
Rejseprogram 
 

Skjern å er Danmarks vandrigeste å. Som en stor doven flod løber den de    

sidste 20 km. gennem Skjern Enge til Ringkøbing Fjord. Skjern Enge er et  

enestående varieret naturområde, som stadig arbejdes på at blive en national-

park. Her opleves karakteristisk vestjysk fjordlandskab med store vidder og en 

mosaik af slyngende åløb, søer, enge og rørskove. Naturområdet har en stor 

betydning for en lang række planter og dyr. Det rige fugleliv præger området 

året rundt. Mange farvestrålende vandplanter pryder åen og vandområderne 

fra forår til efterår. Skjern Å er særlig kendt for sin laks, som siden oldtiden 

har trukket op fra Atlanterhavet for at gyde. 

Ved Laksens hus nydes et rundstykke og en kop kaffe, imens vi får et oplæg    

omkring informations- og videnscenteret for lystfiskere og andre natur-

interesserede. Dagens lokalguide vil derefter bringe os ud i området omkring 

Skjern Enge. Vi starter ved Lønborg Kirke, som er opført i romantisk stil.    

Herfra fås en unik udsigt, der vidner om områdets mangfoldighed af småsøer, 

fugtige enge, rørskov og ikke mindst en å med sine oprindelige slyngninger. Vi 

får historien om Skjern Å´s flytning gennem 100 år og om gården, som i dag 

er blevet til et feriecenter. Vi tager videre mod naturcenter Skjern Enge, en  

udstilling om fugle. Her nydes vores medbragte frokostsandwich, inden vi    

bevæger os ud på ca. 1,5 km. gåtur, hvor vi b.la. skal over med trækfærgerne 

til pumpestation nord. Ved pumpestationen nydes en varm kop kaffe og noget 

sødt. For de som har lyst kan man gå ind i pumpestationen og se planche-

udstilling om Skjern Å-dalens historie.  

Forventet hjemkomst mellem kl. 17.30—18.30. 

Turen er ikke for gangbesværede.  

SKJERN ENGE 
EN SPEKTAKULÆR NATUR-OPLEVELSE  

Afgang 

Dato 



Rejsen indeholder: 

✓ Kørsel i 4 stjernet bus  

✓ Smurt rundstykke med kaffe 

✓ Frokost sandwich  

✓ Kaffe og eftermiddagskage 

✓ Lokalguide 

✓ Bidrag til Rejsegarantifonden samt alle  
      lovpligtige skatter og afgifter 
 

Opsamlingstider 

Bestilling 

Hjemby Kl. 08.00 

  

  

  

  

Pris pr. person           ,- 
 

Arrangør 

Skave Turistfart A/S 

        

  

  

Skave Turistfart  

97 46 80 55 

info@skave-turistfart.dk 

Ret til ændringer forbeholdes.  

Husk!  

Husk praktisk tøj og sko efter vejrforholdene. 

Tá gerne kikkert med. 

 

mailto:mail@laeserklubben.dk

