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Dette projekt er udført af en gruppe forskere fra Sektion for Land-
skabsarkitektur og Planlægning, Københavns Universitet, som et 
pilotprojekt, på foranledning af Gudenåkomitéen. 

Gudenåkomitéen er et samarbejde mellem de syv kommuner, der 
deler Gudenåens hovedløb: Hedensted, Horsens, Skanderborg, Sil-
keborg, Viborg, Favrskov og Randers Kommuner. Komitéen består 
af ét kommunalt bestyrelsesmedlem fra hver medlemskommune. 

Formålet med pilotprojektet er at skabe en platform for en kom-
mende implementering af den Helhedsplan for Gudenåen som 
Gudenåkomitéen enedes om i 2021. 

De enkelte dele af pilotprojektet omfatter en række analyser af 
landbrug og landskab langs Gudenåens hovedløb, en identifikation 
af mulige strategiske projekter, en gennemgang af de gennemførte 
aktørworkshops og anvendelse af film som planlægnings- og dialog-
redskab. Resultaterne præsenteres dels i denne rapport, dels i form 
af en pilotfilm, der anviser mediets muligheder som analyse-, dialog- 
og kommunikationsredskab i forbindelse med inddragende planlæg-
ning. Pilotfilmen kan tilgås direkte via link i kapitel V.

Rapporten er en uafhængig forskningsrapport udført efter projekt-
beskrivelsen, som findes som bilag 1. Rapporten har været sendt 
til orientering hos opdragsgiver (Silkeborg kommune på vegne af 
Gudenåkomitéen) forud for den endelige publicering.
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HELHEDSORIENTERET PLANLÆGNING

Københavns Universitet har mange års tradition for at udføre projek-
ter, der i samarbejde med lokale og regionale aktører, afsøger mulighe-
derne for helhedsorienterede planprojekter. Der er således siden 2007 
gennemført projekter fx i regi af Plan 09, Diaplan (Dialogbaserede 
Planprocesser) samt Regionale Landskabsstrategier. Dette pilotprojekt 
bygger på erfaringer herfra.  

Pilotprojektet skal, med afsæt i erfaringerne med forskningen i hel-
hedsorienteret planlægning, afsøge muligheder for at implementere 
helhedsplanens hovedideer i konkrete projekter. 

Forvaltningen af Gudenåen har stor direkte og indirekte betydning for 
mange borgere. Direkte betydning for de borgere, der bor tæt på åen 
eller som bruger åen i fritidsaktiviteter eller erhvervsmæssig sammen-
hæng. Indirekte fordi Gudenåen, som et nationalt og regionalt betyd-
ningsfuldt vandløb, kan have ikonisk betydning. 

Nye forvaltningstiltag med henblik på håndtering af de klimabetin-
gede oversvømmelser vil afføde interesse og skabe debat. Det er kritisk 
at skabe en proces hvor helhedsplanen implementeres under hensyn til 
forskellige interesser og under inddragelse af relevante aktører. Derfor 
har det været relevant af få afdækket grundlæggende forudsætninger 
for en samarbejdsdreven, helhedsorienteret planproces. 

Ill. 1.1. Udsigt fra Pramdragerstien over 

Hornbæk Enge, nord for Gudenåen. 

I 1959 blev området indvundet til 

landbrugsformål og vandstanden sænket 

gennem pumpning til Gudenåen, men i 

2008 påbegyndte Aage V. Jensen Natur-

fond naturgenopretningen i området, og 

i 2010 blev diget mod Gudenåen gen-

nembrudt.

Foto: Leah Løffler. August 2022. 

”Nye forvaltningstiltag med 
henblik på håndtering af de 
klimabetingede oversvømmelser vil 
afføde interesse og skabe debat” 
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I Danmark er der en række eksempler på samarbejdsdrevne, helheds-
orienterede planprojekter med varierende inddragelse af myndigheder 
og borgere, og i varierende skala. Mange af disse projekter er oriente-
ret mod mere ”bløde” plantemaer som stiplanlægning, skovrejsning og 
lokale udviklingsstrategier. Der er først i de senere år skabt erfaringer 
med mere konfliktfyldte plantemaer med kritiske interesser på spil.

Dette pilotprojekt bidrager med en forskningsbaseret undersøgelse af 
plangrundlaget i form af planlægningsmæssige udpegninger, juridi-
ske bindinger og de styrende principper, der er lagt i helhedsplanen. 
Hertil kommer en analyse af nøgleaktørers stilling til helhedsplanen 
og dens implementering, der er udført som en interviewundersøgelse. 
I denne analyse blev medlemmer af Gudenåkomitéen og Klimatilpas-
ningsfølgegruppen interviewet om deres opfattelse og forventninger til 
planens elementer og dens gennemførelse. Videre har der været gen-
nemført en analyse af landbrugserhvervets struktur langs Gudenåens 
hovedløb. I projektet indgår desuden en opsummering af de work-
shops som Miriam Jensen i regi af sit ph.d.-projekt “Negotiating times 
and futures in water management planning: The role of narratives, know-
ledge and the more than human” på Aalborg Universitet gennemførte. 

Projektet er udført af en kernegruppe bestående af Seniorforsker 
Erling Andersen, Lektor Peter Stubkjær Andersen, Fuldmægtig Sara 
Folvig, Videnskabelig Assistent Mette Juhl Jessen, Videnskabelig Assi-
stent Leah Løffler, Lektor Rikke Munck Petersen og Professor Henrik 
Vejre. Dertil kommer bidrag med ekspertviden inden for biodiversitet 
af Videnskabelig Assistent Kristina Cecilie Larsen og Lektor Hans 
Henrik Bruun, for friluftsliv af Specialkonsulent Søren Præstholm og 
for aktørinddragelse Erhvervs-ph.d. Miriam Jensen. Dertil har Grafi-
ker Kent Pørksen bidraget med filmmateriale. 

Der er foretaget intern kvalitetssikring ved Professor Marina Bergen 
Jensen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN). Rap-
porten har ikke været i eksternt peer review, og dens resultater er ved 
udgivelsen ikke publiceret andetsteds. 
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BAGGRUND OG FORMÅL

Baggrunden for projektet er de gentagne og alvorlige oversvømmelses-
hændelser Gudenåen og Gudenådalen har været arena for i det sidste 
årti. Efter den sidste store oversvømmelse i vinteren 2019/20 beslutte-
de de syv centrale kommuner i Gudenåoplandet at samarbejde om en 
helhedsplan, for håndtering af fremtidens formentlig stadig stigende 
vandmængder. 

Helhedsplanen er tiltrådt af alle kommunalbestyrelser og skal nu 
implementeres i praksis. Implementering af helhedsplanen skal ske 
gennem omfattende inddragelse af relevante aktører, gennem formu-
lering af konkrete projekter, gennem omhyggelig kommunikation om 
plan og projekter og ikke mindst gennem en helhedsorienteret plan-
proces, hvor alle relevante temaer tages i betragtning, når der planlæg-
ges for vandhåndteringen. 

Helhedsplanen anbefaler at hele ådalen inddrages i håndteringen af 
de store vandmængder der lejlighedsvis optræder. Det er også årsagen 
til at pilotprojektet betragter det samlede landskab i analyserne. På 
baggrund af ønske fra Gudenåkomitéen, er sidegrenene afskåret i en 
afstand af 1750 meter fra hovedløbets midte, i pilotprojektets analyser.

Pilotprojektets væsentligste formål har været at forberede materiale, 
som understøtter et eller flere større fremtidige projekter, der skal gen-
nemføre helhedsplanen. Pilotprojektets hovedresultater giver dels et 
beslutningsgrundlag for konkrete projekter, der kan udgøre 
delelementer af en helhedsplan, dels et analyse- og datagrundlag for 
planen.

I projektet, der har løbet over et halvt år, har Gudenåkomitéens 
embedsmandsgruppe fungeret som følgegruppe. Undersøgelsens ind-
hold og rapportens tekst er alene forfatternes ansvar. Forfatterne har 
været i dialog med Silkeborg Kommune for så vidt angår adgang til 
data og personlige e-mails på medlemmer af følgegruppen, ligesom 
embedsmandsgruppen har bidraget med hjælp til afgrænsning af ana-
lyseområde og udvælgelse af case til filmoptagelse. 
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LANDBRUGSANALYSE I GUDENÅENS HOVEDLØB

Den følgende landbrugsanalyse er delt op i fire delstrækninger lig 
dem, der anvendes i arbejdet med Helhedsplan for Gudenåen: Tinnet-
Mossø, Mossø-Silkeborg, Silkeborg-Tangeværket og Tangeværket-
Randers Fjord (Ill. 2.1). Nedenfor gennemgås resultatet af landbrugs-
analysen for de fire delstrækninger og sammenfattes afslutningsvis (s. 
24-25).

