Vandretur
Brande Elvl£rk Sf)

Turen rundt om Brande ElvlPrk 58 byder po'
mange naturoplevelser. 5amtidig far du ehan
een for at se Danmarks lPldste vandkraftvlPrk.
ElvlPrket
Brande Elvxrk er Oanmarks xldste vandkraftvxrk. I
elvxrket findes Oanmarks xldste igangvxrende kob
berrurbiner, der producerer 400.000 kWh om :het,
hvilket svarer til 100
husstandes
arlige
forb rug.
Oet elektriske Iys
kom til Oanmark i
1888 og ca. 20 ar
efter i 1907 tog
nogle driftige mxnd
fra Brande initiativ
til at etablere et
vandkraftvxrk ved
Skjern A. Eisel
skabet blev stiftet i
1909, hvor man
opk0bte 28 hektar
jord og derpa byg
gede en dxmning og et vandkraftvxrk. Elvxrket blev
startet i maj 1910 og allerede i november, kun et
halvt if efter start, txndtes det elektriske Iys i Brande.
Brande Elvxrk blev et af de allerf0rste h0jspxn
dingsanlxg i Oanmark. Oet blev efterfulgt af om
kring 18 andre vandkraftvxrker opf0rt mellem 1911
og 1923. Elvxrket var dengang af uvurderlig betyd
ning for Brande. Bl.a. pa grund af elvxrket voksede
byen og allerede i 1913 blev den f0rste turbine for
lille, hvorefter man udvidede med en ny 80 HK tur
bine, der var dobbelt sa stor som den f0tste. De to
turbiner klarede forbruget indtil 1922.
Oer skete efterf01gende £Iere udvidelser, indtil Bran
de Elvxrk i 1940 fik en aftale med Midtjysk Elektri
citetforsynings Selskab (MES), og via et nyt lednings
net blev koblet pa den 0stjyske elforsyning.

Med tiden blev Brande Elvrerk igen for lille og da
man 0nskede frerre men st0rre selskaber, solgtes for
syningsretten i 1976 til MES. Herefter stiftede man
et nyt selskab, som k0bte de gamle produktionsbyg
ninger og driftsmateriel samt hele det sk0nne omride
ved S0en. Elvrerkets besryrelse har gennem irene
gjort et stort arbejde for at bevare elvrerket og det
producerer derfor forts at en beskeden del af elfor
bruget i Brande. I 1910 ta:nkte de initiativrige Bran
ditter antagelig kun p:'i at producere elektricitet. At
der skabtes et sk0nt rekreativt omride, har man nok
ikke ofret mange tanker.

Brande SfJbad
Dremningen ved Brande Elvrerk skyilede bort pi
grund af is to gange i 1940. En stor flok frivillige gik
herefter med skovl og trilleb0r i gang med at repare
re dremningen. Samtidig blev der etableret et s0bad
med sandstrand, badebroer, vipper og et omklred
ningsrum. Brande S0bad blev pi grund af forurenet
vand i ien lukket omkring 1970.

Omradets natur
Elvrerk S0en, der er en opstemning af en strrekning
af Skjern A, er pi i alt 12 ha. Her er et rigt dyre- og
fugleliv og der er mange fisk i S0en. Omridet er lige
ledes voksested for mange plantearter, hvoraf nogle
er sjreldne eiler fredede. Bl.a. kan man vrere heldig at
trreffe pi Ensian, Manertlde og flere orkidearter. I
Skjern A nedenfor stemmevrerket er der mange
Vandranunkler. Langs i-bredden og langs med s0kan
ten vokser Gul Iris. S0en er rig pi undervandsplanter,
som vokser ud til 2 meters dybde.

ons!

Samtlige orkidearter
er fredet i hele lander.
Planterne rna hverken
plukkes eller opgraves.
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Omkring soen findes bade ni'tle og 10' tr~er. Langs
sobredden er der en del birk, el og pil. Der foretages
rydn1ng og naturpleje, hvor tr~er og buske tJernes,
for at friholde stien og udsigter rundt om soen.
E!v~rket

har i 2004 i forbindelse med de nye vejan
omkring Brande kobt ea. 2 ha jord i den sydostli
ge hjorne t~t pa Sovej. Her viI der blive etableret p
plads og bal- og grillplads.
l~g

Soen har en stor gennemstromning, og vandet er
kun ea. 1 dogn i soen. For 10 it siden var vandgen
nemsigtigheden kun 40 em men er i dag 120 em,
hvilket skyldes, at samtlige tillob fra huse og ejen
domme er lukket. Fiskefaunaen er generelt tilfreds
stillende og der er registreret folgende arter: Brasen,
Gedde (der er fanget gedder pa op til 15 kg i soen),
Lakj~ Stalling, Stro?J1skalle, Skalle, Grundling, 0rred og
A I. Bade Gnmdling og EI,itse kra:ver rent vand.

