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Vildsted sø - et genskabt vådområde 
 
Nordjyllands Amt, Løgstør kommune,  
Skov- og Naturstyrelsen og Aage V. Jensens Fonde 
 
Udført projekt 
 
Baggrund 
Ved Vildsted i Himmerland har der tidligere ligget 2 søer – Vildsted og Søndersø. De er 
begge blevet afvandet og fjernet i perioden 1869 – 1956. Søerne havde store tilknyttede 
vådområder, som var en del af ferskvandsområderne i Nordjylland. Ved at fjerne søerne, 
fjernede man en del af det vådområdenetværk, som særligt benyttes af både trækkende 
og ynglende fugle i Nordjylland. 
 
Med Nordjyllands Amts udpegning af ådalen ved Vildsted til lavbundsområde i 1999, var 
muligheden skabt for at man via Vandmiljøplan II kunne gennemføre et stort 
naturgenopretningsprojekt med genskabelse af vådområdet. Det første spadestik blev 
taget i september 2005 til at genskabe vådområde med søer og enge i denne ellers relativt 
søfattige egn i Danmark.  
 
 

 
Figur 1: Kort over projektareal ved Vildstrup sø før tiltag    Figur 2: Oversigtskort over Vilsted sø 
projektet.  

Blå signatur: åbent vand. Mørkegrøn signatur: 
våd   eng. Lysegrøn: Tør eng.  Indsat billede: 
udsigt mod syd fra Vildsted. Marts 2007. (Kort 
udfærdiget af Nordjyllands Amt, Teknik og 
Miljø 2003) 

 
Formål 
Projektet skulle genetablere Vildsted Sø og Søndersø med de tilknyttede områder til et 
stort samlet vådområde indeholdende både enge og søer med små holme og øer. 
Vådområderne skulle opfylde en række krav om fjerne en mængde kvælstof, genskabe 
naturlige afvandingsforhold samt forbedre levevilkår for planter og dyr for at kunne 
gennemføres som en del af Vandmiljøplan II. 
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Teknisk udførelse 
Projektet omfattede samlet et område på 950 ha. Det berørte en række lodsejere, som 
bl.a. ved hjælp af jordfordeling fik lavbundsjord byttet til andet jord placeret højere i 
landskabet. 
 
Tiltag der bl.a. er blevet gennemført ved vådområdets tilblivelse: 

• Etablering af ca. 450 ha sø ved  
o at hæve vandløbsbunden i Bjørnholms å ved et fiskepassabelt stryg. 
o nedlægge en række småvandløb, grøfter og dræn. Enkelte vandløb ændres 

også til at have udløb i søerne eller på de våde enge.  
• Etablering af våde enge ved vandstandshævningen. Våde enge er defineret ved at 

have en afvandingsdybde på 0-0.5 meter. 
• Afgræssede tørre enge. Tørre enge er defineret ved at have en teknisk 

afvandingsdybde mellem 0,5 til 1 meter. 
• Terrænregulering der har medførte etablering af 2 fugleøer, der er rævesikret med 

dybt vand omkring øerne. 
• Etablering af uddybningsrende mellem søområderne, for derved at skabe bedre 

hydraulisk forbindelse mellem søens dybe områder og for at skabe gode forhold for 
op- og nedstrøms vandrende fisk. 

• Fjernet dele af veje og broer, for at man kunne få et stort sammenhængende 
vådområde 

• Genetablering af åløb ved nedlagt dambrug. 
 
Naturtype 
Sø, vandhuller, kær, enge, moser og rørsump 
 

 
 
Arter 
Det er primært vandplanter, fiske og fuglearter, der vil blive påvirket positivt af etableringen 
af søen.  
F.eks. fisk der lever i søer som aborre og gedde samt en lang række fuglearter som f.eks. 
fiskeørne på træk og skestorke, der kan benytte området som fourageringsområde  
 
Opdragsgiver:  
Nordjyllands Amt. 
Driften er overdraget til Skov-og Naturstyrelsen,  
Buderupholms Statsskovdistrikt 
Mosskovgård 
Møldrupvej 26 
9520  Skørping 
 
Lov- og planlægningsstatus 
Søen og engene er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. 
 

Figur2: Vildsted sø med de omkringliggende enge. Marts 2007
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Skala 
Lokal, regional og international 
 
Virkning på flora/fauna 
Med etablering af vådområdet bestående af søer og enge er der skabt et rastområde for 
en række vandfugle, der vil benytte området under træk og som yngleområde. Området vil 
blive kendetegnet ved en frodig lavvandet sø med store omkringliggende engarealer. 
Området ligger 19 km fra Vejlerne, der rummer en stor mængde fuglearter, der nu også vil 
kunne benytte Vildsted sø område i deres søgen efter føde. Dermed skabes der et mindre 
netværk med forbindelse mellem flere søer inden for kort afstand. 
 

 
 

 
 
Herudover er der skabt gode forhold for de arter af planter og dyr, der er lever i og ved 
søer og vådområder, mens visse vandløbsarter og vandhulsarter som f.eks havørred og 
strandtudse, vil få indskrænket deres levesteder. 
 
Generelt vurderes det, at projektet vil have store positive virkninger for både plante og 
dyrelivet, og det er særligt fuglearter, der vil blive begunstiget. Der er hørt såvel rørdrum 
som plettet rørvagtel ved søerne. 
 
For mere information om Vildsted sø  se Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside under 
Buderupholm Statsskovdistrikt. 
 
Budget 
Det 950 ha store projekt har samlet kostet 66 millioner kr. Aage V. Jensens Fonde har 
bidraget med opkøb af arealer for 21 millioner samt 3 millioner til fugletårn, både m.m. 
Nordjyllands amt har brugt 5 millioner på sørestaurering og Skov- og Naturstyrelsen har 
bevilget 37 millioner til genetablering af søen. 
 
Evaluering  
Der findes ingen publicerede videnskabelige evalueringer.  

Figur 3: Vildsted sø bidrager til netværket af søer og 
vådområder i Nordvestjylland 


