i retning af mere varierede, 
naturnære og urørte skove i overensstemmelse med 
retningslinierne for bæredygtig skovdrift på ejendomsniveau. 

• Der etableres naturkorridorer eller gennemføres 
naturgenopretningsprojekter, som forbinder centrale 
naturområder i ét sammenhængende netværk indenfor 
nationalparken. 

• Det tilsigtes i et samarbejde med lodsejerne - og gerne med 
lokale dyreholdere – at der etableres store sammenhængende 
hegninger til afgræsning.  

• I samarbejde - gerne med lokale dyreholdere – udvikles eller 
skaffes de kreatur-, fåre- og/eller hesteracer, som er bedst 
egnede til pleje af de forskellige naturtyper.  
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• Landskabet i ådalen drives som et forholdsvis åbent landskab, så 
udsynet og sammenhængen med det omliggende ådals-landskab 
fastholdes eller forbedres. 

• Der igangsættes naturovervågning over tiltag i 
nationalparkområdet, så effekten af naturplejen og udviklingen i 
biodiversiteten kan følges og dokumenteres. 

2.3.2 Friluftsliv 
• Etablering af et veludstyret hovedformidlingscenter i området 

mellem Tarm og Skjern som indgang til nationalparken.   

• Udbygning af stisystemer og primitiv overnatning for vandrere, 
cyklister og ryttere.  

• Videreudbygning af friluftstilbudene i de bynære områder og 
fremme af nye friluftsaktiviteter.  

• Etablering af grønne korridorer fra byerne og ud i det åbne land.  

• Særligt fokus på børn og unge samt nye og ikke naturvante 
brugere i formidlingen og ved udbygning af faciliteter og 
aktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2-2 Livet i bækken studeres sammen med naturvejlederen. 
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• Nationalparken skal sætte fokus på menneskers aktive brug af 
naturen, derunder dyrkningsværdierne ved landbrug og 
råderummet for jagt, fiskeri og friluftsliv.  

• Udformning af principper for benyttelse, beskyttelse, pleje og 
overvågning af naturen - herunder principper for lystfiskeri og 
jagt - skal ske så borgere og turister, ved størst mulig 
hensyntagen til hinanden, skal kunne bruge nationalparken mest 
mulig og tillige med sigte på, at konflikter mellem de forskellige 
brugergrupper og mellem brugere, lodsejere og naboer 
forebygges og undgås.  

• Alle brugere af nationalparken skal indgå i en løbende, åben og 
fordomsfri dialog om rammerne for brugen. 

• En udvidelse af jagtarealet med 100 ha nordvest for 
Lønborggård. Mulighed for yderligere udvidelse af jagtarealet kan 
være et langstigtet mål, hvis nationalparkrådet og lodsejerne er 
positivt indstillet overfor dette. 

• Størst mulig offentlig adgang til det militære område på Borris 
Hede i takt med at ændringer i de militære aktiviteter gør dette 
muligt. 

2.3.3 Kulturhistorie 
• Sikre en særlig opmærksomhed omkring områdets 

kulturhistoriske anlæg af national og regional betydning.  

• Gennemføre et forhøjet plejeniveau af de kulturhistoriske anlæg 
indenfor det planlagte nationalparkområde.  

• Udbygge formidlingsniveauet for kulturhistorien.  

• Fremme formidlingen af kulturhistorien i vekselvirkning med det 
lokale erhvervs- og kulturliv.  

Eksempler på konkrete handleplaner for formidling af kulturhistorien 
i landskabet i en kommende Nationalpark Skjern Å. 

• Udbygge oplevelsesværdien af brostederne i Skjern. 
• Forbedre oplevelsen af højmonumenterne i Hanning.  
• Forbedre adgangsforholdene til hulvejene i Brosbøl.  
• Forbedre oplevelsesværdien af laksegården ved Lundenæs.  
• Udbygge oplevelsesværdien af voldstedet Lundenæs.  
• Fremtidssikre funktionen af Skjern Å Nørrekanal.  
• Sikre det velbevarede vadested i Borris. 
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Figur 2-3 Bundsbæk Mølle om vinteren. 

2.3.4 Erhverv 
• Nationalpark Skjern Å skal sikre erhvervsudviklingen i området. 

Den skal vise, at de større sammenhængende naturområder er 
forenelige med fortsat udvikling af erhvervslivet og en dynamisk 
og moderne landbrugsproduktion.  

• I kulturlandskabet skal den karakteristiske variation af marker 
med landbrugets afgrøder, læhegn, græssende kvæg, 
driftsbygninger og boliger med videre fortsat kunne udvikles.  

• Fremme af projekter, der bruger ny teknologi til at forbedre 
harmonien mellem natur og landbrugsproduktion.  

• Demonstration af de naturhensyn, der allerede i dag er gældende 
i landbrugene i og omkring Nationalpark Skjern Å.  

• Flere åbne landbrug, som kan bidrage til en bedre formidling af 
det moderne landbrug, jordbrugets historie og 
fremtidsperspektiver.  

• Udvikling og afprøvning af metoder, der forbedrer naturindholdet 
på flere ejendomme på én gang - f.eks. naturplaner for større 
sammenhængende områder.  

• Skabe grundlag for etablering af naturkorridorer ved at udlægge 
områder til SFL-områder, hvorefter lodsejerne kan indgå frivillige 
aftaler om miljøvenligt jordbrug.  
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• Etablering af jordfordelingsprojekter med henblik på mere hen-
sigtsmæssige rammer for såvel landbrugsbedrifter som natur- og 
landskabsudvikling.  

• Forsøg med afgrøder, der kan forbedre natur og miljø i - og 
omkring markerne.       

• Der bør satses på produktudvikling i forbindelse med et 
nationalpark-brand og skabes rammer, hvor ”ildsjæle” kan bruge 
nationalpark-brandet i markedsføringen af f.eks. nye 
egnsprodukter.  

• Nationalparken skal omfatte en fortsat udvikling af 
hensigtsmæssig infrastruktur, herunder vejnet, vand- og 
energiforsyning og kommunikation, idet dette har stor betydning 
for erhvervsudviklingen i området - eksempelvis skal en fremtidig 
omfartsvej øst for Skjern og Tarm kunne etableres med det 
planlagte forløb. 

• Der skal ske en afvejning af benyttelse og beskyttelse med det 
sigte, at der skal være plads til fortsat udvikling af såvel 
naturværdier som erhvervsaktiviteter inden for 
nationalparkområdet. 

2.3.5 Formidling og markedsføring 
• Der skal sammensættes en unik oplevelsespakke, som formidler 

en kommunikation, der stimulerer turisme og besøg i Vestjylland.  

• Nationalparken skal være et formidlingscenter for oplevelse af 
natur, kulturhistorie, friluftstilbud samt moderne og dynamisk 
fødevareproduktion i Vestjylland.  

• Der skal skabes et sikkert og ensartet brand, som nationalparken 
genkendes for.  

• Der gennemføres en markedsføring af nationalparken så 
overbevisende – blandt andet gennem sponsorater og reklamer i 
specifikke medier – at der skabes indtægter for området.  
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2.4 Handlingsplan (lang sigt 50 år)  
Følgende præsenteres overvejelser om, hvordan nationalparken kan 
udvikles på lang sigt, så naturen styrkes yderligere, og området 
fortsætter med at have høj attraktionsværdi på internationalt plan.  

Skjern Å-vandløbssystemet har altid været i dynamisk udvikling såvel 
natur- som kulturhistorisk. I takt med landbrugets udvikling kan det 
forventes, at teknologien på sigt vil gøre produktionen mindre afhængig 
af arealerne, og i forbindelse med dette er det en højt prioriteret 
målsætning for nationalparken, at den stærke lokale indflydelse i 
nationalparken vil medvirke til at stimulere udviklingen i retning af bl.a. 
mere og rigere natur på de arealer, som på sigt bliver ikke-rentable at 
have med i produktionen. Det er derfor også på lang sigt ønskeligt, at 
nationalparken kan være rammen om en demonstration af en moderne 
landbrugsproduktion, der samtidig styrker naturen i nationalparken ved 
en målrettet ekstensiv anvendelse af de arealer, der ikke længere er 
rentable i produktionen.  

Såfremt det på meget langt sigt viser sig muligt, bør de seneste årtiers 
naturprojekter med genskabelse af flere våde enge og naturlige 
hydrauliske sammenhænge fortsætte. Dette kan gøres ved fortsat 
sløjfning af dræn og grøfter, restaurering af vandløb ved frilægning af 
rørlagte vandløbsstrækninger samt genslyngning og tilbageførsel af 
vandløbene. 

Som et meget langsigtet mål kan der arbejdes frem mod at lade 
nationalparken omfatte Skjern Å-vandløbssystemet som helhed. 

Hvis nationalparkrådet og lodsejerne er positivt indstillet over for dette, 
vil der på længere sigt være mulighed for yderligere udvidelse af jagt-
arealet. Dette vil bevirke, at jagttrykket på de nuværende arealer lettes.  
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Figur 2-4 På jagt efter Skjern Å-laksen. 
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2.5 Samfundsøkonomiske analyser 
Den samfundsøkonomiske analyse består af to dele: En 
erhvervsøkonomisk analyse, der fokuserer på de økonomiske 
konsekvenser af en nationalpark for lokalområdet og en 
velfærdsøkonomisk analyse, der vurderer de bredere samfundsmæssige 
konsekvenser for det danske samfund som helhed.  

Der ligger en række forudsætninger til grund for de to analyser. Disse er 
detaljeret beskrevet i rapporten: Skjern Å Nationalpark: 
Samfundsøkonomisk analyse. 

Formålet med analysen er at vurdere de væsentligste omkostninger og 
gevinster for lokalområdet ved en nationalpark. Der gives to skøn over 
omkostningernes og gevinsternes beløb. Det vigtigste ved de to skøn er 
ikke beløbene, men de relative størrelsesordner effekterne imellem. 
Disse størrelsesordner kan indgå som fundament for den videre 
planlægning af nationalparken.  

2.5.1 Omkostninger 
De tre væsentligste erhvervsøkonomiske omkostninger i forbindelse 
med en nationalpark er: 

1. Omlægning af landbrug: Der regnes på en omlægning af 50% af 
landbrugsarealet i størstedelen af nationalparken 
(forvaltningsområde 3+4), samt 100% omlægning i en mindre del 
(forvaltningsområde 2). Størstedelen heraf ønskes omlagt til 
miljøvenligt landbrug (primært afgræsning) og en mindre del til 
vådområder og lignende. 

Omlægningen skal ske gennem frivillige aftaler med landbruget og 
baseres på en form for økonomisk kompensation. Størrelsen af en 
kompensation forventes at svare til forpagtningsafgiften. Ifølge 
Vestjysk Landboforening vurderes forpagtningsafgiften at ligge på 
ca. 4.000 kr/ha for nationalparkområdet. 

Kompensationen forventes at dække tabet fra afgrøder og 
husdyrproduktionen, som omlægningen fører til.  

Omkostningerne ved landbrugsomlægningen bliver i størrelsesord-
nen godt 19 mio. kr. årligt, når nationalparkens fulde effekt er slået 
igennem. Disse omkostninger forventes primært finansieret gennem 
MVJ-støtte og lignende støtteordninger.
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2. Etablering og drift af friluftsfaciliteter: Friluftsfaciliteterne 
forventes at løbe op i et samlet investeringsomfang på godt 85 mio. 
kr. Det største element heri er forslaget til et formidlingscenter 
placeret mellem Skjern og Tarm. Dertil kommer årlige 
driftsomkostninger på knap 3 mio. kr. 

Finansieringen forventes at ske gennem en blanding af lokal 
offentlig og statslig støtte samt en mindre del af brugerbetaling og 
sponsorater. 

3. Naturpleje, kulturbevaring, og markedsføring: Omkostningerne 
til disse komponenter er ikke specificeret i detaljer. Der er afsat et 
årligt beløb på: 

  Naturpleje: 1, 5 mio. kr. 
  Kulturbevaring: 800.000 kr. de første 5 år, derefter 400.000 kr. 
  Markedsføring: 3,5 mio. kr. de første 5 år, herefter 2,5 mio. kr. 

2.5.2 Gevinster 
 De to væsentligste erhvervsøkonomiske gevinster er: 

1. Værditilvækst fra øget turisme: Øget turisme medfører øget 
indtjening til området gennem turisternes forbrug. 

Arbejdsgruppen for formidling, markedsføring og turisme regner 
med 200.000 nye besøgende årligt. Det svarer til en stigning i 
antallet af besøgende inden for nationalparkområdet på 200%. 
Disse vil bestå at lokale besøgende (22,5%), regionale besøgende 
(27,5%) og turister (55%). 

Regionale besøgende forventes i gennemsnit at blive i området i 
maksimalt en dag, mens turisterne i gennemsnit forventes at 
tilbringe et døgn i området. Således forventes 110.000 nye 
overnatninger, eller en samlet stigning på 2,3 % i 
turistovernatninger i Ringkøbing amt. 

Værditilvæksten er skønnet til at være på knap 200 kr. pr 
overnattende turist og knap 50 kr. pr. én-dags-besøgende. 
Resultatet bliver herved en erhvervsøkonomisk gevinst på godt 24 
mio. kr. årligt, når den fulde effekt af nationalparken er opnået. 

2. Stigning i huspriser: Der forventes en positiv effekt på huspriserne 
som følge af nationalparken. Prisstigningerne er usikre, men skønnes 
at ligge i intervallet 1,5% til 3% i området, der dækker 
nationalparken og en bufferzone heromkring på 500 meter. 
Resultatet er en samlet én-gangs-gevinst for områdets boligejere på 
omkring 70 mio. kr. 
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Figur 2-5 Skjern by. 

2.5.3 Erhvervsøkonomisk resultat 
Det samlede erhvervsøkonomiske resultat beregnes ved netto-nutids-
værdien (NPV). Denne består af alle fremtidige omkostninger og 
gevinster inden for analysens 20-årige tidshorisont omregnet til deres 
nutidige værdi. Til dette er anvendt en kalkulationsrente på 6% om året. 

Den samlede erhvervsøkonomiske analyse resulterer i en netto-
nutidsværdi tæt ved nul, nemlig på 1,6 mio. kr.. En oversigt over 
omkostninger og gevinster ses i tabel 2-1 nedenfor. 

Tabel 2-1: Erhvervsøkonomiske nettogevinster, 1.000 kr., bruttoberegning 

total NPV total NPV total NPV total NPV total NPV total NPV total NPV
1.960 -1.960 4.832 4.832 -12.792 -12.792 -1.500 -1.500 -4.300 -4.300 0 0 -15.721 -15.721
3.914 -3.693 9.663 9.116 -13.214 -12.466 -1.500 -1.415 -4.300 -4.057 0 0 -13.265 -12.514
5.862 -5.217 14.495 12.900 -13.636 -12.136 -1.500 -1.335 -4.300 -3.827 0 0 -10.803 -9.615
7.804 -6.553 19.326 16.227 -14.058 -11.803 -1.500 -1.259 -4.300 -3.610 0 0 -8.336 -6.999
9.740 -7.715 24.158 19.135 -14.479 -11.469 -1.500 -1.188 -4.300 -3.406 70.364 55.735 64.502 51.092
1.670 -8.721 24.158 18.052 -6.373 -4.762 -1.500 -1.121 -2.900 -2.167 0 0 1.714 1.281
3.595 -9.584 24.158 17.030 -6.514 -4.592 -1.500 -1.057 -2.900 -2.044 0 0 -351 -247
5.513 -10.317 24.158 16.066 -6.654 -4.425 -1.500 -998 -2.900 -1.929 0 0 -2.409 -1.602
7.425 -10.933 24.158 15.157 -6.795 -4.263 -1.500 -941 -2.900 -1.819 0 0 -4.462 -2.800
9.331 -11.442 24.158 14.299 -6.935 -4.105 -1.500 -888 -2.900 -1.717 0 0 -6.509 -3.853
9.301 -10.778 24.158 13.490 -2.812 -1.570 -1.500 -838 -2.900 -1.619 0 0 -2.355 -1.315
9.271 -10.152 24.158 12.726 -2.812 -1.481 -1.500 -790 -2.900 -1.528 0 0 -2.326 -1.225
9.241 -9.562 24.158 12.006 -2.812 -1.397 -1.500 -745 -2.900 -1.441 0 0 -2.296 -1.141
9.212 -9.007 24.158 11.326 -2.812 -1.318 -1.500 -703 -2.900 -1.360 0 0 -2.266 -1.062
9.182 -8.484 24.158 10.685 -2.812 -1.244 -1.500 -663 -2.900 -1.283 0 0 -2.236 -989
9.152 -7.991 24.158 10.080 -2.812 -1.173 -1.500 -626 -2.900 -1.210 0 0 -2.206 -920
9.122 -7.527 24.158 9.510 -2.812 -1.107 -1.500 -590 -2.900 -1.142 0 0 -2.176 -857
9.092 -7.090 24.158 8.971 -2.812 -1.044 -1.500 -557 -2.900 -1.077 0 0 -2.146 -797
9.062 -6.678 24.158 8.463 -2.812 -985 -1.500 -526 -2.900 -1.016 0 0 -2.116 -741
9.032 -6.290 24.158 7.984 34.402 11.370 -1.500 -496 -2.900 -958 0 0 35.128 11.610
98.481 -159.694 434.838 248.055 -92.355 -82.764 -30.000 -18.237 -65.000 -41.510 70.364 55.735 19.366 1.585

Friluftsliv NaturgenopretningLandbrug Turisme I altKultur og MF huspriser

 

Finansierings-scenario 
Resultatet fra den samlede erhvervsøkonomiske analyse tager ikke 
højde for finansieringen af omkostningerne. En væsentlig finansiering fra 
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statens side og til dels EU, vil reducere omkostningerne for lokalområ-
det. Et eksempel på et muligt finansierings-scenario resulterer i en sam-
let netto-nutidsværdi på knap 220 mio. kr. 

Følsomhedsanalyser 
Der er gennemført en række følsomhedsanalyser på væsentlige usikre 
elementer. Dette drejer sig om: 

• Omfanget af omlagt landbrugsareal: Der regnes på en omlægning af 
landbrugsjord på henholdsvis 25 % (lav) og 75 % (høj) i 
forvaltningsområde 3+4.  

• Niveauet for nettoafkast for jord i landbruget: Der anvendes 
Fødevareøkonomisk Instituts beregnede jordrenter som laveste 
estimat og øvre værdi for forpagtningsafgiften som højeste estimat.  

• Omfanget af nye turister: Der regnes med en lavere stigning i 
overnattende turister (-50% svarende til 55.000 overnatninger) og 
en højere stigning (+100% svarende til 220.000 overnatninger).  

Følsomhedsanalysernes resultat for henholdsvis de lave og de høje skøn 
for de ovenfor beskrevne parametre ses i tabel 2-2 nedenfor.  

Tabel 2-2: Nettonutidsværdi (NPV), erhvervsøkonomisk brutto-analyse under 
alternative forudsætninger, 1.000 kr. 

 Lav Høj 

Grundanalyse 1.585 

Alternative omlagte 
landbrugsarealer 

62.317 -59.148 

Alternative  
jordrenter 

132.135 -38.339 

Alternative  
turisteffekter 

-108.662 222.078 

 

Beskæftigelse 
 Der vurderes at forsvinde ca. 390 jobs inden for landbruget og dets 

afledte erhverv, når nationalparken er fuldt implementeret, dvs. efter 10 
år. På dette sigt må en væsentlig del af denne arbejdsstyrke dog 
antages at have fundet beskæftigelse andetsteds. Der forventes at opstå 
nye jobs i turistbranchen samt direkte i forbindelse med driften af 
nationalparken. Disse skønnes dog ikke at udgøre mere end 60-80 jobs. 



32 Undersøgelsesprojekt Nationalpark Skjern Å 

2.5.4 Velfærdsøkonomisk resultat 
Den velfærdsøkonomiske analyse adskiller sig på afgørende punkter fra 
den erhvervsøkonomiske analyse. Overordnet kan det siges, at man her 
forsøger at opgøre omkostninger og gevinster i bredere forstand med 
fokus på hele den samfundsøkonomiske betydning. 

Velfærdsøkonomisk resulterer nationalparken i en samlet 
nettonutidsværdi på –135 mio. kr. Dette beløb skal dog sammenholdes 
med de ikke værdisatte effekter i form af miljøgevinster, kulturhistorisk 
bevaring og rekreative værdier  i området for at vurdere, om 
nationalparken er en fordel eller ulempe velfærdsøkonomisk set. 
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3 Status og udviklingsmuligheder 
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3.1 Landskabelige værdier 
Landskabeligt set repræsenterer Nationalpark Skjern Å de vigtigste 
landskabstyper i Vestjylland. Nogle af dem er sjældne også på nationalt 
plan, og enkelte er ikke bare sjældne, men unikke. Følger man Skjern Å 
fra udløbet i Ringkøbing Fjord og ind i baglandet, åbnes en verden af 
naturhistoriske og landskabelige oplevelser. Åen udfolder sin 
efterhånden frie dynamik i næstsidste istids bakkeøer, sidste istids 
smeltevandsslette, forbi markante erosionsskår og terrasseniveauer, 
forladte dyrkningssystemer og engvandingskanaler, brunkulsgrave med 
banespor, Danmarks største åbne hedelandskab og indlandsklitter.  

Helt unik er den restaurerede ådal, som repræsenterer ét indlandsdelta i 
sammenhæng med Ringkøbing Fjord, som igen knytter området 
sammen med det enestående vestkystlandskab med sine fjorde og 
vådområder. 

 

Figur 3-1 Nær Skjern Åens delta. 

 

I dette kapitel præsenteres nationalparkområdets landskabelige værdier 
med udgangspunkt i fem landskabskarakterområder, hvor indsatsen er 
koncentreret: Skjern Å, Borris, Lønborg, Ejstrup og Dejbjerg Heder. 
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3.1.1 Landskabsbeskrivelse af hele 
nationalparkområdet 

Skjern Å-området består af to overordnede landskabstyper: 

1. Bakkeøer 

Bakkeøerne er moræneflader dannet under isen under næstsidste istid. 
Det er storbakkede landskaber med svage hældninger, bortset fra de 
steder hvor ådale har skåret sig ned. Jordbunden er en blanding af 
lerjord og sandjord, nogle steder med overlejring af flyvesand. 

2. Smeltevandssletter 

For omkring 18.000 år siden mistede isen sit tag i Østjylland. Indtil da 
havde meget store mængder smeltevand fosset ud over 
smeltevandssletterne mod vest. Med isens forsvinden fik Skjern Åen sin 
nuværende størrelse, der er styret af terrænet og det opland, som åen 
afvander. Mellem et utal af små bakkeøer og de to store, Skovbjerg 
Bakkeø mod nord og Varde Bakkeø mod syd, blev sand og grus aflejret 
på en bred flodslette. 
 

 

Figur 3-2 Figuren viser terrænet omkring Skjern Å og amtsgrænsen. Smel-
tevandssletten er den grå flade med åens aftegninger. I og om-
kring ses bakkeøerne markeret med grøn. Landskabet syd for 
amtsgrænsen (sort linie) er ikke karakteriseret. 
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Landskabskarakterområderne indenfor nationalparken  
Landskabskarakterområderne er de fem områder: Skjern Å og Borris 
Hede, Lønborg Hede, Ejstrup Hede og Dejbjerg Hede. Hvert område 
karakteriseres kort efterfølgende og ses af figur 3-3.  

 

 
 

Figur 3-3 Landskabskarakterområderne: Skjern Å og Borris Hede, Lønborg 
Hede, Ejstrup Hede og Dejbjerg Hede.  

 

1. Skjern Å 

Skjern Å-området fremstår som et forskelligartet landskab fra de dybt 
nedskårne ådale i Skovbjerg Bakkeø og skovdækkede strækninger til de 
åbne vidder i den vestlige del ud mod Ringkøbing Fjord. Storskala 
terrænformer er dannet af åens skiftende karakter og styrke siden 
sidste istid. Disse inkluderer åens frie dynamik, gamle å-lejer, terrasser 
og et stort fladt fremrykkende kystdelta. 

Sjældenhed 
Den store smeltevandsslette, som åen løber i, er karakteristisk for 
Vestjylland. Skjern Ås ydre del, hvor genopretningsarbejdet har medført 
store forbedringer af området herunder deltaet ud i Ringkøbing Fjord, er 
unik. 

Visuel robusthed 
Generelt har ådalene meget lav robusthed overfor visuelle ændringer i 
selve ådalen. Hvor der i forvejen ikke er byggeri og tekniske anlæg, og 
der derfor er en særlig fin oplevelse af det ”rene” landskab, kan byggeri 
og tekniske anlæg nemt ødelægge denne oplevelse. Bebyggelse og tek-
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niske anlæg samt beplantninger uden for ådalen vil som hovedregel ikke 
forringe det terrænmæssige indtryk.  

 

Figur 3-4 Nogle steder langs Skjern Å er den visuelle landskabsoplevelse 
ikke, eller kun lidt, påvirket af bygninger og tekniske anlæg (gul 
markering). 

 

Udviklingstendenser 
Udviklingen i den vestlige del af Skjern Å er sat på sporet af 
genopretningsprojektet. 

Forslag til indsats 
At arbejde for, at:  

• De områder, der ikke er forstyrrede af tekniske anlæg, forbliver 
sådan (kommunal og amtslig planlægning). 

• 60 KV-luftledninger fjernes mellem Tarm og Skjern. 
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Figur 3-5 Kort med læhegn og skove (grønne markeringer). Enkelte mindre 
beplantninger og især læhegn kan med fordel fjernes for at under-
støtte den visuelle oplevelse af ådalene (markeret med blå). 