Landbrug er den mest udbredte anvendelse af arealerne i Gudenåens 
hovedløb, halvdelen af arealet i det åbne land i hovedløbet anvendes 
således i dag aktivt til landbrug (Tabel 2.1). Det er især i den sydligste 
delstrækning frem til Mossø og i den nordligste delstrækning ned-
strøms Tangeværket at landbruget optager en stor del af arealet med 
henholdsvis 64% og 57%. I de to midterste delstrækninger (Mossø-
Silkeborg og Silkeborg-Tangeværket) er andelen af arealet, der anven-
des til landbrug, langt mindre med henholdsvis 28% og 39%. Det 
skyldes, at en langt større andel af arealerne udgøres af skov eller natur 
end i de to andre delstrækninger. 

Tabel 2.1. Landbrugsarealet på delstrækninger 2022

Delstrækning

Åben land areal*

ha

Landbrugsareal

ha

Landbrugsareal

%

Tinnet Krat til Mossø 6845 4391 64

Mossø til slusen i Silkeborg 3440 980 28

Slusen i Silkeborg til Tangeværket 4512 1738 39

Tangeværket til Randers Fjord 5232 3003 57

Hele hovedløbet 20029 10112 50

 *Åben land arealet er det samlede landareal ex. by og veje. 
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Samlet set drives 15% af landbrugsarealet i hovedløbet af hobbyland-
brug, deltidslandbrug 11%, fuldtidslandbrug 34%, mens hovedparten af 
arealet, 40%, drives af stordriftslandbrug (Tabel 2.2, Ill. 2.1). Der er ikke 
voldsomt stor forskel på fordelingen af landbrugsarealet mellem de for-
skellige delstrækninger. Dog udgør deltids- og hobbybrug en lidt større 
andel i de to midterste delstrækninger, mens stordrift- og fuldtidsbrug 
udgør en lidt større andel i de nordligste og sydligste delstrækninger.

Tabel 2.2. Fordeling af landbrugsarealet på bedriftstyper 2021*

Delstrækning

Landbrugsareal

ha

Stordrift

200 ha

%

Fuldtid

50-200 ha

%

Deltid

25-50 ha

%

Hobby

< 25 ha (land-

brugsareal)

%

Tinnet Krat til Mossø 4174 42 32 10 16

Mossø til slusen i Silkeborg 923 32 35 11 22

Slusen i Silkeborg til Tangeværket 1687 40 32 14 14

Tangeværket til Randers Fjord 2860 38 38 12 12

Hele hovedløbet 9644** 40 34 11 15

* Bedriftsdata var på analysetidspunktet kun tilgængeligt for 2021.

**Der er ikke data for alle bedrifter. I alt 468 ha, svarende til under 5% af det samlede landbrugsareal, indgår derfor ikke.

Ill. 2.1. Fordeling af landbrugs-

arealet på bedriftstyper 2021.
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Lige over halvdelen af det samlede landbrugsareal i hovedløbet drives 
af planteavlsbrug, 14% af blandede brug, 12% af svinebrug, 10% af 
både malke- og kødkvægsbrug og 4% af øvrige brug (Tabel 2.3, Ill. 
2.2). Den sydligste delstrækning frem til Mossø skiller sig især ud ved 
at en stor del af landbrugsarealet, 20%, drives af svinebrug. Stræk-
ningen fra Mossø til Silkeborg slusen er nok det mest særegne stræk: 
Andelen af arealet drevet af såvel planteavls- som malkekvægsbrug er 
meget lav, mens andelen af arealet drevet af blandede brug (planteavl 
samt mindre dyrehold) med 47% er markant større end i de øvrige 
delstrækninger. I delstrækningen fra Silkeborg til Tangeværket er det 
især den høje andel af landbrugsarealet drevet af malkekvægsbrug, 
der med 22% springer i øjnene. Herudover er andelen af arealet hos 
svine- og blandede brug forholdsvis lav. Endelig er det nordligste stræk 
fra Tangeværket det mest gennemsnitlige, hvor det eneste, der skiller 
sig markant ud er den meget lave (2%) andel af landbrugsarealet, der 
drives af malkekvægsbrug.

Tabel 2.3. Fordeling af landbrugsarealet på produktionstyper 2021*

Delstrækning

Landbrugs

Areal

ha

Planteavl

%

Svin

%

Blandet

%

Malkekvæg

%

Kødkvæg

%

Øvrige

%

Tinnet Krat til Mossø 4174 50 19 6 12 10 2

Mossø til slusen i Silkeborg 923 38 0 47 4 10 1

Slusen i Silkeborg til Tangeværket 1687 52 5 6 22 11 4

Tangeværket til Randers Fjord 2860 54 11 18 2 9 6

Hele hovedløbet 9644** 51 12 14 10 10 4

*Bedriftsdata var på analysetidspunktet endnu kun tilgængelig fra 2021.

**Der er ikke data for alle bedrifter. I alt 468 ha, svarende til lidt under 5% af det samlede landbrugsareal, indgår derfor ikke.

Ill. 2.2. Fordeling af landbrugs-

arealet på produktionstyper 2021.
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Hovedparten af landbrugsarealet udgøres af arealer i omdrift (58%) 
(Tabel 2.4, Ill. 2.3). Permanent græs udgør i alt 26% af landbrugsarea-
let, med henholdsvis 15% i intensiv brug (gødskes) og 11% i eksten-
sivt brug (gødskes ikke). Hele 16% af landbrugsarealerne er i anden 
anvendelse herunder udtagne arealer, forskellige brakarealer samt skov 
og energiafgrøder på landbrugsjord. Delstrækningen frem til Mossø 
har en forholdsvis stor andel af arealet i omdrift, lige under to tredje-
dele. Herudover er andelen af arealer i anden anvendelse forholdsvis 
lille. Strækningen fra Mossø til Silkeborg skiller sig markant ud ved, 
at mere end en tredjedel af landbrugsarealet er udtaget, braklagt m.m. 
Mens arealet med permanent græs er tæt på gennemsnittet for hele 
hovedløbet, er andelen af landbrugsareal i omdrift meget lav. 

Delstrækningen fra slusen i Silkeborg til Tangeværket skiller sig ud 
med den højeste andel af landbrugsarealet (67%) i omdrift og med 
kun 6% af arealet i ekstensiv permanent græs. Endelig er der i den sid-
ste deltrækning fra Tangeværket en lav andel af arealet i omdrift samt 
en forholdsvis høj andel af arealet i intensiv græs. 

Tabel 2.4. Fordelingen af landbrugsarealer efter anvendelse 2022

Delstrækning

Landbrugs-

areal ha Omdrift %

Permanent græs 

intensiv %

Permanent græs 

ekstensiv %

Anden 

anvendelse %

Tinnet Krat til Mossø 4391 65 13 13 10

Mossø til slusen i Silkeborg 980 36 14 13 37

Slusen i Silkeborg til Tangeværket 1738 67 14 6 13

Tangeværket til Randers Fjord 3003 50 19 11 20

Hele hovedløbet 10112 58 15 11 16

Ill. 2.3. Fordelingen af landbrugs-

arealer efter anvendelse 2022.
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Tabel 2.5 (og Ill. 2.4) viser dyrkningsværdien i de forskellige delstræk-
ninger af Gudenåens hovedløb på baggrund af beregninger baseret 
på Pedersen (2022), hvor dyrkningsværdien vurderes med udgangs-
punkt i standard dækningsbidrag og oplysninger om afgrøder på de 
enkelte marker i perioden 2010-2021. Samlet set er dyrkningsværdien 
af landbrugsarealerne i hovedløbet meget lille. Når de bedste jorde i 
Danmark sættes til værdien 10 og de dårligste til værdien 0, er gen-
nemsnittet for Gudenåens hovedløb 1,4. Klart lavest er dyrkningsvær-
dien i delstrækningen fra Mossø til Silkeborg slusen med et gennem-
snit på 1,1. Mere end 50% af arealet har værdier under 1, og 99% af 
arealet har værdier under 2. Delstrækningerne frem til Mossø og fra 
Silkeborgslusen har gennemsnitligt jorde med højst værdi, mens jorder 
i den nordligste delstrækning fra Tangeværket ligger lidt under gen-
nemsnittet. 

