
 
 

 

 

 

 

 

N30-17 Sdr. Onsild Enge – overordnet vision. 

 

 

Skals Å ved Sdr. Onsild st.by 
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N30-17 Sdr. Onsild Enge – overordnet vision. 

INDSATSOMRÅDEAFGRÆNSNING 

Indsatsområdet ”Sdr. Onsild Enge” omfatter Skalsådalen fra Hvornum i nord til Nørbæk i syd samt sidedale 

omkring Kongsvad Mølleå og Handest Bæk. Området er afgrænset som vist på nedenstående fig. 1. 

Som det ses af figuren er området beliggende i grænselandet mellem de tre kommuner: Mariagerfjord, 

Viborg og Randers. Den aktuelle afgrænsning udgør ca. 2.090 ha. 

Støre tilløb til Skals Å omfatter fra syd tilløb af Vorning Å samt fra nord de to tilløb  Kongsvad Mølleå og 

Handest Bæk. 

 

Fig. 1 Afgrænsning af indsatsområde ”Sdr. Onsild Enge”  
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JORDBUNDSFORHOLD 

Jordbundsmæssig består ådalen som det ses af fig. 2 fortrinsvis af humusjord, men med markante øer af 

både grov- og finsandet karakter. 

 

Fig. 2. Jordbundskort (FVM) 
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HØJDEMODEL. 

Højdemodellen fra 2015, der er gengivet i fig. 2a, bekræfter indtrykket af, at ådalen rummer landskabelige 

øer i form af højereliggende terræn, der formentlig er dannet som fluviale aflejringer.  

 

Fig. 2a. Højdemodellen, her gengivet som digital terrænmodel (DTM)  
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TERRESTRISK NATUR 

Inden for indsatsområdet (ca. 2090 ha) er der registreret ca. 550 ha beskyttet natur (§ 3) og udpeget ca. 

775 ha habitatområde. Der er et sammenfald på 365 ha beskyttet natur inden for habitatområdet. Se fig. 3. 

Det fremgår af fig. 3 at stort set al registret § 3 natur i Mariagerfjord kommune inden for 

områdeafgrænsningen også er omfattet af Natura 2000 udpegningen. I Viborg kommune er der registreret 

§ 3 natur vest for Sjørring kanal, der er beliggende uden for Natura 2000, hvilket også er tilfældet for et 

større område i Randers kommune nordvest for Nørbæk (kaldet Vesterkær og Fælleskær). 

 

 

Fig. 3 Beskyttet natur og Natura 2000-område  

 

NATURA 2000  

Det aktuelle indsatsområde er del af et stort Natura 2000-område, der består af Habitatområde nr. H30 

(Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord, Skals, Simested og Nørre Ådal samt Skravad Bæk).  Lovns Bredning og 

Hjarbæk Fjord er tillige udpeget som Fuglebeskyttelsesområde. 

Udpegningsgrundlaget for habitatområde H 30 er vist i nedenstående tabel: 
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Basisanalysen for planperioden 2016-2021 (dec. 2014) indeholder en kortlægning af naturtyper og 

levesteder. 

Udpegningsarterne Kildevældsvindelsnegl, Grøn kølleguldsmed, Bæklampret, Blank seglmos og Gul 

Stenbræk er alle registeret i habitatområde nr. 30, men ikke inden for det aktuelle indsatsområde Sdr. 

Onsild Enge. 

Odder vurderes at have en stor og tæt bestand i habitatområdet, incl. indsatsområdet Sdr. Onsild Enge  

Stor vandsalamander er i basisanalysen registreret i i alt 9 vandhuller heraf ét i det aktuelle indsatsområde. 

Der er kortlagt mange potentielle levesteder i indsatsområdet inden for H30, hovedparten langs Skals Å, 

nedstrøms tilløb af Vorning Å.  

Damflagermus er i basisanalysen registreret på to lokaliteter inden for H30, heraf den ene øverst i 

Kongsvad Møllebæk, uden for afgrænsningen af indsatsområdet 

Stor kærguldsmed og Spættet sæl er ikke registreret inden for det samlede habitatområde under det 

nationale overvågningsprogram 2004-2012 

Flodlampret og Stavsild overvåges under NOVANA fra og med 2011-15.  
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Inden for habitatområdet i det aktuelle indsatsområde gælder, at der er en spredt forekomst af de i LIFE IP 

Natureman udvalgte fokus habitatnaturtyper, primært rigkær, få kildevæld og kun perifert overdrev. Se fig. 

4.  

 

Fig. 4. Forekomst af fokus habitatnaturtyper i LIFE Natureman (rigkær, kildevæld og overdrev. 
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Natura 2000-plan 

Natura 2000 planen skal overordnet sikre en gunstig bevaringsstatus for områdets udpegede arter og 

naturtyper. I planen er området og truslerne mod de udpegede naturtyper og arter beskrevet, og der er 

fastlagt målsætninger og indsatser for naturtyperne og arterne. 

Konkrete målsætninger for naturtyper og arter – jf. natura 2000-plan 2016-2021 

Naturtyper og arter skal på sigt opnå en gunstig bevaringsstatus.  
 

