
 

Den 24. februar 2009 
 
 

Guidede ture til skredområdet i Søby Brun-
kulslejer 
 
 
Omkring 15. februar skete der en større sætning på Skov og Naturstyrelsen Midtjyllands are-
aler i Søby Brunkulslejer. 
 
Efter de seneste dages omtale af skredet i medierne, har der vist sig stor interesse for at se 
skredområdet. Ansatte ved Skov- og Naturstyrelsen Midtjylland har kunnet konstatere, at 
mange i løbet af søndag og mandag har været i området, og der har bl.a. været færdsel på 
arealer, hvor der er stor fare for kviksand. 
 
Skov- og Naturstyrelsen Midtjylland har derfor besluttet at afholde to guidede ture ind til 
skredområdet, så interesserede kan få lov at se resultatet af de voldsomme begivenheder 
uden at bringe sig selv i fare. 
 
De to ture afholdes henholdsvis tirsdag den 3. marts kl. 16 og søndag den 8. marts kl. 15. 
Alle er velkommen og det er gratis at deltage. Mødestedet er ejendommen Mosegården, 
Brunkulsvej 17 mellem Søby og Søbylund. Kraftigt fodtøj anbefales.   
 
Skredområdet er i den sydlige del af det såkaldte ”Rørkærleje”. Her har et areal på godt 
10hektar sat sig flere meter og vidner om områdets spændende dynamik. Sætningen er sket 
i tilknytning til arealer, hvor der tidligere er registreret skred. 
 
En del af arealet, der er berørt af skredet, blev for få år siden ryddet for skov. I forrige uge 
fremstod det endnu som et højtliggende, ret åbent og kuperet landskab med ”tipper” af op-
gravet materiale fra de gamle brunkulsgrave.  
 
I dag har området totalt ændret karakter. Der er sket en lodret sætning. Brudkanterne viser 
flere steder, at terrænet er faldet 2-5meter, og mange træer er væltet langs brudkanten. Sto-
re dele af området er overskyllet med sand og brunkulsstøv. Sætningen har påvirket to eksi-
sterende søer. Isen er brudt op og flere steder og smidt langt op på fast land. Endvidere er 
der er skudt nye øer op flere steder. Jord og træer er skredet ud i søren, og mange træer 
står nu i vand til langt op ad stammen 
 
Spredt over arealet ser man fine kratere - ”gejserhuller” - hvor vand fra undergrunden er 
presset op i stråler ved terrænsætningen. Omkring gejserhullerne ser man masser af brun-
kulspartikler. 
 
Der skete ofte skred og sætninger de første år efter brunkulsgravningen ophørte – siden 
sjældnere. Søer er forsvundet og nye opstået. I de sidste mange år har der været 1-2 år mel-



   

lem registrerede sætninger. Det er dog mange år siden, at man har kunnet iagttage en sæt-
ning af et omfang som det aktuelle. Der er tidligere omkommet mennesker i forbindelse med 
skred i brunkulslejerne, men det er heldigvis ved at være længe siden, at skred har kostet 
menneskeliv. 
 
Da man gravede brunkul i Søby, gennemgravede man flere grundvandsførende lag. Man 
gravede i mange kulgrave mere end 30meter ned. Det bortgravede sand blev gravet op i 
tipper. Det var nødvendigt at bortpumpe enorme mængder af vand. Da gravningen ophørte i 
1970, stoppede man pumperne, og i løbet af et par år steg vandet i området med de omgra-
vede sandtipper.  
 
Efterfølgende skete - populært sagt – det, der sker, når man hælder mælk på havregryn: På 
et vist tidspunkt skrider havregrynene ud.  
 
I andre tilfælde er der opstået store luftlommer med vand i bunden. En skønne dag falder 
”loftet ned”, og vandet presses op som gejsere. Langs sætningen ses brudfladerne, hvor 
eventuelle træer er væltet, hvorimod træer på fladen er faldet lodret ned, og de kan fortsætte 
deres vækst uden synlige skader.  
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