
Rundt om Kalvholmen og  
Vesterenge  
10 km (3,5 timer) (Kan afkortes til 7 km) 

 
 
 
 
 
 

 
Turen går til: 

 Trækfærgerne over Skjern Å 

 Pumpestation Nord med udsigtsplatform 

 Det gamle afvandingsdige 

 Fugletårnet ved Hestholm Sø  

 Tilbage til herregården Lønborggaard 
 

På turen er der muligheder for at se vilde heste og et 
rigt fugleliv i engene og de lavvandede søer. Garanti for 

gode udsigtspunkter og frisk luft. 

Digevandring til Åmunding og Fjord  
13 km (4 timer) 

 
 
 
 
 
 
Turen går til: 

 Trækfærgerne over Skjern Å 

 Pumpestation Nord med udsigtsplatform 

 Diget og det gamle å-leje mod Vest 

 Fårefold  

 Udmundingen i et eksotisk delta til Ringkøbing Fjord 

 Tilbage til herregården Lønborggaard 
 

På turen er der muligheder for at se vilde heste og et rigt 
fugleliv i engene. Får og vild natur sætter sit præg på 
landskabet yderst mod vest. 

Borgbanken og Pumpestation Syd  

8,5 km (3 timer) (kan afkortes til 5 km) 
 
 
 
 
 
 
Turen går til: 

 Lønborg Borgbanke 

 Skjern Å og fuglelivet ved Hestholm Sø  

 Lønborg Kirke 

 Pumpestation Syd med udsigtsplatform 

 Fugletårnet ved Lønborggård 

 Tilbage til herregården Lønborggaard 
 

Fra Lønborg Borgbanke kan man opleve ådalens flotteste 
udsigt over Skjern Å-dalen. På turen er der muligheder for 
at opleve et rigt fugleliv i søerne og engområderne langs 
åen. Ved pumpestationen er der en udsigtsplatform med 
fuglekikkert.   



 

Skjern Å er Danmarks vandrigeste å, og netop her ved 
herregården Lønborggaards enge repræsenterer den Nordens 
største naturgenopretning og Danmarks eneste floddelta.  
 

I 30 år var Skjern Å på de sidste 25 km inden udløb til 
Ringkøbing Fjord udrettet og indespærret bag diger. Så blev 
naturen igen sluppet fri ved det, der blev Nordens største 
naturgenopretningsprojekt. De fugtige enge blev genskabt og 
fuglene vendte tilbage. 
 

På turene fortælles historien om genskabelse af Skjern ådalens 
natur, og vi lever os ind i nogle dramatiske begivenheder fra 
danmarks-historien, som skete i ådalen. Vi skal fornemme 
vandets kraft, når vi ved egen kraft fragter os over Skjern Å 
med trækfærgen ude ved Pumpestation Nord. Vi får alle sanser 
stimuleret, når vi fra de storslåede udsigtspunkter i ådalen kan 
opleve natur med højt til himlen.  

Få en skræddersyet tur tilpasset jeres ønsker 
Kontakt: www.naturkustoden.dk  eller 2343 3556. 
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