• For naturtyper og for arters levesteder, der er vurderet til natur/skovtilstandsklasse I eller II er 
målsætningen, at udviklingen i deres areal og tilstand er stabil eller i fremgang.  
• For naturtyper og arters levesteder, der er vurderet til natur/skovtilstandsklasse III-V er målsætningen, 
at udviklingen i deres natur/skovtilstand er i fremgang, således at der på sigt opnås natur/skovtilstand I-II 
og gunstig bevaringsstatus, såfremt de naturgivne forhold giver mulighed for det.  
• Det samlede areal af naturtypen/levestedet skal være stabilt eller i fremgang, hvis naturforholdene 
tillader det.  
• For arter uden tilstandsvurderingssystem og for deres levesteder er målsætningen gunstig 
bevaringsstatus. Det betyder, at tilstanden og det samlede areal af levestederne for de udpegede arter 
stabiliseres eller øges, således at der er grundlag for tilstrækkelige egnede yngle- og fourageringsområder 
for arterne.  
• Natura 2000-området bidrager til at sikre eller genoprette levesteder for en levedygtig bestand af de 
udpegede arter på nationalt og/eller internationalt niveau. Tilstanden og det samlede areal af 
levestederne for arten engsnarre som ynglefugl sikres eller øges, således at der er tilstrækkeligt med 
egnede ynglesteder for arten i området. Afgørelser i forbindelse med konsekvensvurderinger baseres på 
en konkret vurdering.  
 

 

Modstridende naturinteresser  

Genskabelse/udvidelse af arealer med kilder og rigkær kan enkelte steder betyde en indskrænkning af 
arealet af habitatnaturtyperne skovbevokset tørvemose eller elle- og askeskov. Hvor der er tale om unge 
skovnaturtyper, der evt. er plantet, prioriteres genskabelse af kilder og rigkær højest.  
 
Øget vandføring i områdets vandløb kan påvirke de helt ånære rigkær med risiko for at græsning og/eller 
høslæt ikke altid længere vil være mulig. I disse tilfælde prioriteres naturlig hydrologi og naturtypen 
vandløb med vandplanter højere end de pågældende rigkær. Det skal i videst muligt omfang sikres, at 
naturtilstanden af rigkær ikke forringes 
 
Trusler, der vurderes konkret i basisanalysen  
 
Vurdering af en række væsentlige trusler har indgået konkret i kortlægning og tilstandsvurdering af 
naturtyper og levesteder inden for det gennemførte NOVANA-program. Der er desuden foretaget vurdering 
af registrerbare trusler for arter. Der er tale om kendte og aktuelle trusler med fokus på de forhold, som 
det er muligt at håndtere forvaltningsmæssigt.  
 
I forbindelse med Basisanalyse revision 2016-21 er omfanget af disse trusler for lysåbne naturtyper og 
levesteder beskrevet og vurderet.  
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Tilgroning af lyskrævende naturtyper med høje urter eller vedplanter  
De fleste lysåbne naturtyper er afhængige af græsning eller høslæt – oftest som et led i ekstensiv 

landbrugsdrift. Ved ophør af græsning eller høslæt vil naturarealet gro til i høje urter og vedplanter, og de 

lyskrævende, lavtvoksende arter, der er karakteristiske for naturtyperne bliver udkonkurreret 

På mange naturtyper vil tilgroningsproblemerne kunne afhjælpes ved øget afgræsning. Problemer med 
vedplanter og dermed bortskygning er ofte også et problem på arealer med manglende pleje i form af 
slåning eller afgræsning. Hængesæk og mange kildevæld er så fugtige, bløde og utilgængelige, at 
græssende husdyr ikke kan/vil færdes i dem og således er pleje ved afgræsning ofte ikke mulig. 
 
Uhensigtsmæssig hydrologi.  
Inddigning og kunstig afvanding med grøfter, dræn eller pumper forandrer naturen og kan føre til ændring i 

vegetationen, således at den naturlige, naturtypekarakteristiske vådbundsvegetation erstattes af en 

vegetation, der i højere grad præges af mere almindelige, konkurrencestærke tørbundsarter. 

Direkte påvirkning fra landbrugsdrift. 
Intensiv landbrugsdrift på arealer, der grænser lige op til naturarealer, kan indebære en negativ påvirkning 

af naturindholdet i randområdet som følge af afdrift/udskylning af overskud af gødning eller sprøjtemidler. 

Forøget næringsindhold kan medføre, at naturtypens karakteristiske arter udkonkurreres af højtvoksende 

arter, der favoriseres af det forøgede næringsindhold. Direkte tilførsel på naturarealet har samme effekt. 

 

Plejetiltag 

I det aktuelle områder er der ikke igangsat særskilt plejetiltag. 

 
 
Indsatsprogrammet i Natura 2000 planen 2016-2021 rummer en række retningslinjer, der er dels 
generelle, dels områdespecifikke: 
 
Generelle retningslinjer  
1.1 Myndighederne tager i deres administration af lovgivningen og deres forvaltning udgangspunkt i målsætningen for 
det enkelte Natura 2000-område og sikrer dermed en grundlæggende beskyttelse af udpegningsgrundlaget.  
1.2 Der arbejdes for at sikre de lysåbne terrestriske naturtyper en hensigtsmæssig hydrologi, drift og pleje.  
1.3 Der arbejdes for at sikre egnede levesteder for områdets arter.  
1.4 Der arbejdes på at opnå størst mulig naturmæssig robusthed og sammenhæng i områdets natur ved at sikre større 
driftsenheder af lysåbne naturtyper.  
1.5 Hydrologiprojekter finansieret via landdistriktsprogrammet, igangsatte Life-projekter og udvidelse/sikring af 
levesteder fra Natura 2000-planen 2010-15 afsluttes.  
1.6 For skovnaturtyper skal sikres en skovnaturtypebevarende drift og pleje. I særlige tilfælde kan permanent ophør af 
drift (urørt skov) være nødvendig for at opfylde direktivforpligtelsen.  
1.7 Indsatser gennemført i 1. planperiode vedligeholdes, f.eks. ved genrydning af arealer, hvor der tidligere har været 
gennemført en Natura 2000-indsats.  
 