Omradet passes af Brande Elv~rk ' s bestyrelse, der
ogsa sk~rer grode i soen. I tr~bygningen \"Cd d~m
ningen opbevares bad og udstyr.

Gmndling

Gedde

I vinterhalvaret er S0en rasteplads for mange xnder
og blish0ns. Vandstxren er en fast vintergxst, som
adskiller sig fra de 0vrige danske spurvefugle ved at
den dykker efter f0de. Den bruger sine yinger til
fremdrift under vandet, som en pingvin. Om
sommeren er der et rigt liv af de alrnindelige sang
fugle og i perioder svaner og xnder i massevis. Isxr
graxnder, hvinxnder og troldxnder er her mange
af. Her er ogsa fiskehejrer. De Beste spxttearter
bl.a. den sjxldne gmnspxtte findes her. Omradet er
ogsa yngleomrade for mudderklirer, bjergvipstjxrt
og isfugle. Man kan vxre heldig at se de smukke
isfugle pa tur med deres unger.

Folo: Henrik F. Nielsen

Fiskepassagen ved Brande Elvterk
Opstemningen af Skjern A ved Elvxrket var en
nxsten total spxrring for op- og nedtrxkkende fisk.
Der har aldrig vxret fisketrapper ved Brande El
vxrk. Kun alene har kunnet passere gennem sxr
lige alepas.
Dette har betydet, at
bl.a. laksefisk ikke har
kunnet komme forbi
elvxrket og frem til
gydepladserne i vand
10bet, der ligger oven
for. For at genskabe
passage for fisk etab
lerede
Ringkj0bing
Amt i 1990 et om
l0bsstryg.

Der 10ber ca. 300 liter vand i sekundet gennem stry
get. Det svarer til ca. 15 % af vandmxngden i
Skjern A.
Oml0bsstryget er i sig selv ogsa en sevxrdighed i
tilknytning til de rekreative omrader omkring S0er
ne. Strygoml0bet kan ogsa ses som udtryk for et
x ndret samfunds- og milj 0syn.

Vandreruten
Rundt om S0en er der en 3 k.m lang sti. Det er en
rundtur, der gar langs med kanten af wen. Turen
tager ca. 1 time. I den 0stlige ende er der en gang
bro over Skjern A. Txt herved skal den planlagte P
plads ved S0vej ligge. Herfra kan du ogsa starte
rundturen.
Vi g0t opmxrksom pa at stien ikke er egnet for
handicap pede og k0testolsbrugere. Fornuftigt fod
t0j anbefales alt afhxngig af vejrudsigten og ars
tiden.
Pa turen rundt om Brande Elvrerk S0 kommer du
forbi nogle af de i alt 7 gamle fritidshuse, der ligger
i omradet. Den f0tste hytte var en lotterigevinst
vundet pa en lodseddel i 1934. Vinderen fik loy til
at stille hytten pa bakken bag selve elvrerket. Senere
er der kommet flere til. Fritidshusene, der aile ligger
pa lejet grund, ejes af medlemmer i interessentsel
skabet - Brande Elvrerk l i S.

KorelJejledning
Brande Elvrerk og Brande Elvrerk So ligger ca. 2 km
nord for Brande. I rundkorslen pi rute 18 nord for
Brande kores mod Brande Centrum ca. 600 m. Drej
mod ost ad Borupve;; som du folger ca. 700 m. Drej
mod nord/venstre ad Ht!Jmarksve;: P-pladsen, der
ligger i skoven, finder du for enden af Ht!Jmarksvej 
folg skiltet. Herfra er der ca. 250 m til Elvrerket.

Der findes borde og banke i omradet.

®
Y derligere oplysninger:
Brande Turistbureau, tlf. 96 42 04 28
www.visitbrande.dk

Brande Elvark, tlf. 97 180037
Der kan laves aftale om rundvisning i Elvarket.
Pa trabygningen ved Elvarket er der ophangt
yderligere infonnation.

Du er velkommen t' naturen

Vis hensyn og pas pa naturen
Y derligere infonnation fas hos:

Ringkjobing Amt
Damstrredet 2 6950 Ringk0bing
TIf.: 96753000. Fax: 96753535
E-mail: tm@ringamt.dk - www.ringamt.dk

