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                                                                                                                            PHM 
 
Notat 
 
Om Styg Bæk på Lønborg Hede – og muligheden for at genskabe et mere 
oprindeligt forløb nederst på heden 
 
 
1.Sammendrag 
Inden for Lønborg Hedes nuværende område skete den første udretning af Styg Bæk 
for mere end 200 år siden.  
Senere udretninger og sænkninger af vandløbets vandspejl på Lønborg Hede er ifølge 
gamle kort især sket inden 1930-erne og er tilsyneladende afsluttet før 1954. 
 
Det anbefales, at der på den nederste del af Styg Bæks forløb på Lønborg Hede sker 
en genskabelse af denne del af bækkens oprindeligt slyngede forløb.  
Det kunne ske ved ca. 80 meter opstrøms underløbet ved Fjerbækvej at etablere et ca. 
1,5 meter højt og ret langt stryg med et passende fald af hensyn til vandrefisk, 
herunder bæklampret (Lampetra planeri). 
 
Oven over stryget kunne på en ca. 400 meter lang strækning af Styg Bæks nuværende 
forløb ske en tilbagelægning af bækken til dens oprindelige forløb, således som det 
fremstår i terrænet og på ortofotos fra 1954.  
En sådan naturgenopretning imødekommer intentionerne i Natura 2000 beskyttelsen 
af naturtyper og arter i området. 
En sådan restaurering af en del af det udrettede vandløb med dertil hørende hævning 
af vandspejlet vil tillige formindske en del af den hidtidige udledning af okker.  
 
 
2. Historisk gennemgang af Styg Bæks forløb 
Efter istidens afslutning har bækken formentlig i årtusinder haft stort set den samme 
vandføring som i dag og et naturligt slynget forløb mellem morænebakkerne fra 
næstsidste istid.  
 
Vandløbet, der i dag hedder Styg Bæk, har oprindeligt haft et ca. 7 km langt forløb til 
Ringkøbing Fjord fra Aalbæk Eng øst for Bjerregårdsvejs nordlige del. 
Da der ikke i nærheden af Aalbæk Eng findes andre stednavne, som kan have givet 
engen sit navn, må det antages, at Styg Bæk tilbage i historien - i lighed med flere 
andre, danske vandløb - har båret navnet, Aalbæk. Navnet har afspejlet, hvilken 
værdifuld naturressource ålen var i årtusinder. 
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På de originale matrikelkort fra 1792 (Lønborg Hovedgård, Lønborg) kan i den 
nordlige del af Bredkær konstateres en sandsynlig afstemning af matrikelkortet med 
en lineær udretning af vandløbet på en ca. 270 meter lang strækning.  
Fordelingen af matrikelnumre opstrøms denne udretning tyder på, at bækken gennem 
Bredkær og syd for rækken af små matrikler havde et mere slynget forløb end i dag. 
Sandsynligvis er denne første udretning af vandløbet sket for at opnå en mere rationel 
udnyttelse af de tilstødende enge. 
 
Videnskabernes Selskabs kort fra 1803 er i en målestok, der ikke egner sig til 
konstatering af mindre vandløbsreguleringer. 
 Men det fremgår, at bækken krydses af to veje, henholdsvis hvor Fjerbækvejs 
nuværende underløb er samt betydeligt længere mod vest ved Stygge Gård .  
 
På de såkaldte høje målebordsblade fra 1871 kan udretningen fra matrikelkortet i 
1792 måles til at være ca. 300 meter lang. Og det fremgår, at bækken nedstrøms den 
nævnte udretning også er blevet udrettet på en godt 200 meter lang strækning før 
Fjerbækvej, men enkelte, markante slyngninger er endnu bevaret. 
  
På de såkaldte lave målebordsbade fra 1930-erne er der på den samme strækning af 
vandløbets nedre del før Fjerbækvej sket en yderligere forlægning af Styg Bæk nord 
for og parallelt med den ca. 300 meter lange udretning, idet den første udretning 
hermed bliver reduceret til en grøft. 
 
På ortofotos fra 1954 er det tydeligt, at de sidste udretninger er blevet gennemført for 
den del af vandløbet, der ligger mellem den gamle udretning ( fra før 1792) og 
underløbet ved Fjerbækvej. 
 