Område specifikke retningslinjer  
2.1 Der sikres sammenhæng mellem forekomster af overdrev og rigkær med henblik på at gøre arealet mere robust over 
for a) pludselige hændelser (f.eks. ekstreme vejrforhold), b) klimaændringer c) for at mindske randpåvirkninger fra 
omkringliggende landbrugsarealer eller d) for at bidrage til etablering af større driftsenheder.  
2.2 Naturstyrelsen forbereder og igangsætter i dialog med relevante kommunalbestyrelser et større projekt med fokus på 
at skabe sammenhæng mellem arealer med overdrev, kildevæld og rigkær i Natura 2000-områderne nr. 15, 18, 22, 30, 
33, 222 og 223 med henblik på, at der på længere sigt kan opnås gunstig bevaringsstatus for rigkær. Projektet skal i det 
omfang, at det er muligt inden for EU-Life-ordningens projektkrav bidrage til opfyldelse af vandmiljø- og klimamål. 
Potentielt berørte lodsejere vil blive nærmere orienteret i forbindelse med udarbejdelse af et projektforslag. 
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NOVANA overvågning 

Miljøstyrelsen, der har til opgave at overvåge Natura 2000 under NOVANA, har leveret et udkast til 

sammenstilling af NOVANA data for område N30-17 som indbefatter Onsild Enge. Se fig. 5. 

 

 
Figur 5. Oversigt over udsnit af NOVANA undersøgelser og beskyttet natur inden for subregion nr. 30-17.  

 Følgende registreringer er vist på figuren: §3 beskyttet natur (blå skravering), kortlagt habitatnatur (gul), 

fokus-habitatnatur (grøn) og effektovervågning (turkis). 

Der er ikke artsdata for fokusarter inden for det givne område, og der findes ingen kontrolovervågnings-

stationer i området. 

Tabel 1. Habitatnatur inden for område N30-17, hektar (ha). Fokus-habitatnatur er vist med fed skrift. 
NB! Tabel 1 omfatter hele subregion nr. 20-17. – Præsentation af data alene for indsatsområdet kræver 

yderligere databearbejdning. 

N30-17 Naturtilstand 

Naturtypenr. Habitatnaturtype 2,0 3,0 4,0 (tom) Hovedtotal 

3150 Næringsrig sø 
   

4,0 4,0 

6230 Surt overdrev 
 

0,3 
  

0,3 

7140 Hængesæk 2,8 19,7 0,1 
 

22,6 

7220 Kildevæld 0,1 0,3 
  

0,4 
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7230 Rigkær 16,8 9,0 3,8 
 

29,7 

9190 Stilkege-krat 
   

0,9 0,9 

9998 Skovbevokset tørvemose 
   

4,9 4,9 

9999 Elle- og askeskov 
   

2,2 2,2 

Hovedtotal 
 

19,7 29,3 3,9 11,9 64,9 

 

Tabel 2. Påvirkninger for fokus-habitatnatur inden for område N30-17. Fordeling er vist i procent. Kategori 
1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver påvirkningstype er 
angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
NB! Tabel 2 omfatter hele subregion nr. 20-17. – Præsentation af data alene for indsatsområdet kræver 

yderligere databearbejdning. 

N30-17 Kategori 

Naturtypenr. Habitatnaturtype Påvirkning 0) 1) 2) 3) 4) 5) 

