
 Indvielsen af det nye faunapassageprojekt  
ved opstemningen for Rækker Mølle Sø,  

kommunevandløbet Ganer Å i Ringkøbing-Skjern Kommune 

Indbydelse 

Det hidtil største faunapassageprojekt i Ringkøbing-
Skjern Kommunes hidtidige historie omkring genop-
retning af kommunens vandløbsforhold er netop 
afsluttet. 
 
Fra starten af 2015 og indtil maj måned 2015 har 
Ringkøbing-Skjern Kommune, på foranledning af 
statens vandplaner, arbejdet på at få etableret bedre 
passageforhold ved opstemningen for Rækker Mølle 
Sø, - kommunevandløbet Ganer Å. 
 
Stemmeværket og den gamle fisketrappe er i dag 
blevet erstattet af en ca. 200 m lang ny naturlignen-
de faunapassage, der vil være med til at optimere 
forholdene for åens op- og nedstrøms vandrende 
fiskearter. Åens smådyrsfauna får også bedre mulig-
heder for at kunne vandre videre op i vandløbssy-
stemet. 
 
I et givtigt samarbejde mellem Staten, Ringkøbing-
Skjern Kommune og de berørte lodsejere i området, 
er Ganer Ås hidtidige største og mest vanskelige 
faunaspærring hermed blevet fjernet.  
 
I dag er Ganer Å er blevet lagt udenom og nord for 
det eksisterende søområde, således at fisk og fauna 
kan vandrer frit fra den nedre del af Ganer å-
systemet op til den øvre del af Ganer å-systemet. 
Fisk- og smådyrene har nu også mulighed for at 
kunne vandre frit nedstrøms i systemet via det nye 
omløbsstryg, der er placeret i yderkanten af søens 
nordbred.  
 
Med gennemførelse af det nye faunapassageprojekt 
ved Rækker Mølle, er der i alt genåbnet ca. små 10 
kilometer af den øvre del af vandløbssystemet.  
Den tidligere modstrømstrappe der var indbygget 
det gamle hovedstemmeværk var utidssvarende og 
yderst mangelfuld og gav stort set ikke mulighed for 
norm for opstrøms fiskepassage. 
 

Det nye ca. 200 m lange omløbsstryg er anlagt med 
moderate faldforhold og vil kunne være med til at 
skabe et grønt og nærrekreativt område for lodseje-
re og øvrige borgere i Rækker Mølle By. 
 
Søen bibeholdes som hidtil, men nu som et selv-
stædigt og særskilt naturområde i bymidten af Ræk-
ker Mølle By. 
 
I løbet af den nærmeste fremtid agter Ringkøbing-
Skjern Kommune at gennemføre en omfattende 
sedimentoprensning af den i dag meget til-fyldte 
mølledam, der ikke har været oprenset siden 1988. 
 
Statens vandplansprojekt ved Rækker Mølle-
opstemningen har haft det formål at fjerne spærrin-
gen ved Rækker Mølle Sø og få skabt 100 % frie 
passageforhold for åens fisk og fauna. 
 
Et andet væsentligt formål med passageprojektet 
har været at få skabt nogle gode fysiske forhold 
med varierede vandløbsforhold for fiskene og små-
dyrene. På selve omløbsstryget er desuden indbyg-
get og etableret nye gydestrækninger.  
 
Projektet har kostet ca. 2.500 millioner kr. og er 
støttet 100 % med EU-midler og statens egne til-
skudsmidler. Tilskudsmidlerne kommer fra NaturEr-
hvervstyrelsens-, EU- og Naturstyrelsens vand-
planspulje.  
 
Projektet er blevet til via et godt samarbejde med 
de involverede lodsejere i projektom-rådet, den lo-
kale borgerforening, entreprenørfirmaet Jakobsen & 
Blindkilde A/S, Naturstyrelsen, NaturErhvervsstyrel-
sen, Danmarks Center for Vildlaks, Orbicon A/S, 
Cowi A/S og Ringkøbing-Skjern Kommune. 
 
Projektet er medfinansieret af: 
 



Faunapassageprojekt ved Rækker Mølle Sø 

Mødested:  Ved broen over Ganer å – nord for Rækker Mølle Bryghus,  
  Søvejen 1 , Rækker Mølle, 6900 Skjern (Se vedlagte oversigtskort) 
 
Kl.       10.00: Velkomst og officiel indvielse ved taler af bl.a. Udvalgsformand, Ole Kamp,  
  Ringkøbing Skjern Kommune,  
 
Kl. ca. 10.15:  Danmarks Center for Vildlaks og børn fra Rækker Mølle udsætter ørredyngel  
  i det ny-anlagte omløbsstryg 
 
Kl. ca. 10.30: Kort besigtigelse og information om projektet. 
   
  Herefter konkurrence med ”kapsejlads” med ”plastikand”. Hvem har den hurtigste and.  
  Præmie til nr. 1, 2 og 3. 

 
Kl. ca. 11.00: En lille forfriskning og en bid brød. 
 
Kl. ca. 12.30: Forventet afslutning 
 
NB.   Husk det er et naturprojekt –  
  så medbring praktisk overtøj  
  og gummistøvler 
 
Med venlig hilsen 

 
               Ivan Thesbjerg                                 Per Søby Jensen 

      (Ringkøbing-Skjern Kommune)         (Ringkøbing-Skjern Kommune) 

 

Bilag: Oversigtskort 

Der indbydes hermed til indvielsen af det nye faunapassageprojekt ved Rækker Mølle Sø,  

Lørdag den 9. maj 2015 kl. 10.00. 


