DAGENS PROGRAM
KL. 06.30: Lakse-Ekspressen afgår fra Københavns Hovedbanegård – der serveres morgenmad i
toget.
KL. 09.27: Lakse-Ekspressen ankommer til Esbjerg Station. Her bliver du modtaget af medarbejdere fra Skov- og Naturstyrelsen og medlemmer af Skjernådalens Lystfiskerforening, som tager
dig med i turistbus til Naturcenter Skjern Å, der ligger i Albæk mellem Skjern og Borris.
KL. 10.45: Ankomst til Naturcenter Skjern Å.

KL. 18.30: Afgang med bus fra Naturcenter Skjern Å til Esbjerg Station.
KL. 19.30: Bus ankommer til Esbjerg Station.
KL. 19.42: Lakse-Ekspressen afgår fra Esbjerg Station.
KL. 22.53: Lakse-Ekspressen ankommer til Københavns Hovedbanegård.

OBS:
Toget standser ved alle stationer mellem Københavns Hovedbanegård og Esbjerg Station.

Knæk og bræk!
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KL. 18.00: Fiskeriet slutter.

Foto: VisitDenmark, Danmarks Sportsfiskeriforbund, Niels Dahlin Lisborg

EFTER FROKOST: Fiskeriet begynder. Skov- og
Naturstyrelsens medarbejdere og medlemmer af
Skjernådalens Lystfiskerforening står til rådighed
med tips og idéer til både spinne- og fluefiskeri. I
løbet af eftermiddagen kan du udover at fiske
også besøge Danmarks Center for Vildlaks eller se
udstillingen om Skjern Å på Naturcenter Skjern Å.

Tryk: Fihl Jensen

KL. 11.00: Frokost. Fortvivl ikke, hvis du har glemt madpakken... Skjernådalens Lystfiskerforening
sælger både mad og drikke.

Velkommen ombord på Lakse-Ekspressen! Du er
lige nu på vej til et Danmarks bedste laksevande,
nemlig Skjern Å. Den særlige laksestamme i åen
var for få år siden ved at uddø. Men nu springer laksen atter! Lystfiskernes fangstrapporter
fortæller om den bedste sæson i mands minde.
Lakse-Ekspressen er Skov- og Naturstyrelsen
og DSBs bidrag til Lystfiskeriets Dag, som
Danmarks Sportsfiskerforbund står for. Vi
kører dig direkte til Skjern Å! Toget
er fremme i Esbjerg kl. 09.27. Når vi
ankommer, bliver du hentet af
medarbejdere fra Skov- og Naturstyrelsen og medlemmer af
Skjernådalens Lystfiskerforening,
som tager dig med i bus direkte
ud til fiskeriet… Find flere informationer om dagens program
på bagsiden af denne folder.

Mere natur til danskerne
Man skal fremover kunne hive en laks i land eller se skestorke og traner ved daggry mange flere steder i landet.
For danskerne skal have flere naturoplevelser, som dem
Skjern Å og Skjern Enge kan byde på. Dét er målet for
Skov- og Naturstyrelsens naturindsats de næste år med at
genoprette den danske natur.
Vi har erfaring for, at det virker, når for eksempel åer,
søer og enge genoprettes. Her er Danmarks største naturprojekt – Skjern Å – et eksempel på, at den vilde natur
kvitterer for de nye omgivelser. Samtidig tiltrækker Skjern
Å og Skjern hvert år tusindvis af besøgende, herunder
turister fra både ind- og udland, som ønsker en særlig naturoplevelse.
Den slags skal vi have mere af i fremtiden, og her i Skov- og Naturstyrelsen er vi i
fuld gang med flere større naturprojekter. F.eks. True Skov ved Århus, Vejle Ådal,
Holmegårds Mose ved Næstved – og genopretningen af stenrevet i det nordlige
Kattegat ud for Læsø
Med ønsket om endnu flere gode naturoplevelser i fremtiden.

levesteder for mange forskellige planter og
dyr.
Der er sat mere end 1.000 kreaturer, får og
heste ud på engene for at holde uønsket bevoksninger af siv, tidsler og krat nede. Dette
er til glæde for bl.a. de trængte engfugle og
den særlige flora, der knytter sig til engene.
Læs mere på www.skjernenge.dk

Fisk, fugle og andre dyr

Laksen i Skjern Å
Jo, Skjern Å er utvivlsomt et af de bedste
laksevande i Danmark. Det hænger tæt sammen med det omfattende naturgenopretningsprojekt, som Skov- og Naturstyrelsen
har gennemført i og ved Skjern Å. Laksene
har igen fået gode betingelser med renere
vand, masser af skjulesteder, bedre fødemulig-heder og nye gydebanker af sten og
grus, hvor de kan yngle.
Siden oldtiden er Skjern Å-laksen – efter
et til fire år i Atlanterhavet – vendt tilbage til
åen for at gyde. DNA-analyser har vist, at
den nuværende Skjern Å-laks tilhører den
oprindelige laksestamme, man tidligere troede var uddød.