6230 Surt overdrev Arealandel med drift 0% 100% 0% 0% 0% 0% 
  

Direkte påvirkning 0% 100% 0% 0% 0% 0% 
  

Græs/urtevegetation 15-50 cm 0% 0% 0% 0% 100% 0% 
  

Græs/urtevegetation over 50 cm 0% 100% 0% 0% 0% 0% 
  

Invasive arter 0% 0% 100% 0% 0% 0% 
  

Negative strukturer 0% 0% 100% 0% 0% 0% 
  

Positive strukturer 0% 0% 100% 0% 0% 0% 
  

Tilgroning med vedplanter 0% 0% 100% 0% 0% 0% 
  

Uhensigtsmæssig hydrologi 100% 0% 0% 0% 0% 0% 

7220 Kildevæld Arealandel med drift 0% 79% 0% 0% 0% 21% 
  

Direkte påvirkning 0% 100% 0% 0% 0% 0% 
  

Græs/urtevegetation 15-50 cm 0% 0% 0% 0% 50% 50% 
  

Græs/urtevegetation over 50 cm 0% 50% 50% 0% 0% 0% 
  

Invasive arter 0% 100% 0% 0% 0% 0% 
  

Negative strukturer 0% 0% 100% 0% 0% 0% 
  

Positive strukturer 0% 21% 79% 0% 0% 0% 
  

Tilgroning med vedplanter 0% 21% 29% 0% 50% 0% 
  

Uhensigtsmæssig hydrologi 0% 29% 71% 0% 0% 0% 

7230 Rigkær Arealandel med drift 0% 46% 2% 1% 2% 49% 
  

Direkte påvirkning 0% 81% 0% 4% 0% 15% 
  

Græs/urtevegetation 15-50 cm 0% 11% 1% 5% 46% 36% 
  

Græs/urtevegetation over 50 cm 0% 32% 13% 13% 41% 0% 
  

Invasive arter 0% 100% 0% 0% 0% 0% 
  

Negative strukturer 0% 17% 70% 13% 0% 0% 
  

Positive strukturer 0% 12% 36% 52% 0% 0% 
  

Tilgroning med vedplanter 0% 27% 38% 18% 13% 3% 
  

Uhensigtsmæssig hydrologi 0% 28% 70% 3% 0% 0% 
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Ud over kortlægningsdata for habitatnatur findes der inden for subregionen NOVANA-data for tre mindre 

områder med effektmonitering på i alt ca. 0,5 ha (se Figur 6).  Effektmoniteringen, der har til formål at 

belyse, om ikke-habitatnatur bevæger sig hen imod at blive habitatnatur, er udført i 2018 i et område 1,3 

km syd for Ulstrup.  

Det skal bemærkes, at MST stadig er i gang med kortlægning af habitatnatur i 2019 – og der kan derfor 

forekomme ændringer i forhold til det foreliggende udkast, når feltsæsonen er slut 

 

§3 Natur. 

Tabel 3. §3 beskyttet natur inden for område N30-17, hektar (ha) 
NB! Tabel 3 omfatter hele subregion nr. 20-17. – Præsentation af data alene for indsatsområdet kræver 

yderligere databearbejdning. 

N30-17 Sø Eng Hede Mose Overdrev Strandeng I alt 

Beskyttet natur 8,5 229,2  202,3 1,2  441,0 

Beskyttet natur ej habitatnatur 4,8 205,0 
 

166,2 1,2 
 

377,2 

 

§3 beskyttet natur i indsatsområdet Sdr. Onsild Enge omfatter primært enge, moser og vandhuller. Se fig. 6. 

 

 

Fig. 6. Forekomst af §3 beskyttet natur i indsatsområdet. 
 

Der forekommer overdrev uden for habitatområdet langs Kongsvad Møllebæk og i forbindelse med Fueten 

samt desuden et registret rigkær i Vesterkær. 
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POTENTIALE FOR NATURFORBEDRENDE TILTAG, HERUNDER SAMMENBINDING AF OVERDREV, 

RIGKÆR OG KILDEVÆLD, SOM ER FOKUS HABITATNATUR I LIFE IP NATUREMAN. 
 

Input fra Viborg kommune  

Kommunen har ikke noget detaljeret kendskab til naturværdierne i § 3 områderne uden for Natura 2000, 

men vil gerne gennemgå området nærmere som en del af projektet. Der er kendte forekomster af Leverurt, 

Engtroldeurt i området langs Sjørring kanal, der sammen med Sjørring Kær synes at rumme potentialer for 

naturforbedrende tiltag. 

 

Der er et enkelt kortlagt overdrev og et par kortlagte kildevæld ved den nedstrøms del af områdeafgræns-

ningen (Nordøst for Lindum Skov). Det vurderes, at der ikke umiddelbart er mulighed for sammenbinding af 

overdrevsarealer, da de øvrige skrænter fremstår skovbevoksede som del af Lindum Skov og næppe er 

interessante at lave projekter på 

 

Input fra Randers kommune (se fig. 7) 

Nørbæk Fueten 

Nørbæk Fueten er resterne af den tidligere fægang/drivgang fra Nørbæk til engene Fælleskær og Vesterkær 

langs Skals Å. Fægangen blev brugt af til at drive kreaturet fra landsbyen ud til engene. 

Fueten består af en ca. 2,2 km lang og ca. 2,4 m bred markvej flankeret med nogle flotte og markante 

jorddiger med indgange til englodderne. Drivgangssystemet er registeret som beskyttet overdrev efter 

naturbeskyttelseslovens § 3, da den indeholder en fin overdrevsvegetation på tørveblandet sandjord.  

I 1990-erne forsøgte man via lokale kræfter i området at rejse en fredningssag uden held. Fægangen 

anvendes i dag rekreativt af de lokale, og lokale foreningen holder af og til ture hertil. 

Vesterkær 

I Vesterkær findes flere fine kærområder (uden for habitatområde). Bl.a. er der et rigkær tilgroet i tagrør, 

birk og pil som har en bestand af leverurt, djævelsbid og engtroldurt. I 1994 fandt man > 500 individer af 

leverurt og i 2014 blev der kun registreret ca. 25.  

 

 



Indsatsområde ”SDR. ONSILD ENGE” - LIFE IP NATUREMAN 

 

14 
 

 

 

Fig. 7 Nørbæk Fueten, en gammel fægang omgivet af diger med overdrevsvegetation. 

