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Omme Å - Omløb om spærringen ved 
Sønderskov Dambrug 
 
Sønderskov Dambrug,  
Ringkøbing Amt, Egvad Kommune 
Ringkøbing- Skjern Kommune 
 
Skitseprojekt 
 
Figur 1: Sønderskov Dambrug – Plantegning af det nye forløb via det gamle åløb. 
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Baggrund 
Sønderskov Dambrug er beliggende ved Omme Å ca. 3,5 kilometer opstrøms åens udløb i 
Skjern Å. Dambruget virker hindrende for opgangen af bl.a. laks i Omme Å og forringer 
gydemulighederne opstrøms. Spærringen skal fjernes som en del af 
laksehandlingsplanen. 
 
Formål 
Formålet med projektet er at udvide gyde- og opvækstområder i Omme Å for laks samt at 
forbedre spredningsmulighederne gennem hele året for vandlevende smådyr og pattedyr, 
planter tilknyttet vandløb og søer, samt for alle fiskearter, herunder specielt laks. 
 
Teknisk udførelse 
Spredningsvejen skal etableres som et omløb, der kommer til at følge det gamle åløb, som 
stadig ligger i landskabet. Et sandfang oprettes og tilløbene til dambruget vil blive opfyldt. 
På enkelte strækninger af det gamle åløb skal der foretages oprensninger og tilpasninger 
af det gamle vandløbsprofil.

http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Fisk/Laks.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Pattedyr
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Naturtype 
Vandløb. Omme Å er et vandrigt, langsomt strømmende vandløb med lille fald.  
 
Arter  
Laks. 
 
Opdragsgiver:  
Ringkøbing Amt 
Efter 1.1 2007 
Ringkøbing- Skjern Kommune 
Ved Fjorden 6 
6950 Ringkøbing 
Tlf 99 75 99 02 
 
Legal og planlægningsstatus 
Omløbet vil blive omfattet af beskyttelsen i Naturbeskyttelsesloven §3 (fra 2007). Omløbet 
er en del af et EU-habitat- og et EF-fuglebeskyttelsesområde. Omme Å er B2 målsat som 
”laksefiskevand”.  
 
Skala 
Regionalt. Omløbet indgår i den sammenfattende forvaltning af Omme Å. 
 
Virkning på flora/fauna 
Ukendt. Projektet vil formentligt have en stor gavnlig virkning på arter som laks, havørred, 
bækørred, flodlampret, havlampret, majsild, stavsild, helt, havørred, stalling og odder. 
 
 
Budget 
 
Anlægsomkostninger for faunapassage i 1000 kr. 
Opkøb af Dambrug 3.500 
Gravearbejder m.m. Anstilling og drift af arbejdsplads, 
interrimforanstaltninger 

500 

Samlede anlægsomkostninger 4.000 
 
Evaluering  
Projektet er ikke evalueret endnu, da det stadig er i projekteringsfasen. 

http://www.skovognatur.dk/Lovgivning/Naturbeskyttelsesloven.htm
http://www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Habitat
http://www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Fuglebeskyttelse
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Fisk/Flodlampret.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Fisk/Havlampret.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Fisk/Majsild.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Fisk/Stavsild.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Pattedyr/Rovdyr/Odder/Odder.htm

