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Velkomst v/Jes 
Projektets forhistorie er, at SNS har udarbejdet en drifts- og plejeplan for 
øvelsesterrænet, hvor en genopretning af Rosborg Sø blev foreslået. Dette 
ønske blev så en del af 1. runde af ’den særlige vand- og naturindsats’ (Mil-
jømilliard). Der blev udarbejdet en forundersøgelse, der skitserede 3 scena-
rier for genskabelse af en sø i området. 
 
Dette forslag blev drøftet med lodsejerne, dvs. Forsvaret (ejer 98 %) og de 
øvrige 9 lodsejere, på et møde den 25. april 2007. Her var stemningen posi-
tiv overfor at retablere søen, såfremt hængesækken/tidligere søbund ikke 
kom med op i små-flager. 
 
Forundersøgelsen blev senere kommenteret af MC Ringkøbing, som ikke 
var i stand til at afgøre på baggrund af forundersøgelsen, hvorvidt projektet 
vil være en forbedring af selve områdets biologiske forhold sammenlignet 
med udpegningsgrundlaget og de eksisterende biologiske forhold. Samlet 
er det Centrets vurdering, at de 3 scenarier vil forringe vilkårene for de eksi-
sterende naturtyper og arter, der knytter sig til størstedelen af arealet. Om-
rådet huser store bestande af arter, som de fleste steder i Danmark er hen-
vist til små og isolerede bestande i det fragmenterede landskab, hvor gene-
tisk drift synes uafvendelig. 
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Den 20. november afholdt Distriktet et møde med lodsejerne, MC Ringkø-
bing og de grønne organisationer. Her blev konklusionen,  

- at området må plejes i stedet for at blive oversvømmet,  
- at Distriktet må overveje, hvordan projektet kan gennemføres såle-

des, at der både opnås den ønskede natur (Habitatområde) og en fjer-
nelse af næringsstoffer og evt. okker, og 

- at Distriktet må overveje, hvis ovenstående ikke muligt, hvorvidt 
projektet skal opgives 

 
 
På besigtigelsen var Karen Thingsgaard, MC Ringkøbing, guide. 
 
Besigtigelsen 
Området blev besigtiget med udgangspunkt i to delområder (i nord og i den 
sydlige del af området), som omfattede hele bredden af dalen. 
 
Områdets forskellige naturtyper blev fundet, og det blev konstateret, at de 
forskellige habitatnaturtyper på den gamle søbund vokser i en mosaik, hvor 
det er vanskeligt at afgrænse de forskellige typer, idet de vokser ind i hin-
anden. 
 
I forhold til tidligere registreringer i området blev der ved denne besigtigelse 
konstateret, at den gamle søbund nord for jernbroen består af især rigkær 
med isprængte væld. Selv i nogle af de laveste områder er naturtypen 
vældpåvirkede rigkær. 
 
Området i øvrigt er også kendetegnet ved vældbetingede naturtyper, især 
rigkær. Habitatnaturtypen 7140 hængesæk findes i området, men i ret be-
grænset omfang og er betinget af den store tilførsel af kildevand. 
 
Diskussion 
Forsvaret serverede kaffe og kage i kantinen, hvor resultatet af besigtigel-
sen blev nærmere drøftet. 
 
Der var en generel støtte til MC Ringkøbings vurdering af områdets biologi-
ske forhold, som er refereret i velkomsten. 
 
Distriktet havde stillet flg. spørgsmål i velkomsten: 
 
Distriktet håber med besigtigelsen, at vi kan komme til en nærmere afklaring 
af spørgsmålet, hvorvidt det er muligt, at opnå begge kriterierne for et Mil-
jømilliard projekt, nemlig sikring af muligheden for at opnå gunstig beva-
ringsstatus for udpegningsgrundlaget samlet set og samtidig fjerne næ-
ringsstoffer fra området til glæde for Hjarbæk Fjord/Limfjorden? 
 
Der var enighed om, at der i den tidligere søbund havde udviklet sig en ve-
getation med habitatnaturtyper og –arter, som i hht. Miljømålsloven skal 
beskyttes, så det er muligt at opnå gunstig bevaringsstatus. Dette kan kun 
gøres ved at lysstille området gennem pleje.  
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En hævning af vandstanden er ikke egnet som den del af plejen, selvom der 
ikke dannes en fri vandflade (sø). En hævning af vandstanden vil ikke kun-
ne hæmme fremvæksten af pil. 
 
Svaret på spørgsmålet er således, at det ikke er muligt gennem et pro-
jekt at opnå begge kriterier for et ’Særligt Vand- og naturprojekt’. 
 
Jes oplyste, at Distriktet nu bla. med baggrund i resultatet af denne besigti-
gelse og drøftelse nærmere vil beslutte om projektets videre skæbne (ende-
lig opgivelse af projektet som et ’Særligt vand- og naturprojekt’ eller omfor-
mulering af projektet?).  
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Jes Philipsen Schmidt 
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