 

Mariagerfjord kommune 

Der er i den vejledende registrering af beskyttet natur registreret en hel del beskyttet natur, primært enge 

og moser. Enge og moser bruges til slet, græsning eller ligger bare uden landbrugsmæssig drift. Området er 

præget af afvandingsbehov med en hel del dræn og grøfter.  

Naturkvaliteten er overordnet set ikke høj. Der er ikke kendskab til sjældne eller turede arter i 

projektområdet. Den relativt lave naturkvalitet afspejles også i, at der er kortlagt relativt lidt habitatnatur i 

projektområdet. 

De største naturmæssige potentialer handler i første omgang at få kortlagt, hvor der er de hydrologiske 

forudsætninger for retablering af rigkær og kildevæld og efterfølgende få genoprettet en naturlig hydrologi. 

Derefter handler de naturmæssige potentialer om at få sammenbundet den eksisterende natur ved at sikre 

reel naturbeskyttelse af de naturarealer der er, udtag af mellemliggende landbrugsjord og etableret store 

driftsenheder. 
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Generelt vil der for alle tre kommuner formentlig være behov for en gennemgang og artsregistrering på §3-

arealer i og uden for Natura 2000 samt vurdering af mulighederne for at genskabe  naturlige hydrologiske 

forhold med henblik at (gen)skabe lokaliteter, der kan bidrage til at udbrede og sammenbinde fokus habitat 

naturtyper i LIFE IP NATUREMAN. 

 

 

HYDROLOGISKE FORHOLD 

Skals Å er hovedvandløb gennem indsatsområdet. I regulativet for Skals Å (det tidligere amtsvandløb) er st. 

0 fastlagt ved kommunegrænsen mellem Viborg og Randers kommune. Skals Å danner kommunegrænsen 

mellem Mariagerfjord og Viborg frem til st. 1.014. Herfra og til st. 5.395 er vandløbet beliggende inden for 

Mariagerfjord kommune i Sønder Onsild Enge. På den nederste strækning inden for områdeafgrænsningen 

(ca. 3.500 meter nedstrøms fra st. 5.395) udgør vandløbet atter skel mellem Viborg og Mariagerfjord 

kommuner. 

Skals Å udgør også grænsen mellem Randers og Mariagerfjord kommuner fra tilløbet af Fårbæk frem til 

starten på det det gamle amtsvandløb. Oven herfor forløber vandløbet i Randers kommune. Åen fødes af 

vand fra flere tilløb, øverst ved sammenløb af Fussing Møllebæk og Skals Å’s udspring neden for Læsten 

Bakker 

Der er to større tilløb til Skals Å inden for indsatsområdet. Dels fra syd i Viborg kommune, Vorning Å (på 

ældre kort benævnt Tjele Å), der på de nederste 3.900 m. løber mod sydøst ind i ådalen. På de nederste ca. 

1.900 m. før udløb i Skals Å udgør vandløbet kommunegrænsen mellem Viborg og Mariagerfjord. 

Fra nordsiden i Mariagerfjord kommune, løber den nedre del af Kongsvad Mølleå. Derudover er der fra 

nord tilløbene Handest Bæk, Fårbæk og Afløb fra Sdr. Onsild Sø 

På sydvestsiden i Viborg kommune løber det private vandløb Sjørring Kanal parallelt med skrænten af 

Lindum Skov (Ulvebjerge).  Hvashøj Vandløb, et tilløb til Vorning Å, kort opstrøms Vorning Bro, udgør 

projektområdets afgrænsning mod sydvest. I Randers kommune er der tilløb af to offentlige vandløb 

Vesterkær og Nørkær, der begge er rørlagte. 

 

Der er ringe fald på Skals Å opstrøms Nørbæk, på en i øvrigt formstabil strlkning gennem Bjeregrav Mose. 

Der forekommer ofte oversvømmelser i området mellem Nørbæk og Fårup,. Det tilskrives bl.a. øgede 

nedbørsmængder og generelt stigende grundvandsstand. 

Vorning Å forbinder Tjele Langsø med Skals Å. Den har et kraftigt fald på strækning opstrøms Vorningvej, 

men inden for områdeafgrænsningen er faldet beskedent.  

Der opleves ofte problemer med oversvømmelser, specielt ved Sjørring Kanal og nedre del af Vorning Å. 

Bredejerne er organiseret i et ålaug: Skals og Vorning  Ålaug, med hvem Viborg kommune har en udmærket 

dialog.  
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Viborg kommune er den primære vandløbsmyndighed med ansvar for vandløbsvedligeholdelse i Vorning Å 

samt Skals Å, nedstrøms overgangen til Randers kommune. Randers kommune er primær 

vandløbsmyndighed på den del af Skals Å, der ligger opstrøms kommunegrænsen til Viborg.   

Der er foretaget opmlinger af både Vorning Å og Skals Å inden for de seneste år. 

Vedligeholdsinstruks er vedlagt som bilag. 

 

Vandplan  

Der er i Vp2 målsætning om god økoloisk tilstand i hele området. Skals Å og Vorning Å har på en stor del af 

strækningen ikke målopfyldelse, se fig. 8. Det er tilstandsklasserne fisk og makrofytter der ikke lever op til 

målsætningen. Der er ikke i indeværende vandområdeplan 2015-2021 fastlagt indsatskrav. Strækningerne 

er derimod udpeget som undtagelser, hvor der ikke forventes målopfyldelse i indeværende planperiode 

med baggrund i de komplekse problemstillinger. 

