
Den Grønne Korridor Skjern

Et attraktivt landskabsrum, båret og drevet af aktive borgere
Om Den Grønne Korridor Skjern
Kirkeå skærer sig over en strækning på ca. 4 km gennem Skjern by fra Skjern 
Birk Plantage i øst til Skjern Å Enge i vest, hvor den flyder sammen med Ganer 
Å til et fælles udløb i den genoprettede Skjern Å.  
Den slynger sig i en varieret natur gennem de 5 byrum i Den Grønne Korridor 
Skjern, hvert med deres forskellige karakter og naturtyper: Skovkanten, 
Byengen, Anlægget, Urskoven og Klosterengen.   
Historisk har åen og området omkring den haft stor betydning for byens liv og 
udvikling, og en kombination af lavtliggende terræn og fremsynede politikere og 
planlæggere har resulteret i sparsom bebyggelse.  

Projektet tager form
Skjern UdviklingsForum tog de første initiativer i 2012, og sammen med arkitekt 
Bo Christensen blev der udarbejdet et projekt, som havde til formål at gøre 
dette bynære landskabsrum endnu mere attraktivt for byens borgere og gæster. 
Det havde fokus på naturoplevelser, rekreative og fysiske aktiviteter, men også 
formidling og læring.  
Undervejs i processen blev også overvejelser om klimasikring og de 
tilbagevendende oversvømmelser omkring åen inddraget. 
En betydelig støtte fra Nordea-fonden samt fra Ringkøbing-Skjern Kommune 
gjorde det muligt at gennemføre projektet, som blev indviet 9. september 2017. 

Byens borgere er med
Borgerinddragelse og samskabelse var fra starten nøgleelementer i såvel 
udviklings- som anlægsfasen af Den Grønne Korridor Skjern. På møder og 
workshops bidrog borgerne med deres ideer og synspunkter, og de fik betydelig 
indflydelse på det endelige resultat.  
Den Grønne Korridor Skjern er således et eksempel på, at lokal virketrang, 
kombineret med støtte fra en stor fond og i samarbejde med kommunale 
instanser kan få store ting til at ske.

Vi skaber sammen og løfter i flok
Mange har bidraget til og medvirket ved projektet: 
Nordea-fonden, Ringkøbing-Skjern Kommune, herunder Vej og Park samt Kul-
tur, Natur og Fritid, Skjern Gymnastikforenings Ungdomsfond, Velux Fonden, 
Arkitektfirmaet Bo Christensen, Hee Entreprise, Ringkøbing-Skjern Produktion-
sskole, Aarstiderne Arkitekter, Ringkøbing-Skjern Museum, en række af byens 
institutioner …. og ikke mindst mange engagerede og aktive medborgere!
Og borgernes engagement og medejerskab slutter ikke ved projektets 
afslutning, men videreføres gennem lokale byrumsgrupper, som spiller en 
central rolle i at videreudvikle og vedligeholde anlæggene – i samarbejde med 
Skjern UdviklingsForum og Ringkøbing-Skjern Kommune.
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