Tabel 2.5. Dyrkningsværdi på en skala fra 0 (lav værdi) til 10 (høj værdi) af landbrugsjorden 2010-2021

Landbrugs-

areal ha

Dyrkningsværdi

%

Dyrkningsværdi 

gennemsnit

Delstrækning 0-1 1-2 2-3 3-4 > 4

Tinnet Krat til Mossø 4881 31 51 14 4 0 1,5

Mossø til slusen i Silkeborg 853 57 42 1 0 0 1,1

Slusen i Silkeborg til Tangeværket 1922 21 63 15 1 0 1,5

Tangeværket til Randers Fjord 3149 42 47 9 1 0 1,3

Hele hovedløb 10805* 34 51 12 2 0 1,4

*Landbrugsarealet i denne tabel afviger lidt fra de øvrige tabeller (10112 ha). Det skyldes at Pedersen, 2022 her bearbejdet data 

anderledes for at arbejde med en længere tidsperiode. 

Ill. 2.4. Dyrkningsværdi på en skala fra 

0 (lav værdi) til 10 (høj værdi) af land-

brugsjorden 2010-2021.
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Højværdiafgrøder er en betegnelse for anvendelser af landbrugsarea-
lerne, der giver et relativt højt økonomisk udbytte. Det omfatter 
afgrøder som frøafgrøder, sukkerroer, kartofler og grøntsager og bær, 
men også juletræer og nogle typer af arealer med støtte til udtagning 
eller skovdrift. Samlet har der i perioden 2017-2022 været højværdiaf-
grøder i mindst et år på 10% af arealet (Tabel 2.6). Det kan altså være 
både arealer, hvor der et enkelt år har været dyrket fx kartofler, eller 
arealer, der har været juletræer på i hele perioden. 

Som det ses i Tabel 2.6 er det mest almindelige, at arealerne kun har 
været med højværdiafgrøder i et enkelt år. Kun 2% af det samlede 
landbrugsareal i Gudenåens hovedløb har været i højværdiafgrøder i 
hele perioden. Delstrækningen fra Mossø til Silkeborg slusen har dog 
været højværdiafgrøder på 23% af landbrugsarealet i mindst 1 år (Ill. 
2.5). Det er hovedsagelig juletræer, der er baggrund for det høje tal. 
De øvrige delstrækninger har en noget mindre andel af arealet i høj-
værdiafgrøder. Fra Tinnet til Mossø er det især frøgræs og kartofler, fra 
Silkeborg til Tangeværket frøgræs, kartofler og grøntsager, mens det 
fra Tangeværket til Randers fjord er en blanding af forskellige højvær-
diafgrøder.

Tabel 2.6. Landbrugsarealer med højværdiafgrøder 2017-2022

Landbrugsareal

ha

Antal år med højværdiafgrøder,

% af areal

Delstrækning 0 1 2 3 4 5 6

Tinnet Krat til Mossø 4391 92 6 0 1 0 0 1

Mossø til slusen i Silkeborg 980 77 17 0 1 0 0 5

Slusen i Silkeborg til Tangeværket 1738 88 9 1 1 0 0 2

Tangeværket til Randers Fjord 3003 93 3 1 0 1 0 1

Hele hovedløbet 10112 90 7 1 0 0 0 2

Ill. 2.5. Landbrugsarealer med 

højværdiafgrøder 2017-2022.
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I Gudenåens hovedløb er anvendelse af en række arealer, der tidligere 
har været i landbrugsdrift, blevet opgivet. En indikation af, hvor store 
arealer det drejer sig om er, arealet af enge, overdrev, heder og stran-
denge, hvor der i dag ikke er landbrugsstøtte. 

Moser er ikke medtaget i analysen, idet det formodes, at de enten 
ikke har været i landbrugsdrift eller, at det er lang tid siden driften er 
ophørt. I alt er der 3.223 ha (§3-registrerede) enge, overdrev, heder 
og strandenge i Gudenåens hovedløb (Tabel 2.7, Ill. 2.6). Heraf gives 
der i dag ikke landbrugsstøtte på 39% af arealet svarende til 1.265 ha. 
Det er ikke ensbetydende med, at der ikke kan være drift eller pleje på 
enkelte af arealerne, men samlet set er det en god indikation på opgi-
vet drift. 

Den højeste andel af opgivne enge mv. findes på delstrækningen fra 
Slusen i Silkeborg til Tangeværket, hvor 60% af arealet er uden land-
brugsstøtte. I delstrækningen fra Tinnet til Mossø er der med 29% af 
arealet færrest opgivne enge mv., mens andelen af arealet på de to sid-
ste delstrækninger er tæt på gennemsnittet for hele hovedløbet.

Tabel 2.7. Beskyttede enge, heder, overdrev og strandenge (registreret under naturbeskyttelseslovens §3) 

uden landbrugsstøtte 2022

Delstrækning

Enge, heder, overdrev og strandenge 

areal i alt

Andel af §3 areal uden landbrugsstøtte

ha %

Tinnet Krat til Mossø 1368 29

Mossø til slusen i Silkeborg 521 45

Slusen i Silkeborg til Tangeværket 520 60

Tangeværket til Randers Fjord 814 39

Hele hovedløbet 3223 39

Ill. 2.6. Beskyttede enge, heder, 

overdrev og strandenge (registreret 

under naturbeskyttelseslovens §3) 

uden landbrugsstøtte 2022.
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SAMMENFATNING

Landbruget forvalter halvdelen af arealet i det åbne land i Gudenåens 
hovedløb, med den højeste andel i den sydlige delstrækning fra Tinnet 
til Mossø og i den nordligste delstrækning nedstrøms Tangeværket. 
Selvom landbruget i alle delstrækninger bærer præg af, at de er en del 
af ådalen, er der forskelle. 

Fra Tinnet krat til Mossø: 

• Høj andel (64%) af det åbne land er landbrug.
• Omfatter 43% af landbrugsarealet i Gudenåens hovedløb.
• Forholdsvis mange stordrift- og fuldtidsbrug. 
• En stor del af landbrugsarealet, 20%, drives af svinebrug.
• En forholdsvis stor andel af arealet i omdrift, lige under to tredje-

dele.
• Har sammen med strækningen fra Silkeborg til Tangeværket de 

højeste dyrkningsværdier i Gudenådalen. 
• Mindre andel af arealet i højværdiafgrøder, hovedsageligt frøgræs 

og kartofler.
• Meget lav andel (29%) af enge, heder, overdrev og strandenge 

uden drift/pleje.

Fra Mossø til Silkeborg slusen: 

• Lav andel (28%) af det åbne land er landbrug.
• Omfatter 10% af landbrugsarealet i Gudenåens hovedløb.
• Forholdsvis få stordrift- og fuldtidsbrug. 
• Andelen af arealet drevet af blandede brug (planteavl samt mindre 

dyrehold) er med 47% er markant større end i de øvrige delstræk-
ninger. 

• Skiller sig markant ud ved at mere end en tredjedel af landbrugs-
arealet er udtaget, braklagt m.m.

• Klart lavest dyrkningsværdien med et gennemsnit på 1,1.
• Høj andel (23%) af landbrugsarealet i højværdiafgrøder i mindst 1 

år. Det skyldes hovedsagelig arealer med juletræer.
• Andel af enge, heder, overdrev og strandenge uden drift/pleje lige 

over gennemsnittet for hele hovedløbet.
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Fra Silkeborg slusen til Tangeværket: 

• Lav andel (39%) af det åbne land er landbrug.
• Omfatter 17% af landbrugsarealet i Gudenåens hovedløb.
• Forholdsvis få stordrift- og fuldtidsbrug. 
• En høj andel af landbrugsarealet (22%) drives af malkekvægsbrug.
• Har den højeste andel af landbrugsarealet (67%) i omdrift og med 

kun 6% af arealet i ekstensiv permanent græs.
• Har sammen med strækningen fra Tinnet til Mossø de højeste 

dyrkningsværdier.
• Mindre andel af arealet i højværdiafgrøder, hovedsageligt frøgræs, 

kartofler og grøntsager.
• Meget høj andel (60%) af enge, heder, overdrev og strandenge 

uden drift/pleje.

Fra Tangeværket til Randers fjord: 

• Høj andel (57%) af det åbne land er landbrug.
• Omfatter 30% af landbrugsarealet i Gudenåens hovedløb.
• Forholdsvis mange stordrift- og fuldtidsbrug. 
• Meget gennemsnitligt med hensyn til produktionstyper, dog med 

meget få malkekvægsbrug.
• En lav andel af arealet i omdrift samt en forholdsvis høj andel af 

arealet i intensiv græs. 
• Dyrkningsværdier lidt under gennemsnittet.
• Mindre andel af arealet i højværdiafgrøder, med en blanding af 

højværdiafgrøder.
• Andel af enge, heder, overdrev og strandenge uden drift/pleje sva-

rende til gennemsnittet for hele hovedløbet.