 

Fig. 8. Vandmiljøplan 2 – vurdering af økologisk tilstand, samlet. 

Det kan i øvrigt bemærkes at der ifølge Viborg kommune er en god bestand af flodkrebs i området samt 

udbredt forekomst af isfugl, navnlig på strækningen nedstrøms tilløb af Vorning Å. 
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Lystfiskeri 

Der er kun en enkelt lystfiskerforening på vandløbsstrækningen gennem projektområdet. Det er , 

Skalsådalens lystfiskerforening som har hovedparten af deres fiskevand gennem projektområdet 

(http://skalsaadalen.dk/klubbens%20fiskevand/index.html ) 

(Viborg Sportfiskerforening (VSF) har ifgl. deres hjemmeside fiskevand fra omkring Løvelbro og nedstrøms 

herfra i Skals åen.) 

Fra Skalsådalens lystfiskerforening er der udtrykt ønske om en overordnet plan for mulige projektsteder i 

tilløb til Vorning Å og Skals Å til udlægning af gydegrus. 

Vandløbsforbedrende tiltag 

Den manglende målopfyldelse i vandplanen inviterer til at udtænke vandløbsforbedrende tiltag. Det 

begrænsede fald på såvel Vorning Å som Skals Å gør det som udgangspunkt vanskeligt at foretage egentlig 

vandløbsrestaurering.  

Det ses af ældre kort, at der er foretaget udretning af mindre slyng på Skals Å, navnlig på strækningen 

nedstrøms Sdr. Onsild Stationsby. Det kunne være interessant at genskabe noget af denne oprindelige 

variation og dynamik i vandløbet. Det må dog samtidig tages i betragtning at de afsnørede løb, ofte har 

udviklet karakter af hængesæk og er beskyttet som sådan. Evt. gensnoninger i vandløbet må derfor bero på 

en helt konkret vurdering. 

Der er i screeningsfasen bragt forslag frem om at ændre Vorning Å’s forløb, og lede den ad nuværende 

Sjørring Kanal. Det vil resultere i et nyt udløb af Vorning Å længere nedstrøms Skals Å end i dag og herved 

give mulighed for at tilføre Vorning Å et større fald.  

Det vil dog samtidig kræve, at Sjørring Kanal forlænges, udvides og uddybes, hvorfor der vil skulle foretages 

en konsekvensvurdering af effekten på den omgivende areal, der er omfattet af dels Natura 2000, dels 

beskyttet natur, lige som man bør overveje forhold til autenticiteten af vandløbet. 

Som nævnt ovenfor er der ønske fra lystfiskere om forbedrede gydeforhold i tilløb til Vorning Å og Skals Å. 

Der er begrænset grundlag for at udlægge nye gydebanker, men de eksisterende (relativt få) gydebanker 

kan med fordel suppleres, bl.a. på en strækning af Skals Å nedstrøms tilløb af Vorning Å og frem til 

landevejen samt en lokalitet længere nedstrøms, hvor der øjensynligt tidligere har været et vadested. 

Eventuelt mulighed for at genetablere gydeplads ved Vorning Bro. I alt 4-5 potentielle gydeprojekter. 

Sportsfiskerforeningen bør inddrages. 

I selve åløbet er  potentialet at forbedre opvækstvilkår for fisk gennem tilpasset vandløbsvedligeholdelse og 

etablering af skjulesteder. En mere skånsom vedligeholdspraksis ville formentlig give bedre kår for Vandaks 

og Vandstjerne. 

 

 

http://skalsaadalen.dk/klubbens%20fiskevand/index.html
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UDPEGNINGER I KOMMUNEPLAN ELLER ANDRE FORMER FOR PLANER I OMRÅDET. 

Kommuneplaner for de tre kommuner rummer en række temaer,hvis geografiske udskrækning omfatter 
hele eller dele af indsatsområdet.  

 

Særlig relevante temaer er naturområder, lavbundsarealer, der kan genoprettes, potenielle vådområder, 
skovrejsning og uønsket skovrejsning samt værdifulde og bevaringsværdige landskaber. Disse 
temaer/udpegninger vil naturligt indgå i det videre planlægningsarbejde.  

 

REKREATIVE FORHOLD – ADGANGSMULIGHEDER OG PUBLIKUMFACILITETER 

Der synes at være få muligheder for at færdes i området udover de mark- og skovveje, der 

forekommer. Der er således ikke udlagt stier eller såkaldte spor i landskabet i området. 

I Mariagefjord kommune har der været lokal fokus på konsekvenserne af Banedanmarks planlagte 

nedlæggelse af en jernbanebro øst for Sdr. Onsild Stationsby. Broen der i daglig tale kaldes 

Hitlerbroen, vil muligvis blive erstattet af en ny overgang med økonomisk støtte fra Mariagerfjord 

kommune. 

Der er etableret en offentlig shelterplads umiddelbart på nordsiden af Skals Å øst for Viborgvej i 

udkanten af Onsild Stationsby. 

