Nørresø
Vandretur

En flot tur rundt om den fredede
Nørresø med pilesumpe, rørskove
og mange vandfugle.
Turen kan begynde fra parkeringspladsen enten ved Vedersø Kirke eller ved
Vedersø Præstegård.
Fra kirken er der vej gennem Vedersø
Idrætsefterskole til kommunevejen
som følges til grusvejen ned mod
Åbjerg. Herfra fører grusvejen videre
ned mod søen og følger diget omkring
søen om til Vedersø Præstegård, i alt
3,7 kilometer. Herfra kan turen gå tilbage den samme vej, eller afsluttes ved
at gå ad grusvejen op til den asfalterede kommunevej og langs denne tilbage
til kirken, i alt 6,1 kilometer.

Fra Vedersø Præstegård fører grusvejen mod nord ned til søen og følger
diget omkring søen om til Åbjerg, i alt
2,8 kilometer.
Herfra kan turen gå tilbage den sammen vej, eller afsluttes ved at følge
grusvejen og den asfalterede kommunevej mod syd, vejen gennem efterskolen og kommunevejen mod vest og
grusvejen til præstegården, i alt 6,1
kilometer.

Vejene er som regel farbare, også for
dårligt gående og kørestolsbrugere.

Regler for færdsel
•
•
•
•
•

Følg de trådte stier.
Respektér privatlivets fred.
Tag ikke ophold nærmere end 150
meter fra beboelse.
Vær venlig at tage affald med hjem.
Hunde skal holdes i snor.

Yderligere information fås hos:
Ringkøbing-Skjern Kommune
Miljø og Natur
Kjærgaardsvej 8
6950 Ringkøbing

GPS–koordinater til parkering
Latitude

Longitude

Vedersø
Præstegård

56° 14,961' N

8° 11,061' E

Vedersø Kirke

56° 14,078' N

8° 12,111' E

Naturen må gerne betrædes og benyttes men gør det med omtanke!

Telefon : 9974 2424
miljo.natur@rksk.dk
www.rksk.dk

Kort over
Nørresø, år
18601900.

Vedersø
Stedet og sognet er opkaldt efter en
mand med navnet Withar og hans gravhøj - Withars ø omgivet af sø og fjord.
På kortet fra 1872 ses det, at der ved
kirken er en skole og lidt øst herfor en
vejrmølle og Møllegården.
I begyndelsen af 1900 tallet er der bygget en ny skole nord for vejen. Noget
vest for kirken er bygget et missionshus.
Siden er der langs vejen opstået en by
med forsamlingshus, mejeri, købmand,
smedeværksted og flere nye boliger.
Den gamle stråtækte skole er i dag
lokalhistorisk museum, og den ny skole
er omdannet til idrætsefterskole med
tilbygning af haller m.v. Vejrmøllen er
taget ned, og mejeriet er nedlagt og
omdannet til kro.

Præstegården
Gården er blevet kendt som Kaj Munks
præstebolig, hvor han har forfattet sine
skuespil og bøger. Efter drabet af ham i
1944 blev hans enke Lise Munk boende
på gården i mange år, men efter hendes
død er boligen tømt for alt inventar.
Bygningerne er nu restaureret af staten
til kulturcenter med udstillinger, foredrag med mere, mens jorden er forpagtet ud.
Gården har fungeret som præstegård i
de foregående cirka 350 år.
Senere i begyndelsen af 1900-tallet blev
der plantet ny skov på Møllebjerg, hvor
der før i tiden havde stået en mølle.
Før Præstegården lå herregården
Åbjerg her. Herremanden gennemførte
et bytte, så herregården blev flyttet til
østsiden af søen.

Landvinding omkring søerne
De 2 søer har altid været tæt forbundne. Oprindelig løb vandet fra Husby Sø
ind i Nørresø, og afløb herfra mod vest
til Vest Stadil og Ringkøbing Fjorde.
Madum Å løb ud i Nørresø fra øst, og
store arealer langs åen og søerne i lange perioder var oversvømmede.
Under og efter 2. Verdenskrig blev
Madum Å tørlagt, så den ikke længere
løb ind i Nørresø, men igennem et udløb til Stadil Fjord ved kirken.
Desuden blev der givet tilladelse til at
vandet fra søerne kunne afledes mod
nord fra Husby Sø gennem en gravet
kanal til Nissum Fjord. Knap 800 ha.
vandlidende enge og sumpe omkring
søerne kunne nu afvandes og der blev
anlagt diger og opført pumpestationer i
øst- og vestenden af Nørresø.

Åbjerg
En stor del af Vedersø hørte som fæstegårde under herregården Åbjerg
indtil landbrugsreformerne i slutningen
af 1700 tallet.
Herregården skiftede plads med Præstegården i 1600 tallet og blev en tid
kaldt Ny Åbjerg.
I dag er gården en almindelig stor gård
med planteavl.
Navnet hentyder til at gården har ligget
ved en å., som i sin tid var Madum Å.
Den blev imidlertid forlagt, og erstattet af kanaler og grøfter. Det er dog
stadig muligt at ane åens forløb nord
for gården.

Nørresø
For omkring 100 år siden var Nørresø
og Husby Sø næringsfattige og klarvandede søer, men på grund af den intensiverede gødskning, afvanding og opdyrkning er søerne blevet mere næringsrige med mange forskellige vandplanter. For at undgå tilledning af okker
med mere er der etableret et okkerfældningsbassin inden drænvandet fra
de vestlige landbrugsarealer pumpes
ind i søen.
Forholdene er gode for en del fugle
som f.eks. hejrer, svaner, blishøns, lappedykkere, rørdrum, rør– og sivsangere og andre sangfugle. På en af holmene i søen er der en hættemågekoloni. I
træktiden om sommeren ses store
flokke af stære som slår sig ned i tagrørene for natten.

I søen danner sø-kogleaks små
øer, som er gode som yngleplads
for vandfugle. Stænglerne kan
bliver over 2 meter høje.

Stængelen er bygget
op af strenge med
store luftrum imellem. Derfor er de
gode til fletning af
sivsko.
Planterne breder sig
med jordstængler.

Tegninger fra Botanisk Atlas, Ejnar
Munksgaard 1956.

