
Den 45 hektar store Sundby Sø med omgivende våde enge 
er skabt ved et naturgenopretningsprojekt, gennemført af 
Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med private lodsejere. 
Formålet har været at skabe et naturområde med gode 
livsbetingelser for planter, dyr, fugle og fisk og med gode 
muligheder for naturoplevelser og friluftsliv. Projektet har 
desuden den virkning, at tilførslen af næringsstof til Lim-
fjorden nedsættes.

Indtil udtørringen var der i den lavest liggende del af om-
rådet en naturlig sø, som i perioder stod i direkte forbindelse 
med Limfjorden.
Siden 1882, hvor udtørringen af Sundby Sø begyndte, og 
helt frem til 2008 har dalen været tørlagt ved dræning og 
pumpning. 

Naturgenopretningsprojektet
Det første initiativ til projektet blev taget af lodsejerne i 
Sundby Pumpelag i 1989.
Af forskellige tekniske, økonomiske og juridiske årsager kom 
projektet til at strække sig over næsten 20 år, og først i efter- 
året 2008 var den nye sø en realitet. 

Kulturhistorien
En gammel kirkesti har via en kampestensbro forbundet Ås 
med Skjoldborg. Sten fra broen ligger nu ved vandreruten, 
hvor en lille tavle fortæller historien.

Naturen i området
Genskabelsen af Sundby Sø har nærmest bevirket en eks-
plosion af fuglebestanden. Gråand, blishøne og gråstrubet 

lappedykker hører til de talrigeste ynglefugle i søens første 
år. Græssende kreaturer sørger for en varieret engflora og 
gode ynglemuligheder for vadefugle som viben og dobbelt- 
bekkasinen. Odderen ses jævnligt ved søens bredder, og 
talrige fiskehejrer vidner om, at der er også er et liv under 
overfladen. Af hensyn til havørreden er søens tilløb blevet 
ført tilbage til snoede forløb og forsynet med gydebanker.

Velkommen i naturen!
En vandrerute går gennem hele projektområdet langs øst-
siden af søen. Ruten, som er ca 5 km lang, er markeret 
med gule pile på røde pæle.
Der er adgang til stien i begge ender samt ved Søbak (ind-
kørsel umiddelbart nord for det tidligere Sunwill), hvor der 
også er anlagt en lille rasteplads med borde, bænke og 
bål- og grillplads. 
Stien går på både private og statsejede arealer. Stien går 
enkelte steder på korte stræk igennem kreaturhegn. Vis 
hensyn ved passage.
Færdsel i området er kun tilladt til fods, og hunde skal føres 
i snor.
Sejlads er ikke tilladt, men det er tilladt at fiske fra bredden 
eller fra fiskeplatformen ved Vildsund.
 

Forhistorien
Landskabet er dannet under sidste istid. De store bakkedrag 
på begge sider af søen er morænebakker, som er skubbet 
op af isen, og dalen er skabt af den smeltevandsstrøm, som 
førte smeltevandet bort fra isranden. 
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