
”Nørremølle Enge” er resultatet af 
et vådområdeprojekt, hvor du har 
mulighed for at færdes og opleve 
naturen.

Her må du gå

I forbindelse med vådområdepro-
jektet er der anlagt en ny sti, hvor 
du må færdes til fods – se kortet. 
Stien er 1,3 km lang og lavet som 
en rundtur.
Stien er handicapvenlig med en 
enkelt markant stigning undervejs.

Gangbro og trædesten

På de mest sumpede dele af ruten 
er der anlagt gangbroer og udlagt 
trædesten. Du kan hoppe fra træ-
desten til trædesten - eller gå på 
gangbroen ved siden af. 

Planter, dyr og fugle

Selv om området er tæt på Viborg 
By, er der et rigt plante- og dyreliv.

Af planter findes fx den fredede or-
kide-art Maj-Gøgeurt – se fotoet. 

Der er mange dyr og fugle i områ-
det. Indtil 2013 er der fx registreret 

73 forskellige arter af fugle, bl.a. 
rørhøg og mange fiskehejrer – se 
QR-koden. 

Naturpleje

Hele vådområdet er indhegnet, 
og det bliver græsset af køer. De 
æder de høje siv og urter og hol-
der området fri for træer og buske. 
Køernes græsning skaber bedre 
levesteder for engens planter og 
dyr. 

Renseanlæg for Nørresø

Overfladevandet indeholder en 
del næringsstoffer, især kvælstof 
og fosfor. Ved at lede vandet gen-
nem vådområdet i Nørremølle 
Enge tilbageholdes og omsættes 
en del af næringsstofferne, så de 
ikke gør skade i Viborg Nørresø.

Beregninger viser, at projektet i 
Nørremølle Enge sparer Nørresø 
for ca. 90 kg fosfor og ca. 4 tons 
kvælstof årligt.

Projekt og finansiering

Viborg Kommune har etableret 
vådområdeprojektet i 2011-12. 
EU og Ministeriet for Fødevarer, 
Landbrug og Fiskeri har deltaget i 
finansieringen af projektet.

Vådområdet ”Nørremølle Enge”

Scan koden 
og se mere 
om Nørre-

mølle Enge 

Scan koden 
og se mere om 
fuglene i Nørre-
mølle Enge 

2013

Vigtigt: Forlad ikke stien, da der 
kan være meget dybe huller tæt 
ved stien

Bemærk: Af hensyn til køerne 
og det vilde dyreliv SKAL hunde 
holdes i snor. 

Vådområdeprojektet

Arealet i Nørremølle Enge er i alt 
22 ha. Hele området ejes af Viborg 
Kommune.

Formålet med vådområdet er at 
fange næringsstoffer, inden de når 
Viborg Nørresø.

Overfladevand fra store arealer 
ledes ind i vådområdet. Det drejer 
sig om vand fra ca. 120 ha i Vi-
borg by og drænvand fra ca. 160 
ha landbrugsjord - se QR-koden.

Maj-Gøgeurter