 
3. Aktuelt om Styg Bæk og vandløbets status 
I nyere tid er vandløbets øverste del blevet forlænget med grøfter, hvoraf den længste 
mod øst forløber omkring 1,5 km videre (på ejendommen ”Birkhede”) op til 
Brosbølvej.  
 
Det samlede tilløb fra Birkhede-ejendommen passerer under Bjerregårdsvej til 
mergelgravene vest for Bjerregårdsvej. Dette samlede tilløb rummer antagelig ikke 
nogen større trussel mod selve Styg Bæks vandkvalitet.  
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Fig. 1. Den sydligste af grøfterne (nyoprenset), som fra Birkhede ejendommen fører 
til mergelgravene (og derfra videre til Styg Bæk). Januar 2014. 
 
Grøfterne på Birkhede-ejendommen forløber nemlig overvejende gennem 
græsbevoksede arealer.  
Sandsynligvis sker der en vis selvrensning og sedimentation både i en sø på 
ovennævnte ejendom og i mergelgraven, inden vandet når til Styg Bæk. 
 

 
Fig. 2. Grøften, der samler vandet fra de dyrkede marker syd for mergelgravene. 
Sønden om mergelgravene løber grøften direkte til Styg Bæk. Januar 2014. 
 
En anden kunstig grøft (fig. 2), der forløber sønden om mergelgravene ved 
Bjerregårdsvej og afvander agerjorder syd herfor har vesten om mergelgravene et 
direkte tilløb til Styg Bæk. Dette tilløb rummer tilsyneladende en vis tilførsel af 
næringsstoffer m. m. (jfr. fig. 3).  
Det problem bør måske af hensyn til habitat-området og Styg Bæk håndteres senere. 
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Fig. 3. Sammenløbet mellem vandet fra markgrøften (nederst til højre - jfr. fig. 2) er 
mere uklart end vandet fra mergelgravene (øverst i billedet). Januar 2014. 
 

   
Fig. 4. Styg Bæk ca. 1000 meter nedstrøms mergelgravene (”den store skovfyr” 
markerer Bredkærs begyndelse).  Her indtil er vandspejlet ret dybt under bredderne.  
Bemærk vandløbets naturlige erosion i brinken. Jordhøjene i forgrunden vidner om 
tidligere tiders hårdhændede oprensning af bækken. Januar 2014. 
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3.1 Vandløbets fald 
Styg Bæk har fra det oprindelige udspring øst for Bjerregårdsvej og til udløbet i 
Ringkøbing Fjord et samlet fald på ca. 15 meter (jfr. målebordsblade og Ringkøbing-
Skjern Kommunes regulativ for vandløbets nedre del). 
På den ca. 3 km lange strækning, hvor bækken passerer igennem det statsejede 
habitatområde, Lønborg Hede, har vandspejlet fra mergelgravene og indtil underløbet 
ved Fjerbækvej syd for ”Jægergården” et fald på ca. 8 meter.  
 
På den første halvdel af strækningen (ca. 1500 meter) mellem Mergelgravene og den 
centrale del af Bredkær er faldet omkring ca. 3 meter. 
I selve Bredkær har Styg Bæk i vintertiden på en kortere strækning et vandspejl, der 
er i niveau med eller går over bredderne (jfr. fig. 5).  
Det er særligt udtalt i den del af Bredkær, hvor store krat af gråpil (Salix cinerea) 
efter vegetationsplejeprojektet er bevaret på nordsiden af vandløbet. De tørre dele af 
pilekrattet længere opstrøms er ofte dagsæde for krondyr og rådyr, men de vådere 
dele bruges også som sølepladser for krondyrene. 
 

 
Fig. 5.  I vinterhalvåret oversvømmer Styg Bæk (der her løber mod venstre) en godt 
100 meter lang strækning af Bredkær, hvor naturlige pilekrat er bevaret på nordsiden 
af bækken. Januar 2014. 
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På den sidste halvdel af strækningen (ca. 1500 meter) mellem Bredkær og Fjerbækvej 
er vandløbets fald ca. 5 meter (eller gennemsnitligt 0,33 meter pr. 100 meter). På 
denne strækning er vandløbets fald tilsyneladende størst på de sidste 400-500 meter. 
 

