
Vandløb der snor sig
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Forbedret natur ved Bording
Fra vinteren 2014 er der sket store ændringer af Bording Å og 
Bodholt Bæk. Begge vandløb har fået nye sving og snoninger. Det 
har givet nyt liv til planter og dyr, både under og over vandet, og 
flere muligheder for at opleve naturen.

Samarbejde mellem borgere og kommunen
Naturprojektet er udført i samarbejde mellem Bording Lokalråd 
og byens grundejerforeninger, de private lodsejere og Ikast-
Brande Kommune. Lodsejerne har stillet deres arealer til rådighed 
gennem frivillige aftaler, og der er etableret stier af lokale borgere 
i samarbejde med ejerne. 

Indsats for hele åen
Naturprojektet er et led i naturforbedringer 
langs hele Bording Å. Her er der siden 
2002 fjernet opstemninger og udlagt 
gydegrus, og forureningen med okker  
og spildevand er mindsket.

– Bording Å og Bodholt Bæk

En sommerdag ved vandløbene  
– med pragtvandnymfer og vandranunkler

Om nogle år vil man sandsynligvis opleve 
flere sommerfugle ved Bording Å, takket 
være naturprojektet. Okkergul pletvinge 
suger nektar på blomster - bl.a. på 
kærtidsel, som vil brede sig på nye enge 
langs snoningerne.



Ændringer af vandløbene 
Bording Å og Bodholt Bæk har fået nye slyng- 
ninger og sving. En lang strækning af Bodholt 
Bæk er endda flyttet ud i ådalen. Før lå den mod 
vest for opsamle vandet fra markerne. På kortet 
kan du se, hvad der er sket i forbindelse med 
naturprojektet. 

Flere planter og dyr
Snoningerne og en mere varieret bund med grus 
og vekslende vandstrøm betyder, at der kommer 
flere forskellige slags vandplanter og flere fisk og 
smådyr. Nye enge og overdrev langs vandløbene 
vil også give plads til flere planter og dyr.

Nyd en gåtur
Du er velkommen til at gå en tur på områdets 
stier. Mange steder kommer du helt tæt på vand-
løbene, og stierne går langs indhegninger med 
græssende husdyr. Langs Bording Å kan du gå 
videre på en planetsti op til Bording Kirkeby.

Vis hensyn
Husk, at du mange steder opholder dig på private 
arealer. Græsningsdyrene gør ikke noget, hvis du lader 
dem være i fred. Vær især opmærksom på ikke at for-
styrre moderdyr med unger. Undlad at fordre dyrene og 
hold altid hunden i snor.

Bording

Klochsvej

Ba
kk

en

Fi
rh

us
e

Bording Å

Bo
dh

ol
t B

æ
k

Bording Kirkeby

Ravnholtvej

N

0 200 m100

Tidligere vandløb
Tidligere vandløb med betonkumme

Nuværende vandløb
Midlertidigt sandfang

Planet- og landskabssti
Natursti
Handicapvenlig gangbro
Overgang over åen
Informationstavle

Før naturprojektet

Efter naturprojektet

Bording

Klochsvej

Ba
kk

en

Fi
rh

us
e

Bording Å

Bo
dh

ol
t B

æ
k

Bording Kirkeby

Ravnholtvej

N

0 200 m100

Tidligere vandløb
Tidligere vandløb med betonkumme

Nuværende vandløb
Midlertidigt sandfang

Planet- og landskabssti
Natursti
Handicapvenlig gangbro
Overgang over åen
Informationstavle

Før naturprojektet

Efter naturprojektet

Bording

Klochsvej

Ba
kk

en

Fi
rh

us
e

Bording Å

Bo
dh

ol
t B

æ
k

Bording Kirkeby

Ravnholtvej

N

0 200 m100

Tidligere vandløb
Tidligere vandløb med betonkumme

Nuværende vandløb
Midlertidigt sandfang

Planet- og landskabssti
Natursti
Handicapvenlig gangbro
Overgang over åen
Informationstavle

Før naturprojektet

Efter naturprojektet

Bording

Klochsvej

Ba
kk

en

Fi
rh

us
e

Bording Å
Bo

dh
ol

t B
æ

k

Bording Kirkeby

Ravnholtvej

N

0 200 m100

Tidligere vandløb
Tidligere vandløb med betonkumme

Nuværende vandløb
Midlertidigt sandfang

Planet- og landskabssti
Natursti
Handicapvenlig gangbro
Overgang over åen
Informationstavle

Før naturprojektet

Efter naturprojektet

Fakta om naturprojektet
De nye sving blev gravet fra december 
2014 til august 2015. I alt er der 
gravet ca. 6.000 m3 jord langs 
Bodholt Bæk og ca. 7.500 m3 langs 
Bording Å for at lave svingene. 
Bording Å er forlænget fra 2,3 km til 
2,7 km (15 %) og Bodholt Bæk fra 
1,2 km til 1,4 km (17 %). Det meste 
af den opgravede jord er brugt som 
fyld i de gamle vandløb. De nye sving 
har kostet ca. 1 mio. kr. Projektet er 
finansieret af Ikast-Brande Kommune.  

Vårfluen Sericostoma personatum er tegn på et rent og 
iltrigt miljø. Den kan blive ny beboer i vandløbene takket 
være miljøforbedringerne. Larven bygger et hus af sandkorn, 
som den bærer rundt på bunden.

Engkabbelejer blomstrer om foråret og lyser 
op langs vandløbene og på engene.

Isblåfugle på muse-vikke. Den nederste 
sommerfugl er ved at lægge æg. Du kan 
finde muse-vikke og isblåfugl på overdrev 
og enge flere steder langs vandløbene.

Det er håbet, at ørreder igen kommer til at gyde øverst i Bording Å. 
Når ørrederne har det godt, vil det også gælde for mange andre arter 
af planter og dyr.


