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De våde enge, de åbne vandflader og rørskoven er ideelle
områder for fouragering, ophold og overnatning for mange
trækkende og rastende fugle. Der yngler ænder, gæs, svaner,
vadefugle og andre vandfugle.
Den slyngende å gavner odderen, insekterne, Skjern Å Laksen
og de andre fisk, som lever i åen.
Åen bruger engene som rensningsanlæg, så der kommer
renere vand ud i Ringkøbing Fjord.

●

Du kommer tættest på dyrene, hvis du færdes
stille og roligt.

●

Hunde skal altid være i snor.

●

Tag dit affald med dig.

●

I fuglenes yngle- og træktid kan der være begrænset
adgang i visse områder. De steder er der opsat skilte.

●

Overnatning på p-pladserne er ikke tilladt.

●

Ikke alle turforslag kan gennemføres om vinteren.

Skjern Enge byder på mange muligheder for naturoplevelser.
Gå tur i engene. Nyd udsigten fra et af udsigtspunkterne eller
fra p-pladserne.
Se udstillingen “Alle tiders Å” Bredgade 73, Skjern.
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Her står du, You are here, Sie stehen hier
Cykel- og gangsti, kørestolsegnet, Bicycle and foodpath,
Weg für fahrad, fussgänger und rollstuhl
Afmærket ridesti, Bridle path, Reitweg
Vandrerute, hike, Pfad für Wanderung
Trampesti 2-6 km, Trail 2-6 km, Pfad für Wanderung 2-6 km
Trampesti, Trail, Pfad für Wanderung
Parkering, Parking area, Parkplatz
Område med borde og bænke, picnic area, Rastplatz
Information, Information, Information
Grillplads, barbecue area, Grill im freien
Primitiv overnatningsplads, simpel camping area, primitiv Ûbernachtung
Ophalerplads, slipway for canoe, Kanuschlepp
Handicapvenlig fiskeplads, Angling suitable for disabled,
Behindertengerecht Angelplatz
Udsigt/udsigtstårn, View, Aussichtspunkt
Låge, Gate, Eingang
Tør eng, Dry meadow, Trockene Weisen
Våd eng, Wetland, Feuchtweisen
Våde områder, Marsh, Feuchtbiotope
Vandområder, Ponds, Seen
Adgang ikke tilladt, Access is not allowed, Zutritt nicht erlaub
Vandløb, Watercourse, Verlauf
Broen, Bridge, Brücke
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