Historien om Skjern Å
Først var den bugtet, så blev den rettet ud.
Og så blev den bugtet igen... Historien om
Skjern Å bliver ofte fremstillet som lidt af en
farce, men der er – og har altid været – en
mening med ”galskaben”.
Skjern Å-dalen og dens enge har igennem mange hundrede år været et vigtigt
aktiv. Ådalens frodige enge gav græs til kreaturerne om sommeren og godt hø til vinteren. Vandet var dog til tider ubereg-neligt,
og åen gik ofte over sine bredder. For at
undgå oversvømmelser blev der bygget diger, men først i 1960erne lykkedes det at
tæmme åen og afvande 4.000 ha. jord.

Den største afvanding i Danmark nogensinde betød, at de ferske enge blev omdannet til store givtige kornmarker, der blev en
økonomisk gevinst. Selve Skjern Å blev ført
over i en nygravet, lige kanal, der hurtigt
kunne lede vandet ud i Ringkøbing Fjord.
Den uregerlige å var blevet tæmmet. Men i
de følgende år viste det sig, at der også var
en bagside af medaljen. Levevilkårene for
planter, fugle og andre dyr, der før levede i
åen og på de tilstødende, ferske enge, blev
radikalt ændret – og mange af dem forsvandt
helt fra området.
I 1987 besluttede Folketinget, at det skulle
undersøges, hvordan naturen kunne genskabes. Og i 1998 blev loven om Skjern Å
Naturprojekt vedtaget. Åen skulle genslynges!

Naturgenopretningsprojektet
I 2002 afsluttede Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks til dato største naturgenopretningsprojekt, nemlig Skjern Å-projektet. I
forbindelse med projektet, der blev begyndt
i 1999, blev der flyttet 2,7 mio. kubikmeter
jord svarende til en ubrudt række af lastvogne med jord fra Skjern til Rom i Italien.
Der blev udgravet ca. fire kilometer nye åløb
– og åens hovedløb i projektområdet er udvidet fra 19 til 26 kilometer.
I dag slynger Skjern Å sig i sin gamle form
og omgives af våde enge, som er attraktive

Fugle- og dyrelivet ved Skjern Å er et kapitel
for sig. Siden naturgenopretningsprojektets
afslutning i 2002 er det gået fremad for en
lang række arter i området.

Knæk og bræk!

FISK: Udover laks er der også en masse andre

fisk i Skjern Å, bl.a. havørreder, helt, ål, lampretter, knuder, skrubber og skaller.

Hans Henrik Christensen,
Direktør, Skov- og Naturstyrelsen

FUGLE: Særligt fuglene har kvitteret for det

genskabte landskab. F.eks. besøger tusindvis
af gæs og ænder hvert år området sammen
med mange arter af vadefugle. Den sjældne
hejrefugl rørdrummen er vendt tilbage som
ynglefugl. Det samme gælder de hvide skestorke, der er blevet en af områdets seværdigheder. Hvert år ses der både traner og ørne i
Skjern Enge, f.eks. havørnen.
PATTEDYR: Der lever et væld af pattedyr i
Skjern Enge. Et eksempel er odderen, der for
bare få år siden var tæt på at uddø herhjemme.
Kronhjorten, Danmarks største landlevende
pattedyr, kan også ses i ådalen. I den anden
ende af skalaen findes dværgspidsmusen, der
er Danmarks mindste pattedyr.

stier. Du finder også to naturcentre, primitive
overnatningspladser, fugletårne, 27 parkeringspladser og en masse andet – og det hele
er gratis at bruge.
Skov- og Naturstyrelsen arrangerer guidede
ture i området – men du kan selvfølgelig også
tage ud på egen hånd. Du kan bl.a. finde
vandretursfoldere over området på vores
hjemmeside www.skovognatur.dk.

Vidste du at…
•

•

Friluftsliv og naturturisme
Området langs åen, Skjern Enge, er rig på
oplevelser – uanset om du ønsker at fiske, se
på fugle, sejle med kano, køre på cykel, ride
eller vandre.
Der er ca. 50 km såkaldte naturtrampestier
i området. Skov- og Naturstyrelsen har endvidere etableret en lang række cykel- og ride-

•

Skjern Å lagde vand til, da en lystfisker i
1954 fangede Danmarks hidtil største
vildlaks: 26,5 kg og 136 cm.
I 1997 fik en lystfisker fra Tarm en noget
udsædvanlig fangst i Skjern Å: nemlig
192 sølvbægre, som var tyvegods!
Genslyngningen af den nedre del af
Skjern Å (1999-2002) er Danmarks største naturgenopretningsprojekt til dato.