Kilder

Pedersen, Michael Friis, 2022: Kortlægning af estimerede dyrkningsværdier for land-

brugsjord. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet, 2022. 

90 s. (IFRO Udredning; No. 2022/27).
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PLANLÆGNINGSMÆSSIGE UDPEGNINGER OG JURIDISKE 

AREALBINDINGER I GUDENÅENS HOVEDLØB

I det følgende præsenteres et overblik over de vigtigste planlægnings-
mæssige udpegninger, juridiske bindinger samt andre arealrelaterede 
potentialer, der er gældende i helhedsplanens område. 

De planlægningsmæssige udpegninger er arealreservationer, der er en 
del af de politisk vedtagne kommuneplaner og som i reglen er plan-
lægning, der udføres af kommunen efter statslige udmeldinger. Disse 
udpegninger tjener flere formål. De udtrykker de overordnede sam-
fundsmæssige visioner inden for forskellige sektorer, de er et redskab i 
den løbende sagsbehandling og kan bruges som begrundelse for afslag 
på ansøgninger, og endelig kan udpegningerne give retning for, hvor 
projekter og støttemidler er bedst anvendt.

Juridiske bindinger omfatter love og bestemmelser, der har arealmæs-
sige konsekvenser, typisk i form af rådighedsindskrænkninger. Lovgiv-
ning med arealbindinger eller -påbud repræsenterer samfundets poli-
tiske vilje til at gennemføre sine intentioner. Samfundets intentioner 
kommer på den måde til udtryk i hel eller delvis indskrænkning af 
den frie råderet på privat (og offentlig) ejendom. Dele af lovgivningen 
er ophængt i den nationale lovgivning (fx Naturbeskyttelsesloven), 
dele er ophængt i EUs Natura 2000 direktiver.

Alle arealrelaterede arealreservationer præsenteres i det følgende på 
kortform med kortfattede kommentarer. 

Udpegningerne og bindingerne præsenteres først med deres 
begrundelse og ophæng, dernæst med deres betydning i forhold til 
helhedsplanen. Potentialer skal her forstås som de muligheder land-
skabet giver ifølge kommunernes planer, fx potentiel natur eller skov-
rejsningsområder. Betydningen for helhedsplanen skal særligt forstås i 
forhold til udvælgelse af projektområder og prioritering af indsatser.
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OMRÅDER MED SÆRLIGE NATURBESKYTTELSESINTERESSER OG 

POTENTIELLE NATUROMRÅDER

Udpegningens begrundelse

Disse områder er udpeget på steder, der skønnes som særligt egnede til
naturprojekter. Det kan være områder, der ligger tæt på eksisterende 
naturområder. Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser 
omfatter alle eksisterende Natura 2000-områder på land samt andre 
områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser. I potentielle natur-
områder skal levesteder bevares og om muligt styrkes. Formål, der kan 
svække naturen skal undgås, og områderne skal således friholdes for 
byggeri og andre anlæg.

Betydning for helhedsplan og projekter

Projekter, der giver mere plads til vand ved oversvømmelser kan kom-
bineres med naturprojekter, fx naturgenopretning, der eliminerer 
dræn og konverterer landbrugsjord på lavbundsjorde til fx vedvarende 
græsarealer eller skov. Ved oversvømmelsesprojekter skal der tages 
hensyn til eventuel sårbar natur, der ikke kan tåle oversvømmelse med 
næringsrigt vandløbsvand.

Udpegningerne

Kortet viser områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser sammen 
med potentielle naturområder. De potentielle naturområder fordeler 
sig væsentligst på strækningen mellem Nim og Mossø, mellem Julsø 
og Silkeborg og mellem Silkeborg og Tange Sø. Dertil kommer min-
dre områder praktisk taget langs hele åens forløb.

Ill. 3.1. Områder med særlige natur-

beskyttelsesinteresser og potentielle 

naturområder.
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ØKOLOGISKE FORBINDELSER OG POTENTIELLE ØKOLOGISKE 

FORBINDELSER

Udpegningens begrundelse

Økologiske forbindelser er stræk i landskabet hvor spredning af dyr og 
planter skønnes at have særligt favorable vilkår. Det kan være på grund 
af ubrudte korridorer med egnede habitater eller en høj koncentration 
af mindre biotoper, der kan facilitere spredning. I de udpegede områ-
der skal de eksisterende sammenhænge i naturen bevares og eventuelt 
forbedres. Områderne skal derfor i udgangspunktet friholdes fra byg-
geri og anlæg. Anlæg, der af nødvendighedshensyn gennemskærer 
økologiske forbindelser, skal tilpasses så spredningsmuligheder opret-
holdes. Mulige økologiske forbindelser udpeges på steder, hvor der for 
det første er en mulighed for gennem fx naturprojekter og naturgen-
opretning, skovrejsning mv., at skabe et højere og tættere naturind-
hold i landskabet, og for det andet ligger i forbindelse med værdifulde 
naturområder som det giver mening at binde sammen, for derved at 
skabe bedre sammenhæng i landskabet og større, sammenhængende 
landskaber.

Betydning for helhedsplan og projekter

Gudenådalen er med sin længde og bredde og komplekse forløb et 
betydeligt landskabsøkologisk element, der i kombination med de 
mange sidevandløb binder store dele af det Midt- og Østjyske land-
skab sammen. Projekter der genopretter mere naturlig hydrologi langs 
Gudenåen kan styrke kvaliteten af økologiske forbindelser. Man skal 
dog være opmærksom på de eventuelle naturtab, der kan opstå hvis 
man oversvømmer sårbare habitater med næringsrigt åvand. Eksisterer 
der væsentlige spærringer i økologiske forbindelser skal passage for 
vilde dyr og planter søges sikret, typisk gennem anlæg af faunapassa-
ger. De mulige økologiske forbindelser er typisk arealer uden nævne-
værdigt naturindhold, og det er derfor oplagte at prioritere projekter, 
der kan styrke naturindholdet i disse områder. Kortet viser i kombina-
tion de udpegede økologiske forbindelser og de potentielle økologiske 
forbindelser. Samlet set udgør udpegningerne et samlet stræk mellem 
Tinnet krat og Randers, med en enkelt afbrydelse ved Tange Sø. Store 
dele af strækningen er udpeget som økologisk forbindelse, så udpeg-
ningen af potentielle forbindelser er et naturligt supplement, der kan 
styrke Gudenådalen som overordnet spredningskorridor. 

Ill. 3.2. Økologiske forbindelser og 

potentielle økologiske forbindelser.
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LAVBUNDSAREALER, HERUNDER LAVBUNDSAREALER, DER KAN 

GENOPRETTES SOM VÅDOMRÅDER

Udpegningens begrundelse

Lavbundsarealer er udpeget for at sikre, at de kan omdannes til vådom-
råder med forskellige formål. I lavbundsarealer skal byggeri og anlæg 
undgås for at sikre, at naturlige vandforhold kan genskabes.
Lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder er udpegede 
steder hvor myndighederne mener, at det er mest hensigtsmæssigt at 
lave vådbundsprojekter. Sådanne projekter indebærer typisk at elimi-
nere kunstige dræn på tidligere landbrugsjord, på tørvebund eller andre 
jordtyper med højt organisk indhold. Den slags vådområdeprojekter 
har været foretaget siden 1990’erne (i medfør af fx Vandmiljøplan 2) 
med henblik på at øge denitrifikation og fosfortilbageholdelse samt som 
sekundært mål at forbedre vilkårene for det vilde dyre- og planteliv. 
Projekterne har fået fornyet aktualitet med klimamålene, da genoprette-
de vådområder omdannes fra et CO2-udledende til et kulstofbindende 
areal.

Betydning for helhedsplan og projekter

De udpegede lavbundsarealer er det mest oplagte udgangspunkt når der 
skal genoprettes vådområder efter fx statslige ordninger. Et væsentligt 
virkemiddel i håndteringen af oversvømmelser er at give vandet mere 
plads ved oversvømmelseshændelser. Til dette formål er genopretning af 
vådområder meget interessante, da de i forvejen er vurderet egnede til 
at kunne rumme mere vand. Efter genopretning af potentielle vådom-
råder vil områderne ikke nødvendigvis stå permanent under vand, men 
vil virke som virke som bufferområde ved oversvømmelse, hvor vandet 
midlertidig parkeres. 

