
 

Den 12. oktober 2007 
 
 

Naturgenopretning i Skjern Å-systemet 
 
 
Miljøministeren Connie Hedegård offentliggjorde den 12. oktober en række eksempler på 
projektet rundt om i landet, som søges gennemført som led i den særlige vand- og naturind-
sats under den såkaldte ”Miljømilliard”.  Heriblandt var to projekter i Skjern Å systemet, ved 
Vorgod Å, syd for Vildbjerg og Fjederholt Å, syd for Herning.  
 
Projekterne var overfor Miljøministeren foreslået af Skov- og Naturstyrelsen Feldborg i sam-
arbejde med Herning Kommune. Nu, hvor der er sikret politisk tilslutning og økonomi til at 
forsøge at gennemføre projekterne, bliver det første initiativ, der skal iværksættes at drøfte 
projekterne med lodsejere. Lodsejernes tilslutning er afgørende for at kunne gennemføre 
projekterne, fortæller skovrider Poul Ravnsbæk fra Skov- og Naturstyrelsen Feldborg. 
 
Vorgod Å 
Projektet omfatter forbedringer af ca. 5 km åstrækning og ca. 50 ha enge. Forbedringerne 
gennemføres ved at genslynge dele af strækningen, sanere gydebanker og udlægge gy-
degrus på andre strækninger. Laksen og en række andre vandløbsdyr vil få glæde af projek-
tet. Vandstanden i omkringliggende enge foreslås hævet, og kvælstof i drænvandet vil her-
ved blive fjernet. Engene foreslås plejet ved afgræsning for at forbedre forholdene for plante-
væksten på engene.  
 

 

Delom r. 2

 
   
Projektets foreslås gennemført i og ved Vorgod Å (se markeringen) 
 



   

 
 
 
Fjederholt Å 
Projektet omfatter ca. 5 km åstrækning og ca. 150 ha enge. Forbedringerne gennemføres 
ved at fjerne dambrugsspærringer, genslynge dele af strækningen, sanere gydebanker og 
udlægge gydegrus på andre strækninger. Laksen og en række andre vandløbsdyr vil få glæ-
de af projektet. Vandstanden i omkringliggende enge foreslås hævet, og kvælstof i drænvan-
det vil herved blive fjernet. Engene foreslås plejet ved afgræsning for at forbedre forholdene 
for plantevæksten på engene. 
  

 
 
Projektets foreslås gennemført i og ved Fjederholt Å (se markeringen) 
 
Hvad sker der nu 
De berørte lodsejere i hvert af projekterne vil blive orienteret om projektet på et møde. Er der 
på det første møde en generelt støtte til at arbejde videre med projekterne, vil det nærmere 
blive undersøgt, hvordan projekterne kan gennemføres samt hvilke fordele og ulemper, som 
projektgennemførelsen vil få for lodsejere og for en række andre forhold. Der vil også blive 
gennemført en lodsejerundersøgelse, der har til formål at afklare den enkelte lodsejers hold-
ning til projektet. 
 
Skov- og Naturstyrelsen Feldborg vil sammen med Herning Kommune planlægge det videre 
forløb og desuden tage kontakt til myndigheder og samarbejdspartnere. 
 
Yderligere oplysninger: Kontakt Skov- og Naturstyrelsen Feldborg: 
 
Statsskovrider Poul Ravnsbæk og biolog Jes Philipsen Schmidt, tlf. 97 45 41 88 eller pr. e-
mail på feldborg@sns.dk       
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