 
Fig. 6. Okkerudfældning mellem tuer i den del af Bredkær, hvor Styg Bæks vandspejl 
om vinteren oversvømmer dels krat af især gråpil (Salix cinerea) og dels åbne pletter 
med rigkær med tuer af mose-bunke (Descampsia cespitosa) samt forekomst af bl. a. 
vellugtende festgræs (Hierocloë odorata) og kær-tidsel (Cirsium palustre). 
Disse regelmæssige og naturlige oversvømmelse skaffer vandløbet af med en del 
jernforbindelser og okker på tilstødende arealer. Okker er som bekendt skadelig for 
fisk og andre vanddyr. Januar 2014. 
 
 
3.2 Okkerområde 
Styg Bæks afstrømningsområde er okkerpotentielt. På Fredningsstyrelsens 
registrering af fiskeinteresser i danske vandløb fra 1975 er Styg Bæk da også i sin 
helhed betegnet som okkerforurenet. 
 
 
3.3 Ørredudsætninger og forslag om genslyngning 
Styg Bæk har indgået i Danmarks Fiskeriundersøgelsers (nu DTU, Aqua) og 
sportsfiskernes udsætningsplaner for ørreder omkring Skjern Å systemet. 
Det beskrives således i 2004, at der endnu i 1996 blev ”- fundet en ganske lille 
selvreproduktion øverst i bækken, hvilket ikke er tilfældet længere.” 
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Under arbejdet med en evt. nationalpark i Skjern Å området holdt biolog Heine 
Glüsing (tidl. Rinkøbing Amt, nu Naturstyrelsen Ringkøbing) den 26. januar 2005 et 
foredrag om de fleste af vandløbenes potentialer.  
Heine Glüsing foreslog herunder netop en genslyngning af Styg Bæk for at forbedre 
vandløbets fysiske forhold.  
Han fortæller senere (januar 2014), at forslaget baseredes på et skøn af behovet og 
ikke egentlige undersøgelser. 
 
 

 
Fig. 7.  Styg Bæk ca. 80 meter opstrøms underløbet ved Fjerbækvej og ca. 100 meter 
nedstrøms vandløbets ”udspring” (station 5176) i henhold til vandløbsregulativet for 
bækken. Det kan tilføjes, at Styg Bæk opstrøms det regulativmæssige udspring er 
kategoriseret som” privat vandløb” ifølge regulativet.  
Bemærk det meget nedgravede vandløb, hvis vandspejl her ved maksimal 
vintervandstand er 1-2 meter under terræn. 
 
 
4. Fredning i 1970  
Fredningsnævnets og  overfredningsnævnets arbejde med fredningen af et 247 ha 
stort område af Lønborg Hede i 1969-70 nævner ikke specifikt Styg Bæk, men 
fredningssagen afsluttedes med en kendelse, hvori der generelt siges: ”Afvanding må 
ikke finde sted.” 
 
Overfredningsnævnet fastsatte desuden en ændring (vedr. løbenr. 6: Godsejer M. C. 
Vad, Lønborggård), der har relevans for Styg Bæks afløb fra mergelgravene.  
Det hedder således i fredningskendelsen (side 19): 
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”Det skal af hensyn til afvanding af arealer uden for fredningen være tilladt i 
forbindelse med en sænkning af vandstanden i mergelgraven på matr. nr. 2 a, 
Brosbølgårds jorder og 4 c, Vium hovedgård syd for det fredede til 15.00 D. N. N. at 
foretage den dertil fornødne uddybning af afløbsgrøften på en strækning af ca. 300 
meter i det fredede.” 
Denne bestemmelse om mergelgravens vandspejl og efterfølgende 300 meter af Styg 
Bæk har dog ingen betydning for det forslag til genskabelse af vandløbets nedre 
slyngninger på Lønborg Hede, som dette notat beskriver. 
 
