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Vorup Enge set mod øst inden vådområdets etablering

Vorup Enge set mod øst med vådområdet ved lav vandstand
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Genskabt natur i Vorup Enge
Vorup Enge ligger syd for Gudenåen ved Randers 
midtby. Vorup Enge blev som led i Vandmiljøplan 
II genskabt som et vådområde i 2003.

Projektet har 
• skabt bedre levevilkår for dyr og planter,  
 der er tilknyttet våde områder,
• nedsat belastningen af kvælstof til Rand- 
 ers Fjord og Hevring Bugt, og
• øget områdets rekreative værdi.

Skov og Naturstyrelsen, Aage V. Jensens Fonde, 
Randers Kommune og Århus Amt har i fællesskab 
skabt det nye naturområde.

Historie
Området var i fl ere tusinde år en del af Gudenåens 
indlandsdata med mange småøer og oversvøm-
mede engarealer langs åen. I 1951 blev Gudenåen 
afskåret fra engene med diger således, at arealerne 
langs åen kunne pumpes tørre. I de første mange 
år blev disse tørlagte arealer anvendt til kornpro-
duktion, men pga. faldende udbytte blev kornpro-
duktion efterhånden opgivet de fl este steder. 

Genskabelse af vådområdet
De våde enge blev genskabt ved at stoppe pum-
perne og nedbryde dele af diget. Resterne af diget 
kan i dag ses som fl ere lave øer i områdets nord-
side. Vådområdet er på 119 ha og består af græs-
sede enge, sumpe samt åbne vandfl ader, som står i 
forbindelse med Gudenåen.

Arrangementer
På pavillonen i den østlige ende af området vil der 
være opslag omkring arrangementer og hvornår 
guiderne træffes i området. Disse informationer 
vil også være tilgængelige på Randers Regnskovs 
hjemmeside www.regnskoven.dk/VorupEnge.
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I ynglesæsonen kan man høre dobbeltbekkasinernes 
karakteristiske brummende lyd, se blishønen bygge 
rede i sumpvegetationen og rørhøgen afsøge rør- 
skoven for at fi nde føde til ungerne. Nattergal, rør-
sanger og sivsanger fylder aftenen med deres sang. 
Odderen har fast levested i Gudenåen ud for Vorup 
Enge og den stille naturgæst kan være heldig at se 
odderen fange fi sk i vandet mellem sumpplanterne.

Fra starten af maj til slutningen af september vil 
man dagligt kunne møde guider, der fortæller om 
områdets dyr og planter. Guiderne vil også infor-
mere om genskabelsen af Vorup Enge og de gamle 
danske landracer, der i dag bruges til at afgræsse 
engene. 
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Inden den kunstige afvanding i 1951 var Vorup 
Enge et stort yngle- og rasteområde for fuglelivet, 
men med afvandingen forsvandt fuglene. Det gensk-
abte vådområde giver nu grundlag for, at mange af 
de tidligere plante- og dyrearter vender tilbage. 
I vinterhalvåret og de tidlige forårsmåneder ses 
rastende andefugle, skalleslugere, svaner og gæs.

Jens Overgaard Christensen
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