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Program for Skjern Å-bustur med guide  
 

Vi kører fra Ringkøbing til Borris. Ved Borris kommer vi tæt på Skjern Å, men allerede fra vi passerer 
Dalgasstenen ved hovedvejen til Skjern påbegyndes turens introduktion.  
 

Når vi har passeret jernbaneoverskæringen ved Borris gør bussen et lille stop på en P-plads for det første 
indtryk af Skjern Å fra bussen.  
 

Vi følger nu Skjern Å fra Borris til Skarrild og retur til Skjern Enge. På turen fortælles om tidernes 
skiftende interesser omkring Skjern Å og om genskabelsen af Skjern ådalens natur.  
 
Fra Skarrild tilbage til Borris følger vi og hører og Dalgaskanalen. Dalgaskanalen var oprindelig rygraden i 
et imponerende engvandingssystem, som blev gravet med spade og skovl i 1870erne. Kanalen slutter 
lige øst for Borris. 
 

I 30 år var Skjern Å på strækningen fra Borris og til udløb til Ringkøbing Fjord udrettet og indespærret 
bag diger. Så blev naturen i 2002 igen sluppet fri efter gennemførelse af det, der blev Nordens største 
naturgenopretningsprojekt. De fugtige enge blev genskabt og fuglene vendte tilbage. 
 

I Skjern Enge forgrener åens sig ud i et flodagtigt delta før udløbet til Ringkøbing Fjord. Turen slutter ude 
i deltaet ved Pumpestation Nord.  
 

Inden vi forlader pumpestationen bliver der tid til en tur med trækfærgen, så man på egen krop kan 
fornemme dimensionerne af Danmarks vandrigeste å. 
 
 

 

Kl.13.00 Bussen afgår fra Ringkøbing  

13.30 P-plads ved Borris/Vorgod Å: Introduktion til Skjern Å. Å og landskab ses fra 

bussen. 

13.45 Skarrild: Vi står af bussen ved kanopladsen og går en lille tur til en særpræget 

seværdighed: En Akvadukt, der fører vandet i Dalgaskanalen over en lille slugt.  

14.10 Bussen samler os op ved P-pladsen ved Skarrild Kirke. 

 

 

14.30 

Kaffe 

Fra bussen fortælles om Dalgas kanalens historie og funktion, mens vi fra 

hovedvejen følger kanalen og Skjern Å tilbage til Borris. 
 

Ved Naturstyrelsens naturcenter ved Albæk Møllegård gør vi et lille ophold for 

kaffe, og imens fortælles om det tidligere Kodbølstyrt, der blev etableret i 

forbindelse med den store afvanding af ådalen for at tæmme åens store 

vandmasser.  

14.45 Afgang med bussen til Lønborg Borgbanke 

15.00 

 

Ophold ved Lønborg Borgbanke og Lønborg Kirke. 

Ådalens mest imponerende udsigtspunkt. Før naturgenopretningen i 2000-2002 

var der udsyn ud over kornmarker. I dag ser vi ud over Hestholm Sø og Danmarks 

eneste floddelta. Området er i dag et eldorado for fugleliv af international klasse. 

15.10 Bussen samler op for foden af Lønborg Borgbanke ved P-pladsen ved Lønborg Bro. 

Herfra afgang til Pumpestation Nord. 

15.25  Ophold ved Pumpestation Nord og Skjern Enge Vest 

Pumpestationen er et levn fra det store afvandingsprojekt i 60erne. 

Pumpestationen er stadig i funktion for den del af området, som endnu er under 

intensiv opdyrkning. Fra taget af pumpestationen er der en fin udsigt over det 

naturgenoprettede område. Mod nord kan man se et landskab, der er resultat af 

60ernes omdannelse af ådalen til kornmarker. I det naturgenoprettede område er 

der trækfærger til at besøgende, til fods eller på cykel, kan krydse Skjern Å. 

15.45 Afgang fra Pumpestationen 

16.15 Hjemkomst til Ringkøbing  

 


