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Oversvømmelserne	  omkring	  Gudenåen	  skaber	  igen	  debat,	  hvilket	  er	  
forståeligt.	  Men	  det	  er	  samtidig	  vigtigt	  at	  have	  forståelse	  for	  områdets	  
beskyttelse,	  og	  for,	  hvorfor	  kommunen	  er	  så	  forsigtig	  med	  grødeskæringen	  
i	  Natura	  2000-området.	  
	  

Grødeskæring	  ved	  Resenbro.	  
	  
Gudenåen	  mellem	  Resenbro	  og	  Sminge	  er	  Natura	  2000-‐område	  nr.	  49	  og	  er	  
dermed	  omfattet	  af	  den	  absolut	  skrappeste	  nationale	  og	  internationale	  
naturbeskyttelse.	  Beskyttelsens	  overordnede	  mål	  er	  at	  sikre	  eller	  genoprette	  en	  
GUNSTIG	  BEVARINGSSTATUS	  for	  de	  arter	  og	  naturtyper,	  som	  ligger	  til	  grund	  for	  
udpegningen.	  	  
	  
I	  gældende	  vandløbs	  regulativ	  er	  det	  angivet,	  at	  grødeskæring	  kan	  ske	  én	  gang	  
årligt	  i	  perioden	  15.	  juni	  til	  1.	  august.	  Grøden	  skal	  skæres	  i	  en	  strømrende	  på	  7	  
meter,	  og	  grøden	  skal	  opsamles.	  
	  
Netop	  de	  udskældte	  vandplanter	  er	  beskyttede	  af	  direktivet	  som	  naturtypen	  
3260	  vandløb	  med	  vandplanter,	  hvilket	  betyder,	  at	  der	  skal	  være	  en	  uforstyrret	  
vegetationsudvikling.	  	  I	  vandløb,	  hvor	  der	  foretages	  grødeskæring,	  forringes	  
naturindholdet	  ofte.	  	  Derfor	  er	  det	  netop	  understreget	  i	  beskyttelsen,	  at	  inden	  for	  
Natura	  2000-‐områder	  med	  vandløb	  (3260)	  bør	  vandløbsvedligeholdelse	  
udelades	  eller	  reduceres	  til	  et	  minimum.	  Da	  den	  hidtidige	  grødeskæring	  har	  
været	  meget	  begrænset,	  er	  der	  en	  betydelig	  risiko	  for,	  at	  grødeskæringen	  
påvirker	  planterne	  og	  dyrelivet	  negativt.	  	  
	  



Den	  umiddelbare	  reaktion	  fra	  de	  fleste	  vil	  så	  nok	  være,	  at	  der	  er	  masser	  af	  
planter	  i	  Gudenåen,	  og	  at	  lidt	  grødeskæring	  da	  ikke	  kan	  skade	  -‐	  men	  så	  enkelt	  er	  
det	  desværre	  ikke.	  Man	  har	  erfaring	  fra	  andre	  vandløb	  for,	  at	  begynder	  man	  først	  
på	  grødeskæring,	  kan	  hurtigvoksende	  og	  mere	  hårdføre	  planter	  overtage	  og	  
faktisk	  forværre	  grødevæksten.	  Yderligere	  kan	  mere	  sarte	  planter	  forsvinde,	  og	  
hele	  åens	  balance	  blive	  forrykket	  i	  negativ	  retning,	  så	  der	  opstår	  nye	  problemer.	  
Hvad	  der	  ved	  første	  blik	  ser	  ud	  som	  en	  let	  løsning	  på	  den	  høje	  vandstand,	  er	  altså	  
langtfra	  så	  enkelt,	  som	  det	  kunne	  ønskes.	  	  	  
	  
Vi	  kan	  nok	  ikke	  forvente	  mindre	  nedbør	  i	  fremtiden,	  men	  vi	  kan	  gøre	  meget	  for	  
at	  begrænse	  generne.	  Mindre	  dræning	  og	  flere	  naturarealer	  er	  vigtige	  værktøjer	  
til	  at	  holde	  vandet	  tilbage	  i	  oplandet	  til	  Gudenådalen.	  	  Gudenådalen	  er	  som	  
afløbet	  i	  en	  håndvask:	  åbnes	  hanerne	  på	  fuldtryk,	  vil	  vandet	  fylde	  vasken	  og	  løbe	  
over.	  Derfor	  er	  det	  vigtigt,	  at	  vi	  giver	  naturen	  mere	  plads	  omkring	  Gudenåen,	  
hvor	  de	  periodiske	  oversvømmelser	  vil	  kunne	  afbødes	  af	  naturområder.	  
Kommunen	  afventer	  vandplanerne,	  som	  fra	  nationalt	  hold	  er	  blevet	  stærkt	  
forsinkede.	  Først	  når	  de	  kommer,	  bliver	  det	  muligt	  at	  tage	  fat	  på	  den	  
overordnede	  planlægning,	  så	  generne	  på	  sigt	  kan	  reduceres.	  I	  mellemtiden	  kan	  
berørte	  haveejere	  selv	  forsøge	  at	  afhjælpe	  oversvømmelserne	  ved	  at	  få	  tilladelse	  
til	  at	  hæve	  deres	  haver	  –	  det	  er	  dog	  vigtigt,	  at	  det	  sker	  i	  dialog	  med	  kommunen,	  
så	  beskyttelsen	  ikke	  overtrædes.	  	  	  
	  
Vi	  må	  ikke	  glemme,	  at	  netop	  Gudenåen	  og	  dens	  natur	  bidrager	  med	  meget	  
positivt	  til	  Silkeborg,	  men	  heller	  ikke,	  at	  naturen	  er	  dynamisk	  og	  uforudsigelig	  og	  
langtfra	  altid	  agerer,	  som	  vi	  forventer.	  Vand	  er	  nu	  engang	  svær	  at	  styre,	  det	  så	  vi	  
med	  al	  tydelighed,	  da	  København	  druknede	  forleden.	  	  
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