5.  Natura 2000 område 
Lønborg Hedes statsejede del på 353 ha (ejeren er Naturstyrelsen, Blåvandshuk) er i 
sin helhed udpeget som habitatområde nr. 196. Det internationale beskyttelsesområde 
er samtidig Natura 2000 område nr. 73. 
På udpegningsgrundlaget for det pågældende habitatområde er af relevans for Styg 
Bæk især: 
 
Naturtyperne: 
3260 Vandløb 
4010 Våd Hede 
7140 Hængesæk 
6410 Tidvis vådeng 
 
Og den eneste dyreart på udpegningsgrundlaget er: 
1096 Bæklampret 
 
 
5.1 Truslerne mod områdets naturværdier 
Ifølge den offentlige Natura 2000-handleplan for Lønborg Hede fra 7. december 2012 
er de væsentligste aktuelle trusler (side 5): 
”Unaturlige vandstandsforhold som følge af afvandingsgrøfter og uddybning af Styg 
Bæk er en trussel for våd hede og hængesæk.” 
Det må være en forglemmelse, at den kunstige hydrologiske tilstand ikke også er 
nævnt som en trussel for vandløbet. 
 
 
5.2 Målsætning og indsats til gennemførelse af  Natura 2000-handleplanen 
Ifølge ovennævnte handleplan skal (side 5): 
”Styg Bæk sikres gode fysiske forhold og en god vandkvalitet med et varieret dyre- og 
planteliv.” 
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6.  Konkret forslag til genskabelse af Styg Bæks slyngninger på den nedre del af 
Lønborg Hede 
På baggrund af foranstående redegørelse om de historiske og aktuelle forhold ved 
Styg Bæk samt intentionerne i Natura 2000-handleplanen foreslås det, at der over en 
sammenlagt ca. 400 meter lang strækning af bækkens aktuelle forløb – startende ved 
et punkt ca. 80 meter (jfr. fig. 7) opstrøms underløbet ved Fjerbækvej - sker en 
tilbageførelse af vandløbet til dets oprindelige slyngninger, således som de endnu kan 
spores i terrænet. 
Dette eventuelle projekt på en delstrækning forhindrer ikke andre evt. fremtidige 
tiltag længere opstrøms i vandløbet. 
 
Ved startpunktet for denne delvise vandløbsrestaurering etableres et ca. 1,5 meter højt 
og vel mindst 20 meter langt stryg med passagemuligheder for vandrefisk, herunder 
bæklampret (arten på udpegningsgrundlaget). 
 
De oprindelige slyngningers oprindelige forløb inden for det nævnte område er 
markeret på kortbilag 1.  
Samtidig er disse gamle slyngningers fordybninger i terrænet i januar 2014 markeret 
med 1-1,5 meter lange plasticpinde med ca. 20 meters indbyrdes afstand. 
 
 
7. Lidt om projektets konkrete udførelse 
Etableringen og udformningen af det nævnte stryg bør ske efter inddragelse af 
kommunens fiske-biologiske ekspertise, da det er vigtigt, at stryget bliver passabelt 
for alle arter af vandrende fisk og andre migrerende vanddyr. 
 
På de tre strækninger af Styg Bæks nuværende, kanaliserede forløb, der ikke længere 
skal være vandførende, vil det formentlig opstrøms og nedstrøms i de enkelte, 
afkoblede forløb være hensigtsmæssigt at nedsætte egentlige, vandstandsende 
spunsvægge af vandfast krydsfiner – således som de f. eks. har været anvendt i LIFE 
projektet i Lille Vildmose. 
Ud mod vandløbet kunne træpladen afdækkes med en passende væg af sten og grus, 
mens spunsvæggen ind mod det afkoblede stykke af kanalen - samt hele 
kanalstykkets fremover inaktive fordybning - afdækkes med lokalt organisk 
materiale, der hensigtsmæssigt kan skrabes fra overfladen af de gamle slyngninger. 
 
Eftersom både grundvandspejlet omkring og vandføringen i vestjyske vandløb 
normalt er lavest omkring 1. september, så anbefales det, at det samlede arbejde 
gennemføres inden for en ret kort periode i august måned. 
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Til dette notat knytter sig efterfølgende kortbilag 1, der viser standpunkterne for 
fotos samt forslaget til det genskabte, nedre løb. 
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