Udpegningerne

Som det fremgår af kortet findes der lavbundsarealer langs stort set hele 
Gudenåens hovedløb. De områder der vurderes som lavbundsområder, 
der kan genoprettes, forekommer især på det øverste løb opstrøms Mos-
sø samt nedstrøms Bjerringbro. Ikke mindst de omfattende engområder 
ved Randers og i Uldum Kær rummer store områder af lavbundsareal, 
der kan genoprettes med naturlig hydrologi. Det midterste stræk af 
Gudenåen, Mossø-Silkeborg og Silkeborg-Tange, rummer ifølge udpeg-
ningen kun beskedne lavbundsarealer, der kan genoprettes.

Ill. 3.3. Lavbundsarealer, her-

under lavbundsarealer, der kan 

genoprettes som vådområder.
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SKOVREJSNINGSOMRÅDER OG OMRÅDER HVOR 

SKOVREJSNING ER UØNSKET

Udpegningens begrundelse

Skovrejsningsområder udpeges, hvor kommunerne af forskellige årsa-
ger ønsker skovrejsning prioriteret. Der er typisk tale om områder, der 
ligger bynært af hensyn til rekreation, eller områder der er kritisk for 
drikkevandsforsyningen, og hvor grundvandet derfor skal beskyttes 
særligt. Der kan også være tale om områder, hvor man ønsker at styrke 
naturindhold eller områder tilknyttet eksisterende skove, som man 
ønsker udvidet.

Områder hvor skovrejsning er uønsket er udpeget steder, hvor skov-
rejsning af en række grunde ikke er foreneligt med andre interesser. 
Det er typisk af landskabelige grunde – høj landskabsæstetik, værdi-
fuld og tydelig kulturhistorie, eller geologiske formationer der ikke 
ønskes sløret af nye skove. 

Betydning for helhedsplan og projekter

Projekter til implementering af helhedsplanen kan i en række tilfælde 
sandsynligvis kombineres med skovrejsning. Projekter til implemen-
tering af helhedsplanen kan ikke rumme skovrejsning i områder hvor 
skovrejsning er uønsket. 

Udpegningerne

Kortet viser områder i Gudenådalen, hvor skovrejsning henholdsvis er 
ønsket og uønsket. Det fremgår at skovrejsning i stort set hele dalen 
er uønsket, og at de områder der er udlagt som skovrejsningsområder 
er få og spredte. Dette billede er et klart udtryk for de natur- og land-
skabskvaliteter, der er manifesteret i dalen og som kan kompromitteres 
gennem skovrejsning.

Ill. 3.4. Skovrejsningsområder og 

områder hvor skovrejsning er uønsket.
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BYVÆKSTOMRÅDER

Udpegningens begrundelse

Byvækstområder er områder, hvor kommunerne planlægger udvidelse 
af den bymæssige bebyggelse. Der er typisk ikke tale om byzonearea-
ler endnu. Udpegningerne foretages for at styre byudvikling på en 
hensigtsmæssig måde. De er som udgangspunkt lagt i forlængelse af 
eksisterende byområder. Der skal med udpegningen tilstræbes at skabe 
sammenhængende byområder med klare grænser mellem by og land.
Områder til byvækst skal placeres med henblik på den bedst mulige 
udnyttelse af den eksisterende infrastruktur, kollektiv trafikbetjening 
samt offentlige og private servicetilbud.

Betydning for helhedsplan og projekter

Kommende byvækstområder kan være en hindring for projekter, der 
genopretter naturlig hydrologi. Byvækstområder kan også indebære et 
behov for sikring mod oversvømmelser, hvis de skal realiseres. Kombi-
nation af viden om byvækstområder og oversvømmelsesrisiko kan også 
indebære behov for revision af byvækstområder. 

Udpegningerne 

Det er tydeligt, at udlæg til byzone, både den aktuelle og den poten-
tielle, er meget begrænsede. Der er små områder i den sydlige del ved 
Tørring og Åle, et mindre område øst for Silkeborg og en del mindre 
områder ved Bjerringbro og et par meget små områder ved Ulstrup. 
De fleste af de udlagte områder ligger ikke i umiddelbar tilknytning til 
selve åløbet og er derfor trukket væk fra de vandløbsnære arealer.

Ill. 3.5. Byvækstområder.
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OMRÅDER TIL STORE HUSDYRBRUG OG SÆRLIGT VÆRDIFULDE 

LANDBRUGSOMRÅDER

Udpegningens begrundelse

Særligt værdifulde landbrugsområder er en udpegning, der skal give 
overblik over de arealer, der er af særlig vigtighed for landbruget. 
Omfanget kan variere alt efter den enkelte kommunes prioriterin-
ger. Ved udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse af arealer og 
bygninger inden for disse områder skal der tages særligt hensyn til de 
jordbrugsmæssige interesser.

Områder til store husdyrbrug udpeges for at sikre, at der er landbrugs-
jord til rådighed for den ofte arealkrævende husdyrproduktion. Areal-
behovet er som regel begrundet i krav (jf. landbrugsloven) til anven-
delse af husdyrgødning, og forbundet med det krav der er til at det 
dyrkede areal skal svare til antallet af husdyr så der ikke overgødskes, 
imens der sikres bufferzoner til naturområder. Områderne skal søges 
opretholdt som landbrugspræget åbent land. Aktiviteter, der kan være 
i konflikt med intensiv husdyrproduktion, skal så vidt muligt undgås.

Betydning for helhedsplan og projekter

Prioriteringen af opretholdelse af landbrugsjord er helt central i mange 
kommuner, hvor landbrugserhvervet spiller en væsentlig rolle. Land-
brugsjordens opretholdelse som dyrkningsjord er særlig vigtig i 
husdyrintensive områder. Der kan derfor komme konflikter hvis man 
i disse områder prioriterer at lave naturprojekter ved konventering af 
landbrugsjord.

Udpegningerne 

Kortet viser de udpegede områder til større husdyrbrug og særligt vær-
difulde landbrugsområder. Navnlig langs Gudenåens øvre løb, mellem 
Uldum Kær og Voervadsbro, forekommer en del særligt værdifulde 
landbrugsområder. Ellers er der meget få inden for denne kategori 
og slet ingen nedstrøms Julsø. Områderne til større husdyrbrug er 
beskedne og stort set tilknyttet arealer længst væk fra selve vandløbet. 
Igen er der en del i det øvre løb, og nogle arealer vest og øst for Langå.

Ill. 3.6. Områder til store hus-

dyrbrug og særligt værdifulde 

landbrugsområder.
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FREDNINGER

Fredninger er tinglyste rådighedsindskrænkninger på konkrete matrik-
ler. Ved fredningens afgørelse er der i reglen udbetalt en engangser-
statning, der repræsenterer ejendommens værdifald. Fredninger er i 
princippet alle unikke, og rådighedsindskrænkninger er defineret af 
den fredningskendelse og de fredningsbestemmelser, der er gældende 
for det konkrete område. De fleste fredninger er såkaldte status quo 
fredninger, hvor der lægges bestemte og ofte begrænsende rammer for 
drift og udvikling af arealet. Det indebærer ofte forbud mod tekniske 
anlæg og slørende beplantning. Fredningsbestemmelser kan ændres og 
i undtagelsestilfælde ophæves, men det er en vanskelig proces.

Kortet viser tinglyste fredninger langs Gudenåen. Som det fremgår 
er der fire betydelige fredninger. I de øverste løb af åen ved Tinnet 
Krat er Gudenåen omfattet af den samlede fredning af Gudenåens 
og Skjern-åens kilder. Ved det store ”dalkryds” mellem Gudenådalen 
og Salten-Langsø-Mossø dalen beskytter en omfattende landskabs-
fredning det unikke område. En fredning beskytter den østlige ende 
af Julsø ved Laven. Endelig ligger der en stor fredning af landskabet 
mellem Silkeborg og Sminge Sø, og pramdragerstien nedstrøms Tan-
geværket og Randers er fredet.

Ill. 3.7. Fredninger.
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BESKYTTET NATUR (NATURBESKYTTELSESLOVENS §3 OG 

NATURA 2000 OMRÅDER) 

Bestemmelserne

Naturbeskyttelseslovens (NBL) §3 beskytter en række natur- og 
halvnaturområder mod omlægning til landbrugsdrift, opfyldning 
mv. Der er tale om blandt andet søer, moser, enge, overdrev og heder. 
Bestemmelserne forhindrer ikke, at lysåben natur gror til i krat og 
skov, da der ikke er en plejepligt for de pågældende arealer. Beskyttel-
sen er møntet på opdyrkning, fx oppløjning af vedvarende græsarealer.

