
Tur til Gjæven ved Sevel

 
 
 

 Vi mødtes ved Sevel Kirke. Foto: Arne Christensen



På trods af en regnfuld aften mødte der ikke mindre end 78 op til et fælles ar-rangement arrangeret af 
Holstebro Kommune og Danmarks Naturfredningsfor-ening i Holstebro onsdag den 12. maj.

 Biolog Jacob Larsen fortæller om den genåbnede bæk. Foto: Arne Christensen

Turen gik til istidstunneldalen ”Gjæven” i Sevel. Naturvejleder Bo Boysen og biolog Jacob Larsen, begge 
Holstebro Kommune, Natur og Miljø guidede de mange deltagere i gennem det meget smukke og kuperede 
naturområde.
De indledte med at fremvise og fortælle om Gjævbækken, hvoraf en lang strækning ved Djeldvej blev genåbnet
sidste år. Strækningen har været rørlagt i mange år med sure og fugtige marker til følge. Jacob Larsen fortalte 
om tan-ken bag projektet og om det gode samarbejde med lodsejerne.
I dag risler bækken lystigt i snoede baner med græssende heste på engen. Bækken løber videre igennem 
”Gjæven” og ud i Hellesø.
 



 Foto: Karen Margrethe Nielsen

Fra den stejle trappe ved Nautrupvej fik deltagerne et smukt vue over Gjævslugten med blomstrende træer.
 



 Foto: Karen Margrethe Nielsen

Gjævbækken snor sig i naturlige baner.
 
 



 Foto: Arne Christensen

At vandre inde i ”Gjæven” kan godt minde lidt om at gå i en urskov. En del væltede træer 
har fået lov at blive liggende, hvilket medføre insekter og andre smådyr som så igen 
trækker fugle til osv. Alt sammen med til at øge biodiver-siteten.
 
 



 Foto: Arne Christensen 

Naturvejleder Bo Boysen fortæller om naturen i Gjæven
 
 



   Foto: Arne Christensen

Biolog Jacob Larsen fortæller om vandløbet i Gjæven
 
 



 

 Foto: Arne Christensen 

 Naturvejleder Bo Boysen med deltagerne i Gjæven
 
 



 Foto: Arne Christensen 

Deltagerne fik også mulighed for at se den sjældne plante Skælrod.
 
 



 Foto: Arne Christensen

Deltagerne fik også en beretning fra lodsejer Klaus Brask-Nielsen om selve Stubbergårds historie og om driften
af ”Gjæven”.
 
 



 Foto: Karen Margrethe Nielsen

 På Tingstedet i Sevel siger Ole Primdahl - formand for DN Holstebro - tak for en succesrig
aften.
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