
 

Den 23. marts 2009 
 
 

Ny folder om Søby Brunkulslejer uddelte til tu-
sindvis af gæster i weekenden 
 
 
Omkring 15. februar skete der en større sætning på Skov og Naturstyrelsen Midtjyllands are-
aler i Søby Brunkulslejer. 

På baggrund af den store interesse for området og det seneste skred har Skov- og Natursty-
relsen udarbejdet en folder om området. Den nye folder blev uddelt til de omkring 700 frem-
mødte til søndagens guidede tur, rundt i området.  

Folderen beskriver brunkulslejernes historie og hvordan udvindingen af brunkul har ændret 
området. Et afsnit i folderen omhandler skredet i februar 2009. Ligeledes gives der gode råd 
til færdsel i området. Folderen findes på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside 
http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Foldere/ 

De seneste 3 uger har Skov- og Naturstyrelsen Midtjylland derfor afholdt 4 guidede ture ind i 
skredområdet, så interesserede har kunnet se resultatet af de voldsomme begivenheder 
uden at bringe sig selv i fare. 
 
De fire ture har tilsammen guidet knap 2000 besøgende igennem det spændende område. 
Den store interesse har været overvældende og viser at danskerne er meget interesserede i 
naturfænomener som dette. Der er tidligere omkommet mennesker i forbindelse med skred i 
brunkulslejerne, men det er heldigvis ved at være længe siden, at skred har kostet menne-
skeliv. 
 
Skredområdet er godt 10 hektar stort og vidner om områdets spændende dynamik.  
Indtil jordskredet har området fremstået som et højtliggende, ret åbent og kuperet landskab 
med opgravet materiale (”tipper”) fra de gamle brunkulsgrave.  
 
I dag har området totalt ændret karakter. Brudkanterne viser flere steder, at terrænet er fal-
det lodret 2-5 meter, og mange træer er væltet ned. Store dele af området er overskyllet med 
sand og brunkulsstøv. Skredet har påvirket to søer, og isen på søerne blev brudt op og flere 
steder smidt langt op på land. Endvidere er der opstået 20 til 30 nye øer i området. Jord og 
træer er skredet ud i søen, og mange træer står nu i vand til langt op ad stammen. 
 
 
Yderligere oplysninger:       
Skovfoged Hans Jensen, tlf. 51 56 17 76 