 

2. Borris Hede  

Borris Hede er landets største hede. Området er et typisk 
hedeslettelandskab med en stor flade med mange moser og kær, hvor 
kun nogle få bakker hæver sig et par meter op over terrænet samt 
indlandsklitter. Der er vidt udsyn i alle retninger og her ses tydelige spor 
af forladte dyrkningssystemer.  

Sjældenhed 
En ubrudt hedeflade af denne størrelse er sjælden både regionalt og 
nationalt. 

Visuel robusthed 
Det åbne og homogene landskab er i meget høj grad sårbart over for 
tilgroning, bebyggelse og tekniske anlæg. I den perifere beplantning er 
der mulighed for at placere bebyggelse/anlæg uden, at det går ud over 
indtrykket af den store ubrudte hedeflade. Det vil dog væsentligt forrin-
ge landskabsoplevelsen, hvad angår oplevelsen af det ”store øde”, som 
er et af dette landskabs meget sjældne karakteristika. 
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Figur 3-6 Figuren viser det beregnede areal, hvor en 30 m høj genstand lige 
netop vil kunne ses fra højeste klittop i Borris Hede. Der er ikke 
taget hensyn til beplantning i beregningen, men det påvirker 
sandsynligvis ikke beregningen, idet der er meget langt fra ud-
sigtspunktet til nærmeste beplantning. 

 

Udviklingstendenser 
Landskabet har udviklet sig meget lidt gennem flere hundrede år, idet 
kerneområdet aldrig er blevet opdyrket. Landskabet bør bruges, så det i 
store træk bibeholder dets landskabskarakter. 

Forslag til indsats 
Sydøst for området går en højspændingsledning, der kan ses fra en stor 
del af området. Denne kan med fordel kabellægges. 

3. Lønborg Hede 

Lønborg Hede er det næststørste hedeområde i Sydvestjylland med 
åbne delområder med indlandsklitter og en parabelklit. Heden kan groft 
skitseres som en lavtliggende klokkelyngshede med indslag af 
hedemose, kær, sø og å samt en højereliggende tør indlandshede. 

Sjældenhed 
Med områdets 723 ha er det et af de større hedeområder - det største i 
landsdelen næst efter Borris Hede. Områdets karakter – et åbent 
landskab med relativt få træer – er dog ikke sjældent. 

Visuel robusthed 
Området har lav visuel robusthed på grund af det åbne landskab. 
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Udviklingstendenser 
Den løbende tilgroning holdes i ave af Skov- og Naturstyrelsen og 
Ringkøbing amts naturplejeforanstaltninger. Der er ikke umiddelbart 
udsigt til, at området væsentligt ændrer karakter. 

Forslag til indsats 
Fjernelse af træer og plantager i den centrale del af området kan styrke 
områdets karakteristika, især omkring parabelklitten. 

 

Figur 3-7 Lønborg Hede. Fjernelse af enkeltstående træer og trægrupper på 
de centrale dele af heden kan forstærke dette landskabskarakter-
områdes karakteristika. 

 

4. Ejstrup Hede  

Området, der ligger på Skovbjerg Bakkeø, adskiller sig fra de 
omkringliggende områder ved at indholde tre meget forskellige 
landskabelige karakteristika: hede, brunkulsgrave og markante 
erosionsskår. En stor del af både det kuperede tidligere 
brunkulsgraveområde og heden er præget af træbevoksninger, dels 
selvsåede og dels plantager. I graveområderne giver de uregelmæssige 
gravemønstre og den skiftende grad af beplantning afvekslende rumlige 
oplevelser. Flere steder bidrager søernes vandflader til den afvekslende 
landskabsoplevelse.  

Sjældenhed 
De uberørte erosionsskår er sjældne, men de ligger ikke i et sjældent 
landskab, da der findes hedearealer og brunkulsområder flere steder i 
Danmark.
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Figur 3-8 Landskabskarakterområdet Ejstrup Hede består af hedeområdet 
sydligst, brunkulsgravene mod nord og erosionsskårene mod øst. 
Her et billede af brunkulsgrave og et af erosionsskår. 

 
Visuel robusthed 
På grund af det kuperede terræn og den udbredte tilplantning kan 
området generelt tåle en del småbyggeri, uden at det går ud over de 
visuelle karakteristika. Omkring erosionsskårene er landskabet sårbart 
overfor tilgroning. Der er fredsskov i området.  

Udviklingstendenser 
De åbne dele af området er under tilgroning med selvsåede træer. Over 
årene vil dette føre den åbne del af området mod en 
landskabsoplevelse, der er mere lukket/visuelt afgrænset.  

Forslag til indsats 
• Massiv fjernelse af enkeltstående træer på hedearealet.  

• Fortsat sikring af erosionsskårenes friholdelse. 

5. Dejbjerg Hede 

Hedelandskabet er af høj kvalitet uden tilgroning og med 
forskelligartede muligheder for visuelle oplevelser. 

Sjældenhed 
Kvalitetsmæssigt hører området til de bedre på grund af det åbne 
træløse landskab og mulighederne for en meget væsentlig udsigt uden 
forstyrrelse fra større bygninger og tekniske anlæg.  

Visuel robusthed 
Landskabet har en meget lav visuel robusthed på grund af det frie udsyn 
overalt. Enhver beplantning og bebyggelse vil nedsætte denne oplevelse 
markant.   
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Udviklingstendenser 
Tilplantningen er i store træk sket i perioden fra 1870´erne til 1955. Si-
den 1955 er hedearealerne uden for landskabskarakterområdets sydlige 
del tilplantet. 

Området er velplejet af Ringkøbing amt, som inden for de seneste år har 
plejet omkring 80% af arealet. 

Forslag til indsats 
• Fastholde området som det er i dag ved fortsat naturpleje. 

• Arbejde for, at trekantplantagen syd for vejen ikke vokser op så 
den forringer udsigten fra den højeste del af Dejbjerg Hede mod 
Ringkøbing Fjord og Vesterhavet. 

• Hvis landskabskarakterområdet ønskes udvidet, bør områdets 
allerhøjeste dele inddrages. 

3.1.2 Planforhold i nationalparkområdet 
Nationale love, Ringkjøbing Amts Regionplan 2001, kommuneplaner og 
lokalplaner definerer hvilke vedtagne planer, der er for miljøbeskyttelse, 
vejbyggeri, etablering af tekniske anlæg, byudvikling etc. Nedenfor 
nævnes nogle af de væsentligste planer, der kan have konsekvenser for 
en eventuel nationalpark. 

Den langsigtede byvækstgrænse 
De langsigtede byvækstgrænser for Skjern, Tarm, Sdr. Felding, Skarrild, 
Arnborg og Hoven går alle delvist ind i nationalparkområdet. I 
nationalparkområdet er byerne udpeget som forvaltningsområder med 
fokus på by- og byudvikling. Udgangspunktet for byudviklingen er 
derfor, at den skal planlægges i harmoni med nationalparkvisionen om 
en bæredygtig udvikling, der tilgodeser lokalbefolkningens adgang til 
naturen og samtidig tager hensyn til naturværdierne.  

Beskyttede og udpegede naturområder  
Langt størstedelen af nationalparkområdet er beskyttet på internationalt 
plan (f.eks. Lønborg Hede, store dele af Skjern Å og Vorgod Å, samt 
hele Borris Hede), nationalt plan (reservatet: Ringkøbing Fjord, 
fredningerne: Borris Hede og Lønborg Hede, et par hundrede fredede 
fortidsminder og ca. 7500 ha §3-områder) eller udpeget på 
regionplanniveau som Naturområde, særlige følsomme 
landbrugsområder, lavbundsarealer, større uforstyrrede landskaber eller 
områder, hvor skovrejsning er specifikt ønsket eller ikke ønsket. Ved 
etablering af nationalparken vil regionplanerne kunne medvirke til at 
styrke naturen gennem realisering af den langsigtede planlægning. 
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El- og naturgasledninger 
Nationalparkområdet gennemskæres ti steder af el-ledninger – både 400 
og 150 KV. En 60 KV-ledning syd for Skjern foreslås i Forslag til Region-
plan 2005 på længere sigt kabellagt. Der er desuden gjort tanker om 
kabellægning eller sanering af flere andre el-ledninger. Det vil være na-
turligt at prioritere disse landskabeligt æstetiske forbedringer, hvis 
nationalparken etableres. 
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3.2 Naturværdier 
I dette afsnit præsenteres de vigtigste eksisterende naturværdier. 
Nationalparkområdet har efter danske forhold en meget stor 
koncentration af arter, som enten er omfattet af international 
beskyttelse, er fredede i Danmark eller optaget på rød- eller gullisten i 
Danmark. Dernæst beskrives forslag til styrkelse af naturen gennem 
naturpleje, naturgenopretning og etablering af korridorer. 

 

Figur 3-9 Græssende gæs i Skjern Enge. 

3.2.1 De eksisterende naturværdier 
Indenfor undersøgelsesområdet er der et stort antal dyre- og plantear-
ter, som er optaget på EF-habitatdirektivets bilag II og IV eller på EF-
fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, som er fredede i Danmark, eller som 
er optaget på rød- eller gullisten i Danmark. I det følgende nævnes nog-
le af de væsentligste natur og landskabsværdier, der allerede findes i 
Nationalpark Skjern Å. Definitionerne af direktiverne og fredningsstatus 
kan ses i arbejdsrapporten: Natur og Landskab.
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Naturtyper 
Naturtyper af stor national betydning: 

• Skjern Å er Danmarks største vandløb målt på vandføring, og må 
med sin helhed af store uregulerede forløb i både hovedløb og de 
store tilløb betegnes som enestående i landet. 

• De fugtige heder (klokkelyngheder) og hedemoser/hængesække i 
blandt andet Lønborg Hede, Borris Hede og Albæk Mose er af 
national betydning. 

• Borris Hede rummer en af Danmarks absolut største forekomster 
af tør hede. 

• De spredte egekrat i området er meget karakteristiske for 
Vestjylland. 

Planter 
Vandranke findes kun i Europa, og den er truet i hele sit 
udbredelsesområde (Wind 1993). Af denne grund er den opført som 
sårbar på den europæiske rødliste og er som en af ganske få plantearter 
fredet i Danmark. I Danmark findes den kun på fire lokaliteter - alle i 
Ringkøbing amt. Den ret store forekomst af arten i Sydlige Parallelkanal 
er af international betydning.  

Også vandplanten flod-klaseskærm er en national ansvarsart for 
Danmark, foruden at den er rødlistet som sjælden i Danmark. Arten er 
vidt udbredt i Skjern Å-systemet, hvor den tilsyneladende trives fint.  

Undersøgelsesområdet inkluderer et meget stort indslag af planter fra 
naturligt næringsfattige plantesamfund og de mere tørre hedesamfund. 
Det gælder hedemoseplanter som fin kæruld (akut truet), liden kæruld 
(sårbar), kortsporet blærerod (sårbar), langbladet soldug (sårbar), 
storlæbet og slank blærerod, brun og hvid næbfrø og liden soldug samt 
dyndstar.  

For de mere tørre hedesamfund gælder det især cypres-ulvefod (sårbar) 
og hybriden mellem cypres- og flad ulvefod (akut truet) (Øllgaard 2005) 
samt otteradet ulvefod (sjælden). Arter som fin kæruld, flad og cypres-
ulvefod har i dag kun ganske få (<10) voksesteder i Danmark.  

Fra mose-, eng- og overdrevssamfund findes bl.a. bredbægret ensian 
(sårbar), mose-vintergrøn (sårbar), orkidéerne kødfarvet gøgeurt, 
plettet gøgeurt og maj-gøgeurt m.fl. Overdrevsarten nikkende kobjælde 
er en national ansvarsart. 

Insekter 
Der er lokalt i Skjern Å-vandsystemet registreret helt op til 21 arter af 
vandløbsinsekter (”makroinvertebrater”) fra den danske rød- og gulliste 
på ét vandløbsstræk. Mange af disse indikerer rent vand og gode miljø-



46 Undersøgelsesprojekt Nationalpark Skjern Å 

forhold i det hele taget, og der er ingen tvivl om, at der er tale om me-
get fine forhold i dansk sammenhæng. Ud af de registrerede vandløbsin-
sekter er tre arter særligt bemærkelsesværdige med forekomster af in-
ternational betydning.  

Grøn kølleguldsmed regnes for truet på europæisk plan og er optaget på 
EF-Habitatdirektivets bilag II og IV. I Danmark lever arten udbredt i 
Skjern Å - systemet, men findes herudover kun i Karup Å og Guden Å. 
Den er rødlistet som sjælden og fredet i Danmark. 

Langt den overvejende del af verdensbestanden af slørvingen Isoptena 
serricornis lever i Danmark og her primært i vandløb i Ringkøbing Amt, 
hvor den er udbredt i Skjern Å - systemet og især i Omme Å. Arten er 
rødlistet som sårbar og national ansvarsart. 

Døgnfluen Baetis calcaratus (rødlistet som sårbar og national 
ansvarsart) er både herhjemme og på europæisk plan sjælden. Den 
danske bestand er så vidt vides den eneste i Vesteuropa. Arten lever i 
dele af Skjern Å- samt Karup Å- og Stor Å-systemerne. 

I nationalparkområdet er registreret syv arter af rødlistede 
dagsommerfugle, herunder de akut truede arter 
moseperlemorsommerfugl, moserandøje og markperlemorsommerfugl. 
De fundne arter er generelt tilknyttet heder, hedemoser, overdrev og 
andre blomsterrige biotoptyper (Stoltze 1996).  

Fisk  
Af de i alt 43 danske arter af ferskvandsfisk er 31 registreret i Skjern Å-
systemet, heraf er de 23 regelmæssigt forekommende. Der er tale om 
en meget stor artsrigdom. 

Skjern Å er mest kendt for bestanden af laks. Der er sandsynligvis tale 
om landets største bestand af genetisk oprindelige laks, og Skjern Å er 
muligvis det eneste sted, hvor laksen bestandsmæssigt lever indenfor 
sikre grænser. Arten er rødlistet som akut truet, og den er optaget på 
EF-Habitatdirektivets bilag II. 

En mere anonym, men også bemærkelsesværdig art er finnestribet 
ferskvandsulk, som i Danmark kun forekommer naturligt i Skjern Å-
systemet, hvor den er vidt udbredt og ikke er truet. Arten er rødlistet 
som sjælden. Samme rødlistestatus har laksefisken stalling, som 
naturligt kun forekommer i de vestjyske vandløbssystemer, og som 
ligeledes er udbredt i Skjern Å med tilløb. 

Endelig bør fremhæves hav-, flod- og bæklampret, som ikke er egentli-
ge fisk, men som ofte behandles sammen med disse. De tre arter er op-
taget på EF-habitatdirektivets bilag II. Hvor bæklampret er almindelig i 
Danmark, er hav- og flodlampret mere sjældne. De vides at forekomme 
på gydetræk i åen, men omfanget kendes ikke. 
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Fugle 
 

 
 

Figur 3-10 Flyvende svane.  

Skjern Enge er blevet et af landets vigtigste yngleområder for en række 
vandfuglearter. Før genopretningen ynglede kun syv arter af vandfugle i 
området, nu yngler 31 arter. Af disse står syv på listen over truede eller 
sårbare arter. Blandt de fugle, der er begyndt at yngle i området efter 
genopretningen af åen er: klyde, stor præstekrave, dobbeltbekassin og 
rødben. Den store, sjældne rørdrum er også kommet til og kan nu høres 
paukende i rørene. En ny art, der yngler i området, er skestorken. Den 
hvide stork, som før i tiden var talrig i ådalen, men som nu næsten er 
forsvundet som ynglefugl i Danmark, blev set i Skjern Enge i foråret 
2005. Sandsynligvis kommer også den ad åre tilbage som ynglefugl. 
 
Borris Hede er landets vigtigste hedefuglelokalitet. En række sjældne 
fugle yngler her, blandt dem stor regnspove, stor tornskade, rørhøg, 
tinksmed, vendehals og hedens karakterfugl hjejlen. 
 
Foruden yngleforekomsterne har nationalparkområdet også stor værdi 
for trækkende fugle, som raster og fouragerer i området.  

Det vestjyske område har som helhed overordentlig stor betydning for 
en lang række vadefugle, ænder og gæs mv. Andersen (2005) nævner 
fra naturgenopretningsområdet blandt andet følgende max. tal for træk-
kende vandfugle: pibeand 12.600, krikand 5.200, spidsand 1.400, ske-
and 415, atlingand 85, vibe 3.400 og brushane 560 individer. Pomerans-
fugl ses ingen andre steder i Europa, i så store tal som under forårs-
trækket i Vestjylland. Her er Skjern Enge den absolut vigtigste lokalitet 
(Østergaard 2001). 
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Pattedyr 
Blandt pattedyrene i nationalparkområdet er især odderen 
bemærkelsesværdig. Arten er rødlistet som sårbar både på dansk og 
europæisk plan, og den er optaget på EF-habitatdirektivets bilag II og 
IV. Arten er nu vidt udbredt i Skjern Å systemet.  

3.2.2 Forslag til styrkelse af naturværdierne 
I de følgende seks afsnit præsenteres forskellige forslag til, hvordan 
naturen i nationalparken kan styrkes. 

Forbedring af kvaliteten på eksisterende naturområder, herunder 
især sikring af områdets truede og sårbare arter 
Naturplejen er et af de vigtigste redskaber til at forbedre kvaliteten af 
naturområderne og sikre de sjældne planter og dyr. Ved oprettelse af en 
Nationalpark Skjern Å vil kravet til naturpleje stige. Dette behov øges 
yderligere i takt med at antallet af kreaturer – primært malkekvæg med 
tilhørende ungdyr - reduceres som en konsekvens af strukturudviklingen 
i landbruget. Derfor er der peget på en række tiltag til sikring af den 
fortsatte naturpleje med græssende dyr.  

Kortlægningen af naturplejebehovet i nationalparkområdet viser, at 
temmelig store arealer stadig er under naturpleje i form af afgræsning 
eller slåning, nemlig 1084 ha eller 4,4 % af det samlede areal.  

Til sikring af områdets truede og sårbare arter foreslås: 

Vandranke: Der bør ske én årlig grødeskæring for at fremme 
vandrankens dækning i Sydlige Parallelkanal. Det anbefales samtidig, at 
grødeskæringen visse steder undlades helt for at fremme artens 
frøsætning og dermed dens mulighed for kønnet formering. 

Sommerfugle: De sjældne forekomster af dagsommerfugle er generelt 
knyttet til heder, hedemoser, overdrev og andre blomsterrige 
biotoptyper. En indsats for at beskytte og udbygge disse plantesamfund 
som beskrevet under afsnittet om habitater vil derfor være til gavn for 
dagsommerfuglene. 

Laks: Der er mulighed for at forbedre gydemulighederne for laksefisk 
ved udlægning af gydegrus samt ved at mindske sandvandringen. 
Endelig anbefales en miljøvenlig vandløbsvedligeholdelse samt 
ekstensivering af landbrugsdriften på de vandløbsnære arealer. (Forslag 
til vandløb, hvor vedligeholdelse er aktuel, nævnes under afsnittet om 
habitater.) 

Fugle: Naturpleje af forskellige naturtyper vil gavne forskellige arter af 
fugle. Forslag til naturpleje inkluderer vådlægning af kunstigt afvandede 
områder. Differentieret hedepleje med henblik på skabelse af områder 
med helt lav hedevegetation og en gradvis overgang til forskellige til-



Undersøgelsesprojekt Nationalpark Skjern Å 49 

 

groningsstadier og skov. Differentieret engdrift med lavtvoksende, af-
græssede områder, højerevoksende høsletarealer samt enkelte områder 
med større rørskove. Områder med udvikling af skov i fri succession (til 
gavn for mange sangfugle, spætter og andre hulrugende fugle). 

Habitater: Der anbefales en intensiv og flersidig naturplejeindsats for at 
bevare de vigtige plantesamfund. Forslag til forbedringer omfatter: 

• Naturligt næringsfattige biotoper: Der bør ske en målrettet 
naturpleje, som fjerner næringsstoffer fra de kvælstoffølsomme 
plantelokaliteter (primært ekstremfattigkær og hedemoser). 
Hovedparten af lokaliteterne ligger indenfor Natura 2000-
udpegningerne: Borris Hede og Lønborg Hede samt Albæk Mose. 
Gennemførelsen af Natura 2000-planerne må forventes, at 
medføre begrænsninger over for forureningskilderne.  

Heder: At sikre lavtvoksende arealer eller arealer i tidligt 
successionsstadium af hensyn til artsrig hedevegetation med 
sjældne ulvefodsplanter og en god genvækst af lyng. 

Hedemoserne: Efterligning af tidligere tiders tørvegravning 
igennem anlæggelse af lavvandede skrab som fremtidige 
koloniseringssteder for hedemosevegetationen.  

• Lysåbne naturtyper: Afgræsning bør ske i meget store 
indhegninger, da dyrene bevæger sig mere rundt i landskabet. 
Herved sikres en mere effektiv frøspredning for mange 
plantearter. 

• Vandløb: Det er en fordel for alle fiskearter, specielt for naturligt 
vandrende fiskearter som laks, ørred (især havørred), helt, hav- 
og flodlampret, at der er fri passage igennem det 
vandløbssystem, de lever i. Derfor bør opstemninger ved 
dambrug, elværker, vandingskanaler mv. fjernes eller gøres 
passable. Der kan med fordel etableres frie passager i Omme Å 
og Påbøl Bæk. (Se Kort 6.11)  

De fysiske forhold i nogle af de mindre vandløb bør forbedres. 
Dette kan ske ved genslyngning og begrænset grødeskæring, 
ekstensivering af landbrugsjord m.h.p. opnåelse af bredere be-
skyttelsesbræmmer langs vandløbene samt en fortsat indsats for 
bekæmpelse af okker og organisk forurening. Vandløb, der kunne 
genslynges inkluderer Styg Bæk, Ganer Å og Kærbæk. Styg Bæk, 
Kærbæk og tilløbet til Gundesbøl Å er vandløb, der kan forbedres 
ved en hævning af vandstanden i afstrømningsoplandene så ok-
kerforureningen nedsættes. Ganer Å bliver i dag belastet af orga-
nisk stof fra rensningsanlæg og dambrug. 



50 Undersøgelsesprojekt Nationalpark Skjern Å 

Gennemførelse af naturgenopretning og etablering af nye 
naturområder samt etablering af større, sammenhængende 
områder 
Der lagt op til en betydelig indsats for udvikling af nye naturområder 
indenfor nationalparkområdet gennem ekstensivering og 
naturgenopretning. Disse tiltag vurderes at begunstige en lang række 
eksisterende værdifulde planter og dyr. 

Forslag til naturgenopretning og genskabelse af nye naturområder  

Indenfor forvaltningsområde 2 ønskes naturgenopretning for eksempel 
ved genslyngning af vandløb, etablering af flere vådområder ved 
sløjfning af dræn mv. Specifikt peges der på muligheden for 
naturgenopretning ved de regulerede vandløb Ganer Å og Styg Bæk. 

Forvaltningsområde 3 omfatter landbrugsjord samt skovarealer, hvor 
der ønskes en delvis ekstensivering af den intensive drift. Formålet er at 
genskabe tidligere tiders lysåbne natur eller skabelse af en mere 
varieret skov. 

Etablering af sammenhænge/forbindelser mellem 
naturområderne, herunder konkrete beskrivelser af muligheder 
for etablering af spredningskorridorer 
Med den foreslåede afgrænsning af nationalparkområdet er de 
væsentligste problemer med hensyn til dyrs og planters frie spredning i 
området de ret isolerede naturområder i Lønborg Hede og Dejbjerg 
Hede. 

Forslag til etablering af spredningskorridorer og sikring af områdets 
truede og sårbare arter 

Mange insekter, padder og krybdyr lever på larvestadiet i søer og vand-
huller. En generel udvikling hen imod et vådere landskab med flere våd-
områder og vandhuller (f.eks. ved sløjfning af dræn) vil være til gavn for 
flere af disse arter. Der er foreslået spredningskorridorer og ekstensive 
landbrugsområder (forvaltningsområde 2 og 3) langs Ganer Å og Styg 
Bæk. 
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Sikring af muligheden for at naturen frit kan udvikle sig 
Skjern Å er unik i form af den dynamik, der ligger i, at de store vandløb 
allerede i dag er frit mæandrerende næsten uden spærringer i forløbene. 
Der er peget på behovet for, at også de mindre vandløb føres tilbage til 
en naturnær tilstand med en fri vandløbsdyamik. 

Forslag til sikring af naturens frie udfoldelse 

Det foreslås, at de eksisterende skove i naturnær tilstand (især 
ellesumpe og egekrat) udvikler sig mere frit fremover. Det forslås også, 
at der føres en mere naturnær drift i en del af nationalparkens 
skovområder.  

Der er et ønske om, at det er de oprindelige danske husdyr, der 
benyttes til naturpleje, hvor det er relevant. En aktiv bekæmpelse af 
minken, som ikke er naturligt hjemmehørende i Danmark, vil have en 
gavnlig effekt på naturen i området. 

Sikring af kontinuiteten i naturens udvikling og  
naturforvaltningen 
Arbejdet med en nationalpark ses som en langsigtet proces, som skal 
sikre en kontinuerlig styrkelse og udbygning af naturværdierne. 
Processen skal samtidig også forbedre mulighederne for at se og opleve 
de kulturhistoriske værdier. 

Forholdet til udpegningsgrundlaget i henhold til EF-
Habitatdirektivet og EF-fuglebeskyttelsesdirektivet 
De ovenstående anbefalinger vil medvirke til at sikre en gunstig 
bevaringsstatus for arterne.  
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3.3 Friluftsliv og turisme 
Dette kapitel gennemgår først de nuværende friluftsaktiviteter. Herefter 
beskrives en række forslag til udbygning af friluftslivet for 
lokalbefolkningen og besøgende. Forslagene er alle med til at styrke 
naturen i området og bringe lokalbefolkningen tættere på naturen.  