Natura 2000 områder omfatter EU’s naturbeskyttelsesområder i med-
før af henholdsvis Fuglebekyttelsesdirektivet og Habitatdirektivet. 
Begge direktiver implementeres i Natura 2000 netværket, som er en 
arealudpegning. Arter og habitater oplistet på hvert områdes udpeg-
ningsgrundlag, skal beskyttes. Arter og habitater skal opnå god økolo-
gisk status inden for de udpegede områder.

Betydning for helhedsplan og projekter

Projekter der påvirker §3 områder skal i en VVM vurdering (Vurde-
ring af Virkningerne på Miljøet) tage selvstændigt stilling til disses 
områders fremtid og påvirkningen gennem det konkrete projekt. §3 
er ikke nødvendigvis en hindring for implementering af virkemidler, 
men der skal lægges vægt på de biologiske kvaliteter i forbindelse med 
projekter.

Beskyttelsen af Natura 2000 områder er forholdsvis omfattende. Nye 
tiltag og projekter må ikke påvirke bevaringstilstand af arter og habita-
ter på det enkelte områdes udpegningsgrundlag i ugunstig retning. 

Kortet viser henholdsvis Natura 2000 og §3 områder samt overlap-
pende område, hvor begge gælder. Meget store dele af hovedløbet 
er beskyttet, især af §3 bestemmelsen. Natura 2000 udpegningerne 
optræder især i det øvre løb ved Gudenåens kilder, ved Uldum Kær, i 
det store dalkryds ved Voervadsbro og vestenden af Mossø samt områ-
der syd for Silkeborg. Nedstrøms Silkeborg er hele det smalle stræk 
mellem Silkeborg og Kongensbro Natura 2000 område.

Ill. 3.8. Beskyttet natur 

(Naturbeskyttelseslovens §3 og 

Natura 2000 områder). 
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BYGGE- OG BESKYTTELSESLINJER

Bestemmelserne

Linjerne er afstukket ud fra landskabselementer, der ønskes sær-
ligt beskyttet mod bebyggelse og anlæg. Beskyttelseslinjer gælder i 
udgangspunktet langs kysten, vandløb og søer samt langs skove. Der 
er faste afstande, der gælder alle vegne, med mindre særlige forhold 
gør sig gældende, hvorfor en specifik afstand er fastlagt lokalt.

Betydning for helhedsplan og projekter

Hvis projekter ligger inden for de gældende beskyttelseslinjer og invol-
verer anlægsarbejder, skal der dispenseres for bestemmelserne og tages 
særlige hensyn i udførelsen. Tekniske anlæg er vanskelige at få god-
kendt inden for beskyttelseslinjer.

Ill. 3.9. Bygge- og beskyttelseslinjer.
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KØBENHAVNS UNIVERSITET 47

GUDENÅENS LANDSKABER

Formålet med denne analyse er at skabe et overblik over den mangfol-
dighed af landskaber Gudenåens hovedløb gennemskærer. Danmarks 
længste vandløb har et kompliceret forløb, der er stærkt betinget af 
den østjyske istidsgeologi. Der er en betydelig variation i dannelsen 
af landskaberne og en stor formrigdom, hvorfor denne fremstilling 
ikke kan give et meget detaljeret indtryk af alle de lokale landskaber. I 
fremstillingen er der lagt vægt på den overordnede geologi, terræn og 
hydrologi samt arealanvendelse. 

Gudenåens samlede opland er på ca. 2.600 km2, hvilket svarer til 
omtrent 10% af Jyllands samlede areal. Medregnes Randers Fjord, er 
oplandet 3.200 km2. Ud over Gudenåens hovedløb på ca. 150 km, 
rummer oplandet 550 registrerede vandløb og 67 større søer. 

Selv om Gudenåens udspring i Tinnet Krat kun ligger 25 km fra havet 
i Vejle Fjord, strømmer vandet ikke sydøst mod havet men i nordlig 
retning. Først nord for Tange Sø strømmer åens vand mod havet i 
Randers Fjord. Undervejs næres åen af de talrige sidevandløb, der 
enten strømmer fra det store vandskel midt i Jylland eller fra det Øst-
jyske vandskel, der ligger få kilometer fra Jyllands østkyst.  

”Undervejs næres åen af de talrige 
sidevandløb, der enten strømmer fra det 
store vandskel midt i Jylland eller fra det 
Østjyske vandskel, der ligger få kilometer 
fra Jyllands østkyst”
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Ill. 4.1. (Modsatte side).   

Foto: Leah Løffler. August 2022. 

Afgrænsningen af Gudenåens opland hænger tæt sammen med glet-
sjernes strømme og israndens lokalisering i den sidste del af Jyllands 
nedisning under sidste istid. Gudenåens oplands vestlige grænse 
defineres af isens hovedopholdslinje. Selve åens løb følger i store træk 
de smeltevandsfloder, der afdrænede gletsjerne under den gradvise 
afsmeltning (Ill. 4.2) vandet gennem det isfri landskab foran gletsjer-
randen mod havet.

Smeltevandets vej fra gletsjerne i Østjylland til havet skiftede retning 
og løb alt efter gletsjerne successive tilbagesmeltning. De første forløb 
af isens smeltevandsfloder (stadie 2, Ill. 4.2.) efter isens tidligste grad-
vise afsmeltning gik mod nordvest, først til Venø Bugt og senere til 
Hjarbæk Fjord. De skiftende retninger af smeltevandsstrømmen inde-
bar opbygningen af et forgrenet net af smeltevandsdale i det centrale 
Jylland (stadie 3, Ill. 4.2.). I denne periode anlagde smeltevandsstrøm-
men blandt andet Gudenåens nordlige forløb, inklusiv Nørreådalen 
og Falborgdalen. Efterhånden som isen smeltede tilbage og fritlagde 
Kattegat, fik Gudenåen afløb til Randers Fjord (stadie 3, Ill. 4.2.) og 
det nyopståede Kattegat. I stadie 3 lå isen fortsat i Sydøstjylland og 
umuliggjorde, at Gudenåens opland kunne afdræne mod øst. 
Således var Gudenåens opland og forløb i store træk defineret inden 
Østjylland blev isfrit. Isranden efterlod et højtliggende terræn langs 
Jyllands østkyst som Gudenåen ikke senere kunne gennembryde – 
derfor blev det lange og usædvanlige forløb af åen fastholdt. Nutidens 
Gudenå strømmer på lange stræk således i istidens smeltevandsdale. 

Ill. 4.2. (Ovenfor) Afgrænsningen af 

Gudenåens opland hænger tæt sammen 

med gletsjernes strømme og israndens 

lokalisering i den sidste del af Jyllands 

nedisning under sidste istid. På illustratio-

nen ses de gradvise afsmeltninger. Carsten 

Thuesen efter Gunnar Larsen, Den Store 

Danske. 

��������������������������������������������	���������
���������������������������	���������������������	����������������������������� �������� ����������� �������������������������������������������������������������� ��������������������������� ��������������������� �� �����������

������������������
���������������������������������������������������� ������������������������������������ ������������������� �������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

1 2 3 4 5



LANDSKABSANALYSE FOR GUDENÅDALEN 50

DET OMGIVENDE LANDSKAB – DET MIDTJYSKE SØHØJLAND

Gudenåen løber gennem de centrale dele af Det Midtjyske Søhøjland, 
der overordnet set, er et højtliggende plateau, gennemskåret af et stort 
antal dale af forskellig oprindelse. Landskabet er således et dalland-
skab snarere end et bakkelandskab. Dallandskabet fremtræder som 
et kompleks af afgrænsede plateauer, der grænser op til relativt dybe 
dale. Dalene er enten smeltevandsdale (skabt af isens smeltevand), 
tunneldale (skabt af smeltevandsstrømme under isen), erosionskløfter 
(skabt af vandstrømme i det isfrie land) eller tektonisk betingede dale 
(skabt af forskydninger i den dybere undergrund). En del dalforløb 
har antagelig oprindelse i dale, der er anlagt i Tertiærtiden, altså før 
istiden. Disse dale kan være modificerede af isen, delvist begravede af 
istidssedimenter eller være brugt af isens smeltevand.

Smeltevandsdale

Istidens smeltevandsdale afdrænede vandmængder adskillige gange 
større end nutidens beskedne vandløb. Datidens smeltevandsstrømme 
har taget form som flettede vandløb, der har bredt sig ud over større 
arealer. Derfor er smeltevandsdalene ofte mange hundrede meter bre-

Ill. 4.3. Geomorfologisk kort, med marke-

ring af Gudenådalens møde med Nørreå-

dalen. (Baggrundskort: Per Smed, 1982).
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de. Smeltevandsstrømmene skar sig dybere og dybere ned i terrænet, 
afhængigt dels af vandniveauet i havet, dels af landhævningen efter 
istiden. Dette forløb indebar, at der blev skabt terrasser i dalen, der 
repræsenterer forskellige niveauer af smeltevandsfloderne, som fx på 
strækningen mellem Vestbirk og Mossø, mellem Silkeborg og Tange 
og mellem Bjerringbro og Ulstrup. 

