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Danmarks Naturfond 
Danmarks Naturfond blev stiftet i 1967 af Danmarks Natur-
fredningsforening med det formål at erhverve, pleje og 
bevare værdifulde naturområder samt sikre rekreative 
områder i Danmark. I 2011 ejer Danmarks Naturfond 16  
ejendomme, hvor naturen overalt har første prioritet.

Støt fonden
Du kan støtte Danmarks Naturfonds arbejde ved at  
indbetale et bidrag på bankkonto:
2039-0122339297

Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening arbejder for at bevare 
naturen i Danmark og for at sikre befolkningens adgang 
til naturområder. Danmarks Naturfredningsforening 
er den eneste private forening, der har ret til at rejse  
fredningssager. 

Se mere på www.dn.dk
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I 2005 købte Danmarks Naturfond kerneområdet i det fredede 
Vrøgum Kær efter forslag fra DN Varde. Formålet er at iværksætte 
en pleje i form af rydning og afgræsning, så kæret igen bliver  
lysåbent til gavn for de mange sjældne planter, der gror i kæret.

Gode råd om færdsel i Vrøgum Kær
• Kæret bliver afgræsset af kreaturer for at fastholde og 

mangfoldiggøre den artsrige flora og fauna. Som gæst er 
man velkommen til at færdes i kæret.

• Kreaturerne er godmodige og ret sky, så man kan som gæst 
godt gå i fred for dem. Undgå at skræmme kreaturerne.

• Færdsel til fods er tilladt overalt hele døgnet rundt. Bliv 
indenfor indhegningen af hensyn til naboejendommene.

• Kæret er meget sumpet nogle steder, derfor anbefales 
gummistøvler.

• Følg den markerede sti med hvide pæle for at undgå de 
mest sumpede områder. I våde perioder anbefales det at 
gå retur ad den vestlige sti.

• Der er opsat informationstavle og bænke ved indgangen 
til kæret.

• Planter må ikke graves op og blomster må ikke plukkes.

• Hunde skal føres i snor.

• Båltænding og campering er ikke tilladt.

Kontakt:
Ture og yderligere information:
Merete Vigen Hansen, DN Varde
Mobil: 25882205
E-post: varde@dn.dk

Køb af naturplejekød fra Vrøgum Kær:
Søren Brydsø, 
mobil: 41438474
E-post: tsuga@mail.dk

Allindelille



Vrøgum Kær
Danmarks Naturfond købte Vrøgum Kær 
i 2005 med det formål at bevare et af 
Vestjyllands sjældne ekstremrigkær.

Ekstremrigkær er en botanisk betegnelse for et lysåbent 
fugtigbundsområde med en særlig rig flora, præget af 
mange blomsterplanter og bladmosser, hvoraf flere  
er knyttet til kalkholdigt grundvand. De særlige jordbunds-
forhold giver vækstbetingelser for et meget varieret  
plante- og dyreliv, der er sjældent i Vestjylland.

Landskabets historie
Vrøgum Kær er en betydningsfuld brik, når historien om 
Filsø skal fortælles. Området, der ikke har været opdyrket, 
indeholder den oprindelige Filsøs sydbred, dengang søen 
var størst. Der er også strandvolde og terrasseskrænter 
dannet i forbindelse med Filsøs afvanding gennem tiden. 
Søen blev fra midten af 1800-tallet reduceret fra ca. 3000 
ha til ca. 600 ha.

Det er derfor vigtigt at bevare området som et landskabs-
element, der kan fortælle historien om en interessant del 
af Vestjylland, dels i sten- og bronzealderen og dels i 18- 
og 1900-tallet, hvor de store afvandingsprojekter skaffede 
landbrugsjord til Danmark.