3.3.1 Oversigt over eksisterende friluftsfaciliteter i 
Skjern Å området  

Der eksisterer allerede mange friluftsfaciliteter i Skjern 
Naturprojektområdet. Det er på dette grundlag, at Nationalpark Skjern 
Å skal udbygges. Formålene for udbygningen skal være at skabe lettere 
adgang til naturen og nye tilbud for lokalbefolkningen samt tilbyde en 
overbevisende række muligheder til den besøgende, som kan måle sig 
på internationalt plan.   

Friluftsaktiviteterne vil primært centrere sig omkring Skjern Å og en 
udbygning af eksisterende tilbud om vandreture, cykelture og rideture af 
varierende længde samt sejlads på åen via kano, kajak, både og 
trækfærger. Der skal etableres flere faciliteter som 
overnatningsmuligheder, bål-/grill-pladser og toiletter.  

Nedenstående oversigt (tabel 3-1) omfatter de eksisterende 
friluftsfaciliteter i Skjern Å-området, og inkluderer de faciliteter, der er 
etableret i forbindelse med Miljøministeriets Skjern Å Naturprojekt. 
Faciliteterne fremgår af friluftskortet, se kortbilag 6.9. 

Tabel 3-1 Eksisterende friluftsfaciliteter i Skjern Å-området. 

Type Ant
al 

Kort beskrivelse 

Borde-
bænke 

25 Foreslås udbygget 

Broer 6 Skjern Å Naturprojekt har etableret i alt 17 broer og spanger, men af 
pladsmæssige grunde er kun de seks vigtigste broer medtaget på 
kortet. To af broerne er helt nye hængebroer af træ over Skjern Å (til 
gående, cyklister og ryttere). 

Bål- og 
grillpladser 

7 Foreslås udbygget 

Fugletårn, 
udsigts-
punkt 

5 Et fugletårn har rampe til kørestolsbrugere. Placering af dette er 
markeret med stjerne ved fugletårnet på friluftskortet. 

Endnu et fugletårn vil blive etablere ved Albæk Mose. 

Fugleskjul 5 Foreslås udbygget 

Golfbaner 3 Dejbjerg, Åskov og Barslund. 

Handicap-
faciliteter 

11 Tre fiskepladser, et fugletårn, en bålplads, kørestolsegnede køre- og 
gangstier samt fem handicaptoiletter. 
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Information 10 Udbygges med besøgs- og informationscentre, grejbanker med 
information samt flere informationspunkter udenfor ådalen.  

Museer/ 
udstillinger 

11 Vestjyllands Økomuseum omfatter en stribe forskellige besøgssteder, 
hvoraf flere tilbyder friluftsaktiviteter. Besøgsstederne forbindes af en 
33 km lang cykelrute. Økomuseet har ansat to naturvejledere.  

Skjern Kommune og Skov- og Naturstyrelsen har etableret 
udstillingen ”Alle tiders Å” om Skjern Å i Skjern. 

Naturcentre 3 To naturcentre etableres af Miljøministeriet og vil stå færdige i 2006. 
Det ene vil få fugle som tema, det andet (ved laksecenter) vil få fisk 
som tema. Det tredie naturcenter i Bundsbæk Mølle har rakkerne og 
heden som tema.  

Naturskoler 3 Borris Landbrugs- og Naturskole, Bundsbæk Mølle og Pumpestation 
Nord/Skjern Å Naturprojekt. Alle tre har tilknyttet naturvejledere.  

Ophale-
pladser 

8 Foreslås udbygget for kanoer og kajakker. 

P-plads 41 I Skjern Å Naturprojekts område er der ved alle P-pladser opstillet 
kortborde med information.  

Put and take 
fiskesøer 

10 Findes i Borris,  Ejstrup, Fahlbæk,  Felding, Forsum, Lønborg, 
Skarrild, Stauning (2) og Skaven. 

Rideskoler 3 Skjern Rideklub, Aaskov Rideklub og Islænderklubben Skari. 

Stisystemer 

(stisystemer 
markeret i 
landskabet 
og med 
tilhørende 
folder mv.)  

15 4 stiruter under  ”Spor i landskabet” hver med folder. 

10 kulturelle cykelruter med tilhørende folder. 

”Jylland på Tværs”: dele af stisystemet går gennem området. Der 
findes folder/kort og hjemmeside til stisystemet (www.jylland-paa-
tvaers.dk). 

”Nave Nortrail” et internationalt, kystnært stisystem omkring 
Nordsøen, der er ved at blive etableret. Dele af stisystemet går 
gennem området.  

Toiletter 12 Udbygges med flere toiletter langs store adgangsveje til området. 

Udlejning, 
kanoer 

2 Aaskov Kanofart og Skjern Å Kanofart.    

Udlejning, 
cykler 

3 Skaven Camping og Bundsbæk Mølle Vandrerhjem.  

Skinnecykler udlejes af Videbæk-Skjern Veteran & Modeljernbane. 

Transport 

 

  

Cykelruter 300 
km 

Foreslås udbygget 

Cykel- og 
gangstier, 
kørestols-
egnede 

21 
km 

Foreslås udbygget 

Ridestier 22 
km 

Foreslås udbygget 

Sejlads på 
Skjern Å:  

Båd med 
motor 

 Kun tilladt fra Pumpestation Nord til Ringkøbing Fjord. 

Foreslås udbygget 
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Sejlads på 
Skjern Å: 

Båd uden 
motor, kano 
og kajak 

 Der kan sejles med båd uden motor, kano og kajak medstrøms på 
Skjern Å fra Borris til Pumpestation Nord fra 16. juni til udgangen af 
februar fra kl. 7 til solnedgang, dog højest til kl. 20. Folder beskriver 
regler samt overnatnings-, raste- og ophalerpladser på 
strækningerne. Foreslås udbygget 

Sejlads på 
Skjern Å: 
Trækfærger 

2 Færgerne gør det muligt for mennesker, heste og cykler at krydse 
Skjern Å. Der er planlagt etablering af nye færgelejer for at lette af- 
og påstigning. 

Skinnecykler 10 
km 

Kører på den tidligere Videbæk jernbane fra Herborg Station til den 
nordlige udkant af Skjern. Drives af Videbæk-Skjern Veteran & 
Modeljernbane. Klubben ejer 15 skinnecykler, som udlejes. 
Foreningen har planer om at udbygge ruten med P-pladser  og 
toiletfaciliteter samt flere cykler. 

Trampestier 25 
km 

Foreslås udbygget 

Overnat-
ning 

  

Kroer/ 
hoteler/ 
kursus-
centre 

8 Tilsammen knap 200 værelser og lejligheder. 

Vandrer-
hjem 

1 Bundsbæk Mølle Vandrerhjem.   

Foreslås udbygget med en række forskellige, enkle 
overnatningsmuligheder. 

Camping-
pladser 

5 I Tarm, Skjern, Skaven, Sdr. Felding og Arnborg. Omfatter tilsammen 
440 pladser og 20 hytter. 

Primitive 
overnat-
ningspladser 

5 Foreslås udbygget med nye overnatningspladser og -muligheder.  

Anden 
overnatning 
for grupper/ 
lejrskoler 

3 Egvad Idrætscenter, Borris Landbrugs- og Naturskole og Provstgårds 
Hus, som hører under Vestjyllands Økomuseum/Skjern-Egvad 
Museum, foreslås udbygget. 

Spejder-
hytter 

10  

 
Der er også et stort antal friluftsaktiviter og aktive foreninger i området. 
Disse inkluderer naturfredningsforeninger, ornitologisk forening, 
naturvejledningsaktiviteter, jagt- og fiskeriforeninger, vandreforeninger, 
rideklubber, spejdere, firmaidræt etc. (Se friluftsgruppens rapport for en 
detaljeret oversigt over eksisterende foreninger og aktiviteter i 
nationalparkområdet.) 

3.3.2 Principper for bæredygtige friluftsaktiviteter i 
nationalparken 

For at sikre, at borgere og turister tager størst mulig hensyn til 
hinanden, og at konflikter mellem de forskellige brugergrupper, 
lodsejere og naboer forebygges og undgås, er der bl.a. udarbejdet  
principper for jagt, lystfiskeri og turbådssejlads i området: 
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Principper for jagten i nationalparken 
 

• Jagten skal drives i overensstemmelse med 
Vildtforvaltningsrådets jagtetiske regler samt under hensyntagen 
til andre brugergrupper og naboer. 

 
• Skjern Å Dalens Jægersammenslutning skal også fremover leje 

og drive jagten indenfor Skjern Å Naturprojektområdet, men 
publikum skal have ret til færdsel og ophold på de lejede arealer. 
Jagtlejemål bør som nu løbe over fem år ad gangen. 

 
• Der bør fortsat kun sælges 150 årskort indenfor Skjern Å 

Naturprojektområdet. Ordningen med gæstekort bør fortsætte. 
 

• Jagtlejen holdes på det nuværende niveau, så lokale stadig kan 
få råd at leje sig med i jagten. Lejemål omfatter ejendomsretten 
til det nedlagte vildt. 

 
• Skov- og Naturstyrelsen/Nationalparkledelsen fastsætter fortsat 

reglerne for jagten på de af Skov- og Naturstyrelsen lejede 
arealer, herunder regler for hensyn til det øvrige publikum.  

 
• De eksisterende private jagtarealer indenfor Natura 2000 

området opretholdes. 
 

• Jagten på det militære skydeterræn på Borris Hede administreres 
fortsat af Borrislejren under tilsyn af Forsvarsministeriets 
jagtbestyrer.  

 
• Det af Skov- og Naturstyrelsen lejede areal lukkes ikke for det 

øvrige publikum i forbindelse med jagt.  
 
• Der må ikke udsættes vildt på de af Skov- og Naturstyrelsen 

lejede areal eller foretages fodring, vildtplantning eller anden 
form for vildtpleje. 

 
• Skov- og Naturstyrelsen/Nationalparkledelsen kan iht. gældende 

jagtlovgivning foretage regulering af vildt, der volder skade, 
herunder bekæmpelse af invasive arter på de af Skov- og 
Naturstyrelsen lejede arealer. 

 
• På de af Skov- og Naturstyrelsen lejede arealer har jagtlejeren 

ingen instruktionsbeføjelser overfor Skov- og 
Naturstyrelsens/nationalparkens personale og kan ikke stille krav 
til drift af det lejede areal, herunder gøre indsigelse mod 
naturpleje mv. 

 
• Særlige bestemmelser for de af Skov- og Naturstyrelsen lejede 

arealer: Der må kun afgives skud i forbindelse med jagt. Tomme 
patronhylstre og andet affald skal opsamles. Skiltning eller 
opslag på arealet i forbindelse med jagt er ikke tilladt. 

 
• Efter hver jagtsæson foretager Skov- og Naturstyrel-

sen/Nationalparkledelsen og Skjern Å Dalens Jægersammenslut-
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ning i samarbejde en evaluering af jagtens udøvelse på de af 
Skov- og Naturstyrelsen lejede arealer. 

 
• Medlemmerne i foreningerne under Skjern Å Dalens 

Jægersammenslutning stiller sig til rådighed for nationalparken 
med henblik på afholdelse af publikumsjagter i én eller anden 
form nogle gange om året. 

 
• Hvis nationalparken i udstrækning kommer til at gå ud over 

Natura 2000 områdets afgrænsning er det vigtigt, at jagtretten 
kommer til at følge den private ejendomsret på de arealer, der 
ligger udenom Natura 2000 området. Der må ikke komme nogen 
form for begrænsning i retten til at udøve jagt. Det vil sige, at på 
de arealer, hvor der må udøves jagt idag, skal det også være 
muligt at drive jagt i en fremtidig nationalpark, uanset hvor 
afgrænsningen kommer til at ligge.  

 
 
Principper for lystfiskeri i nationalparken 
 

• For at fremme udbredelsen og en selvreproducerende bestand af 
den oprindelige Skjern Å laksestamme og andre fiskearter skal 
fiskenes frie vandring overalt i Skjern Å systemet forbedres, og 
der skal etableres flere og bedre gydeområder i hele å-systemet. 

 
• Grødeskæringen i tilløbende vandløb til Skjern Å skal udføres, så 

den er med til at fremme de naturlige forhold i vandløbene, 
herunder fiskebestandene. Vegetationen i og omkring å og 
vandløb bør på visse strækninger have lov til at passe sig selv og 
udvikle sig naturligt. 

 
• Fiskeretten i nationalparken udlejes til de lokale foreninger, der i 

forvejen har fiskeretten. 
 
• Lystfiskeri på de af Forsvarsministeriet ejede dele af Natura 

2000 området administreres fortsat af Borrislejren under tilsyn 
af Forsvarsministeriet. 

 
• Lodsejerne skal fortsat have fuld råderet over de privatejede 

fiskestrækninger indenfor nationalpark-området.  
 

• Regler, retningslinier og registreringskrav for fiskeriet, herunder 
regler for lystfiskernes hensyntagen til det øvrige publikum 
vedtages af lystfiskerforeningerne i samarbejde med 
nationalparkledelsen og udleveres til alle foreningsmedlemmer 
samt købere af fiskekort. 

 
• Det skal være muligt for alle at fiske på de lejede strækninger, 

enten i form af medlemsskab af én af foreningerne eller ved køb 
af års-, uge- eller dagfiskekort. 

 
• Fiskelejen skal være på et niveau, så alle har mulighed for at 

fiske, ikke kun rige turister. 
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• Lystfiskerforeningerne varetager på de lejede strækninger salg 

af fiskekort og kontrol af, om lystfiskere har købt fiskekort samt 
af, om det lejede område behandles efter reglerne i lejeaftalen, 
herunder at etablerede stisystemer anvendes og at området ikke 
skades af lystfiskernes færdsel. Foreningerne holder i henhold til 
lejekontrakten de lejede strækninger rene for affald og lignende. 

 
• Lystfiskere dirigeres ved hjælp af P-pladser og stisystemer for at 

undgå nedslidning af naturen. 
 

• De lejede arealer lukkes ikke for offentligheden og andre 
brugergrupper ved afholdelse af fiskeri. Lystfiskerne må ikke 
etablere skiltning eller opslag på arealet uden særlig tilladelse. 

 
• Der skal være god adgang for handicappede/kørestolsbrugere 

via P-pladser og stisystemer til at fiske nogle steder. 
 

• Skjernådalens Lystfiskerforenings medlemmer stiller sig til 
rådighed for nationalparken nogle dage om året som instruktører 
for børn, unge og andre interesserede.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3-11 Cyklister passerer fugletårnet ved Lønborgvej. 

 
Andre principper 
Endvidere er der udarbejdet principper for   

• beskyttelse, naturpleje og overvågning af naturværdierne 

• forebyggelse af konflikter 
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Principperne for disse områder gennemgås sammen med principperne 
for jagt, lystfiskeri og turbådssejlads i detaljer i arbejdsgruppen 
friluftslivets rapport. 

3.3.3 Udvikling af nye friluftsfaciliteter 
De nye friluftsfaciliteter skal supplere det eksisterende netværk og 
placeres efter frivillig aftale med lodsejerne. Det foreslås at faciliteterne 
bl.a. skal etableres i de fire områder; Lønborg Hede, Plantagerne ved 
Hoven, Brunkulslejerne ved Vorgod Å og områderne ved Arnborg. Her 
skal der skabes primitiv overnatningsplads, shelters, borde/bænke, bål- 
og grillplads, toilet og hestefenne. Mindst én af pladserne etableres 
handicapvenligt. 

Foruden udbygningen af de fire områder nævnes en lang række forslag 
til andre tiltag nedenfor.  

Et hovedformidlingcenter 
Det er vigtigt, at ét center fremhæves som hovedformidlingscenter og 
indgang til nationalparken. Dette center skal have format til at 
repræsentere hele nationalparken i ét indtryk og sørge for, at den 
besøgende på enkel vis får overblik over nationalparkens samlede udbud 
af oplevelsesmuligheder.  

Her skal være udstilling om nationalparken, dens natur og faciliteter, og 
alle nationalparkens foldere og kort samt information om friluftsgårde, 
grejbanker, overnatningsmuligheder, stisystemer, naturvejledere, 
guidede ture, aktiviteter i parken og aktuelle arrangementer skal være 
tilgængelig. Desuden skal gæsterne kunne købe eksempelvis naturbøger 
og souvenirs fra nationalparken. Envidere kan centeret også fungere 
som nøgleudvekslingspunkt ved sommerhusleje.  

Hovedformidlingscentret skal desuden kobles tæt sammen med 
erhvervsudviklingen og forskning. Dette foreslås i forbindelse med 
etableringen af et planlagt innovationscenter tæt på 
hovedformidlingscentret. Innovationscentret og hovedformidlingscentret 
skal skabe synergi mellem forskning og turisme indenfor emnerne 
formidling af natur- og kulturværdierne og friluftstiltag samt bæredygtig 
udvikling af områdets resourcer. Det er planen, at 
hovedformidlingscentret sammen med innovationscentret skal huse et 
forskningscenter for biologi, kulturhistorie og turisme, konference- og 
mødelokaler og et forsamlingshus.  

En friluftsscene i forbindelse med hovedformidlingscentret er også 
diskuteret. Her kan afholdes officielle arrangementer i forbindelse med 
nationalparken, byfester eller en Skjern Å festival. Lokalt bruges 
området som et nærrekreativt område. Området skal være indrettet 
med oplyste motionsstier og fungere som en grøn korridor ud i 
nationalparken. 
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Forslag til lokalitet 
Hovedformidlingscenteret foreslås placeret på landstykket mellem Tarm 
og Skjern, hvor mange trafikanter passerer. Her tager en del af åen et 
sving ind til centret, og besøgende kunne gå en tur ned i en glastunnel 
under Skjern Å og kigge op i åen.   

I Nationalpark Skjern Å udbygges den brugervenlige formidling bl.a. 
ved, at der placeres "satellitter" og FM-sendere. 

Satellitter 
Formidlingssatellitter placeres strategiske steder og byder på formidling 
om nationalparkens oplevelsestilbud. De kan være indrettet omkring 
forskellige temaer - eksempelvis: 

• Fugletårne/udsigtsposter (forslag til placering inkluderer: 
Lønborg Hede, området ved Vorgod Å, plantagerne ved Hoven 
(Tirsbjerg, Vognbjerg/Dejbjerg og Skarrild). 

• Fugleskjul (i forslag til placering peges på Albæk Mose, ved 
Lundenæs og Skjern Åens munding).   

• Kulturhistoriske attraktioner som f.eks. Tjæreovnene. 

FM-sender 
FM-senderen er en lille radio- og webbaseret sender, der har en 
modtagerradius på ca. 150 m. På udvalgte områder i nationalparken 
opstilles sendere med relevant formidling. Når en gæst kører ind i 
nationalparken, gøres han/hun opmærksom på, at man ved at lytte på 
en bestemt FM-frekvens kan modtage informationer om nationalparkens 
seværdigheder. FM-senderen giver opdateret formidling på stedet og vil 
på kort sigt blive udviklet med trådløs opdatering og mere fleksibel og 
direkte formidling. Det er en formidlingsform, der kan være med til at 
positionere Danmark som verdensførende inden for lærerig og 
informativ formidling til friluftslivsmennesket. 
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Figur 3-12 Naturvejledere i fugletårnet ved Lønborggård. 

Museer 
Det foreslås, at det nuværende netværk af museer suppleres med to 
mere - ét i Hjemstavnshuset Arnborg og ét ved Lønborg Hede. 

Friluftsgårde og natur/formidlingscentre  
Der etableres op til 10 friluftsgårde og naturinformations-
/formidlingscentre i nationalparken bl.a. ved videreudbygning af 
eksisterende museer og informationscentre i området. Det foreslås, at 
der skal være et naturinformationscenter i forbindelse med 
hovedformidlingscenteret. Et antal af friluftsgårdene og 
formidlingscentrene skal tilbyde forskellige former for forplejning og 
overnatning (fra værelser i vandrehjems-standard og sovesale til 
halmlade, shelters, telt- og bålpladser). 

Friluftsgårdene skal primært fungere som aktivitetscentre, hvor 
brugerne aktivt oplever naturen på egen hånd eller via guidede ture 
med f.eks. en naturvejleder. Friluftsgårdene skal tillige administrere 
grejbanker samt tilbyde friluftsaktiviteter f.eks. aktionsprægede 
aktiviteter, der kræver instruktør, hvorfor friluftsgårdene skal være 
bemandede. Øvrige formidlingscentre, der kan være ubemandede, skal 
primært virke som appetitvækkere for friluftslivet samt informere om 
nationalparken.  

Friluftsgårdene og formidlingscentrene kan have forskellige temaer og 
tilbud, eksempelvis:  
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• Undervisning - børneinstitutioner og skoleklasser kan modtage 
undervisning gennem praktiske øvelser og undervisning i 
naturen. 

• Lejrskoler – både primitive og veludstyrede. 

• Feltstudier - højere læreanstalter kan gennemføre naturstudier, 
laboratorieforsøg og undersøgelser af området (kræver særligt 
udstyr). 

• Særligt udfordrende og ”grænseoverskridende” aktionsprægede 
friluftsaktiviteter f.eks. træklatring, rapelling osv. 

• Landbrugsrelaterede aktiviteter med dyr og landbrugsmaskiner 
(”Fra jord til bord”). 

• Kulturhistorisk tema om f.eks. vikingerne, rakkerne, jernalderen 
m.m. (Besøgscentre under Vestjyllands Økomuseum/Skjern-
Egvad Museum har allerede skabt nogle lignende tilbud).  

• Stille tilbud (”børnefri”). Her kan publikum nyde ro og stilhed og 
f.eks. male, skrive og digte. 

Forslag til lokaliteter 
Følgende lokaliteter kan overvejes som friluftsgårde og 
formidlingscentre: Hjemstavnshus Arnborg, Classonsborg (evt. 
”stillecenter”), Bundsbæk Mølle (kultur, lejrskoler), Lønborggård, Borris 
Landbrugs- og Naturskole (landbrug, lejrskoler, naturskole), Poldehuset, 
Albæk Møllegård, området ved Skjern Bådehavn, Kvindehøjskolen i 
Hoven, Provstgårds Hus, ejendommen med udstillingen ”Alle tiders Å” i 
Skjern samt nedlagte landbrugsejendomme, hvor tomme og umøblerede 
bygninger vil kunne indrettes til enkle, ubemandede overnatningssteder.  

Grejbanker med udstyr til lån/leje  
Der etableres en eller flere grejbanker i nationalparken, eksempelvis i 
forbindelse med de bemandede friluftsgårde. Her skal børneinstitutioner 
og skoler, privatpersoner og grupper kunne låne/leje det nødvendige 
udstyr til oplevelser i naturen. Der skal være mulighed for lån/leje med 
eller uden instruktør.  

Forslag til grejbanker/tilbud:  

Til private der på egen hånd vil opleve naturen. Grejbanken skal kunne 
udleje f.eks. kvalitets kikkerter/teleskoper, telte, soveposer, trangia-
sæt, kajakker, bøger til artskending osv. Grejbanken henvender sig til 
brugere, der ikke selv ønsker at købe dyrt grej, men godt vil leje til 
korte ture eller ferie i nationalparken. 

Til grupper- både skoler og private grupper tilbydes leje af kanoer, 
kajakker, cykler, cykeltrailere, fiskegrej mv. 



62 Undersøgelsesprojekt Nationalpark Skjern Å 

Til skoler og institutioner - der laves trailere med grej til bestemte 
undervisningsemner, friluftsaktiviteter og sæson. Traileren kan nemt 
flyttes rundt i nationalparken og skal kunne lånes/lejes med eller uden 
instruktør.  

Forslag til lokaliteter 
Borris Landbrugs- og Naturskole samt Hjemstavnshuset er oplagte 
muligheder for grejbanker. 

3.3.4 Udvikling af friluftsaktiviteter, der styrker 
friluftslivet og turismen 

Nedenfor gives konkrete forslag til at styrke friluftslivet og turismen:  

• Udbygning af stisystemer.  
• Udbygning af særlige tilbud til gangbesværede. 
• Udbygning af primitive overnatningspladser. 
• Andre tilbud; aktionsprægede friluftsaktiviteter, erhvervelse af 

friluftsmærker, bynære frilufts- og aktivitetstilbud. 
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Figur 3-13 Sti til fugletårnet ved Skjern Åens udløb. 

3.3.5 Udbygning af stisystemet 
Visioner og principper for udbygningen af stisystemet 
Den overordnede vision for udbygningen af stisystemet er at invitere og 
anspore publikum til at besøge Nationalpark Skjern Å på den 
”langsomme måde”, og derved gøre naturoplevelsen mere intens.  

Stisystemet skal både give mulighed for korte rundture og skabe 
forbindelser ind og ud af ådalen og dermed ture over flere dage. 
Forbindelsesruter giver hermed det store perspektiv til langdistance-
stisystemer og mulighed for forbindelse til eventuelle andre jyske 
nationalparker. Skjern Å-området ligger ideelt for etableringen af 
langdistancesystemerne, da to store lands-/landsdelsstiruter: ”Jylland 
på Tværs” og ”Nave Nortrail” krydser her.  

Konkret bygger forslaget til udbygning af stisystemet på følgende fem 
elementer:  

1. Udbygning af stisystemet i nationalparkområdet - éndagsture 
Stisystem inden for Nationalpark Skjern Å udbygges med syv-otte ruter. 
Disse skal føre fra ådalen og rundt i det omkringliggende landskab. Alle 
vil være flotte og afvekslende ture, og kan tilbagelægges til fods eller til 
hest inden for en dag.  

