
Kort om Hastrup Mølle og omløbsstryget. 

 

 

Møllens historie 

Der er ingen, der ved, hvor gammel møllen er. Den kan være lige så gammel som Hastrupgård, da der var 

møller i 1200-tallet. Den omtales første gang i præsteindberetningen i 1638 i forbindelse med Hastrup, 

I 1683 var der to kværne, som blev drevet med underfaldshjul. 

Mølleriet blev nedlagt i 1914 

I 1938 blev der etableret dambrug på ejendommen.  

Dambruget er blevet bygget om flere gange. Det blev nedlagt i 1990. 

Det nyeste stemmeværk er godkendt ved landvæsenskommissionskendelse af 15. september 1958.  

Opstemningshøjden var 1,6 meter. Ved stemmeværket var der etableret en ålekiste og der var lavet en 

fisketrappe efter modstrømsprincippet. 

Siden 1951 er der blevet produceret strøm ved hjælp af en turbine ved stemmeværket. 

 

Thyregodvej og Hastrup Mølle ca. år 1910 

 

Omløbsstryget 

På baggrund af de statslige udpegninger i vandplanen har Vejle Kommune gennemført en fjernelse af 

mølleopstemningen ved Hastrup Mølle i Skjern Å. Målet er at sikre fri passage for vandrende fisk. 

 



Projektlokaliteten er beliggende nord for Thyregod i den nordvestlige del af Vejle Kommune. Placeringen af 

lokaliteten ses på ses på nedenstående oversigtskort. 

 

 

Figur 1.1. Lokalområdet ved Hastrup Mølle. Projektlokaliteten er vist med rød prik. 

 

Skjern Å er på lokaliteten et vandløb på 10-14 meters bredde med en betydelig vandføring. Vandløbet er 

stuvningspåvirket opstrøms møllesøen. 

Møllesøen har ændret udseende og udbredelse gennem tiden. Indenfor de seneste 15-20 år er der sket en 

gradvis tilgroning og tilsanding af søen, særligt i det sydøstlige hjørne. Endvidere er der i mellem 1995 og 

1999 udgravet en ny sø, hvor der tidligere var dambrug. Søen er adskilt fra den oprindelige møllesø med en 

jordvold, men der findes dog forbindelse mellem de to søer. 

Opstemningen under Thyregodvej er som nævnt af gammel dato.  

 



 

Figur 1.2. Møllesøen, set mod øst fra Thyregodvej.  

 

 

 

 

 

 

Figur 1.3. Stemmeværket og vejbroen set fra nedstrøms side. 

 

Hastrup Mølle og omgivelserne med møllesø, enge og Skjern Å er et markant og smukt landskab, som vi har 

ønsket at bevare.  



For at bevare søen er der gravet et nyt vandløbsprofil uden om søen, således at Skjern Å nu løber frit uden 

om søen. Det gamle stemmeværk er fjernet og bunden under vejbroen er sænket for at give åen de 

optimale faldforhold. Søen er renset op og sikret med en ny dæmning mod det nye åløb.  

Formålet med vores projekt har været at genskabe fri fiskepassage, og fri passage for vandløbsinsekter. Det 

er ikke nok at vandet i vandløbene er rent. Fri passage er afgørende for at ørreden, laksen og andre fisk kan 

trække op i de mindre sidegrene af vandløbet for at gyde, så vi kan få mange flere fisk i vores vandløb. Der 

er samtidig skabt passage for kanosejlende, som ikke længere skal bære kanoerne over Thyregodvej. 

Det nye vandløbsprofil er 540 meter langt. Projektet har givet vandrende fisk adgang til i alt 42 km vandløb 

og de tre søer Kulsø, Nedersø og Rørbæk Sø. 

Der er nu kun en spærring tilbage i Skjern Å’s hovedløb. Det er opstemningen ved MES-søen i Ikast-Brande 

Kommune. Der er lavet et mindre stryg, men det er desværre ikke mange laks, som findes opstrøms denne 

opstemning. 

Finansiering 

Projektet er finansieret af Fiskeristyrelsens tilskudsordning for vandløbsrestaureringer, hvor der er en 

medfinansiering fra EU’s Hav- og Fiskerifond. 
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