Tunneldale

Historisk har dele af Søhøjlandets dale været tolket som tunneldale, 
dvs. dale, der er anlagt af smeltevandsstrømme under isen. Tunnelda-
lene er i reglen mindre og med ret korte forløb, og det er derfor for-
mentlig kun de relativt små dale i Søhøjlandet, der er tunneldale. 

Tektonisk betingede dale, begravede dale 

En væsentlig del af landskabet i Søhøjlandet er påvirket af tektoniske 
bevægelser i den dybe undergrund, som dels er begrundet i forskyd-
ninger langs forkastninger, dels begrundet i indsynkninger i de dybe 

Ill. 4.4. Søhøjlandet rummer dale af 

mindst fire typer; de brede, fladbundede 

smeltevandsdale med terrasser, tektoniske 

betingede, retlinede dale, korte og dybe 

erosionskløfter samt tunneldale.

Vrads
Velling skov

Salten Langsø

Ry

Mossø

Højlund
Voervadsbro

Vestbirk

Ejer Bjerge
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dale. Det er efterhånden velkendt, at Danmark er præget af en række 
såkaldt begravede dale. Dale, der er skabt i tidligere geologiske tiders 
landskaber, og som senere er fyldt op med istidssedimenter, typisk 
smeltevandssand.

Erosionskløfter

Erosionskløfter er i reglen korte, dybt nedskårne og smalle dale, der 
skærer sig fra de større dale ind i plateauerne. De længste er flere kilo-
meter lange, imens størstedelen dog kun måler få hundrede meter. 
Erosionskløfter kan ligge så tæt at plateaurandens gennemskårede 
landskab fremstår som såkaldte falske bakker. Kløfterne er typisk 
opstået kort efter at isen var smeltet bort. Smeltevandet har haft stor 
kraft i det vegetationsløse landskab til hastigt at erodere ned i terræ-
net. Efterhånden som vegetationen har etableret sig, er jorden blevet 
bedre beskyttet mod erosion. De dybe kløfter opstår særligt i sandede 
og grusede aflejringer med store terrænforskelle. 

GUDENÅENS FIRE DELSTRÆKNINGER 

Af formidlingsmæssige hensyn er den mere detaljerede beskrivelse delt 
op i fire delstrækninger, der i mange egenskaber og attributter adskil-
ler sig fra hinanden. De fire delstrækninger er lig dem, der anvendes i 
arbejdet med Helhedsplan for Gudenåen.

Ill. 4.5. Begravede dale i Østjylland 

(Kortlægning af begravede dale i Dan-

mark. De Nationale Geologiske Under-

søgelser for Danmark og Grønland, 

GEUS).

Ill. 4.6.  Dybe erosionskløfter 

opstår særligt i sandede og 

grusede aflejringer med store 

terrænforskelle. Jordartskort 

dækker den sydlige del af 

Gudenåens opland GEUS, 

1989.

Ill. 4.7. (Modsatte 

side). Oversigtskort med 

markering af de fire 

delstrækninger.

Århus
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1. Tinnet - Mossø

Strækningen på ca. 55 km har et markant fald fra 65 m (bundkote) 
ved udspringet til 22 m ved udløbet i Mossø (Ill. 4.9). På strækningen 
fødes Gudenåen af sidevandløbene Alsted Mølleå, Lilleå og Mattrup 
Å samt flere mindre bække. På den første strækning fra udspringet i 
Tinnet Krat til det store vådområde Uldum Kær løber Gudenåen i et 
nordvest-sydøst løbende, retlinet dalforløb, hvis oprindelse formentlig 
skyldes tektoniske bevægelser i undergrunden. Dalforløbet er fuld-
stændig parallelt med den nordligere Mattrup Ås forløb. Dalen er skå-
ret 20-40 m ned i det omgivende bølgede morænelandskab. 

Øst for Tørring i Uldum Kær slår Gudenåen et næsten retvinklet 
knæk mod nordøst og følger herefter den meget brede istidssmelte-
vandsdal mod nord. Gudenåens nutidige løb skærer sig efterhånden 
tydeligt ned i smeltevandsflodens aflejringer fra istiden, og hele stræk-
ningen til Mossø er kendetegnet ved et komplekst system af flodter-
rasser i dalbunden. 

Ill. 4.8. Delstrækning 1 fra Tinnet Krat 

til Mossø. Landskabet er kendetegnet 

ved storbakkede moræneformationer, 

der kulminerer i det højeste bakkeparti i 

Danmark, Ejer Bjerge. På det sidste stræk 

nord for Voervadsbro antager flodterras-

serne meget store dimensioner, der afspejler 

smeltevandsflodernes skiftende forløb. 
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Landskabet langs Gudenådalen er her kendetegnet ved storbakkede 
moræneformationer, der i det sidste forløb kulminerer i det højeste 
bakkeparti i Danmark, Ejer Bjerge. Dalsiderne langs de sidste kilo-
meters forløb mod Mossø er stærkt nedskåret af erosionskløfter, ikke 
mindst på strækningen mellem Vestbirk og Mossø med de skovklæd-
te skrænter i Højlund Skov, Præstegård Skov, Nørreskov og Sønder-
skov. På det sidste stræk nord for Voervadsbro antager flodterrasserne 
meget store dimensioner, der afspejler smeltevandsflodernes skiften-
de forløb. Den sidste strækning er således en meget sammensat dal, 
der ud over Gudenåens hovedløb, rummer søer og vådområder, der 
er lokaliseret i dele af Gudenåens tidligere løb. 

Ill. 4.10. Ved Voervadsbro. Flere 

niveauer af flodterrasser og de dybt 

gennemskårede dalsider, der frem-

står som falske bakker.

Ill. 4.9. Øst for Tørring i Uldum 

Kær slår Gudenåen et næsten ret-

vinklet knæk mod nordøst.

Træden Skov

Vestbirk

Voervadsbro

Nørreskov
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Langt det mest af de vandløbsnære strækninger er præget af enge, 
hvoraf en del er under forskellige tilgroningsstadier. Der er kun gan-
ske få omdriftsarealer, væsentligst lige øst for Tørring. Ved Vestbirk 
løber Gudenåen gennem skov. En del engarealer er under drift som 
græsarealer uden for omdrift. De udbredte engområder er tydelige i 
HNV værdierne (High Nature Value eller Områder med høj natur-
værdi) (Ill. 4.11).

Ådalens skrænter er på lange stræk skovdækkede, særligt i den før-
ste strækning mod Tørring og i det nordlige løb mellem Vestbirk og 
Mossø.  

2. Mossø - Silkeborg

Strækningen på ca. 30 km har et meget beskedent fald fra 22 m 
(bundkote) ved udløbet til Mossø til 21 m i Silkeborg (Ill. 4.12). På 
strækningen næres Gudenåen af sidevandløbene Salten Å, Tåning Å, 
Knud Å og Funder Å. Med det meget beskedne fald kan strækningen 
nærmest betragtes som en langstrakt sø, og store dele af strækningen 
består også af regulære søer – Mossø, Gudensø, Ry Møllesø, Julsø, 
Borresø og Brassø. 

Ill. 4.11. Delstrækning 1. De udbredte 

engområder er tydelige i HNV værdierne. 

Rød markerer arealer med den højeste 

naturværdi.
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Landskabet som Gudenåen gennemstrømmer mellem Mossø og 
Silkeborg domineres af de to øst-vest orienterede, meget brede og 
dybe dale; henholdsvis den sydlige dal, der rummer Mossø og Salten 
Langsø, og den nordlige dal, der rummer Julsø, Borresø og Brassø. 
Oprindelsen af de to dale er usikker, men har med størst sandsynlig-
hed relation til ældre dale, der måske har sin oprindelse i Tertiærtiden 
kombineret med bevægelser i undergrunden. De to dale adskilles af 
et langstrakt og forholdsvist smalt plateau, hvis sider mod dalene er 
kraftigt furet af ersosionskløfter, der får dalsiderne til at fremstå som 
’falske bakker’ (dybe smeltevandskløfter i ådalens sider, der er dannet 
lige efter istiden). 

