
Yderligere oplysninger om vandreture og naturstier kan fås 
ved henvendelse til SkiveEgnens Erhvervs- og Turistcenter, tlf. 
9752 3266 eller til Skive Kommune på e-mail: 
stier@skivekommune.dk

Denne folder er udarbejdet af Skive Kommune i samarbejde 
med Naturstyrelsen og Region Midtjylland.

Fugle og natur
Den nye Grynderup Sø er ganske lavvandet. På sigt vil søen 
blive omgivet af enge og rørskove. Der vil dermed være skabt 
et område af stor landskabelig værdi, som samtidig kan være 
levested for mange dyre- og planterarter. Søen vil få et rigt 
fugleliv. 

Forår og efterår vil beliggenheden tæt ved fjorden gøre området 
til et attraktivt sted for svaner, gæs, svømmeænder, hejrer 
og vadefugle. Gæssene vil ofte gå synligt på engene mellem 
søen og stien, så der vil være gode muligheder for at studere 
grågæs, bramgæs, blisgæs og canadagæs, mens fiskehejrer 
vil være på jagt i vandkanten. 

I yngletiden kan der blandt andet ses flere arter lappedykkere, 
rørhøg, vibe, rødben, klyde, dobbeltbekkasin samt forskellige 
småfugle, der er knyttet til de fugtige områder rundt om søen, 
f.eks. rørspurv, engpiber og gul vipstjert.

Adgang til området
Publikum har adgang til naturområdet ad en trampesti, der går 
rundt om hele søen (færdiggøres i 2013). Længst mod syd er 
der opstillet et dobbelt fugletårn med fantastisk udsigt over 
de lavvandede områder i den sydlige del af søen. Adgangen til 
tårnet sker fra naturstien, der forløber på den gamle jernbane 
mellem Durup og Glyngøre

I den nordlige ende er der tæt ved Grynderupvej bygget et lavt 
fugleskjul med udsigt over den nordligste del af søen. Fra den 
nærliggende P-plads går en handicapvenlig sti mod øst til søens 
smalleste sted. Her er der mulighed for at tage en trækfærge 
til den modsatte bred, hvor stien fortsætter. 

Genopretningen af Grynderup Sø er Naturstyrelsens projekt.

www.skive.dk

Grynderup Sø
Et naturgenopretningsprojekt

Troldænder og toppet lappedykker 
(akvarel: Peter H. Kristensen)

Der er således mulighed for at korte trampestien af og kun 
vælge at gå den nordlige rundtur, som kan gøres på en time. 
Ved handicapstien findes borde/bænksæt og en primitiv over-
natningsplads.

Trækfærgen ”Trækfuglen”



Grynderup Sø
Vådområdeprojektet omfatter ca. 410 ha, hvoraf ca. 150 ha 
er sø med en meget lang og bugtet bredzone. Projektet er 
finansieret af Den Særlige Vand- og Naturindsats, også kaldet 
Miljømilliarden, som daværende regering vedtog i 2006. 

Projekterne under denne ordning gennemføres ved frivillige 
aftaler med lodsejerne. Størstedelen af projektområdet er 
derfor fortsat i privateje, mens Naturstyrelsen har overtaget 
ca. 80 ha af den nordligste del af området, hvor der forventes 
mest publikum.

Naturgenopretning
Den oprindelige Grynderup Sø blev afvandet i midten af 
1800-tallet og de indvundne arealer blev efterfølgende an-
vendt til landbrugsdrift. Arealerne blev holdt tørre af pumper 
tilhørende 3 pumpelag i Bysted Enge, Grynderup Sø og Gryn-
derup Enge. 

I forbindelse med det nye vådområdeprojekt er alle pumper 
og dræn indenfor projektområdet sat ud af drift, samtidig 
med at alt vand fra oplandet ledes til søen. Resultatet er en sø 
med en vandstand ca. 1 m over Limfjordens daglige vande. I 
forbindelse med projektet er der gennemført en jordfordeling, 
der har omfattet ca. 70 ejendomme og 620 ha.

Det forventes, at vandstrømmen efterhånden vil give kanalen 
et mere snoet forløb. Det er beregnet, at projektet vil mind-
ske tilledningen af kvælstof til Limfjorden med ca. 86 tons om 
året. Kvælstoffet tilbageholdes og omsættes i søen og på de 
våde enge.

Kvælstofrensning
Afløbsvandet ledes fra søen til Sallingsund via den gamle afvan-
dingskanal. Kanalens bund er hævet, og der er lavet en sluse 
med højvandslukke, der forhindrer saltvand fra Limfjorden i 
at trænge op i søen. 
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Sluse med højvandslukke ved udløbet fra Grynderup Sø