Visionen er endvidere at overvinde de forhindringer, der måtte være, 
når man færdes til hest, eksempelvis manglende broer (f.eks. ved Sdr. 
Felding og jernbanebroen ved Tarm-Skjern) og begrænsninger i færd-
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selsretten med hest. Adskillelse af cykel- og ridestier er nødvendig, og 
god og tydelig skiltning er en forudsætning. Stierne kan på nogle stræk-
ninger være trampestier. Det vigtigste er, at man som bruger aldrig er i 
tvivl om lovligheden af sin tilstedeværelse. Formålet er, at lodsejerne 
undgår generende episoder, og ikke mindst at følsomme naturområder 
friholdes for uhensigtsmæssig brug og trafik. 

Forslag til lokaliteter 
Udbygningen kan føre til Borris Hede, Høgsvig, Sdr. Felding, Lønborg 
Hede, Vostrup, Dejbjerg og Bundsbæk.  

2. Et stisystem som forbinder ådalen med andre dele af landet og 
andre nationalparker - flerdagsture 
 

 

Figur 3-14 På cykeltur over Skjern Enge. 

 
Dette langdistance-stisystem skal gå ad rolige veje og stier gennem 
forskellige landskaber og naturtyper og forbi steder af historisk og 
kulturel interesse. Stisystemet skal have et godt afmærket ruteforløb 
med overnatningsmuligheder. Vandre- og rideture fra en weekend til en 
hel ferie bliver herved en mulighed, og vil opfylde et længe næret ønske 
i voksende kredse af brugere bl.a. ryttere.  
 
Forslag til lokaliteter 
Konkret foreslås det, at der bl.a. etableres raste/ 
overnatningsmuligheder ved Lønborg Hede, plantagerne ved Hoven, 
Borris Hede, området ved Arnborg, området ved Vorgod Å og Sdr. 
Felding.
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3. Grønne korridorer fra byområder langs ådale ud i naturen 
De grønne korridorer skal skabe forbindelse ud i de omkringliggende 
naturområder og fungere som attraktive grønne kiler ind i bebyggede 
områder. I korridorerne er der mulighed for at etablere stier af forskellig 
slags, sådan at publikum nemt kommer fra byen ud i naturen. Et vigtigt 
formål med stierne er desuden, at der skabes forbindelse til andre 
naturområder. Samtidig kan man ved hjælp af helhedsplaner for 
udvikling af sådanne grønne korridorer sikre natur- og miljøgevinster. 
For eksempel foreslås det, at der i forbindelse med etablering af ådalene 
som grønne korridorer foretages vandløbsrestaurering og at der 
udlægges en større randzone langs vandløbene til gavn for 
vandkvaliteten i åen. Sådanne stisystemerne vil tillige give mulighed for 
at formidle de mange kulturhistoriske værdier, som findes langs 
vandløbene.  
 
Forslag til lokaliteter 
I første omgang skal korridorerne udgå fra de to store bysamfund i 
nationalparken - Skjern og Tarm. Princippet om grønne korridorer skal 
siden anvendes omkring de øvrige bysamfund i og ved nationalparken.  
 
4. Særlige hensyn til langtursryttere 
 

 

Figur 3-15 Islandsryttere på tur i Skjern Å-området. 

Ved planlægning af ruterne er der taget særlige hensyn til mulighederne 
for langtursryttere, fordi visse forhold normalt vanskeliggør denne akti-
vitet, eksempelvis adgangsbegrænsninger, broers udformning, folde ved 
overnatningssteder, tydelig adskillelse af cykel- og ridestier samt at 
undgå stærk trafik og store byer. 
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5. Indførelse af tema- og udfordringsruter samt stille-stier 
Nogle af ruterne/strækningerne anlægges med særlige temaer eller 
indrettes for særlige målgrupper med tilhørende foldere og skiltning. Det 
kan blandt andet være:  
• Tema-ruter, der fører gennem områder, hvor der er særlig stor 

mulighed for at opleve specielle natur eller kulturhistoriske værdier. 
Eksempelvis fugle, odder, naturtyper eller kulturhistorie.  

• Udfordrings- og oplevelsesruter (”vildmarksture”), hvor brugerne 
over flere dage kan prøve forskellige aktiviteter, eksempelvis 
vandring, cykling, ridning, sejlads, vadning over å, tovbane osv. 
Ruterne planlægges så nogle kan opleves på egen hånd, mens 
andre ledes af en instruktør, og der evt. lejes udstyr: Cykler, heste, 
kano mv.  

• ”Stille-stier” kan etableres gennem sjældent besøgte områder af 
nationalparken, som et tilbud til de borgere og besøgende, der først 
og fremmest søger stilhed og ensomhed i naturen.  

Forslag til de nye stiruters forløb 
Der er udarbejdet syv detaljerede forslag til udvidelse af stisystemet. De 
er spredt ud over nationalparkområdet og optimerer udnyttelsen af 
eksisterende stiruter. Forslagene inkluderer stier i grønne korridorer, der 
skaber adgang til naturen fra bebyggelsesområder. De syv stiruter 
fremgår af kortbilag 6.9 og er detaljeret beskrevet i rapporten fra 
arbejdsgruppen Friluftslivet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3-16 På kanotur. 

Forslag til udbygning af sejlads på Skjern Å 
Der skal være tre muligheder for sejlads på Skjern Å og i 
nationalparken, inkl. de trækfærger, som Skov- og Naturstyrelsen 
allerede har etableret over åen. De to andre er: 

• Kano- og kajaksejladsen på Skjern Å opretholdes og 
udbygges med flere ophalingspladser omfattende primitive 
overnatningspladser.  
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• Turbådssejladsen fra Pumpestation Nord til Ringkøbing 
Fjord. Denne type sejlads har eksisteret tidligere og foreslås 
genoptaget – lejlighedsvis også helt fra Skjern Bådehavn. 

3.3.6 Særlige tilbud til gangbesværede  
(handicappede og ældre) 

Som det fremgår af friluftskortet (se kortbilag 6.9) og oversigten over 
friluftsfaciliteter i området (se tabel 3-1), findes der allerede tilbud til 
handicappede, ældre og dårligt gående i Skjern Å-området: 

1. Fugletårn med rampe til kørestol 
2. Tre fiskepladser indrettet til kørestole 
3. En bålplads indrettet til kørestol 
4. 21 km kørestolsegnede stier samt  
5. Fem handicap-toiletter i området. 
 

 

Figur 3-17 På vej ned fra handicapegnet fugletårn ved Lønborgvej. 

 
Forslag til supplering af tilbud til gangbesværede 
I forbindelse med udbygningen af stisystemerne skal denne gruppe 
brugere tilgodeses mht. følgende punkter: 
 

• God adgang for kørestolsbrugere via P-pladser og stisystemer til 
flere fiskesteder. 

• De grønne korridorer, der går ind i byerne som grønne kiler, skal 
- i hvert fald på de bynære strækninger - kunne benyttes af 
ældre og gangbesværede.  

• Sansestier skal kunne benyttes af blinde og svagtseende. 
• Særlige stiruter for handicappede. Konkret er en forbedring af 

stiruten ”Spritruten” mellem Tarm og Skjern et ønske fra 
handicappede. 

• Turbåden på Skjern Å vil kunne bruges af en del af denne 
gruppe. 
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Derudover foreslås eksempelvis: 
• Hestevognskørsel i nationalparken. 
• Tilbud om ridning for blinde og andre handicapgrupper. 

 
Det skal tilføjes, at Turistgruppen Vestjylland har udarbejdet en meget 
omfattende guide på seks sprog over handicapfaciliteter og –adgang til 
områdets turistfaciliteter. Handicapguiden findes på hjemmesiden 
www.visithandicapguide.com. Denne hjemmeside kan udbygges med 
handicapguide over nationalparkens friluftsfaciliteter. 
 

3.3.7 Udbygning af primitive overnatningspladser 
Primitive overnatningspladser langs stisystemet 
De primitive overnatningspladser placeres i forbindelse med stisyste-
merne med en afstand, der passer med dags-etaper for vandrere og ryt-
tere, dvs. ca. 15-20 km. For cyklister passer den dobbelte afstand. Ved 
de primitive overnatningspladser etableres: 

• Shelters 
• Teltplads 
• Bål /grillplads og plads til brænde 
• Toilet med koldt vand 
• Fenne til heste 
 

To af overnatningspladserne foreslås udbygget, så de omfatter under-
visningsmateriale til brug for skoler, spejdere og andre grupper. Her kan 
ligeledes være grejbank, udstilling og information om nationalparken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 
3-18 Snobrødsbagning ved Albæk Møllegård. 
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Primitiv overnatning langs åsystemet 
De primitive overnatningspladser ved ophalingspladserne langs Skjern Å 
systemet udbygges svarende til ovennævnte (dog minus fenne til heste) 
til brug for kano- og kajaksejlere.  

Enkel og primitiv overnatning i friluftsgårde og lejrskolehytter 
Det foreslås, at nogle friluftsgårde og formidlingscentre tilbyder 
forskellige former for forplejning og enkel overnatning. Desuden kan der 
etableres et par lejrskolehytter, hvor der også er mulighed for 
undervisning. 
 
Forslag til lokaliter 
Det foreslås, at de cirka fem nye primitive overnatningspladser placeres 
ved Lønborg Hede, plantagerne ved Hoven, Hjemstavnshuset, området 
ved Arnborg, området ved Vorgod Å og Sdr. Felding. Lejrskolehytterne 
kunne placeres ved Sdr. Felding og området ved Arnborg. 

3.3.8 Andre tilbud; aktionsprægede friluftsaktiviteter, 
erhvervelse af friluftsmærker og bynære frilufts- 
og aktivitetstilbud. 

Aktionprægede friluftsaktiviteter 
En undersøgelse lavet af Undersøgelsesprojekt Skjern Å har vist, at der 
skal satses på aktionprægede friluftsaktiviteter for at fastholde og 
udbygge børns og unges brug af naturen.  
 
De aktionprægede aktiviteter skal indpasses omhyggeligt i eller i 
nærheden af nationalparken, så de ikke skader naturen, dyrelivet og de 
landskabelige værdier i området. Aktiviteterne må under ingen 
omstændigheder medføre ”tivolisering” af dele af nationalparken. 
 
Af hensyn til de øvrige brugere skal de mere forstyrrende aktiviteter 
placeres i kuperede områder eller råstofindvindsområder, hvor uro kan 
holdes indenfor et begrænset areal. Det er tillige ofte her, 
udfordringerne er størst.  
 
Forslag til lokaliter 
Egnede lokaliteter kan være Dejbjerg Plantage, Kulsøerne og andre 
råstofindvindingsområder i eller i nærheden af nationalparken.  

Friluftsmærke med nye aktivitetstilbud 
Publikum tilbydes at erhverve et ”friluftsmærke” (mod betaling). Dette 
tilbud skal være med til at fremme nye aktiviteter i naturen og tiltrække 
nye brugergrupper, især børn og unge og ikke organiserede brugere.  

Mærket erhverves ved at en bruger over en periode deltager i forskellige 
fastlagte aktiviteter, eksempelvis øksekast, kano- og kajaksejlads, 
bueskydning, forhindringsbane osv. Mærket skal have forskellige 
niveauer (ligesom idrætsmærket), eksempelvis et mærke for mindre 
børn, et for unge, et for pensionister osv.  
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For at gøre friluftsmærket attraktivt kan brugere, der erhverver mærket 
tillige tilbydes en særlig status i forhold til nationalparken, eksempelvis 
rabat, tilbud om nyhedsbreve eller deltagelse i konkurrencer. Herved 
kan disse komme til at fungere som en slags ambassadører for 
nationalparken. 

Som led i den særlige prioritering af børn og unge skal unge kunne tage 
et særligt instruktør-friluftsmærke, dvs. kunne få en fritidsuddannelse 
som friluftsinstruktør.  

Bynære frilufts- og aktivitetstilbud 
Det bynære område mellem Skjern og Tarm udvikles til et naturnært 
parkområde, dels fordi de fleste og hyppigste ture i naturen er små-ture 
i nærområdet, dels fordi man hermed binder byerne sammen, og 
endelig fordi mange bilister passerer på hovedvejsstrækningen her, 
hvorfor der vil være mulighed for at trække mange nye brugere ind i 
nationalparken via parkområdet og hovedformidlingscentret som også 
placeres her. 

Naturværdier og friluftsmuligheder i parkområdet og tilgængeligheden til 
naturen udbygges blandt andet via grønne korridorer ud i naturen.  

Det foreslås, at det naturnære parkområde mellem Skjern og Tarm skal 
indeholde faciliteter som: 

• Bål- og grillpladser 
• Belyste grusstier (til gående, cyklende og motionister) 
• Hundeområder 
• Naturlabyrint for de mindste børn 
• Sansesti med forskellige planter 
• Forhindringsbane i naturmaterialer  
• Klatretårne, klatrestamme og svævebane til børn og unge 
• Skulpturer 
 

De bynære naturområder og friluftstilbud udvikles tilsvarende omkring 
de øvrige bysamfund i og ved nationalparken. 
 

3.3.9 Konsekvenser og forventede resultater af 
nationalparken for friluftslivet og lokalområdet 

De overordnede konsekvenser af etableringen af Nationalpark Skjern Å 
forventes at være: 

• Styrkelse af de eksisterende natur- og kulturværdier. Et af 
principperne herfor er, at lokalbefolkningen er engageret og har 
en stolthed over området, de bor i. 

• Forøgelse af oplevelsesmulighederne og dermed livskvaliteten 
først og fremmest for lokalbefolkningen inklusiv børn og unge, 
men også for turister/gæster i området. 
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• En dynamo for bæredygtig udvikling af hele området i og om-
kring nationalparken med større indtægter til lokalsamfundene, 
flere arbejdspladser og nye virksomheder.  

 
De forventede resultater af nationalparken for friluftslivet og lokal-
området er beskrevet detaljeret i rapporten fra Arbejdsgruppen Fri-
luftslivet. 
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3.4 Kulturhistorie 
I dette afsnit redegøres kort for de kulturhistoriske værdier, og hvordan 
de sammen med naturen kan styrkes gennem etablering af en 
nationalpark. I det helt specielle og varierede landskab omkring Skjern 
Å har mennesker levet gennem de sidste 10.000 år. I en Nationalpark 
Skjern Å kan sporene efter menneskers liv og virke i fortid, nutid og 
fremtid, på en afgørende måde berige parkens kvalitet. 

Kulturhistorie forstås her som menneskeskabte spor, der er synlige og 
som kan afgrænses rumligt. Som overordnet begreb optræder endvidere 
betegnelsen kulturlandskab, forstået som kulturspor i en større 
geografisk forstand. 

3.4.1 Kulturhistoriske værdier 
De kulturhistoriske værdier er sammenfattet i følgende temaer: 

• Tema 1. Regulering og drift af åer og enge 
• Tema 2. Bosætning 
• Tema 3. Samfærdsel og transport 
• Tema 4. Udnyttelse af energikilder 
• Tema 5. Fiskeri og fiskeopdræt 
• Tema 6. Skovrydning, hedebrug, opdyrkning og skovrejsning 
• Tema 7. Kulturliv, retsvæsen og forsvar 

 
Tema 1. Regulering og drift af åer og enge 
Under dette tema behandles vandløbsreguleringer og vedligeholdelse, 
afvandinger og (op)dyrkning af vådområder, drift af enge, eng- og 
kunstvanding, naturgenopretning af vådområder samt 
rodzone/vandrensning. 

    

Figur 3-19 Afvanding i 1960'erne og Naturgenopretningsprojektet 1990'erne. 

 

Skjern Å med tilløb og omgivende enge er af national og til dels af inter-
national betydning på grund af sin størrelse og det enestående omfang 
af indgreb og ændringer i brugen af især den nedre del af åen og enge-
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ne. Herved er der betydningsfulde muligheder for at sammenligne for-
skellige tiders landbrugsdrift samt naturbevarelse og -pleje.  

I Skjern Å-systemet blev landets mest omfattende engvandingsanlæg 
udviklet, hvoraf flere er bevaret. Landets formentlig eneste eksempel på 
engvanding i brug findes ved Skjern Åen, hvilket er unikt i dansk 
sammenhæng. Det understreger Skjern Å-systemets nationale, 
kulturhistoriske værdi. 

Af særlig værdi er det udpegede undersøgelsesområde i Skjern Ådalen 
mellem Arnborg og Borris samt tilknyttede områder mellem 
vandingskanalerne og Skjern Åen. Værdifuld er også den yderste del af 
Skjern Å-deltaet og afvandede områder i tilknytning til 
undersøgelsesområdet samt sidedale. 

Resultater og konsekvenser 
Udpegningen af Nationalpark Skjern Å kan medføre en øget forståelse 
for sammenhængene mellem naturbevarelse og landbrugsdrift med 
speciel fokus på store og små vandløb og enge. Resultatet heraf kan 
blive udvikling af nye driftsmetoder, som kan sikre både naturhistoriske 
og kulturhistoriske værdier. Dette forudsætter et samarbejde mellem 
myndigheder og landbrugere, herunder rådgivning og økonomisk støtte 
til udviklingsprojekter og omlægninger af driftsmetoder m.v. 
Konsekvenserne kan blive levedygtige landbrug i og langs ådalen. 

Tema 2. Bosætning 
Under dette tema behandles bebyggelsesspor fra oldtid og middelalder 
samt bevarede enkeltgårde (rækkebyer), herregårde, landsbyer og 
byer/købstad, opstået omkring møller, mejerier, overgange over åer, 
vejkryds og jernbanestationer. 

 

Figur 3-20 Hovedbygningen ved den tidligere herregård Lønborggård. 

 

Den oprindelige bosætning i Skjern Ådalen er tæt knyttet til åen og 
engene og viser karakteristiske mønstre, som er typiske for vestjyske 
ådale. 
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Der er fundet bopladser fra jernalderen og vikingetiden langs åen og i 
dens bagland, bl.a i Tarm, Lønborg og Dejbjerg. De har ofte ligget om-
trent som gårdene fra nyere tid. Middelalderens og nyere tids gårde lig-
ger ofte på rækker langs engene. Gode eksempler på rækker af gårde er 
Bøel ved Lønborg og Ånum øst for Skjern. I forbindelse med opdyrknin-
gen af heder blev der oprettet flere store udstykninger til husmands-
brug. Karakteristiske områder ligger mellem Omme Å og Gundesbøl Å. 

De to herregårde Lønborggård og Lundenæs har haft stor tilknytning til 
åen og stor betydning for egnen. Lønborggård har en tid været ejet af 
biskoppen i Ribe, og Lundenæs har i en periode været kongelig lensgård 
i det tidligere Lundenæs Len.  

Landsbyer er ofte opstået omkring overgangsteder og broer over åerne, 
omkring kirker og skoler langs ådalen, møller og mejerier samt i forbin-
delse med jernbanestationer. Interessante landsbyer med tilknytning til 
vandløb er Lønborg, Rækker Mølle, Nr. Vium, Borris, Sdr. Felding, Skar-
rild og Hoven. Tarm var i ældre tid den største landsby i området knyt-
tet til god landbrugsjord og overgangen over Skjern Å og udviklede sig 
siden til en by omkring et sygehus og et gymnasium. Skjern udviklede 
sig til et jernbaneknudepunkt og blev siden købstad. I disse to byer og 
nogle af landsbyerne opstod følgevirksomheder for landbruget og egent-
lige industrivirksomheder. 

Resultater og konsekvenser 
Den beskrevne udvikling i bosætningen er typisk for vestjyske ådale og 
udgør derfor betydningsfulde kulturhistoriske værdier af national og re-
gional interesse. De nævnte byer ved åerne kan gennem tilknytning til 
nationalparken få særlige muligheder for at udvikle sig til attraktive bo-
steder med smukke omgivelser og stier m.v. for friluftsliv. Herved kan 
Nationalpark Skjern Å få en direkte positiv effekt på bosættelsesudvik-
lingen i området. 

Tema 3. Samfærdsel og transport  
Under dette tema behandles veje, vadesteder, færgesteder, broer og 
jernbaner over åen. 

     

 

 

 

Figur 
3-21  Den gamle træbro i Skjern og færgedrift ved Provstgårds 
Hus.  
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Nationalpark Skjern Å rummer et af landets bedst bevarede kommunika-
tionslandskaber ved det gamle hovedoverfartssted mellem Tarm og 
Skjern samt sporene i baglandet. Her er lokaliseret middelalderlige va-
desteder og vej- og broanlæg, som har haft stor betydning for den nord-
syd gående trafik i Vestjylland. Historien om Kong Hans’ vandgang på 
Tarm Kær i 1513 vidner om, at også kongemagten har brugt overgan-
gen på inspektionsrejser, ligesom hærenheder har krydset åen op igen-
nem historien. Andre større overgange er lokaliseret i åens munding, 
ved Lønborg og ved Lundenæs samt Borris, længere mod øst. 

Den gamle vejforbindelse med bevarede milesten fra Ringkøbing og 
Skjern via Borris og over Borris Hede mod Kolding har en særlig værdi. 
Hertil kommer, at imponerende højrækker nord og syd for åen samt 
omfattende forekomster af dybe hulveje ved Brosbøl og i Dejbjerg-
området vidner om gamle vejføringer gennem årtusinder. Overordnet 
interesse har den midtjyske hærvejs passage af vandskellet mellem 
Skjern Å og Gudenåen. 

Resultater og konsekvenser 
Hele denne historiske udvikling, navnlig ved Tarm-Skjern, har national 
og regional kulturhistorisk betydning og vil kunne indgå som et vigtigt 
tema om samfærdsel og transport i nationalparken. Herved kan der illu-
streres en sammenhængende fortælling om samfærdsel fra oldtiden til i 
dag. En planlagt omfartsvej øst om Skjern og Tarm vil bidrage til at an-
skueliggøre denne kontinuitet. 

Tema 4. Udnyttelse af energikilder 
Under dette tema behandles energikilder og -produktion som vandkraft-
værker, vandmøller, vindmøller, biogas, brænde og trækul, mose- og 
hedetørv samt brunkul. 

 

Figur 3-22 Fra tidligere tiders 
tjæreproduktion, nu genoptaget i de restaurerede ovne i Hesselvig 
Plantage. 

 

I Skjern Å og dens opland er der væsentlige eksempler på forskellige 
perioders udnyttelse af vandkraft i vandmøller og elværker. Der har alle-
rede i tidligste middelalder været vandmøller i Skjern Å-systemet. De 
blev opført til maling af korn, til at stampe benmel og klude til papir og 
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senere til at drive industrielle maskiner. Af særlig interesse er området 
ved Classonsborg, hvor en vandmølle blev udgangspunkt for en er-
hvervsudvikling af national betydning. Bogstavelig talt stod tekstilindu-
striens vugge netop her. Bundsbæk Mølle er stadig i drift og har særlig 
regional værdi. Den kulturhistoriske værdi af vandmøller kan underbyg-
ge udpegningen af nationalparken, fordi de viser en typisk udvikling - 
ikke kun i Vestjylland. 

I Skjern ligger en af landets få vindmøller, som stadig kan sættes i drift 
og producere mel. Dette giver en særlig mulighed for at illustrere 
vindens udnyttelse sammenholdt med de mange moderne vindmøller i 
Vestjylland, heraf nogle i Skjern Ådalen og vindmølleparkerne ved 
Ringkøbing Fjord og VESTAS-fabrikkerne i Lem. 

Nogle af landets største brunkulslejer findes i oplandet til Skjern Å og 
må anses som nationalt og regionalt kulturhistorisk betydningsfulde med 
deres særegne erhvervs- og kulturliv. Gravningen startede under 
verdenskrigene og fik også efter disse stor betydning for udviklingen i 
Vestjylland. De mange efterladte sandtipper, søer, banespor, veje, 
redskaber og bygninger m.v. vidner i dag om afgørende perioder med 
brændselsmangel og de specielle arbejdsforhold. 

De store plantageanlæg har i perioder haft stor betydning for produktion 
af brænde. I perioder frem til efter 1. Verdenskrig har der også været 
betydelig produktion af trækul (foruden tjære, fyrretræsolie m.m.) til 
mange forskellige formål. De to eneste bevarede ovne til denne form for 
produktion i Danmark findes i Hesselvig Plantage. 

Hederne og ådalenes mange moser har haft stor betydning for 
produktionen af tørv til opvarmning, og i dag er der flere steder stadig 
spor efter denne tørvegravning.  

Resultater og konsekvenser 
Ved at lade nationalparken omfatte væsentlige kulturhistoriske værdier 
som vandmøller og brunkulslejer vil der blive mere fokus på at bevare 
disse. Samtidig tilgodeses ønsket om forbedringer af fiskepassager og 
vandkvaliteten i afløbene fra brunkulslejerne og i Skjern Å. Positive 
resultater forudsætter et samarbejde mellem myndigheder, museer og 
ejere om beskyttelsen af de udpegede kulturhistoriske værdier, 
herunder rådgivning og økonomisk støtte til plejen af disse.  

Der er i Skjern Åens opland et betydeligt potentiale for produktion af 
halm og biogas og –olie til energiformål. Dette bør undersøges nærmere 
med henblik på ikke-forurenende energiproduktion. 



Undersøgelsesprojekt Nationalpark Skjern Å 77 

 

Tema 5. Fiskeri og fiskeopdræt 
Under dette tema behandles laksegårde og andre fiskefangstanlæg samt 
dambrug. 

 

Figur 3-23 Tobakshandler Dinesen med rekordlaksen fra Skjern Å. 

