
 

Den 4. februar 2009   
 
 

Nyt om naturprojekterne for Vorgod Å og Fje-
derholt Å  
 
Skov- og Naturstyrelsen i Midtjylland og Herning Kommune arbejder videre med pla-
nerne om at gennemføre de to store naturprojekter for henholdsvis Vorgod Å og Fje-
derholt Å. 
 
Projekterne går overordnet ud på at forbedre vandløbskvaliteten, så åernes bestand 
af fisk sikres. Samtidig skal græsningen af engene langs åerne genoptages af hen-
syn til planter og fugle, og engene skal i vinterhalvåret blive vådere, så en del af ok-
keret og næringsstofferne i åernes vand vil blive fjernet. 
 
De 2 projekter finansieres af midler fra Regeringens Særlige Vand- og Naturindsats, 
som forvaltes af Skov- og Naturstyrelsen, og formålene med projekterne er sammen-
faldende med de krav, der stilles til de kommende vand- og naturplaner, som Herning 
Kommune skal udarbejde. 
 
Tirsdag den 3. februar 2009 havde Skov- og Naturstyrelsen og Herning Kommune 
indbudt lodsejerne inden for de afgrænsede dele af åerne og de grønne organisatio-
ner til et orienteringsmøde om naturprojekterne på rådhuset i Herning. 
 
På mødet, der havde over 50 deltagere, blev der gjort status for projektet og rede-
gjort for det videre arbejde. Stemningen på mødet var god, og der var stor spørge-
lyst. Ved aflutningen af mødet kunne chefen for Skov- og Naturstyrelsen Midtjylland, 
skovrider Poul Ravnsbæk, konkludere, at der er basis for at arbejde videre med pro-
jekterne.  
 
”Vi er fra Skov- og Naturstyrelsens side glade for, at der er basis for at arbejde videre 
med de 2 projekter, så vi forhåbentligt kan genskabe og sikre de store naturværdier i 
og ved åerne samt være med til at begrænse mængden af næringsstoffer, der via 
åerne bliver ledt ud til havet”, siger skovrider Poul Ravnsbæk. 
 
I den kommende tid vil alle lodsejerne ved de 2 åstrækninger blive besøgt at en kon-
sulent, der vil drøfte projekternes fordele og ulemper for de enkelte lodsejere.  
 
Det videre arbejde med projekterne organiseres af en styregruppe bestående af 
medarbejdere fra Skov- og Naturstyrelsen og Herning Kommune. Styregruppens ar-



   

bejde vil blive fulgt af en følgegruppe med repræsentanter for lodsejerne og de grøn-
ne organisationer. 
 
På www.skovognatur.dk/midtjylland kan man læse mere om projekterne, f.eks. om: 

- kvælstoffjernelse  
- forbedring af levevilkårene for planterne på engene ved afgræsning 
- forbedring af vandløbskvaliteten, bl.a. udlægning af gydegrus m.v., til sikring 

af fiskebestandene 
- begrænsning af okkerudledningen ved etablering af okkerbassiner (kun Fje-

derholt Å) 
- fjernelse af spærringer for fiskenes frie adgang ved at ændre eller fjerne dam-

brugsopstemninger (kun Fjederholt Å) 
- retablering af den første kilometer af Vorgod Å’s oprindelige løb 
- etablering af nye stier 

 
 
Yderligere oplysninger:     
Projektleder Jes Philipsen Schmidt, Skov- og Naturstyrelsen Midtjylland, tlf. 97 45 41 88 eller 
Midtjylland@sns.dk     
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http://www.skovognatur.dk/midtjylland

