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Dronefoto efterår 2020 - Søren Friese.

Kortudsnittet viser de ca. 55 hektar landbrugsjord, 
som var omfattet af naturgenopretningsprojektet 
Ekkodalens Moser (2018-2020). Området har tidligere 
været vådområde, men blev i 1900-tallet drænet for at 
indvinde ny landbrugsjord. I 2018 besluttede regering-
en at afsætte penge til, at Naturstyrelsen kunne gen-
skabe vådområderne ved Ekkodalen. Året efter lykke-
des det at opkøbe både landbrugsjorden, Vallensgårds 
Mose og den privatejede del af Ekkodalen, så projektet 
kunne gennemføres.

De mest synlige tiltag i området er omlæggelsen af 
Læsåen til vandløbets tidligere forløb forbi Egeholm 
samt anlæggelsen af en række nye vandhuller. Læså-
ens omlægning giver forbindelse fra Ekkodalen til 
Østersøen til gavn for bl.a. havørreden. Vandhullerne 
vil give bedre forhold for padder, insekter og fugleliv.

For at omdanne landbrugsjorden til våd eng er en 
lang række dræn og en pumpe blevet afbrudt, så 
overfladevandet bliver på arealet. Da markerne tidli-
gere er blevet gødet vil der blive høstet hø på engene 
i en årrække for at trække næringsstoffer ud af jorden, 
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så det rige planteliv fra Vallensgårds Mose i fremtiden 
får mulighed for at brede sig til området. På længere 
sigt er det planen, at arealet skal afgræsses med kvæg 
for at holde det åbent.

Det var en del af naturgenopretningsprojektet at øge 
tilgængeligheden, så det nye naturområde kan ses af 
offentligheden. Derfor er der også anlagt nye, gode 
stier gennem Ekkodalen og et udsigtspunkt på Ege-
holm, hvorfra de nye naturarealer kan ses.

Navnet
Efter sidste istid lå Bornholms største indsø her i om-
rådet. Den omfattede både de 55 hektar landbrugs-
jord og vådområderne Udkæret, Vallensgårds Mose 
og områder syd herfor, og Egeholm og Bøgeholm var 
øer i søen. På de første kort over Bornholm ser man 
stadig en sø i området, som kaldtes Vallenskier (Val-
lenskær). Betegnelsen kær kunne tyde på, at det har 
været et vådområde med sø og våde enge. Natur-
styrelsen har valgt at genoplive det gamle navn, og 
kalder derfor det nye naturområde for Vallenskær.
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