 

Skjern Å-systemet og navnlig den nedre del i forbindelse med 
Ringkøbing Fjord har tilbage i tiden og frem til i dag haft stor betydning 
for fiskeri og jagt, især på grund af opgangen af laks og ørred og den 
tidligere store bestand af odder samt det stadig rige fugleliv i træktiden. 
Bopladser fra oldtiden vidner om, at familier, i hvert fald i perioder, har 
kunnet leve af fiskeri og jagt i området. Senere har fiskeri og jagt været 
et væsentligt bidrag til landbrugsfamiliers livsgrundlag, og der er også 
eksempler på, at en familie op til vores tid har levet af at fiske og gå på 
jagt.  

En historisk kilde omtaler fiskeri i Skjern Å allerede i begyndelsen af 
1100-tallet, og ved arkæologiske udgravninger er der fundet en 
middelalderlig laksegård ved Skjern. I middelalderen var laksefiskeriet 
et kongeligt privilegium, som kunne forpagtes eller handles, og som 
havde stor økonomisk betydning. Fiskeriet foregik i laksegårde, hvor 
gydemodne laks fra havet søgte op i åerne. Der har været flere anlæg, 
bl.a. ved Lønborg og Lundenæs. Ved Lundenæs findes betydelige rester 
af laksegården, som er den eneste bevarede i Danmark, og derfor af 
national kulturhistorisk værdi. Desuden har der flere steder været 
ålegårde, hvor ål blev fanget på vej til ynglepladserne i havet. I dag er 
der væsentligst tale om lystfiskeri udøvet af egnens befolkning og af 
turister. Af særlig betydning for lystfiskeriet er opdræt af Skjern Å laks 
på laksecentret i Albæk. I de sidste ti år har dette opdræt medvirket til 
at opretholde en bestand af den oprindelige laksestamme. 
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Ved Skjern Å og dens tilløb er der, især efter 2. Verdenskrig, oprettet et 
stort antal dambrug af forskellig type og størrelse. Ved hjælp af 
opstemninger og fra engvandingskanaler ledes åvand ind til opdræt af 
fisk, og spildevandet ledes ud i åen igen længere nedstrøms. I mange 
tilfælde er der tale om brug af opstemninger til tidligere vandmøller og 
engvandingskanaler. Dambrugene med den ændrede brug af 
opstemninger m.v. og udviklingen af driftsmetoder har haft stor 
betydning for lokalområdernes erhvervsliv og har i forlængelse heraf 
betydelig kulturhistorisk interesse i Skjern Å-systemet. 

Resultater og konsekvens 
I forbindelse med nedlæggelser og omlægninger af dambrug har det en 
væsentlig interesse at bevare nogle af de gamle anlæg med utildækkede 
damme m.v. som illustration af oprindelige former for dambrugsdrift. 
Udviklingen, omfanget og variationen i størrelse og type af dambrug i 
Skjern Å-systemet peger på, at de kan have national værdi og derfor 
være et vigtigt tema for Nationalpark Skjern Å. 

Tema 6. Skovrydning, hedebrug, opdyrkning og skovrejsning 
Under dette tema behandles udviklingen og samspillet mellem tidligere 
tiders skovrydning, hedernes opståen, brug og opdyrkning samt 
efterfølgende skovrejsning. 

 

Figur 3-24 Heden brækkes med heste og plov før opdyrkningen. 

Det åbne og skovfattige vestjyske landskab skyldes i høj grad oldtidens 
og middelalderens skovrydninger af hensyn til jernudvinding og 
landbrug. På de sandede jorder blev næringsstofferne udvaskede, og 
store områder, bl.a. Skjern Åens opland, blev overgræsset. Disse 
menneskelige aktiviteter medførte fremme af hederne. Hedernes fordel 
var, at her kunne hentes lyng og tørv til brændsel, foder og et væld af 
andre formål. 

Borris Hede er en af landets største tilbageblevne heder. En væsentlig 
del af Borris Hede er fredet og bruges i dag som militært 
øvelsesområde. Dette medfører slid og stedvis ødelæggelse, men også 
en nødvendig fornyelse af lyngen som følge af mindre brande efter 
nedslag af granater. På nogle heder i nationalparken findes flere 
særdeles velbevarede oldtidsagre med agervolde (Troldebanken) samt 
højryggede agre (Sejrup ved Gundesbøl Å, et tilløb til Omme Å).  



Undersøgelsesprojekt Nationalpark Skjern Å 79 

 

Skovrejsningen på tidligere heder har haft særlig betydning for Skjern 
Ås opland. Her er der gode eksempler på, at både staten, kommuner, 
Hedeselskabet og private har gennemført tilplantninger med afledt 
produktion af brænde, trækul og tømmer m.v. 

Resultater og konsekvenser 
Det foreslås, at nationalparken kommer til at omfatte en del af de 
mange plantager som f.eks. Dejbjerg, Lønborg, Brosbøl, Tarm, Skjern, 
Sdr. Grene, Skovbjerg, Hesselvig samt Skarrild. Positive resultater 
forudsætter et samarbejde mellem myndigheder og ejere herunder 
rådgivning og økonomisk støtte. Konsekvenserne kan blive attraktive 
omgivelser for bosætning, friluftsliv, turisme og skovbrug. 

Tema 7. Kulturliv, administration, retsvæsen og forsvar 
Under dette tema behandles religion/begravelser/helligkilder/kirker, 
undervisning/skoler, folkeoplysning/forsamlingshuse, kunst/brugskunst, 
musik, teater/egnsspil, kulturbevarelse/økomuseum/egns- og 
lokalmuseer, historiske værksteder/markeder m.v. Desuden behandles 
retsvæsen, herregårde, kongsgårde, bispegårde, lensgårde, 
præstegårde, tingsteder/rettergang, sogne- og kommunalråd/rådhuse, 
politi, krige og militære øvelsesarealer. 

Fra middelalderen har især kirkerne og kirkegårdene kulturhistorisk 
værdi. Mange kirker ligger nær ådalene og er i flere tilfælde markante i 
landskabet (Lønborg, Borris, Nr. Vium, Hoven, Sdr. Omme, Sdr. Felding, 
Skarrild og Arnborg kan nævnes som gode eksempler). Således er 
kulturlandskabet omkring kirkerne fra Arnborg til Lønborg af både lokal, 
regional og til dels national interesse.  

De to herregårde, Lønborggård og Lundenæs har igennem 
middelalderen og op til nyere tid haft en afgørende betydning 
henholdsvis i egnen syd og i egnen nord for Skjern Å. Lønborggård, som 
en tid var i Ribebispens eje, har eksisteret som herregård indtil 
landboreformerne og senere som en stor gård, indtil den blev købt og 
videresolgt af staten i forbindelse med det store 
naturgenopretningsprojekt. Lundenæs var en tid kongelig lensgård, 
hvorfra den sydlige del af det nuværende Ringkjøbing Amt blev 
administreret. Tilbage er en del af ladegården samt voldstedet i engene. 

I tilknytning til ådalene ligger Provstgårds Hus, som vidner om en 
familie, der levede af fiskeri og jagt i ådeltaet. Kulturmiljøet omkring 
Bundsbæk Mølle vidner om tidligere tiders vandmøllevirksomhed og 
rakkersamfund. 

De kulturhistoriske værdier knyttet til skoler, forsamlingshuse m.m. må 
undersøges nærmere. Af specielle skoler kan nævnes landbrugsskolen 
ved Borris og højskolen i Hoven, som begge har haft stor betydning for 
egnen og regionen. 
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Skjern-Egvad Museum, der er udbygget og fungerer som et økomu-
seum, har stor betydning for egnen. Her gennemføres bl.a. historiske- 
og brugskunst-værksteder, markeder og egnsspil. I Hoven og Skarrild 
findes lokalmuseer med samlinger og udstillinger om lokalsamfundene, 
herunder skolen og seminariet i Hoven og egnens opdyrkning og til-
plantning. I Arnborg er lokalmuseet informationscenter for 
Hedeselskabets virke og betydning for egnen.  

Tæt ved Skjern Å syd for Skjern har der været et ting- og 
rettergangssted. De nuværende administrative centre med rådhuse, 
tinghus m.v. ligger i Skjern, Tarm, Kibæk og Videbæk. 

I forbindelse med borgerkrige og krigene med Tyskland og Sverige har 
fremmede tropper passeret over Skjern Å. Borris Hede, der er militært 
skydeterræn, har desuden særlig betydning. Oprindeligt blev den 
nordlige del af heden købt af staten og fredet. Siden 1903 blev den 
tillige brugt til militære øvelser. Efter 2. Verdenskrig blev den sydlige del 
af heden med tre landsbyer eksproprieret til skydeterræn m.v. og 
landsbyerne fjernet. 

3.4.2 Styrkelse af nationalparkens kulturhistoriske 
værdier 

En styrkelse af nationalparkens kulturhistoriske værdier bør baseres på 
administrative forudsætninger, frivillige aftaler med lodsejere samt 
opfyldelse af forslag til pleje, synlighed, tilgængelighed og aktiv 
udnyttelse som beskrevet efterfølgende. Kulturhistoriske værdier i 
offentligt eje bør ikke sælges til private. Der bør afsættes ressourcer til 
fredninger og offentlig overtagelse i tilfælde, hvor ejeren anmoder om 
det, eller hvor værdierne på anden måde bør sikres for eftertiden.  

Det er vigtigt at udbygge dialogen mellem lodsejere og brugere. En af 
de vigtigste forudsætninger for at styrke de kulturhistoriske værdier er, 
at lodsejere og brugere er bevidste om kulturværdierne og at 
beskyttelsen og plejen foregår i fælles forståelse.  

3.4.3 Formidling 
Se afsnit 3.6  

3.4.4 Pleje 
Naturplejen og plejen af de kulturhistoriske værdier må ses i tæt 
sammenhæng. En målrettet pleje vil medvirke til at bevare de 
værdifulde kulturspor for besøgende. Derfor bør der være ressourcer til: 

• At frilægge kulturspor i landskabet. Der kan være tale om 
rydning af træer og buske, slåning og afgræsning af heder, enge 
og overdrev, og fjernelse af bygninger, hegn og anlæg.  
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• At pleje, renovere og evt. rekonstruere værdifulde bygninger, 
anlæg og rester af disse.  

3.4.5 Synlighed 
Forbedringer af synligheden af de kulturhistoriske miljøer og spor skal 
ske i sammenhæng med den øvrige pleje og information om de 
naturhistoriske miljøer og faciliteter for friluftslivet. Samlet set vil en høj 
grad af synlighed øge de lokale og besøgendes udbytte af, forståelse for 
og hensyntagen til nationalparkens værdier. 

3.4.6 Tilgængelighed 
De eksisterende generelle regler om færdsel på offentlige veje og stier, 
private fællesveje, veje og spor i skove og udyrkede arealer tilgodeser i 
høj grad besøgendes behov for tilgængelighed til kulturhistoriske 
værdier. Hertil kommer, at der flere steder er et godt udbygget system 
af parkeringspladser og stier, hvoraf en del er afmærkede. 
Tilgængeligheden til de kulturhistoriske miljøer og spor bør samordnes 
med tilgængeligheden til områder med naturhistoriske værdier og af 
betydning for friluftslivet herunder længere sammenhængende stier, der 
forbinder nationalparkens højst prioriterede områder. 

Flere steder er der brug for en udbygning af adgangsveje, 
parkeringspladser (ofte i form af mindre vigepladser) og stier (ofte 
afmærkning af eksisterende spor). Der vil i almindelighed ikke være 
brug for at begrænse adgangen til de kulturhistoriske lokaliteter. 
Forbedringer af tilgængeligheden bør i videst muligt omfang ske ved 
aftaler med lodsejere og brugere, men også i særlige tilfælde ved 
fredning og offentligt køb. Alle disse forslag falder i tråd med de 
detaljerede planer for en udbygning af friluftslivet generelt.  

3.4.7 Aktiv udnyttelse 
Væsentlige arealer i kulturlandskabet drives videre som landbrug og 
skovbrug. Enge, moser, overdrev og heder bør søges benyttet til 
miljøvenlig og ekstensiv landbrugsdrift eller plejes på anden måde. 

Brugen af områder med synlige kulturspor som f.eks. gravhøje, vade-
steder, gamle veje, milesten, voldsteder og kirker bør ske med særlig 
hensyntagen til disse, så bevaring sikres. Dette gælder også i nogle til-
fælde i forbindelse med skovrejsning og plantning af nye læhegn for at 
sikre kultursporenes synlighed i landskabet. Der er tilsvarende særlige 
hensyn at tage i forbindelse med dybdepløjning, større jordarbejder og 
grusgravning i områder, hvor der er stor sandsynlighed for, at der ved 
udgravninger vil kunne findes værdifulde fund fra fortiden. 
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3.5 Erhverv 
I dette afsnit gennemgås de vigtigste erhvervssektorer samt den effekt 
en nationalpark forventes at have på udviklingen i området.  

3.5.1 Beskrivelse af den nuværende erhvervsstruktur 
De markant vigtigste brancher i Skjern, Egvad, Aaskov og Videbæk 
kommuner var i 2004 jern- og metalindustrien, sociale institutioner og 
landbruget. Tilsammen repræsenterede de 37,1 % af de samlede 
arbejdspladser i de fire kommuner. I 1994 udgjorde andelen 33,6 %. 
Overordnet set har der været en nedgang i antallet af arbejdspladser i 
landbrugssektoren indenfor de sidste ti år. Jern og metalindustrien har 
set en stigning, og der er en svag stigning indenfor sektoren sociale 
institutioner. For uddybning af tallene henvises til arbejdsgruppen 
erhvervslivets rapport. 
 

Figur 3-25 Antal arbejdspladser i Skjern, Egvad, Aaskov og Videbæk kommu-
ner, 1994 og 2004. 
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3.5.2 Bosætningsanalyse 
Overordnet er konklusionerne fra befolkningsprofilen, til- og fraflytning, 
befolkningstilvækst, uddannelsesniveau, erhvervstilknytning og 
arbejdsløshed at nationalparkområdet til dels stemmer overens med den 
bosætningsstruktur, der er karakteristisk for yderområder. I 
yderområder, der ikke har byer med mindst 20.000 indbyggere, er 
udviklingen i Danmark svagest. Det er således i disse landdistrikter, de 
egentlige udviklingsproblemer er størst.  
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Den økonomiske vækst, der gennemgående genereres af 
videnerhvervene, favoriserer let de større byer og medvirker til at 
skævvride landet. I landsplanredegørelsen 2003 fra Miljøministeriet er 
nævnt en mængde faktorer, der påvirker områders udvikling: 
Konkurrenceforhold, forekomsten af service- og kulturtilbud samt 
præferencer for bosætning osv. 

Nedenfor nævnes nogle af faktorerne, der påvirker situationen i 
nationalparkområdet, og som man bør tage hensyn til for at skabe en 
positiv udvikling i området. 

Behov for befolkningstilvækst 
Hans-Ole Jessen, en lokal virksomhedsejer, har udtrykt behovet for 
udvikling og et deraf følgende behov for øget tilflytning således:  

”Vestjylland (er) afhængig af (udvikling). Der skal ske en 
befolkningstilvækst og en udbygning af erhvervslivet. Jeg ser 
et meget stort behov for nye tiltag ved tiltrækning af nye 
tilflyttere til området. For uden befolkningstilvækst sker der 
ingen øget udbygning eller udleje af boliger. Samtidig 
risikerer vore virksomheder, at de ikke kan få de nødvendige 
medarbejdere.” 

 (Jessen, 2005) 

 

Med andre ord er det af stor betydning at kunne tiltrække nye 
indbyggere og dermed opretholde en kvalificeret arbejdsstyrke.  

Muligheder for tiltrækning af tilflyttere  
En undersøgelse fra Statens Byggeforskningsinstitut har vist, at 
tilflyttere til yderområder generelt er glade for at være flyttet til de 
respektive områder, men melder samtidig, at venner, familie og andre 
ikke altid har forståelse for deres beslutning og for yderområdernes 
charme og fordele. Derfor vil en kvalificeret og ærlig markedsføring og 
synliggørelse af et områdes kvalitet og naturmæssige herligheder på 
længere sigt skaffe flere tilflyttere. På den baggrund kan det antages, at 
en nationalpark vil medvirke til at synliggøre området, så det bliver 
attraktivt at bosætte sig her. Dette kan bevirke, at den negative 
nettotilflytning tendens vendes til en positiv. 

Uddannelse 
Ifølge udviklingsleder Peer Daugbjerg fra Center for Fleksibel 
Uddannelse i Udkantsregioner (CVU Midt-Vest) er det vigtigt at skabe 
muligheden for en almen opkvalificering af arbejdskraften i 
udkantsregionerne, samtidig med at det er nødvendigt at skabe rammer 
for, at flere unge kan tage en ungdomsuddannelse i området. Endvidere 
bør der skabes fleksible netbaserede professionsuddannelser, så det 
bliver muligt for flere at videre- og efteruddanne sig. 
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CVU Midt-Vest arbejder med en række tiltag, der kan skabe fleksible 
uddannelsesmuligheder tilpasset udkantsområdernes særlige vilkår, 
f.eks. en grøn HF, som gennemføres i samarbejde med Agroskolen i 
Hammerum. Der er her tale om et særligt tilrettelagt forløb, hvor Hf-
uddannelse og praktik vekselvirker. Et andet tiltag er en netbaseret 
uddannelse, der via sin særlige struktur har givet en række personer i 
landets udkantsregioner mulighed for at tage en læreruddannelse. 

I forbindelse med etablering af en nationalpark vil der opstå særlige 
uddannelsesmæssige behov eksempelvis omkring formidling af 
landbrugets produktionsmetoder og produkter. Natur- og landskabspleje 
er et andet område, der vil kræve uddannelse af relevante personer, og 
endvidere vil udviklingen af et ”Bed & Breakfast”-koncept kræve 
uddannelse af de involverede personer i forbindelse med kvalitetssikring 
mm. 

Behov for tiltrækning af højtuddannet arbejdskraft 
Det er bl.a. i de små virksomheder, udviklingen skal foregå. Hermed får 
andelen af højtuddannet arbejdskraft betydning for den generelle 
udvikling i området: En undersøgelse foretaget af Rambøll Management 
for Ingeniørforeningen i Danmark viser, at de små og mellemstore 
virksomheder, der ansatte deres første akademiker i perioden 1995-
2001, har en vækst på 133 % mod en vækst på 30 % i tilsvarende 
virksomheder, der ikke havde ansat en akademiker. Samtidig var der en 
gennemsnitlig merbeskæftigelse på 5,5 personer i førstnævnte gruppe 
af virksomheder mod 0,4 personer i virksomhederne uden højtuddannet 
arbejdskraft.  

Muligheder for tiltrækning af højtuddannet arbejdskraft 
Det er vigtigt at tiltrække de højtuddannede til området og dermed 
skabe basis for etablering af videnarbejdspladser. Tiltag på 
uddannelsesområdet vil i givet fald medvirke til dette, samtidig med at 
der også her er tale om nødvendigheden af at synliggøre og udbrede 
kendskabet til området generelt for at tiltrække arbejdskraften.  

3.5.3 Indflydelsen af en Nationalpark Skjern Å 
Nationalpark Skjern Å ses som et fyrtårn for udviklingen i området. Den 
skal vise, at større sammenhængende naturområder er forenelig med 
fortsat udvikling af erhvervslivet og en dynamisk og moderne 
landbrugsproduktion. Der skal således ske en afvejning af beskyttelse 
og benyttelse med det mål, at både naturværdier og erhvervsaktiviteter 
skal kunne udvikles i nationalparkområdet. 

Parken vil have en positiv effekt i forbindelse med branding af området 
og erhvervslivets produkter, og den vil samtidig medvirke til, at området 
bliver attraktivt at drive erhverv og bo i. En nationalpark vil – sammen 
med nye og fleksible uddannelsestilbud og boligområder tæt på naturen 
– medvirke til at tiltrække nye indbyggere, der antagelig vil bidrage til 
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en arbejdsstyrke, som kan honorere erhvervslivets krav om en kompe-
tent og opkvalificeret medarbejderstab. Dette gælder ikke mindst højt-
uddannet arbejdskraft, og det vil i sidste ende bidrage til udviklingen i 
de små og mellemstore virksomheder, således at samfundet generelt vil 
opleve en positiv udvikling.  

Landbruget i en kommende nationalpark 
Nationalparkområdet skal også være en demonstration af 
landbrugserhvervet. En nationalpark i Skjern Å-området skal formidle et 
levende og miljøvenligt landbrug i udvikling. Landbruget er et helt 
centralt nationalt fænomen, hvorfor der skal være plads til 
landbrugsproduktioner i en nationalpark.  

Nationalparken skal skabe grundlag for etablering af naturkorridorer ved 
at udlægge områder til SFL-områder, hvorefter lodsejerne kan indgå 
frivillige aftaler om miljøvenligt jordbrug. Der skal endvidere etableres 
jordfordelingsprojekter med henblik på at skabe mere hensigtsmæssige 
rammer for både natur- og landskabsudvikling samt landbrugsbedrifter. 

Det moderne landbrug er optaget af miljø- og naturindholdet i og 
omkring landbrugsproduktionen. Det handler både om de små biotoper 
på ejendommene og om de store miljøspørgsmål og sammenhængende 
naturområder omkring Skjern Å. Nationalparken kan være med til at 
fremme projekter, der bruger ny teknologi til at forbedre harmonien 
mellem natur og landbrugsproduktion, udvikling og afprøvning af 
metoder, der forbedrer naturindholdet på flere ejendomme på én gang 
samt forsøg med afgrøder, der kan forbedre natur og miljø i og omkring 
markerne. 

Generelt for kommunerne, der berøres af en evt. nationalpark, gælder, 
at der har været en nedgang i landbrugets arbejdspladser indenfor de 
sidste ti år. Dette skyldes bl.a., at landbrugsproduktionen samles i 
større og mere effektive enheder, hvorfor det ikke har medført en 
nedgang i produktionen. Landbruget er dermed stadig medvirkende til at 
opretholde en væsentlig samfundsøkonomi og til at sikre beskæftigelsen 
i en del afleddte erhverv – eksempelvis hos lokale håndværkere, i 
finans- og servicesektoren osv. Det er en mulighed at se nationalparken 
som et sted, hvor landbruget også kan diversificere sig.  
 
I landbruget er der forståelse for, at mindre nicheproducenter kan levere 
en vare, der er med til at profilere og udvikle det store, højeffektive 
landbrug. Nationalparken vil kunne levere et brand, der kan medvirke til 
at rette opmærksomheden mod sådanne nicheproduktioner og dermed 
bidrage til udviklingen af en ramme for småproducenternes overlevelse. 
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3.6 Formidling og Markedsføring 
Der sker allerede i dag en betydelig formidlingsaktivitet i området, som 
der kan bygges videre på i en nationalpark. I dette kapitel gives forslag 
til hvordan formidlingen bedst muligt udbygges og en markedsføring for 
nationalparken præsenteres. Der gives også et konkret bud på, hvordan 
en væsentlig lokal forankring kan etableres. 

3.6.1 Formidling i dag 
I dag er formidling og faciliteter, der har med naturværdier, 
kulturhistorie og seværdigheder at gøre, kun koordineret i et meget 
begrænset omfang. Nationalpark Skjern Å vil kunne medvirke til, at der 
skabes en overordnet koordinering af formidlingsindsatsen på langs af 
Skjern Åen, fra Arnborg i øst til udløbet i Ringkøbing Fjord.  

Skjern Å Naturprojektet og dets faciliteter formidles af Oxbøl 
skovdistrikt. Skovdistriktet står også for administration og drift af 
etablerede friluftsfaciliteter bålpladser, fugletårne, parkeringspladser 
osv. Skjern Å Naturprojektet formidles via hjemmeside, foldere og via 
en række udvalgte fortællesteder i hele projektområdet. 

Der er planlagt eller igangsat to nye naturskole- og 
naturformidlingscentre i Skjern Å Naturprojektområdet. En udstilling om 
fugle mm. i ”Poldehuset” ved udmundingen af Skjern Åen, og en 
udstilling om åens liv, fisk, vandløbsinsekter mm. ved ”Albæk Møllegård” 
i den østlige del af projektområdet, tæt på Dansk Center for Vildlaks. 

Der tilbydes en del offentlige ture, som ofte gennemføres i et 
samarbejde med skovdistriktet, museer, organisationer m.fl. Mod 
betaling gennemføres der også en række guidede turist-, informations- 
eller temature i Skjern Å Naturprojektområdet. For at efterkomme den 
store efterspørgsel efter ture med en naturvejleder koordineres 
formidlingen mellem Oxbøl Skovdistrikt, Skjern-Egvad Museum samt en 
række lokalt tilknyttede freelance guider. Yderligere afholder også 
Skjern-Egvad Museum, Dansk Ornitologisk Forening m.fl. offentlige ture 
inden for nationalparkområdet.  

Skjern-Egvad Museum kaldes også for ”Vestjyllands Økomuseum”, 
Danmarks første og største økomuseum. Økomuseums-konceptet er i 
dag udbygget, så det også omfatter en håndfuld besøgscentre. Herning 
Museum varetager museumsfunktionen i den østlige del af nationalpark-
området og har bl.a. sammen med Hedeselskabet og amtet medvirket til 
genskabelse og formidling af tjæreovnene i Hesselvig Plantage.
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Amtet har i samarbejde med kommunerne gennem årene lavet forskellig 
formidling omkring: Skjern Å Nørrekanal, Arnborg Hedegård, Svanholm 
Sø, Skarrildhus, engvanding ved Drongstrup mm. I 2005 genskabte 
amtet adgangen til udsigtsplatformen på taget af Pumpestation Nord, 
hvor der i samarbejde med skovdistriktet også opsættes formidling.  

En forholdsvis ny aktør i naturformidlingen er naturvejlederen tilknyttet 
Borris Landbrugs & Naturskole, hvorfra der bl.a. formidles viden om 
landbruget og samspillet mellem landbrug, natur og miljø. Her findes 
bl.a. et nyetableret naturværksted, der fungerer som en væsentligt led i 
denne formidling. 