Vrøgum Kær har et stort fald i terræn - længst mod syd er 
der indlandsklitter skabt af flyvesand, som siden afløses af 
fattigkærsområder og mosaikker af flere andre naturtyper. 
Kæret er også påvirket af udsivende grundvand, trykvand, 
hvilket giver særlige vækstbetingelser for en række plante-
arter. Længst mod nord findes områder med ekstremrig-
kær, der er en sjælden naturtype i det vestjyske og som 
er betinget af et højtliggende kalkrigt jordlag, hvilket også 
sikrer, at kæret har en meget rig blomsterflora med flere 
sjældne arter.

Leverurts kronblade har 
gennemskinnelige årer og  
er let at kende.

Sump-hullæbe er en af vores 
flotte orkideer.

Vrøgum Kær ligger 
4 km nordvest for Oksbøl. 

Fra Esbjerg og Varde køres til 
Oksbøl og herfra ad Kirkegade/

Baunehøjvej til ØsterVrøgum. Drej  
ad Filsøvej mod Kærgård. Vrøgum  
Kær nås efter ca. fire km kørsel  

- ved P-skilt ved Telefonvej på  
venstre side af vejen. Vrøgum  

Kær ligger på højre side  
af vejen.

Kørevejledning

Flora og fauna
Vrøgum Kær er et naturområde, der består af pilesump  
og pilekrat i mosaik med overgangsfattigkær og den  
meget sjældne naturtype for det vestjyske, ekstremrig-
kær. Kæret har tidligere været ekstensivt afgræsset, 
men har i en årrække været under tilgroning. Området  
er højt værdisat og er et specielt værdifuldt landskab  
som “trædesten” mellem andre naturområder. Efter  
Danmarks Naturfonds overtagelse er der igen kommet  
afgræsning i kæret og rydning af opvækst.

Der er registreret mere end 150 plantearter. Blandt de 
mere sjældne kan nævnes: tvebo baldrian, benbræk,  
spæd mælkeurt, leverurt, kødfarvet og plettet gøgeurt, 
sump-hullæbe, klokkelyng, mose-pors, tråd-siv, rund-
bladet soldug, loppe-, skede-, trindstænglet- og tvebo- 
star samt mose-troldurt.

Kæret har også en stor artsrigdom af mosser, hvor der er 
registreret over 30 forskellige arter, bl.a. kær-gittermos 
(Cinclidium stygium), der kun vokser få steder i Danmark.

I kæret er der også et rigt insektliv samt mange frøer  
og firben, og færdes man roligt, kan man møde både rådyr 
og krondyr.

Naturpleje
Danmarks Naturfond købte i 2005 kerneområdet i det fred-
ede Vrøgum Kær, ca. 13,5 ha. Kæret var under voldsom 
tilgroning og sammen med det tidl. Ribe Amt er der lavet 
en plejeplan, som igen  gør kæret lysåbent til gavn for de 
mange sjældne planter.

Naturplejen består i manuel rydning af pil og nåletræer  
samt afgræsning med skotsk højlandskvæg. Midler til  
naturpleje, hegning og formidling er skaffet via Grønt  
Partnerskab mellem Danmarks Naturfond, DN Varde,  
Varde Kommune og af FødevareErhverv.

Vrøgum Kær er med i Danmarks Naturfredningsforenings 
projekt ”Giv naturen en hånd”, hvor der hvert år laves  
naturpleje af frivillige. 

Se mere på www.dn.dk/givnaturenenhaand

Beskyttelse
Vrøgum Kær er en lille naturperle i det store Filsø-kompleks. 
Danmarks Naturfonds ejendom (13,5 ha) er en del af en 
større fredning på 35 ha fra 1987. Fredningens formål er  
at bevare den resterende del af den uberørte jordbund 
og de forskellige vegetationssamfund på Filsø-bassi-
nets sydlige skråning samt at sikre ekstremrigkæret og  
de sjældne fugtigbundsplanter, der vokser her. Kæret  
er Natura 2000-område og en del af det habitatområde,  
der også omfatter Filsø og nogle af de store klitheder, bl.a. 
Filsø Hede.

Signaturforklaring:

Danmarks Naturfonds 
ejendom.

Trampesti
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