Der er endvidere mulighed for teltning i privat have på Vorningvej 131, Sjørring, ca. 250 m. fra 

Vorning Å. (Kilde: Ud i naturen) 

I en dialog med lokalområdet bør man nærmere afdække områdets aktuelle rekreative  

anvendelse, samt de lokale ønsker til fremtidig brug og hvilke konkrete muligheder, der vurderes 

at være. Undersøgelsen skal også omfatte interesse og muligheder for sejlads i området. 
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JORDBRUGSMÆSSIG ANVENDELSE 

Området er i vidt omfang jordbrugsmæssig udnyttet. Det ses af fig. 9, der viser anmeldte marker i 2018. 

 

Fig. 9. Anmeldte marker i 2018 (FVM) 

Dette indtryk bekræftes af fig. 10, der viser satskort , der anvendes til at fastlægge støttesats for en given 

mark i et vådområdeprojekt. Satskortet er baseret på den jordbrugsmæssige anvendelse i 2014. Der ydes 

3.500 kr./ha til marker, der betragtes som omdriftsarealer, og 1.500 kr./ha til vedvarende græsaraler, og 

arealer der ikke er jordbrugsmæssig udnyttet berettiger alene til en støtte på 300 kr./ha. Arealer der er 

anmeldt som brak regnes i denne sammenhæng også som omdriftsarealer. 

Som det ses af fig. 10 er størstedelen af området i ådalen, med denne klassificering, at betragte som 

omdriftsarealer. 



Indsatsområde ”SDR. ONSILD ENGE” - LIFE IP NATUREMAN 

 

20 
 

 

Fig. 10 Satskort 2014 (FVM) 

Fig. 11 viser, at der navnlig i den centrale og østlige del er landbrugsbedrifter, der drives økologisk, vist med 

lyse- og mørkeblå polygoner. Desuden er der med rødt vist græs og naturarealer, hvor der ydes flerårigt 

tilskud til pleje. 

 

Fig. 11. Miljø-tilsagnskort  
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EJENDOMSSTRUKTUR – PERSPEKTIVER VED JORDFORDELING 

Ejerforholdene i indsatsområdet er vist i nedenstående ejendomskort, Fig. 12. Områdeafgrænsningen 

berører i alt 158 ejendomme. 68 ejendomme har under 2 ha inden for indsatsområdet (heraf 33 

ejendomme < 1 ha). 

 

Fig. 12. Ejendomskort viser ejerforhold for matrikler berørt af projektafgrænsningen. 

 

De lavtliggende arealer i ådalen er typisk del af landbrugsejendomme med jordtilliggende fordelt på høj og 

lav jord. For ejendommene mellem Hvidding og Nørbæk har ejendommene typisk også et lod i Hvidding 

krat. [Et større ejendomskort, der viser hele ejendomme, er under udarbejdelse] 

Der synes at være gode muligheder for at forbedre arronderingen gennem en jordfordeling, der kan 

fremme et ejerskab med større sammenhængende arealer i ådalen, der vil give basis for en bedre natur- og 

driftsmæssig pleje af området. 
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N-VÅDOMRÅDEPROJEKTER – SCREENING. 

Limfjordsområdet har ladet Orbicon foretage en screening af potentialet for N-vådområdeprojekter i en 

grovmasket opdeling af potentielle projektområder. Vedhæftede PDF-bilag viser resultatet af screeningen 

for 3 potentielle projektområder, der indbefatter dele af det aktuelle indsatsområde.  

De tre potentielle projektområder, der er screenet, viser N-red. potentiale mellem 37 og 45 kg N/ha, hvilket 

er noget under kravene for at realisere et vådområdeprojekt. 

Fælles for store dele af området gælder det, at der er et forholdsvis lille dyrket direkte opland, og 

mulighederne for at lave isolerede tiltag til oversvømmelse af de vandløbsnære arealer er begrænsede, 

p.g.a. de generelt lave faldforhold på vandløbene i området, hvor det nemt vil forårsage 

stuvningspåvirkninger længere opstrøms. 

De screenede områder vil muligvis kunne skæres til, så potentialet bliver forbedret, men om det er nok til 

at øge effekten tilstrækkelig, vil kræve en udvidet screening eller en egentlig forundersøgelse. 

Det kunne særligt være relevant med en udvidet screening af området på nordøstsiden af Skals Å, både 

ovenfor og neden for Viborg Landevej. Særligt nedstrøms Handest by kunne det være interessant at 

undersøge nærmere mulighederne for et vådområde- eller klimaprojekt, og tilsvarende i området langs 

Kongsvad Møllebæk nedstrøms motorvejen. 
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LAVBUNDSPROJEKTER – SCREENING 

Betydelige dele af jorden i områdeafgrænsningen har et højt organisk indhold (> 12 % C), der kvalificerer 

det til tilskud til at etablere et lavbundsprojekt, som det fremgår af fig. 13 

 

Fig. 13. Lavbundsudpegning (tørv 2010) (lysbrun) , Natura 2000 (skråskraveret med gult) samt med lilla 

ternet skravering projektmuligheder ved Lindum Enge og nordvest for Nørbæk . 

Der tegner sig to mulige lavbundsprojekter hhv. i Lindum Enge, potentielt 130 ha og i Hvidding 

Enge/Vesterkær/Fælleskær, potentielt 430 ha. 

Ældre kort sammenholdt med Hedeselskabets oversigtskort over udførte drænprojekter typer på, at det er 

muligt at gøre området vådere ved afbrydelse af dræn og (rørlagte) grøfter.  