Ved Arnborg Kirke findes ”Hjemstavnshus Arnborg” med en mindre 
naturudstilling og formidling af Hedeselskabets virke og påvirkning af 
området gennem tiderne. Her findes også et mindre museum mm. I 
Hoven udgør udstillingen ved Kvindehøjskolen et eksisterende 
formidlingssted. 

Der er etableret fem ”Spor i Landskabet” i samarbejdet med 
Landbrugsrådet. Sporene er afmærket og beskrevet i separate foldere. 

Endelig findes tre turistbureauer i området, som også medvirker til at 
formidle områdets muligheder til turister. 

Foruden Økomuseets udbygning, der skaber koordinering omkring 
formidling af landskabet og dets natur og kulturhistorie, er der også en 
progressiv tværgående formidling indenfor området natur og biologi, 
som varetages af naturvejledere fra både Økomuseet, Borris Landbrugs 
& Naturskole samt fra Oxbøl statsskovdistrikt m.fl.  

3.6.2 Fremtidig formidling 
Med etablering af nationalparken styrkes grundlaget for at samordne, 
koordinere og videreudvikle formidlingen af områdets værdier. Med 
basis i hovedformidlingscentret, der beskrives i afsnit 3.3.3, er der givet 
forslag til, hvordan denne formidling skal konkretiseres. Som beskrevet i 
nævnte afsnit drejer det sig bl.a. om formidlingssatellitter og FM-sender. 

3.6.3 Markedet 
Nationalparken skal kunne konkurrere om internationale, nationale og 
lokale gæsters tid, når de er ude at søge oplevelser, og der er en 
forventning om, at der efter fem år vil komme 300.000 besøgende i 
nationalparken om året. Målgrupperne er:  
 
• Aktivt fritidsliv: Eksempelvis jægere, lystfiskere, ornitologer. 
• Kulturhistorie: F.eks. skoleklasser, museumsgæster, udflugter, 

daggæster. 
• Rekreativt friluftsliv: Bl.a. cyklister, hesteryttere, naturcampister, 

vandrerturister, motionister, kanoturister. 
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• Spontant friluftsliv: Uorganiserede udflugter og gæster. 

3.6.4 Nationalparkens profil 
Nationalparken skal byde på autentiske naturoplevelser, der er 
troværdige og giver ro og glæde i sindet. De store vidder i den vestjyske 
ådal skal opleves ved selvsyn. Nationalparken skal derimod ikke 
anvende ressourcer på at arrangere aktiviteter, der giver stedet 
karakter af at være en forlystelsespark. 

Nationalparken skal tage hensyn til en bæredygtig brug af naturen. 
Dette skal skinne igennem i alt, hvad nationalparken står for. 
Eksempelvis miljørigtigt brev- og avispapir, byggematerialer til borde, 
bænke, skiltning og lignende. Dette bør markeres ved en stilren og 
enkel profil.      

Logo - Visuel identitet 
I projektforløbet er der afholdt en åben konkurrence, hvor alle kunne 
indsende logoforslag til den nye nationalpark. Konkurrencen har vist, at 
det er åen og fuglene, der er essensen i borgernes indtryk af, hvad der 
karakteriserer nationalparkområdet. Figur 3-26 viser vinderforslaget fra 
logokonkurrencen. Det skal understreges, at det ikke nødvendigvis er 
det endelige nationalparklogo.  

 

Figur 3-26 Vinderlogoet fra den åbne logokonkurrence. 

 
Logoet skal have en høj grad af særkende, være let at aflæse samt for-
midle en stærk identitet. Det skal desuden virke på tværs af medier.
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Præsentation af værdierne - Story Telling 
Formidlingen ved Story Telling tager udgangspunkt i en meningsfuld 
historie, der på samme tid er vidnesbyrd om værdier og holdninger, 
samt skaber opmærksomhed omkring nationalparken. Aktiviteterne 
tager udgangspunkt i de unikke forhold, der er tilknyttet Skjern Å. 

Nedenstående er et lille udvalg af oplæg til Story Telling aktiviteter: 
 
Protektor for nationalparken 
Nationalparken bør have en kongelig protektor, der er gæst ved officielle 
lejligheder. Dette vil give stor opmærksomhed og trække besøgende til 
nationalparken. 
 
Danmarks første Natur-Triatlon: ”Fra kilde til kyst” 
Start ”ved kilden, og efter løb, cykling og svømning kommer deltagerne 
i mål ved hovedformidlingscenteret - ved kysten” 
 
Årets Laks 
Skjern Å er det bedste sted i Europa til at fange en oprindelig laks. Hvert 
år kåres årets bedste laksefangst i samarbejde med livsstilsmagasiner. 
Konkurrencen kan evt. udbygges med præmier i forskellige kategorier.  

3.6.5 Anden form for formidling i nationalparken 
Der skal udarbejdes et stort antal markedsføringsmaterialer. Det 
foreslås, at der bliver lavet en designmanual, som indeholder en 
overordnet strategi samt skabeloner for materialerne, så de får et 
ensartet stilrent udtryk.  

Markedsføringsmaterialet vil foruden en internet-hjemmeside og 
pressestrategi også inkludere nedenstående forslag. En udførlig 
beskrivelse af de forskellige markedsføringsmaterialer ses i 
arbejdsgrupperapporten: Formidling og markedsføring. 

En samlet nationalparkfolder bør foruden et oversigtskort med de 
vigtigste besøgssteder og færdselsmuligheder også informere om 
nationalparkens grundlæggende værdier og temaer. Som supplement til 
nationalparkfolderen bør der udgives et sæt tema-foldere og en eller 
flere aktivitetsfoldere bør årligt udarbejdes i fællesskab af 
nationalparkens aktører. 

En Skjern Å DVD skal med billeder og lyd komplimentere 
nationalparkfolderen. På DVDen kan indarbejdes dele af de film, som 
findes om området og projekter fra området. Til vejledning af besøgende 
på tur bør der udarbejdes tema-CD’er, som kan bruges i en disc-man.  

I tilknytning til lokaliteter med vigtige natur- og kulturhistoriske værdier 
skal der etableres informationstavler og evt. modeller, som forklarer 
baggrunden for områdets brug og beskyttelse.  
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Traditionerne for opførelse af egnsspil o.lign. bør videreudvikles som en 
del af nationalparkens formidling. Egnsspil giver en særlig mulighed for 
at dramatisere historie, menneskelige relationer og interessekonflikter 
omkring nationalparkens temaer. 

Skjern-Egvad Museums erfaringer med markeder bør omsættes til 
aktiviteter med relation til nationalparken, idet der satses på at 
informere et stort publikum. (Se kortbilag 6.9 for at få et overblik over 
eksisterende og forslag til nye friluftsfaciliteter.) 

3.6.6 Koordinering af alle aktiviteter 
Det er en stor fordel, at området allerede har flere små og mellemstore 
museer. Dette er en stor styrke med hensyn til en effektiv koordinering 
af nationalparkens formidlingsaktiviteter, og det skal sikres, at 
museerne med deres udstillinger uddyber den natur- og kulturhistorie, 
der opleves i det fri.   

De igangværende ordninger med naturvejleding under Oxbøl 
Statsskovdistrikt, Skjern-Egvad Museum og Borris Landbrugs & 
Naturskole bør fortsætte og videreudvikles til at omfatte hele 
nationalparken. De tre naturvejleder-institutioner bør koordinere 
indsatsen og udbygge samarbejdet med lokalkyndige lodsejere, 
fagkyndige og andre frivillige, så der udvikles en sammenhængende 
indsats og service. 

3.6.7 Lokal forankring af formidlingen 
En forudsætning for lokal støtte er, at lodsejere og beboere har 
kendskab til og forståelse for de natur- og kulturhistoriske værdier, 
samt at fagfolk har indsigt i beboernes forudsætninger og holdninger. 
Derfor bør borgerne i området i videst mulig omfang inddrages i drift og 
formidling af nationalparken. Flere af områdets nuværende brugere og 
borgere deltager allerede nu i drift, pleje, overvågning og formidling af 
området. Eksempler på eksisterende frivillige tiltag er:   

• Opsyn med arealer, som jægere og lystfiskere har lejet.  

• Lystfiskeres indsats for den oprindelige Skjern Å-laksestamme.  

• Vandløbsrestaurering på strækninger lejet af lystfiskere.  

• Fugletællinger omkring Skjern Å og Borris Hede udført af Dansk 
Ornitologisk Forening Ringkøbing Amt.  

• Vestjyllands Økomuseum/Skjern-Egvad Museum har en årelang 
tradition for at inddrage frivillige fagfolk som formidlere.
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Uddannelse af borgere 
Af hensyn til borgerinddragelsen bør uddannelse af lokale beboere og 
lodsejere prioriteres højt. Herved skabes et bredt engagement i 
beskyttelsen, naturplejen og formidlingen af de kulturhistoriske værdier. 
Et andet vigtigt formål er, at nationalparken herved kan bidrage til lokal 
erhvervsudvikling. 
 
Særlig betydning kan det få at uddanne folk til udvikling af øko-turisme, 
som f.eks. bondegårdsferie og publikumsservice. I den forbindelse er 
det af stor betydning, at der i nationalparken er en bred vifte af 
interesserede lokal- og sagkyndige, som sikrer en høj kvalitet af 
naturvejledning og andre former for formidling. Hertil kommer historiske 
værksteder i forbindelse med musik og teater. 
 
De forskellige former for uddannelse bør ske i et snævert samarbejde 
mellem aftenskoler, folkeuniversitet, museer og naturskoler, herunder 
Skjern-Egvad Museum, Husflidsskolen i Skjern og Borris Landbrugs & 
Naturskole. 

 
Eksempler på konkrete forslag om inddragelse af brugere og borgere er: 

• Jægere og lystfiskere stiller sig til rådighed som instruktører for 
interesserede borgere nogle gange om året. 

• Tilbud om erhvervelse af et friluftsmærke, der dels giver brugere 
mulighed for at prøve en stribe friluftsaktiviteter og dels kan 
knytte denne gruppe tættere til nationalparken og dermed gøre 
dem til en slags ambassadører for parken. 

• Unge kan tilbydes et særligt friluftsmærke, der uddanner dem til 
frilufts-instruktører, som på frivillig basis kan hjælpe med 
formidling og aktiviteter for børn og unge.  

Derudover er det oplagt at inddrage frivillige, eksempelvis til: 

• Afgræsningslaug, idet store arealer i området har behov for 
afgræsning som naturpleje. 

• Skoleklasser eller virksomheder, som ”adopterer” et område eller 
et af de stykker kvæg, der afgræsser området.  

• Idrætsorganisationer og unge idrætsudøvere der bruger området, 
ved at de inddrages som instruktører eller til andre opgaver. 
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3.7 Forvaltningsmodel 
Dette kapitel præsenterer en forvaltningsmodel, der understreger, at 
Nationalpark Skjern Å skal rumme både natur, kultur, friluftsliv samt 
den bosætning og de erhverv, der er karakteristiske for området. Et 
grundlæggende princip er derfor, at der bliver betydelig 
lokalindflydelse i nationalparken, både i planlægnings- og driftsfasen, 
og at ændringer i arealanvendelsen skal ske ved frivillige aftaler. 

3.7.1  Forvaltningsområder 
 

 
 

 
Forvaltningsområder 

   
Omfatter: 

 
Bemærkninger 

1 Natur-kerneområder Natura 2000-områder 

Fredede arealer og lign. 

Reservatområder 

Gennemførte 
naturgenopretningsprojekter 

Naturpleje obligatorisk. 

Plads til friluftsliv inklusiv 
jagt og fiskeri. 

2 Natur-udviklingsområder Naturgenopretning 

Naturkorridorer af 
varierende bredde 

Miljøvenlige 
landbrugsarealer 

Samme restriktioner for 
erhverv indenfor som 
udenfor. Derfor skal 
målsætning nås ved 
frivillige aftaler og i takt 
med landbrugserhvervets 
udvikling. 

Særligt 
tilskudsberettigede 
områder. 

3 Kulturlandskabsområder - 
intensive og ekstensive 
landbrugsområder med 
plads til fortsat 
husdyrproduktion 

Eksisterende intensive 
landbrugsområder - med 
eksisterende bindinger  

Miljøvenlige 
landbrugsarealer/ (særligt 
tilskudsberettigede 
områder) frivillige 
ekstensiveringer, omfatter 
også brakarealer 

Samme restriktioner 
indenfor som udenfor. 

Ekstensivering/naturpleje 
kun ved frivillige aftaler. 

4 By- og 
byudviklingsområder  

Eksisterende byområder 

Planlagte 
byområder/infrastruktur 

Langsigtede fremtidige 
byområder/infrastruktur  

Fremme kulturmiljøer og 
naturnære friluftsliv 
omkring byerne. 

Sammentænke udvikling 
af byer, erhverv og 
infrastruktur med natur- 
og landskabs-hensyn.  

Indsatsen bygger på 
frivillige aftaler. 
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Den endelige forvaltningsmodel afspejler en opbakning til Nationalpark 
Skjern Å fra alle relevante interessenter. Den store grad af 
borgerindflydelse sikrer, at alle tiltag til styrkelse af natur- og 
kulturhistoriske værdier vil blive udført med succes. Modellen er baseret 
på fire forvaltningsområder, som ses af skemaet ovenfor og beskrives 
følgende:  

• Forvaltningsområde 1 omfatter naturområder, der er nationale og 
internationale beskyttelsesrestriktioner på, og hvor naturpleje er 
obligatorisk. Det er primært indenfor denne zone, at de store 
naturoplevelser skal opleves inklusiv jagt og fiskeri. 

• Forvaltningsområde 2 er naturudviklingsområder. Området 
indeholder specielle lokaliteter, hvor forslag og visioner til 
naturgenopretningsprojekter og korridorer er tiltænkt. 
Naturudviklingen kan kun udføres ved frivillige aftaler.  

• Forvaltningsområde 3 er et kulturlandskab, hvor der i øjeblikket 
og i fremtiden vil være intensiv og ekstensiv landbrugsdrift. Det 
bør i høj grad være de kulturhistoriske oplevelser og landskaber, 
der skal slås på i dette område. Specifikt skal der skabes en 
levende formidling af kulturhistorien, så den afspejles i nutiden. 
Her kan etableres aftaler om frivillige ekstensiveringer og 
miljøvenlige landbrugsarealer. 

• Forvaltningsområde 4 repræsenterer eksisterende og planlagte 
by- og udviklingsområder. Her er det vigtigt at fremme 
kulturmiljøerne og de naturnære friluftsliv omkring byerne, så 
naturen styrkes og byboernes mulighed for at opleve naturen 
fremmes. 
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Figur 3-27 Nationalparkens forvaltningsområder. 



Undersøgelsesprojekt Nationalpark Skjern Å 95 

 

3.7.2 Forvaltningsform 
Forvaltningen af Nationalpark Skjern Å skal foregå efter følgende 
principper: 
 

• Et nationalparkråd er nationalparkens øverste myndighed. 

• Nationalparkrådet udpeges for fire år af kommunalbestyrelserne, 
så snart beslutningen om etablering af en nationalpark er truffet. 
Kommunalbestyrelserne udpeger en formand for 
nationalparkrådet. 

• Nationalparkrådet beslutter rådets forretningsorden. 

• Nationalparkrådet har – indenfor nationalt udstukne rammer – 
bestemmende indflydelse på alle beslutninger vedrørende 
planlægning,  indretning, brug og drift af nationalparken. 
Indskrænkning af driftsmuligheder i kulturlandskabet kan kun 
ske med tilslutning fra de private og lodsejerrepræsentanterne i 
nationalparkrådet. 

I nationalparkrådet skal følgende grupper være repræsenteret:  
 

De berørte kommuner (3 rep. ) 
Lodsejere, private (3 rep. ) 
Lodsejere, offentlige  
- Skov og Naturstyrelsen (1 rep. ) 
- Forsvaret, Borrislejren (1 rep. ) 
Museet (1 rep. ) 
Turisme/erhverv (2 rep. ) 
Friluftsrådet (1 rep. ) 
Danmarks Naturfredningsforening, Dansk 
Ornitologisk Forening, Dansk Jægerforbund, 
Kyst-Land-Fjord 

(4 rep. ) 

Borgere/brugere i øvrigt (2 rep. ) 
 

Kompensation/frivillighed 
Det foreslås at nuværende og fremtidige tilskud målrettes hen imod 
realisering af undersøgelsesprojektets anbefalinger med hensyn til 
styrkelse af natur- og kulturværdierne, spredningskorridorer og 
udvidelse af eksisterende naturområder (evt. opkøb ved frivillige 
aftaler). Dansk Landbrug støtter denne ide og har givet udtryk for, at 
det ad frivillighedens vej vil være muligt at skabe sammenhængende 
naturområder, bl.a. ved hjælp af SFL-ordningen (Særligt Følsomme 
Landbrugsområder).  

I forbindelse med kompensationen har det været drøftet, hvor beslut-
ningsmyndigheden og udbetalingskompetencen for en sådan skal være 
placeret. Det foreslås, at denne skal ligge hos kommunerne, idet de en-
kelte kommuner formodentligt vil tage i betragtning, om det er er-
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hvervsmæssigt rentabelt eksempelvis at nedlægge et landbrug, og der-
for kun vil gøre det, hvis den tabte fortjeneste kan skaffes på anden vis.  
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4 Undersøgelsesprojektets 
gennemførelse 
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4.1 Opgaveformuleringen 
Undersøgelsesprojektets formål og indhold er fastsat i 
igangsættelsesbrevet, som er gengivet i bilag 5.1 

Friluftsrådets formål er at bringe andre danske naturområder end de af 
miljøministeren udpegede pilotprojekter med i diskussionen om 
placeringen af kommende nationalparker. Kravene til forløbet og 
afrapporteringen er sammenlignelige med de krav, som er udstukket for 
nationalparkprojekterne. Undersøgelsesområderne skal kunne ”indgå i 
grundlaget for de videre overvejelser og beslutninger om etablering af 
nationalparker i Danmark” (citat fra miljøministerens igangsættelsesbrev til 
Vadehavet). 
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4.2 Organisation 

4.2.1 Styregruppen 
Organiseringen af undersøgelsesprojektet  
Til styringen af undersøgelsesprojektet er der blevet udpeget en 
Styregruppe. Her har amtet, kommunerne og Friluftsrådet været 
repræsenteret, og sammen varetaget det politiske ansvar. Derudover 
er der blevet udpeget otte repræsentanter, der har varetaget 
interesseområder, som beskrevet nedenfor. (Se bilag 5.2 for 
sammensætningen af styregruppens medlemmer) 
 
Under Styregruppen er der blevet nedsat fem åbne arbejdsgrupper: 
Natur og Landskab, Friluftsliv, Kulturhistorie, Erhverv og Formidling/ 
Markedsføring. Hver gruppe har arbejdet detaljeret med deres 
specifikke emne og deres analyser, sammenstillinger m.v. er udmøntet 
i en arbejdsgrupperapport, som er vedlagt. Interesserede borgere, 
interesseorganisationer og myndigheder er blevet inddraget i 
arbejdsgrupperne i videst mulig omfang. Arbejdsgrupperne har holdt 8 
- 12 møder, og deltagerantallet har ligget på 10-20 personer per møde. 
Mødeformen har varieret fra gruppe til gruppe. Nogle har holdt 
fællesmøder, mens andre har arbejdet i temagrupper. Fælles er, at 
grupperne har arbejdet med obligatoriske opgaver og i vidt omfang 
også opgaver prioriteret af gruppen selv. Der har været stillet 15.000 
kr. til rådighed for hver arbejdsgruppe. Nogle har valgt at anvende 
disse på konsulentbistand, andre på udvikling af foldere og andre igen 
på forskellige arrangementer. Der har været medlemmer fra 
arbejdsgrupper til stede ved de større nationalpark arrangementer som 
nationalparkdagene, fremtidsværkstedet etc. (Sammensætningen af 
medlemmerne fra hver arbejdsgruppe ses af bilag 5.2) 
 
Styregruppen og arbejdsgrupperne er blevet støtte af et sekretariat, 
hvis opgaver overordnet er varetaget af kommunerne og amtet i 
samarbejde med Friluftsrådet.  
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4.3 Økonomisk grundlag 
 

A. Sekretariat 

Sekretariatsfunktionen har haft hjemsted på Rådhuset i Skjern, men 
opgaverne har været fordelt på en række personer med forskellige 
kompetencer. Som udgangspunkt er opgaverne varetaget og finansieret 
af de deltagende kommuner samt Ringkjøbing Amt. Endvidere har en 
faglig medarbejder fra Skjern-Egvad Museum deltaget, og 
sekretariatsfunktioner m.v. har kunnet trække på den tilknyttede 
projektkonsulent. For de to sidstnævntes vedkommende stammer 
finansieringen fra museet samt Friluftsrådet. 

B. Borgerinddragelse  

Borgerinddragensen har været fundamentet for undersøgelsesarbejdet. 
Derfor har det også været højt prioriteret i budgettet. Baggrunden for 
denne beslutning var, at forhistorien med konflikterne omkring Skjern 
Å-naturprojektet ikke måtte gentage sig. Derfor skulle hele 
undersøgelsesprocessen foregå i åbenhed og med deltagelse af alle de 
borgere, der kunne og ville engagere sig. 

En bevilling fra Inderigsministeriets Landdistriktspulje blev modtaget til 
et fremtidsværksted i området. Da undersøgelsesprojektet blev en 
realitet, var det oplagt at gennemføre denne aktivitet i projektets regi, 
hvorved selve borgerinddragelsen og resultaterne deraf fik et markant 
løft.  

C. Undersøgelser  

De obligatoriske undersøgelser er gennemført i arbejdsgruppernes regi. 
Derfor er der til grupperne tilknyttet personer med de påkrævede faglige 
kvalifikationer. Ydelserne har været købt hos såvel freelancekonsulenter 
som hos virksomheder. Det har været et mål at løse opgaverne ved 
anvendelse af kompetente personer så tæt på området som muligt, for 
at den indhøstede faglige viden/erfaring også er tilstede i lokalområdet 
efter undersøgelsesprocessen. Det er grunden til, at opgaverne ikke er 
givet til et enkelt stort rådgivningsfirma. Denne disposition vurderes at 
have været økonomisk forsvarlig. 

D. Fysiske projekter 

Som det fremgår af specifikationen til budgettet (se bilag 5.3) er 
en række fysiske projekter på vej i området. Disse er ikke finansieret af 
undersøgelsesprojektets midler. Gennemførte projekter er bl.a. bygning 
af fugletårne ved Skjern Å-naturprojektet, etablering af - indtil videre - 
to Spor i Landskabet, udvikling af et veludstyret naturværksted på Bor-
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ris Landbrugs & Naturskole samt en tilhørende aktivitetsplads med sø, 
bålplads og sheltere. Endvidere er et informationssystem baseret på ra-
dio-sendere under udvikling og afprøvning i tilslutning til projektet. 

Udarbejdelsen af naturplaner på tværs af bedrifter med omkring 2000 
ha placeret i hele Skjern Å-naturprojektområdet er under forberedelse. 
De skal bygge på dialog mellem lodsejere og en række andre 
interessenter (Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk 
Forening, Danmarks Jægerforbund, borgerforening, sportsfiskere m.fl.). 
Til dette søges finansiering uden for undersøgelsesprojektet. 

E. Evaluering af borgerinddragelse  

Evalueringen af borgerinddragelsen i projektet foretages af 
KvistgaardConsult i et samarbejde mellem de tre undersøgelsesområder 
og Friluftsrådet. Finansieringen heraf indgår ikke i 
undersøgelsesprojektets eget budget. 

Øvrige midler og/eller personaleressourcer tilført arbejdet: 

Fra amt og kommuner er der bidraget med faglig arbejdskraft i et 
omfang, der svarer til mere end to årsværk, og Skjern-Egvad Museum 
har bidraget med faglig bistand svarende til et halvt årsværk. Den 
tilknyttede eksterne projektkonsulent er overvejende finansieret af 
Friluftsrådets bidrag til undersøgelsesprojektet.  

Undersøgelsesprojektets samlede aktivitet bygger på et samlet budget 
på minimum 3.2 mill. kroner, hvortil kommer de nævnte fysiske 
projekter. 
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4.4 Borgerinddragelse 

4.4.1 Resume af borgerinddragelsen under 
undersøgelsesprojektet 

Det kan konkluderes, at den del af lokalbefolkningen, der deltog i 
brugerundersøgelsen, er særdeles positiv over for en eventuel etablering 
af nationalparken, og næsten alle de deltagende borgere (undtagen 6%) 
vil benytte området. Dette resultat er baseret på en 
brugergruppeanalyse udført af lokalbefolkningen i Skjern Å-området. 
Den positive holdning er højere hos den yngre aldersgruppe end de 
ældre. Hovedparten af lokalbefolkningen ser fordelene af en eventuel 
nationalpark som forbedret naturkvalitet og bedre oplevelsesmuligheder. 
En tiltrækning af turister ses som en sekundær fordel.  

Borgernes holdning til formålet med en evt. nationalpark er, at der skal 
passes på områdets natur og dyreliv, og at borgerne skal have adgang 
til parken. De ønsker således enstemmigt bevarelse af naturen og en 
”ren nationalpark” uden forlystelsesparkspræg. 

 

Figur 4-1 Borgerinddragelse ved diskussions- og informationsmarked, januar 
2005 på Borris Landbrugs og Naturskole. 
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4.4.2 Aktiviteter der har medvirket til 
borgerinddragelse 

Siden undersøgelsesprojektet blev iværksat i oktober 2004, er der 
arbejdet med at synliggøre undersøgelsesprojektet Nationalpark Skjern 
Å. Det har haft høj prioritet at inddrage borgerne i processen. Det er 
estimeret, at omkring 2500 borgere fra Skjern, Egvad og Aaskov 
kommuner har deltaget i en af nedenstående aktiviteter.  

Arbejdsgrupper 
Der er etableret fem åbne arbejdsgrupper, der har behandlet emnerne: 
Natur og landskab, friluftsliv, kulturhistorie, erhverv samt turisme-
formidling-markedsføring. Borgerne er blevet opfordret til at deltage. 
Dagsordner og referater fra arbejdsgruppemøderne er tilgængelige på 
hjemmesiden: www.skjernaa.info. 

Borgermøder  
Der bliver i alt afholdt tre åbne borgermøder, som alle interesserede kan 
deltage i. Disse har været holdt i forbindelse med opstarten og midtvejs. 
Den 31. august, mod slutningen af undersøgelsesprojektets forløb, skal 
et sidste møde afholdes. Alle møder har haft til formål at præsentere 
status for undersøgelsesprojektet og fremlægge konklusioner til 
diskussion. 

Forsamlingshusmøder  
I maj 2005 blev der afholdt forsamlingshusmøder i følgende byer: 
Arnborg, Skarrild, Sdr. Felding, Troldhede og Hoven. Formålet var at 
orientere borgere om undersøgelsesprojektet og åbne op for diskussion 
og debat. 

Fremtidsværksted  
Et fremtidsværkstedsseminar blev afholdt medio januar, hvor 
Undersøgelsesprojekt Nationalpark Skjern Å, Skjern-Egvad Museum og 
Borris Landbrugs & Naturskole indbød til diskussions– og 
informationsmarked om at forme den udvikling, der ønskes for de 
vestjyske landdistrikter, de store naturområder og de mennesker, 
virksomheder og institutioner, der lever og virker i området. 

Fokusmøde 
Et fokusmøde blev holdt med unge mennesker fra udvalgte 
gymnasieklasser. Formålet var at få feedback fra de unge om deres syn 
på projektet Nationalpark Skjern Å. 
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Nationalparkdagene 
 

 

Figur 4-2 Et udsnit af de mange interesserede, der besøgte informationstel-
tet i løbet af nationalparkdagene. 

Nationalpark-dagene blev afholdt over to dage i påsken 2005. Målet var 
at give information om processen, status og visioner i projektet samt 
give borgerne mulighed for at deltage i et spændende program med 
informationscenter, hestefodbold, guidede ture, en ”verdensnyhed” i 
Danmark med radioformidling og meget mere. Nationalparkdagene blev 
en bragende succes med mere end 2000 deltagere. 

Faglige ture 
Natur- og landskabsgruppen arrangerede en tur, hvor nationalparkens 
natur- og kulturværdier var i fokus. Arbejdsgruppen Erhverv gennemfør-
te en tematur til virksomheder, der er afhængige af Skjern Å og det om-
liggende landskab (dambrug, svineproduktion og papirfabrik). Frilufts-
gruppen har gennemført en to-dages nationalparksafari for at vise re-
præsentanter for medierne områdets natur- og friluftsmuligheder. 
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Konkurrence 
Formidlingsarbejdsgruppen har iværksat fem konkurrencer med det 
formål at inddrage borgerne i projektet.  

Disse er:  

• Logokonkurrence 
• Fotokonkurrence 
• Tegnekonkurrence 
• Fortællekonkurrence 
• Skolekonkurrence  
 
Logokonkurrencen blev synliggjort i en husstandsomdelt brochure, 
lokalpresse og på projektets hjemmeside www.skjernaa.info. Der blev 
modtaget 176 konkurrencebesvarelser mod en målsætning på 100. I alt 
785 stemmer blev afgivet i internetafstemningen om, hvilke 
konkurrencesvar, brugerne synes, var de bedste. 

Foldere i populær form 
Formidlingsgruppen har produceret tre foldere i populær form. Det 
drejer sig om en info-folder, en folder med annoncering af 
nationalparkdagene og nationalparkfolderen med information om 
undersøgelsesprojektet. Folderne er blevet husstandsomdelt i Egvad og 
Skjern kommuner samt sendt til alle sommerhusejere i begge 
kommuner. Der har været mange positive tilbagemeldinger på dem.  

Yderligere skal der udgives en populær udgave af den samlede rapport, 
som henvender sig til borgerne i projektområdet. 

Friluftskortet 
Der er blevet udarbejdet en foreløbig version af friluftskortet i 
forbindelse med midtvejsborgermødet. (Se kortbilag 6.9) Kortet 
forventes udgivet i en endelig udgave efter undersøgelsesprojektets 
afslutning.  
 
Hjemmeside 
Formidlingsarbejdsgruppen har udarbejdet en hjemmeside under navnet 
www.skjernaa.info. Hjemmesiden har orienteret de lokale og andre 
interesserede i projektets visioner, status og opgaver. Der er stor 
åbenhed om projektet, og borgerne er blevet opfordret til at deltage i de 
åbne arbejdsgrupper samt alle de andre arrangerede aktiviteter.  

Hjemmesiden har også en ”åben” mødekalender, med datoer, dagsord-
ner og referater fra alle møder, der er afholdt i projektets regi. Sidste 
nyt er en mulighed for at af/tilmelde sig projektets nyhedsservice. 
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Analyse 
Brugeranalyse 

Formidlingsgruppen har iværksat en analyse af brugerne i området med 
det formål at afdække forventningerne til en fremtidig nationalpark. Når 
analyseresultaterne er klar, vil de blive offentliggjort i samarbejde med 
lokale medier. Dette gøres både for at kommunikere resultaterne ud til 
borgerne, at få ejerskab og opbakning til projektet samt at få 
pressedækning på projektet.  

Feltstudiedag 

Et hold biologistuderende fra CVU-midtvest/Nr. Nissum, lektor Karen 
Barfod og Naturvejleder Jakob Konnerup har sammen lavet en 
feltstudiedag i Skjern Å-området. Her gav de studerende deres bud på, 
hvordan en nationalpark kan bruges til feltstudier m.h.p. undervisning i 
området. 
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4.5 Andet 

4.5.1 Væsentlige projekter i 
nationalparkområdet – gennemførte, 
igangværende, vedtagne eller planlagte 

 

Projekttitel Projektindhold Tilskudsgiver(e) Budget Implemen
ing 

Skjern Å 
Naturprojekt 

Genopretning af Skjern Å-systemet fra 
Borris til Ringkøbing Fjord. Genopretning 
har genskabt å-systemets snoninger og 
naturlige vandstandsvariationer. 
Levevilkårene for dyre- og plantelivet 
samt vandløbskvaliteten i Skjern Å-
systemet er forbedret. Naturoplevelserne 
for friluftslivet og turismen er øget gennem 
tilgængelighed, publikumsfaciliteter og 
formidling. 
 

EU - Life Natura /  
Life Environment 
SNS - 
naturforvaltnings
midler 

Ca. 255 mio. kr
Ca. 9.1 mio kr

Ca. 16.5 mio kr

1987 - 200

SPARC - 
Strategic 
Partnerships 
in River 
Korridors 
 

EU-samarbejdsprojekt med Vejle og 
Ringkøbing Amter. Formålet er at forbinde 
Skjern Å-Naturprojektet og Skjern med 
Dejbjerg-området og Bundsbæk Mølle 
langs med Ganer Å samt del af Omme Å. 
Stier vil skabe forbindelse mellem byer, 
natur, naturgenopretningsområder m.m. 
 

EU  
Ringk. Amt 
Vejle Amt 

 1,18 mio. kr.
 1.18 mio. kr.
 2.38 mio. kr.

Forventet 
projektper
e  
2005-2008

National 
Forvaltningsp
lan for laks 

Generel forbedring af de fysiske og 
miljømæssige forhold i Skjern Å-systemet. 
Der er lavet over 20 delprojekter over 
forbedringstiltag, der kan realiseres i 
Ringkøbing Amt. De fleste inden for 
nationalparkområdet. 
Etablering af Genbank- og 
formidlingscenter, Danmarks Center for 
Vildlaks til opformering af lakseyngel fra 
den vestjyske laks i bl.a. Skjern Å, Varde 
Å, Ribe Å samt formidling af laksen til 
skoleklasser og grupper. 
 

EU -LIFE  
SNS, Danske 
naturforvaltnings
midler 

Mellem 2,5 og 
5 mio kr. 

forventes 
anvendt i 

Ringkøbing Amt.

2006-2007

Sønderskov 
Dambrug, 
Omme Å 
 

Opkøb af stemmeretten, nedlæggelse af 
stemmeværket og genskabelse af 2,7 km 
af Omme Ås oprindelige forløb for at 
genskabe fri passage samt 
naturgenopretning. 

Amtet  
SNS 

  3,5 mio. kr.
  0,5 mio kr.

Maj 2005 
juni 2005
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område- 
ekt langs 
Ganer Å 

Genslyngning af 2 km af Ganer Å, 
frilægning af rørlagt sidetilløb og 
genskabelse af ca. 30 ha våde enge. 

Amtet 
(Tilskud fra staten 
ikke afklaret). 
 

 2,6 mio. kr. 2005-2006 

museums
ektet 

Udvikling af Skjern-Egvad Museum Arbejdsmarkedets 
Feriefond 
 

23 mio. kr. 1992-2004 

nd På 
rs 

Udvikling af stisystem på tværs af Jylland Amter, kommuner, 
turistkontorer mm. i 
projektområdet, 
Friluftsrådet. 
 

40.000 kr. 2003 

-rail Vandrerute langs med kulturhistoriske ruter 
– stude drivvejen forbi Skjern-Egvad 
Museum, Bundsbæk Mølle m.m. følger 
primært eksisterende stier. Aktiviteter 
inkluderer formidling, stimarkering, 
hjemmeside, guide, foldere m.m. 

EU -Interreg. IIIB 
projekt under 
Nordsø-
programmet. 
Amtet 
 

Ca. 1 mio. kr. 
 
 

Ca. 1 mio. kr. 

2003-2006 

dsbæk 
urpark 

Etablering af sammenhængende rekreativt 
landskab ned natur- og kulturoplevelser. 

Provinspuljen, 
Arbejdsmarkedets 
Feriefond 
 

2,165 mio. kr. 2003-2006 

vig Nr. 
ne 

mbrug, 
me Å 

Sanering af spærring i Omme Å. Opkøb af 
stemmeretten og nedlæggelse af 
stemmeværket for at sikre fri passage. 
 

Amtet 
SNS 

   2,0 mio. kr. 
   0,2 mio. kr. 

Juni 2005 - 
juli 2005. 

gtsplatfor

pestation 
d. 

Genskabelse af udsigtsplatform på taget af 
Pumpestation Nord, opsætning af borde og 
bænke, kikkert samt ny informationstavle 
 

Amtet    0.13 mio. kr. Juni 2005 – 
august 
2006 

ing 
eri, 
ing Bæk 

Nedlæggelse af stemmeværket for at 
genskabe fri passage i Døvling Bæk. 

Amtet    0,05 mio. kr. Efteråret 
2005 

ild 
mbrug, 

 Å 

Opkøb af stemmeretten og nedlægges af 
stemmeværket for at sikre fri passage. 
 

Amtet    0,6 mio. kr. juni- 
juli 2005 

borg Hede 

e af 
eareal. 

Rydning og slåning af lyng på den nordlige 
del af Lønborg Hede (ca. 10 ha). 

Amtet Ca. 0.05 mio. 
kr. 

2005 
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Skuldelev 6 Rekonstruktion af Vikingeskibet Skuldelev 
6 

Provinspuljen, 
Arbejdsmarkedets 
Feriefond 
 

419.000 kr. 2005-2006

Kulturmiljøet 
som 
ressource 

Registrering af kulturmiljøer i landdistrikter 
i Skjern og Egvad kommuner 

Landdistriktspulje
n, Skjern 
Kommune 
 

140.000 kr. 2005-2006

Naturvejledni
ng 

Ansættelse af naturvejledning ved Skjern-
Egvad Museum 

Friluftsrådet, 
Skjern og Egvad 
kommuner 

2,05 mio. kr. 1996-2005

Dejbjerg 
Hede – 
Pleje af 
hedeareal. 
 

Rydning og slåning af lyng på den 
nordvestlige del af Dejbjerg Hede.  

Amtet Ca. 0,05 mio. kr. 2006 

Tresholds of 
Environment
al 
Sustainability 
- 
Et EU-projekt 
under 6. 
rammeprogra
m. 

Projektets mål er at opnå øget forståelse 
af mekanismerne bag pludselige 
struktursændringer i økosystemet bl.a. 
med henblik på ”tålegrænser” for 
forskellige systemer og dermed optimere 
forvaltningen af sådanne områder. 
Projektet er nævnt her, da Nationalpark 
Skjern Å-området er opland til Ringkøbing 
Fjord  
 

EU 
SNS, Staten 
Amtet 

40 mio. kr.
20 mio. kr.

0,35 mio. kr.

2005-2008

Masterplan 
for området 
mellem 
Skjern og 
Skjern Å 

Projektet skal sikre, at der skabes et 
enestående naturnært byområde med en 
blanding af natur- og friluftsområder, 
boliger og let erhverv. Bygger på princip 
om at trække ådalens natur ind i byen via 
grønne kiler. 
 

Ingen 0,4 mio kr. 2002 

Ny spang og 
sti ved 
Ahlergaard 

Den gamle spang ml. Borris og Sdr. 
Felding er blevet udskiftet med en ny i 
den oprindelige stil. 

Friluftsrådet,  
Skjern Kommune 
 

0,5 mio. kr. 2004-2005

Dansk 
Center for 
Vildlaks 

Centeret er udbygget, så det kan 
håndtere ophjælpningsarbejdet for Skjern 
Å-laksen og de øvrige danske 
laksestammer samtidig. 
 

SNS, amtet, 
Skjern Kommune, 
Augustinusfonden 

7,5 mio. kr. 2004-2005

Genslyngnin
g af dele af 
Ganer Å og 
Kirke Å 

Gennemføres som grundlag for udlæg af 
et attraktivt nyt boligområde langs en ny 
grøn kile med vådområder, stier og broer. 
 

Uafklaret 2-3 mio. kr. 2006-2007
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vationsc
r 

Netværkscenter hvori et bredt udvalg af 
lokale virksomheder og institutioner 
bliver repræsenteret. Natur og friluftsliv 
skal være nøgleord for en del af centrets 
virke. 

Uafklaret.  
Dog har Skjern 
Kommune 
finansieret 
Masterplanen 
 

Uafklaret.  

er ved 
drerhjem
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4.5.2 Forslag til fremtidige undersøgelser 
Kulturhistorie  
Følgende kulturhistoriske værdier forslås undersøgt nærmere forud for 
en kommende Nationalpark Skjern Å.  

• Væsentlige kulturhistoriske spor og anlæg, indenfor temaerne 
åens brug, bosætning, fiskeri og færdslens historie, endvidere 
temaerne brunkul samt heder og plantager m.m. 

• Kongevejsbroen i Skjern, hulvejene ved Brosbøl og sydøst for 
Dejbjerg samt andre arealer med bevarede spor efter 
hovedfærdselsårerne gennem Vestjylland. 

• Overfartsstederne i Sdr. Felding, Skarrild, Arnborg, Nr. Vium og 
Hoven. 

• Lundenæs Voldsted og Lundenæs Laksegård. 

• Engvandingsanlæg, herunder strømhjul.  

• Der er i Skjern Åens opland et betydeligt potentiale for 
produktion af halm og biogas samt –olie til energiformål. Disse 
energikilder bør undersøges nærmere med henblik på ikke-
forurenende energiproduktion. 

• I forbindelse med nedlæggelser og omlægninger af dambrug er 
det væsentligt at bevare nogle af de gamle spor som illustration 
af oprindelige former for dambrugsdrift. 

• Nogle af de dårligste jorder lægges i dag brak eller tilplantes, 
hvorved udvaskningen søges mindsket. Det kan få betydning, 
hvis en kommende nationalpark skal omfatte gode eksempler på 
opdyrkede heder. Der er brug for nærmere undersøgelser for at 
afklare lokaliseringen af sådanne områder. 

Formidling og marketing 
Formidlingsgruppen ser det som en absolut nødvendighed, at en turist-
analyse og en sponsoranalyse bliver gennemført for at klarlægge mulig-
hederne for at finansiere driften af nationalparken. Analyserne tjener 
også som et stærkt vidensgrundlag i den endelige formulering af kon-
cepter og programmer for Nationalpark Skjern Å.



Skjern Nationalpark  

5 Bilag 
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5.1 Friluftsrådets Igangsættelsesbrev 

Undersøgelsesområde som grundlag for en kommende 
nationalpark 
 
 
Formålet 
Friluftsrådets intension har været at bringe andre danske naturområder 
end de af miljøministeren udpegede pilotprojekter med i diskussionen 
om placeringen af kommende nationalparker. Undersøgelsesområderne 
skal kunne ”indgå i grundlaget for de videre overvejelser og beslutninger 
om etablering af nationalparker i Danmark” (citat fra miljøministerens 
igangsættelsesbrev til Vadehavet). 

Det er ambitionen at undersøgelsesområderne i så høj grad som muligt 
bliver belyst i samme grad som pilotprojekterne og dermed blive 
vurderet på lige fod med disse i den samlede debat om, hvorvidt 
Danmark skal have nationalparker. 

Opgaven 
Undersøgelsesområderne skal udarbejde en vision for afgrænsning og 
indhold af en nationalpark i det undersøgte og evt. tilgrænsende 
områder. 

Citater fra miljøministerens igangsættelsesbrev til vadehavet: 

#Der lægges vægt på, at undersøgelsesområderne peger på løsninger, 
der afgørende styrker naturen og dens muligheder for udvikling, som 
styrker varetagelsen af de kulturhistoriske interesser, og som fremmer 
befolkningens mulighed for at opleve naturen.# 

#Områdets værdier og interesser knyttet til kulturhistorie, natur, 
beskyttelse, friluftsliv og erhverv – herunder landbrug, fiskeri og turisme 
– skal indgå i et optimalt samspil og udvikles i gensidig respekt.# 

Ved afslutningen af projektet offentliggøres en rapport, der indeholder 
en begrundet vision for afgrænsning og indhold i en nationalpark i det 
undersøgte område og evt. tilgrænsende områder.  Rapporten bygger 
på en række undersøgelser, der vedlægges som bilag. 

Arbejdet foregår parallelt med arbejdet i pilotprojekterne og forventes 
færdigt på samme tidspunkt (indtil videre 1/7 2005). 

Ved afslutningen af undersøgelsesperioden formidles resultatet til 
offentligheden og miljøministeren. Det vil være oplagt at holde en 
konference hvor rapporten og tilhørende undersøgelsesrapporter 
offentliggøres og overrækkes miljøministeren. Til denne konference 
kunne bl.a. også de øvrige partiers miljøordførere inviteres. 
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Styregruppen skal efterfølgende arbejde på det politiske plan og følge 
og påvirke de endelige beslutninger. 

Friluftsrådet udgiver et hæfte, der med tekst og billeder præsenterer 
resultaterne for undersøgelsesområderne. Resultaterne formidles også 
på Friluftsrådets webside. 

Arbejdet 
Styregruppe/Forankring 
Nedsættelse af styregruppe som skal repræsentere de berørte 
myndigheder, foreninger og organisationer (minimum natur, erhverv, 
kulturhistorie, friluftsliv og turisme) samt evt. repræsentanter for 
lodsejere og beboere. 

Der nedsættes arbejdsgrupper for de enkelte valgte temaer. 

Amt og kommuner er vigtige dels pga. den lokale politiske forankring, 
dels pga. udnyttelse af den faglige ekspertise. 

Skovdistriktet inddrages i så høj grad som muligt, og vil under alle 
omstændigheder kunne bidrage med faktuelle oplysninger m.m. 

Styregruppens arbejde foregår via borgerinddragelse i samarbejde med 
lokalbefolkningen. 

Der oprettes et lokalt sekretariat. 

Sekretariat  
Funktion: Sekretariatet leder og koordinerer arbejdet og har råderet 
over diverse kontorfaciliteter som PC, kopimaskine m.m. 

Personale: Det vil være optimalt hvis sekretariatets medarbejdere har 
en naturfaglig baggrund som kommunens tekniske chef eller teknik- og 
miljømedarbejderen eller ditto ved amtet 

Sekretariatsstøtte: Friluftsrådet giver ikke støtte til sekretariatets opga-
ver. Det er op til de lokale kræfter at skaffe denne støtte andet sted. 
Det kan evt. være en lokalløsning, hvor amt(er) og kommuner i fælles-
skab afsætter de nødvendige midler. 
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Undersøgelser 
Til brug for udarbejdelse af visionen gennemføres undersøgelser af en 
lang række forhold: 

1. Landskabet og arealbindinger (landskabsanalyse), herunder 
afgrænsning 

2. De nuværende og potentielle naturværdier, herunder 
mulighederne for etablering af bedre sammenhæng mellem 
naturområderne 

3. De kulturhistoriske værdier 
4. De nuværende og potentielle muligheder for friluftsliv, formidling 

og turisme 
5. En samfundsøkonomisk og erhvervsøkonomisk analyse af 

etablering af en nationalpark. 
 
Alle disse forhold skal være præsenteret i den endelige rapport. 

Undersøgelserne vælges og udarbejdes således, at de også vil have 
værdi, selvom området ikke bliver udpeget som nationalpark. 

Styregruppen orienterer regelmæssigt Friluftsrådet om projektarbejdet.  

Citat fra igangsættelsesbrev: 

#Undersøgelserne skal udgøre et fyldestgørende grundlag for selve 
undersøgelsesprojektet, og dermed også kunne indgå i grundlaget for 
evt. senere beslutning om etablering af en nationalpark af en kvalitet, 
der også internationalt er overbevisende. Der lægges vægt på, at 
undersøgelserne, i det omfang det er muligt, koordineres med den 
kommende udarbejdelse af forvaltningsmål for Natura 2000 og 
Vandrammedirektivet.# 

For at opnå gode chancer til at komme i betragtning som en kommende 
nationalpark er udfordringen for undersøgelsesområderne således at 
matche det arbejde og de krav der stilles til nationalparkpilotprojekterne 
(jævnfør ovenstående citat). 

Bemærkninger 
Ad 1) Der vil i høj grad kunne bygges på amtets undersøgelser. Et 
potentielt nationalparkområde vil muligvis være større end det 
undersøgte, da omliggende kommuner måske ikke har indgået i 
undersøgelsesområdet. I visionen beskrives summarisk de potentielle 
muligheder uden for undersøgelsesområdet. Inddragelse af IUCN-
kategorier og ”syltetøjsmodellen”. 

Ad 2) Der tages udgangspunkt i den aktuelle viden om beskyttede 
områder inden for undersøgelsesområderne. Brug af IUCN-modellen. 

Ad 3) Der høstes af den erfaring og viden der opnås i andre 
undersøgelsesområder og nationalparkpilotprojekter.   
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Spørgsmål til undersøgelsesområderne 
Kunne man forestille sig at flere kommuner (og amter) indgik i 
projektet? 

Økonomi. 
1) Sekretariat 

Der nedsættes et sekretariat, der betales af amt og /eller 
kommune(r).  

2) Borgerinddragelse og information 
Der kan afholdes debat- og informationsmøder, 
arbejdsgruppemøder, åbent hus arrangementer, ekskursioner, 
udarbejdelse af særskilt information til fx lodsejere, formidling i 
form af publikationer, foldere m.m., hjemmeside, annoncer m.m. 
Der kan søges midler til dette i Friluftsrådets tipsmidler. 

3) Undersøgelser og dokumentation 
Undersøgelserne bør i høj grad bygge på i forvejen kendte 
informationer i amter og kommuner. Undersøgelserne skal 
dække områderne natur og landskab, kulturværdier, friluftsliv, 
turisme, formidling, erhverv og bebyggelse. 
Der kan søges midler til dette i Friluftsrådets tipsmidler.  

4) Fysiske projekter.  
Stier, støttepunkter m.m. Der kan søges midler til dette i 
Friluftsrådets tipsmidler. Velfærdspuljen også i Friluftsrådet, 
Fødevaredirektoratets tilskud til naturplaner.  

 
Udarbejdelse, trykning m.m. af afsluttende rapport kan søges i 
Friluftsrådets tipsmidler. 
 
Hvordan kan Friluftsrådet støtte? 
Udover støttemulighederne nævnt under økonomi kan Friluftsrådet give 
konsulentstøtte i form af:  
 
Opstart: 

• Ved indledende møder, hvor Friluftsrådets visioner og 
forventninger til undersøgelsesprojekter fremlægges. Hjælp til 
nedsættelse af styregrupper, kontakt til kommuner m.m. 

• Opstartspakke med diverse dokumenter som bl.a. er hentet fra 
pilotprojekterne, Friluftsrådets forventninger m.m. 

• Hjælp til opstartskonference for undersøgelsesområderne. Fagligt 
input, definitioner, indhold m.m., information om pilotprojekter. 

 
Under arbejdet: 

• støtte til processen og udvikling af indhold, deltagelse i 
styregruppemøder. Dele information med mere fra 
nationalparkpilot projekterne samt andre undersøgelsesområder. 

• Arbejdskonference, information om pilotprojekter. 
• Elektronisk diskussions- og informationsforum. 
• Rejseholdet. 
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Afslutning: 
• Støtte til at udfærdige indholdet af rapport med undersøgelser 

som bilag. 
• Konference for offentliggørelse og overrækkelse til minister 

 
For at undgå misforståelser og have de rette og samme forventninger 
mellem Friluftsrådet og styregruppen er det vigtigt at få afklaret disse 
ved igangsættelsen.   
 