De konkrete muligheder afhænger derudover af konsekvenser og mulige gevinster for forekommende 

naturværdier.  

Projekterne er baseret på frivillighed og realisering af lavbundsprojekter i en større eller mindre 

udstrækning forudsætter at, at de berørte lodsejere forholder sig positivt til projektet og beror på, at der 

indgås aftale om kompensation gennem jordfordeling og projektaftaler.  

En stopklods kan derudover være risikoen for at der ved vandmætning sker en umiddelbar frigivelse af 

fosfor, der kan belaste recipienten, Hjarbæk Fjord, ud over det acceptable. Miljøstyrelsen har for nylig 

fremlagt beregninger, der øger størrelsen på de tilladelige udledninger, hvilket mindsker risikoen for at nye 

projekter bliver afvist. 
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LANDDISTRIKTSUDVIKLING OG TURISME 

Der er kun spredt bebyggelse inden for områdeafgrænsningen men området omkring indsatsområdet 

tæller en række lokalsamfund. Sognene Sdr. Onsild, Glenstrup, Fårup, Nørbæk, Vorning, Lindum og Vorning 

med de mindre byer Sdr. Onsild stationsby, Lindum, Sjørring, Vorning, Hvidding, Nørbæk og Handest. 

Vi mangler konkret viden om hvilke nye aktiviteter og muligheder, der er ønske om i de pågældende 

lokalsamfund, og om der kan udformes tiltag i indsatsområdet, der kan bidrage til øget trivsel i 

lokalområdet samt gøre området attraktiv for besøgende/turister. 

Særligt i Handest by synes der at være ønske om flere rekreative muligheder, herunder en 

sammenhængende stiforbindelse til Sdr. Onsild Stationsby. 

HVIDDING KRAT 

Syd for områdeafgrænsningen ligger Hvidding Krat, der er delvis (84 ha) omfattet af en fredning fra 1984. 

Hvidding Krat er såkaldt ”gammel egeskov på sandsletter med sur jordbund”. Fredningen indebærer, at 

”hugsten fortrinsvis skal ske ved plukhugst og at hugsten ikke overstiger den årlige tilvækst”. 

”Nåletræsbevoksede arealer må kun tilplantes med eg”. ”Fredningen tilsiger endvidere at forbedre 

livsvilkårene for sommerfuglefaunaen i området” ved genskabelse af et mere lysåbent egekrat. 

Området falder uden for områdeafgrænsningen og er ikke omfattet af Natura 2000. Jf. tidligere beskrivelse 

af ejendomsstrukturen bør det alligevel overvejes at indtænke krattet i en mulig multifunktionel 

jordfordeling med sigte på, gennem ejerskifte, at fremme interessen for at pleje af området efter 

intentionerne, eventuelt kombineret med øget formidling og forbedrede adgangsmuligheder. 

SOCIOØKONOMISKE FORHOLD 

Purhus jagtforening driver en skydebane i den nordlige ende af Fælleskær (Randers kommune), beliggende 

på matr. nr. 9o Nørbæk by, Nørbæk. 
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OVERORDNET VISION FOR OMRÅDET. 

På baggrund af gennemgangen vurderes der at være potentiale for et stort samlet projekt, der kan bidrage 
til lokal udvikling, styrke landbruget i området, forbedre naturkvaliteten i ådalen og skabe nye lokale 
rekreative muligheder for egnen.   

Indsatsen, der skal basere sig på et lokalt engagement, kan bl.a. indeholde en lokal klimaindsats, tiltag til 
genopretning af ådalens natur og genskabelse af naturlig hydrologi, der kan samle landskabet på på tværs 
af ådalen. 

Konkret ses der muligheder for at etablere 1-2 lavbundsprojekter, 1-2 mindre N-vådområdeprojekter samt 

fokuserede tiltag til forbedring af det fysiske vandmiljø. Der ønskes i sammenhæng hermed udarbejdet en 

plan for sammenbinding af naturarealer til større sammenhængende områdermed fokus på at konsoliderer 

følsomme arters levesteder (habitatnaturtyper) samt genopretning af forstyrrede naturtyper.  

Om muligt etableres en kobling til det nærliggende fredede Hvidding Krat, med henblik på at fremme 

opfyldelsen af formålet med fredningen.  

Gennem dialog med lokalområdet klarlægges ønsker til forbedrede adgangsmuligheder og interesse for 

øgede rekreative muligheder i området, med sigte på at forbedre de lokale oplevelsesmuligheder for 

lokalbefolkningen og besøgende/turister.  

Den kommende nye ordning 2020 med multifunktionel jordfordeling ,der introduceres i 2020, ses som et 

oplagt værktøj til at fremme ovenstående vision, hvor landbruget og dets ejere gøres til omfrejningspunkt. 

I den fremtidige drift bør indtænkes vilkår, der kan fremme ekstensiv helårsgræsning. 

 

DET VIDERE FORLØB 

Det ønskes at arbejde videre med identifikation og modning af konkrete projektforslag gennem en åben 

proces, der involverer lodsejere, andre lokale interessenter samt relevante interesseorganisationer. 

Konkret afdækkes mulighederne for at iværksætte en multifunktionel jordfordeling med ovenstående 

særlige visioner, og hvor nye principper for jordfordeling indtænkes og afprøves. 