Baggrundsinformation 
Følgende dokumenter kan være værdifuldt baggrundsstof i forbindelse 
med opstarten af arbejdet 

• Friluftsrådets vision for en nationalpark 
• DN’s folder om nationalparker 
• Udviklingsforløb fra Wilhjelmudvalget til nationalpark  
• Evaluering af borgerinddragelse  
• Biologiske undersøgelser i pilotprojekter for nationalparker  
• Notat om Natura 2000 og pilotprojekter for nationalparker  
• Notat om IUCN’s kategorier for beskyttede områder og 

pilotprojekter for nationalparker  
• Oplæg til undersøgelser af friluftsliv  
• Oplæg til undersøgelser af kulturhistoriske værdier, notat, og 

idekatalog  
• Rejseholdet (folder)  
• Friluftskortet  
• Bilag 1: IUCN’s kategorier for beskyttede områder 
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5.2 Sammensætning af styregruppe og 
arbejdsgrupperne 

Se også organisationsdiagram bilag 5.4 

Styregruppe: 
Formand Borgmester Viggo Nielsen 

 Borgmester Kent Skaanning 

 Borgmester Jørgen Chr. Jørgensen 

 Borgmester Torben Nørregaard 

 Amtsrådsmedlem Bent Ove Pedersen 

 Amtsformand for 
Friluftsrådet 

Niels Erik Jørgensen 

   

 -har det overordnede projektansvar – og bærer det færdige budskab til 
Miljøministeren. 

 
Medlemmer i øvrigt Stedfortræder Repræsenterer 

Andreas Bjerregaard Lone Andersen Jordbrugserhverv, føde- og 
servicevirksomheder, 
råvareforsyning m.v. 

Bjarne Ellgaard Steen H. Jensen Industri, håndværk, bosætning 
m.v. 

Hans Ole Jessen Kim Clausen Kulturhistorie, 
museumsvirksomhed, uddannelse 
m.v. 

Anni Hornum Klaus Nielsen Turistudvikling, turisterhverv m.v. 

N-E. Jørgensen Poul Henning 
Knudsen 

Friluftsliv, naturbenyttelse m.v 

Jette Clemmensen  Naturbeskyttelse, den vilde flora 
og fauna, sportsfiskeri 

Tage Bjerg Ole L. Pedersen Jagt- og fritidsfiskerinteresser, 
adgangsforhold, vildtpleje i 
jordbrugs- og naturområder 

Lars Foged Alice Graugaard Øvrige borger- og brugerinteresser 

Som lodsejerrepræsentant inviteres (observatør): 

Ulrik Lorenzen, Skovrider Marianne Linnemann Bistår med faglig information 
rådgivning vedr. Skjern Å-
projektområdet, relationer til 
Skov & Naturstyrelsen m.v. 
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Sekretariatsgruppe: 
Hanne Hindbo Borgmestersekretariatet i Skjern Kommune 
Torben Jakobsen Planlægger, Skjern Kommune 
Bent Foldager Teknik & miljø, Egvad Kommune 
Frank Rahn Egvad Kommune 
Mette D. Koch Aaskov Kommune 
Ove Mortensen Videbæk Kommune 
Eva Kanstrup Ringkjøbing Amt 
Erik Skibsted Ringkjøbing Amt 
Karsten Bækgaard/ Karin 
Kristensen 

Den Regionale Udviklingsenhed, Ringkøbing Amt 

Niels Stidsen Projektkonsulent 
Torben Egeberg Skjern-Egvad Museum 
 
Som faglig resurse indbydes: 
Niels Lisborg Skjern Å-projektet/ Skov & Naturstyrelsens aktiviteter i 

området 
Marianne Linnemann Skjern Å-projektet/ Skov & Naturstyrelsens aktiviteter i 

området 
Steen Hedemann Kommandant i Borrislejren 
  

5.2.1 Sammensætning af arbejdsgruppen: Natur og 
Landskab 

Navn Navn 

Erik Skibsted Torbjørn Tarp  

Svend Aage Mortensen Niels-Erik Jørgensen  

Per Baand  Bo Boysen Larsen  

Jette Clemmensen  Poul Henning Knudsen   

Jens Hasager Kirk  Egon Søgaard  

Ole Tolstrup  Ivar Kristoffersen  

Gert Thorhauge Andersen  Hans Henrik Danielsen 

Tage Madsen  Erling Frost 

Claus Mathiassen  Jan Buhl Larsen  

Paul Sørensen  Mogens Gade  

Birger Randeris  Henning Nielsen  

Henning Willumsgaard Johann Rickers 

Niels Rasmussen  Børge Vistisen  

Andreas Bjerregaard  Eckardt Sibenthaler  

Gert Alsted  Søren Green  
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5.2.2 Sammensætning af arbejdsgruppen: Friluftsliv 

Navn Navn 

Ole L. Pedersen  Peter Toftgaard  

Peter Nissen  John Danielsen  

Sigvald Graversen  Karsten Sørensen  

Flemming Madsen  Torben Markussen  

Jens Steen Winding  Niels Vendelbo  

Jens Bundsgård  Jette Clemmensen  

Claus Mathiasen  Anker Clausen  

N. E. Jørgensen  Ole L. Christensen  

Jakob Konnerup  Edvard Kristensen  

Torben Jakobsen  Magnus Moesgård  

Tage Bjerg  Charly Kristensen  

Poul Henning Knudsen  Kim Clausen  

Ingrid Mikkelsen  Per Hansen  

Henning Bøndergaard  John Jespersen  

Marianne Christiansen  Jesper Vestergård  

Karin Heide Jensen  Keld Vinther  

Søren Christensen  

 

5.2.3 Sammensætning af arbejdsgruppen: 
Kulturhistorie 

Navn Navn 

Tony Christensen Tage Sylvestersen 

Martin Poulsen Jens Holt 

Henry Olesen Hans-Ole Jessen 

Niels Erik Jørgensen Niels Nørskov Stidsen 

Hans Christian Tylvad Hanne M. Pedersen 

Mads Rahbek Jensen Per Mikkelsen 

Niels Åge Thomsen Kim Clausen 

Bertel Jensen Torben Egeberg 

Christian Rahbek 

Sekretariat: 

Skjern-Egvad Museum 
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5.2.4 Sammensætning af arbejdsgruppen: Erhverv 

Navn Navn 

Egon Søgaard Lone Andersen  

Martin L. Thysen  Mogens R. Brandt 

Gunner Kjær  Poul Pedersen  

Poul Jensen  N.H. Skovsgaard 

Bent Skals  Bjarne Ellgaard  

Hans Jørn Dahl  Niels Erik Jørgensen 

Niels-Erik Jørgensen Ib Karstensen 

Chr. Ager Jensen Henning Willumsgaard 

Christian Jørgensen Flemming Madsen 

Andreas Bjerregaard Flemming Kruse 

Kurt L.  Bøndergaard Karsten Bækgaard 

Ivar Kristoffersen Karin N. Kristensen 

Poul Jensen Niels Stidsen 

 

5.2.5 Sammensætning af arbejdsgruppen: Formidling, 
Markedsføring og Turisme 

Navn Navn 

Frank Juel Rahn  Birthe Høst  

Bent Foldager  Peter Carstensen  

Jakob Konnerup  Søren Nørgaard  

Niels Noe  Marianne Lindemann  

Niels Møller Hansen  Ole Møller  

Frank Schierff  Else Marie Lehmann  

 

 



122 Undersøgelsesprojekt Nationalpark Skjern Å   

5.3 Rammebudget (revideret) 
Specifikation 

Aktivitet Beløb  *) Finansiering 
A. Sekretariat   
Sekretariatsfunktioner, 
inkl. faglig bistand 

1.200.000 
(svarende til 

ca. 2 
årsværk) 

Amt og kommuner 
 

   
B. Borgerinddragelse og information   
Borgerinddragelsesaktiviteter 400.000 Friluftsrådet  
Annoncering, tryksager og programmer 20.000 Friluftsrådet 
Idé værksteder og seminarer 60.000 Friluftsrådet 
”Fremtidsværkstedet” 140.000  Indenrigsministeriets 

Landdistriktspulje 
   
C. Undersøgelse og dokumentation   
Supplerende visionsudvikling, 
analysedesign mv. 

180.000 Friluftsrådet 

Udarbejdelse af analyser 700.000  Friluftsrådet 
Udarbejdelse af dokumentation og 
slutrapport 

120.000 Friluftsrådet 

Videnindsamling og studieture 100.000 Friluftsrådet 
Masterplan for Skjern Å området  Skjern og Egvad kommuner 
Miljødokumentation, svinebrug  Diverse 
   
D. Fysiske projekter   
Pumpestation Nord 50.000 Amtskommunen 
Etablering af to ”Spor i landskabet”   
Kulturmiljøet som ressource 800.000 Skjern/Egvad museum + 

kommuner 
Ganer Å, Vådenge projekt 1.300.000 Skjern kommune m.fl. 
Fugleområdet i turistudvikling 1.000.000 Amtet, EU m.fl. 
Fugletårn i Skjern Å området 60.000 Amtet 
Naturvejledning/naturværksted 80.000 Borris Landbrugs & Naturskole 
Laksecenter Albæk Mølle 1.500.000 Amtet m.fl. 
   
E. Evaluering   
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Finansieringsoversigt 
 

 
Undersøgelsesprojekt, Nationalpark- Skjern Å:  
Sekretariatsfunktioner 1.200.000 
Borgerinddragelsesesaktiviteter mv. 620.000 
Undersøgelse og dokumentation 1.100.000 
Samlet udgift kr. 2.920.000 
  
Finansieringsplan:  
Friluftsrådet  1.580.000 
Amtskommune og de to kommuner, øvrige 1.200.000 
Øvrig finansiering 140.000 
Finansiering i alt  kr. 2.920.000 
  
*) Alle beløb, ekskl. moms  
  
  
 
Ud over det anførte, bidrager Skjern-Egvad Museum med museumsfaglig                             
arbejdskraft med et anslået omfang på ca. et halvt årsværk. 
 

 



124 Undersøgelsesprojekt Nationalpark Skjern Å   

5.4 Organisations diagram for borgerinddragelse 
 

 ruppe: 
en              
ning           
 Jørgensen      
regaard 
edersen 
ørgensen 
erregaard 
aard 
essen 
m 
ng Knudsen 
mensen 

Sekretariatsgruppe: 
 
1. Hanne Hindbo  9.   Karsten Bækgaard/Karin Kristensen 
2. Torben Jakobsen  10. Torben Egeberg 
3. Bent Foldager  11. Niels Stidsen 
4. Frank Rahn 
5. Mette D. Koch 
6. Ove Mortensen    
7. Eva Kanstrup   
8. Erik Skibsted 

Kultur-
historien 
 
 
Kontakt- 
person: 
 
Torben  
Egeberg/ 
Kim Clausen 
tlf. 
97362343 

Er-
hvervs- 
livet 
 
Kontakt- 
person: 
 
Niels Stid-
sen 
tlf. 
96638224 

Frilufts-
livet 
 
 
Kontakt- 
person: 
 
Torben Ja-
kobsen 
tlf. 
96803610 

Formid-
ling, 
Mar-
keds-
føring, 
Turisme 
 
Kontakt- 
person: 
 
Frank Rahn 
tlf. 
97371828  
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5.5 Oversigt over arbejdsgrupperapporter og 
referencer 

5.5.1 Arbejdsgruppernes rapporter 
Arbejdsgruppen Natur og Landskabs samlede 
afrapportering og anbefalinger til Styregruppen 
9.maj 2005  
 
Undersøgelsesprojekt Nationalpark Skjern Å-  
Afrapportering af de biologiske analyser. 
Endelig udgave maj 2005. 
 
Landskabsanalyse Skjern Å Nationalpark  primo 2005 
 
Undersøgelsesprojekt Nationalpark Skjern Å                                     
Endelig rapport fra arbejdsgruppen om friluftslivet  
29. april 2005 

Kulturhistorien i Skjern Å Nationalpark 
Kulturhistorisk gruppes bidrag til afrapportering 
April 2005. 

Rapport fra arbejdsgruppen Erhvervslivet 
Undersøgelsesprojekt Nationalpark Skjern Å 
Maj 2005 

Samfundsøkonomisk analyse                                                           
Endelig Rapport juli 2005                                                                                 

Turisme, Formidling og Markedsføring. 
Undersøgelsesprojekt for Nationalpark Skjern Å.  
29. april 2005  

5.5.2 Natur og Landskab 
Referencer 
Amtssamarbejdet om VVM 2003: Emisssion af NH3 fra husdyrproduktion 
og deposition på naturarealer. Teknisk anvisning til beregninger i VVM-
screeningssager. November 2003. 

Andersen, J.M. (red.) 2005: Restaurering af Skjern Å. Sammenfatning af 
overvågningsresultater 1999-2003. Danmarks Miljøundersøgelser. 96 s. 
– Faglig rapport fra DMU nr. 531. 

Baagøe, H. 2005: pers. komm. 

Bundgaard, P. 2004: Overvågning af Skjern Å naturgenopretningen. 
Delprojekt 8, Vandløbsinvertebrater. Notat. 
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Christensen, P. K., Amphi Consult 2005: pers. komm. 

Dansk Pattedyr Atlas 2005: www.pattedyr.net 

Degn, H.J., Ringkøbing amt 2005: pers. komm. 

DMU 2000: Arbejdsrapport fra DMU nr. 131. Naturovervågning. 
Overvågning af rødlistede planter 1999. 

Glüsing, H., Ringkøbing amt 2005:pers. komm. 

Grell, M.B. 2002: Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2001, Dansk 
Orn. Foren.Tidsskr. 96 s. 43-66. 

Grell, M.B. 1998: Fuglenes Danmark, Gads Forlag 

Grell, M. & B. Rasmussen, 2003: Truede og sjældne ynglefugle i 
Danmark 2002, Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 97 s. 175-192. 

Heldbjerg, H. & M.G. Grell, 2002: Forslag til forvaltningsplan for den 
danske ynglebestand af Hjejle, Dansk Ornitologisk Forening. 

Madsen, T., Skjern-Egvad Museum 2005: pers. komm. 

Meltofte, H. og J. Fjeldså, (red.) 2002: Fuglene i Danmark, Gyldendal. 

Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen & Hærens Operative 
Kommando 1998: Borris Skydeterræn. Drifts- og Plejeplan 1998-2012. 

Miljøministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser 2005: Den danske 
Rødliste – opdatering 2004, internet version. 

Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen 2004: National 
forvaltningsplan for laks. 

Nielsen, H.H. 2005: Tyrebrøl under stjernerne. Fugle i felten, årg. 11 nr. 
2, s. 2-3. 

Nielsen, O.F. 1998: De danske guldsmede. Apollo Books. 

Nielsen, O.F. 2005: pers. komm. 

Nielsen, U.N. 2004: Koloniseringsevne af vegetative skud og frø hos 
Luronium natans, samt effekten af grødeskæring med henblik på 
fremtidig bevaring. Specialeafhandling, Biologisk Institut, Aarhus 
Universitet. 

Ringkjøbing amt 2002: Fiskene i Ringkøbing Amts vandløb. Status og 
udvikling 1088-2000. 
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Ringkjøbing amt & Miljøministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser og 
Skov- og Naturstyrelsen 2005: Samarbejdsprojekt om skarvregulering 
og fiskebestandene i de vestjysk fjorde. Nyhedsbrev 2. 

Pedersen, O., 2005: Borris Skydeterræn pers. komm. 

Stoltze, M. 1996: Danske dagsommerfugle, Gyldendal. 

Stoltze, M. og S. Pihl, (red.) 1998: Rødliste 1997 over planter og dyr i 
Danmark. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser og 
Skov- og Naturstyrelsen. 

Stoltze, M. og S. Pihl, (red.) 1998: Gulliste 1997 over planter og dyr i 
Danmark. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser og 
Skov- og Naturstyrelsen. 

Thorup, O. 1999: Engsnarrens Crex crex yngleforhold i kulturlandskabet, 
og artens fortid, nutid og eventuelle fremtid i Danmark, Dansk Orn. 
Foren. Tidsskr. 93 s. 71-81. 

Wind, P. 1993: Fredede arter i Danmark 7, URT 1993(4) s. 110-114. 

Øllgaard, B., Biologisk Institut, Århus Universitet 2005: pers. komm. 

Østergaard, E. 2001: Pomeransfuglens Charadrius morinellus forekjomst 
i Danmark 1981-1999. Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 95 s. 1-8. 

5.5.3 Friluftsliv 
Referencer 
Andersen, J. M., (red.), 2005: Restaureringen af Skjern Å, Danmarks 
Miljøundersøgelser, Faglig rapport 531. 

Kaae, B. C. og L. M. Møller, 2003: Holdninger og ønsker til Danmarks 
natur, Skov og Landskab 21. 

Jensen, F. S. 2003: Skov & Landskab, Vidensblad 6.1.8.  

Kaae, B. C., 2001: Skov & Landskab, Vidensblad 6.10.-2 . 

Ærø, T., 2005: Bosætning i yderområder, Statens 
Byggeforskningsinstitut (Skjern Kommune i samarbejde med Mercuri 
Urval A/S).  

Skjern Kommune, 1997: Tilfredshedsanalyse blandt tilflyttere, fraflyttere 
og indpendlere.  

Friluftsrådet: Fredsø Nationalpark - et visionsredskab.
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5.5.4 Kulturhistorie 
Referencer 
Clausen, K. et. al. 1992: Vestjyllands Økomuseum, udgivet af Skjern-
Egvad Museum. 

Egeberg, T. 2004: Høje og hjulspor i tusindvis: FRAM. Fra Ringkøbing 
Amts Museer, s. 44-51. 

Guide til oplevelser i Ringkøbing Amt 1992/93. FRAM. Ringkøbing Amts 
Museer 1993. 

Geodætisk Instituts kort i 1:25.000, papir- samt digital udgave. 

GIS-kort over eksisterende bebyggelser, trafikanlæg, vandområder, 
moser, enge, heder, plantager, brunkulslejer, dambrug, områder 
beskyttet af generelle, fredede og offentligt ejede områder, udarbejdet 
af Ringkøbing Amtskommune. 

Jensen, A.E., 2000: Oldtidsvejen – strategi for formidling af 
kulturlandskabet. Udgivet af Ringkøbing Amt. 

Jørgensen, M. og T. Egeberg, 2001: På Tværs af Skjern Å-dalen, 
Nationalmuseets Arbejdsmark, s.186-201.  

Jylland på Tværs, folder udgivet af bl.a. af Ringkjøbing, Vejle og Århus 
Amtskommuner, kommuner 2003.  

Kort fra 1848, Generalstabens Vanddistriktskort. 

Lidegaard, M., 1988: Ravvejen fra Vendsyssel til Frisland. 

Miljøministreriet/Skov- og Naturstyrelsen. 1988: Skjernådalen – en 
registrering af kulturhistoriske interesser. Internt notat. 

Målebordsblade i 1:20.000 fra omkring 1870. 

Regionplan rapporter, fredningsplan, rapporter om brunkulslejer, 
vandmøller og dambrug, udgivet af Ringkøbing Amtskommune. 

Rying, B. og G. A. Jensen, 1973: Vestjylland med det nordlige Vadehav. 
Gyldendals Egnsbeskrivelser. 

Skjern-Egvad Museum 1998: Supplement rapporten Skjernådalen fra 
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5.6 Liste over yderligere aktiviteter som er 
indgået 

5.6.1 Supplerende analyser 
Undersøgelsesprojekt Nationalpark Skjern Å                                     
Diskussions- og informationsmarked 22. januar 2005                                         
Fotorapport  

Målgruppeprofil; Undersøgelsesprojekt Nationalpark Skjern Å.            
Undersøgelse af lokalbefolkningen  april 2005. 

Evaluering af borgerinddragelsen i Undersøgelsesprojektet 'Nationalpark 
Skjern Å?'. Juni 2005 

Undersøgelsesprojekt Nationalpark Skjern Å -                                   
Naturvejledernes rejsehold - Idekatalog 15. april 2005. 

Undersøgelsesprojekt Nationalpark Skjern Å                                                      
Borgerinddragelse – Børn og unge                                                    
Udarbejdet af Naturvejleder Jakob Konnerup maj 2005 

Kortlægning af plejebehovet i nationalparkområdet –                                        
Ved konsulent Line Ankjær Andersen. 

Kortlægning af regulerede vandløbsstræk og kunstigt drænede områder. 
- Udført af Hedeselskabet. 
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6 Kortbilag
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6.1 Natur- og Landskabsgruppens forslag til 
udpegning af forvaltningsområder. Maj 2005 
Styregruppens forslag til forvaltningsområder
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6.2 Ejendomsforhold og erhvervsinteresser 
Se også Natur og Landskabsgruppens kort 15: Registreringer af marker, 
skove mv. 

6.2.1 Den langsigtede byvækstgrænse 

 

 

I den vestlige del af 
området nord for 
Lønborg begrænser 
den langsigtede 
byvækstgrænse 
byvæksten til at 
kunne foregå på 
bakkeøen og således 
ikke nede i ådalen.  

Nord for Tarm går den 
langsigtede 
byvækstgrænse ind i 
nationalparkområdet. 
Der er i 
Kommuneplanen (s. 
37) udlagt areal til 
forskellige typer 
erhverv i dette 
område. 
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Omkring Skjern er der 
lagt en langsigtet 
byvækstgrænse mod 
syd, øst, nord og 
delvist mod vest. 
Byvækstområdeet går 
ind i 
nationalparkområdet 
to steder i den sydlige 
del. 

 

I Sønder Felding giver 
den langsigtede 
byvækstgrænse plads 
til byvækst i 
nationalparkområdet 
nord for Skjern Å. 

 

Ved Hoven holder den 
langsigtede 
byvækstgrænse i 
store træk byvæksten 
væk fra 
Simmelbækken. 

 

Ved Skarrild 
begrænser den 
langsigtede 
byvækstgrænse byens 
udvikling i selve 
ådalen til at finde sted 
lige omkring vejen 
over ådalen. 
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6.2.2 Planlagte landeveje 
I regionplanen er der reserveret areal til en omfartsvej øst om Skjern og 
Tarm. Reservationen har været med også i tidligere regionplaner. 
Etablering af vejen er ikke undervejs i øjeblikket. 
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6.2.3 El- og naturgasledninger 
Nationalparkområdet gennemskæres flere steder af el-ledeninger – både 
400 og 150 KV. 
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6.2.4 Særlige følsomme landbrugsområder og 
Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 

Hvor det ønskes at højne naturkvaliteten og mindske udvaskningen af 
forurenende stoffer er der udpeget særlige følsomme landbrugsområder 
(SFL). Her kan der efter en konkret vurdering opnås tilskud til 
miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. SFL udpeges ofte i ådale og 
følgelig er en meget stor del af nationalparkområdet omfattet af SFL. 

 

 

 

 
Områder hvor der gives MVJ-tilskud (Primo 2005). 
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6.2.5 Graveområder 
Der udpeget Graveområder tre steder i området. I Graveområder kan 
der foretages råstofindvinding når der er opnået indvindingstilladelse, 
der omfatter en plan for efterbehandling af indvindingsområdet. 
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6.2.6 Skovrejsning og områder hvor skovrejsning er 
uønsket 

Størstedelen af nationalparkområder er udpeget som Område hvor 
skovrejsning er uønsket. Denne udpegning skal ses på baggrund af et 
generelt ønske hos Ringkøbing Amt om at holde ådale åbne og fri for 
tilplantning. 

 

 
Gul: Områder vor skovrejsning er uønsket. Grøn: 
Skovrejsningsområder. 
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6.3 Landskabskarakter-områder 
 

Landskabskarakterområderne er:  

1. Skjern Å 

2. Lønborg Hede. 

3. Dejbjerg Hede. 

4. Borris Hede  

5. Ejstrup Hede  
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6.4 Internationalt udpegede områder 
 

Internationale naturbeskyttelsesområder er udpegede for at beskytte 
bestemte flora- og faunaarter. Planlægning af ændret arealanvendelse, 
tekniske anlæg og lignende kan kun foretages hvis det ikke er i strid 
med de internationale naturbeskyttelsesområder. 

 

 

Se evt. også Natur og Landskabsgruppens kort 13: Forskellige 
områdeudpegninger. 
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6.5 Fredede arealer 
Mange steder i nationalparkområdet er der gennemført fredninger. De 
største fredninger er på Borris Hede og Lønborg Hede. 

 

 
 
Se evt. Natur og Landskabsgruppens kort 13: Forskellige 
områdeudpegninger. 
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6.6 Naturtyper §3 
Se Natur og Landskabsgruppens kort 12: Områder beskyttet i hht. 
Naturbeskyttelsesloven §3.  
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6.7 Vildtreservater 
Dele af Ringkøbing Fjord er reservat. For nationalparkområdet betyder 
det, at der i et lille areal længst mod vest er begrænsninger på jagt, 
færdsel og sejlads. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se også Natur og Landskabsgruppens kort 13: Forskellige 
områdeudpegninger.  
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6.8 Arealer omfattet af Arbejdsgruppen Natur og 
Landskabs forslag til styrkelse af naturen 

Arealerne, der primært er omfattet af forslag til styrkelse af naturen, 
ligger indenfor forvaltningsområde 1 og kan ved frivillige aftaler også 
etableres indenfor forvaltningsområderne 2 - 4.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Undersøgelsesprojekt Nationalpark Skjern Å 145 
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6.9 Eksisterende og potentielle 
publikumsfaciliteter (inkl. formidling) 
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6.10 Kulturhistoriske værdier og kulturmiljøer 
Se Kulturhistoriegruppens kort: Tema 1-7. 
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6.11 Registreringer af spærringer i vandløbene 
Se Natur og Landskabsgruppens kort 17. 

 