Gudenåen skærer på sit løb fra syd mod nord begge dale. Gudenåen 
skærer gennem plateauet ved Ry og bruger her den forbindelse som 
istidens smeltevandsfloder skabte mellem Mossø og Julsø ved at ero-
dere et forløb gennem plateauet. Overordnet set består landskabet 
således af de øst-vestgående tektoniske dale og den nord-sydgående 
smeltevandsdal.
 

Ill. 4.12. Delstrækning 2 fra Mossø til 

Silkeborg. Landskabet domineres af de to 

øst-vest orienterede, brede og dybe dale.
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På grund af de store terrænforskelle mellem plateauer og dalbunde, 
den store formrigdom i smeltevandsdalen med terrasser og dødishuller 
samt de kraftigt furede dalsider, fremstår landskabet som et af de mest 
terrænrige i Danmark.

Vegetation på strækket gennem Søhøjlandet er stort set udelukkende 
domineret af skov. De lavtliggende, vandløbsnære arealer er præget 
af fugtige skovtyper, mens dalskråningerne i vidt omfang er præget af 
gamle skove og nyere plantager.

3. Silkeborg – Tange 

Strækningen på ca. 30 km har et markant fald fra 21 m (bundkote) 
ved Silkeborg til 13 m oven for Tangeværket (Ill. 4.14) Løbet gennem 
Tange Sø havde forud for opstemningen et fald, der er sammenligne-
ligt med det fald, der er på de øverste stræk af Gudenåen. På stræknin-
gen fødes Gudenåen af sidevandløbene Linå, Gjern Å, Alling Å, Gjelå 
og Borre Å. Tange Å løber i Tange Sø umiddelbart før Tangeværket. 

Hele strækningen er landskabeligt præget af den meget brede smel-
tevandsdal, der blev anlagt i den sidste del af istiden. Også her har 

Ill. 4.13. Det meget komplicerede og 

sammensatte dal-landskab i Søhøjlandet. 

Tektoniske dale, smeltevandsdale og ero-

sionskøfter genneskærer det højtliggende 

plateau. Selve plateauet bærer præg af 

morænelandskabets former, bølgede bak-

keformationer og moræneflader.

Salten

Salten Langsø

Højlund

Mossø

Julsø
Rye Nørreskov

Ry
Birksø

Knudsø



KØBENHAVNS UNIVERSITET 59

smeltevandet og senere Gudenåen skåret sig ned i tidligere aflejrin-
ger og anlagt terrasser i flere niveauer. Smeltevandsdalen er anlagt 
af smeltevandsfloder med flettet løb. Den type forløb kan anlægge 
meget brede dale, der rummer talrige spor af tidligere forløb af smel-
tevandsfloderne. 

Ill. 4.15. Ved Tvilumbro, flere ter-

rasseniveauer, moræneplatauer, der i 

østkanten er voldsomt gennemskåret af 

erosionskløfter.

Ill. 4.14. Delstrækninng 3 fra Silkeborg til 

Tange. Hele strækningen er landskabeligt 

præget af den brede smeltevandsdal, der 

blev anlagt i den sidste del af istiden. 

Ry
Knudsø

Tvillumbro

Gjern 
Bakker
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Særligt mellem Resenbro og Tvilumbro og i området omkring Kon-
gensbro, hvor Gudenåen slår et stort sving fra et nordøstgående forløb 
til et vestgående forløb mod Tange Sø er der flere markante niveauer 
af smeltevandsstrømme med tilhørende terrasser. I Kongensbroområ-
det har isens smeltevandsfloder skabt et enormt område med flodaf-
lejringer i forskellige niveauer. Store dele af disse aflejringer er gjort til 
genstand for grusgravning. Den ikke-oversvømmede del af Gudenåda-
len ved Tange Sø er ligeledes præget af de omfattende terrasseforma-
tioner fra istidens smeltevandsfloder. 

Dalsiderne er på hele strækket fra Silkeborg til Tangeværket tydeligt 
markerede og på en del strækninger, stærkt præget af erosionskløfter. 
Særligt strækningen ved Gjern Bakker, ved Ormstrup skov og på vest-
kanten langs Tange Sø, er dalsiderne kraftigt furede.

Den forholdsvis smalle ådal er domineret af engarealer, hvor en del 
udnyttes som vedvarende græsarealer, mens hovedparten er engarealer 
under varierende grad af tilgroning. Strækket mellem Kongensbro og 
Tangeværket er i høj grad præget af skov, dels tilgroede engarealer, dels 
plantager. Langs Tange Sø er der på østsiden anlagt store plantager, 
mens dele af østbredden er præget af omdriftsarealer, heraf en del kar-
toffelmarker. 

Ill. 4.16. Den kilometer brede smelte-

vandsdal ved Tange Sø, plateauranden er 

stedsvist stærkt furet af erosionskløfter.

Tange Sø

Ans
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Ill. 4.17. Delstrækning 4 fra 

Tange til Randers Fjord.

4. Tange – Randers Fjord

Strækningen har et fald på 8 m og falder fra 4 m (bundkoten) ved 
Tangeværket til -3 m ved udløbet til Randers Fjord (Ill. 4.17). På 
strækningen fødes Gudenåen af sidevandløbene Lilleå og Nørreå 
samt adskillige mindre bække. 

Gudenåen følger, som længere opstrøms, den gamle smeltevandsdal, 
der blev anlagt i den allersidste del af Jyllands nedisning. Mellem 
Tange og Langå er dalen tydeligt præget af flodterrasser. Dalbunden 
fra Langå og resten af løbet til Randers Fjord er derimod præget 
af, at havet strakte sig ind fra Kattegat som en lang snæver fjord, 
da Stenalderhavet var på sit højeste. Her er dalbunden noget mere 
udjævnet. Særligt mellem Bjerringbro og Langå er dalsiderne kraftigt 
furede af smeltevandskløfter, der fra dalsiden skærer sig langt ind i de 
omliggende plateauer. 
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Mellem Langå og Randers breder dalen sig ud til at blive flere kilome-
ter bred, og bærer stærkt præg af sin fortid som fjord under Stenalder-
havets maksimale udbredelse.

Vegetationen langs strækningen mellem Tangeværket og Langå er en 
mosaik af vedvarende græsarealer, omdriftsarealer samt en del enge 
under tilgroning. Ved Langå er dalbunden præget af skovområder, 
mens den brede dalbund mellem Langå og Randers er præget af åbne 
engarealer, der delvis er i omdrift, delvis er vedvarende græsarealer. 

Ill. 4.19. (Modsate side). Ved Flad-

bro, nord for Nørreåens sammenløb 

med Gudenåen. 

Foto: Leah Løffler. August 2022. 

Ill. 4.20. Langå-Randers – gammel 

fjordbund, der har udvisket konturerne i 

dalbunden.

Ill. 4.18. Ved Ulstrup. Terrasser, gen-

nemfurede dalsider, moræneplateau præ-

get af tektoniske dale.

Gudenå
Ulstrup

Nørreå

Stevnstrup

Gudenå

Haslund Ø

Randers
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I pilotprojektet er film blevet anvendt og undersøgt som analyse-, dia-
log- og kommunikationsredskab i et område nord for Gudenåen, fra 
Langå til Randers by. Størstedelen af området har historisk været dræ-
net. I dag er dele reetableret som vådområder, men området rummer 
fortsat marker med landbrugsproduktion. Nogle af disse, er relativt 
vandlidende arealer, som potentielt kunne reetableres som vådområder 
i fremtiden (se Ill. 3.3, s. 33 for samlet overblik over udpegede lav-
bundsarealer, der kan genoprettes som vådområder). 

Gennem droneoptagelser og punktvise optagelser i landskabet med 
digitalkamera og mobiltelefoner, er området i august måned 2022 
registreret i film og lyd. Materialet er efterfølgende redigeret og bear-
bejdet til en samlet film, der dels er udarbejdet som et redskab i hel-
hedsplanens implementering i Gudenådalen, dels som et bidrag til en 
bredere diskussion og udvikling af filmmediets muligheder i arbejdet 
med klimatilpasning. 

Ill. 5.1. De ti punkter hvorfra 

strækket fra Langå til Randers by 

er registreret i film og lyd.

KLIK HER OG SE 

PILOTFILMEN

https://video.ku.dk/secret/82237059/55766800c28bef63805182f594f42dd7
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HVORFOR FILM?

Pilotfilmen bruges og undersøges både som et analyse-, dialog-, og 
kommunikationsredskab med henblik på at kvalificere udviklingen af 
strategier for udvalgte landskabers fremtid i Gudenådalen. Som for-
skere, arkitekter og planlæggere bruger vi filmiske undersøgelser for at 
indfange og fremdrage sanselige kvaliteter ved landskaberne og deres 
umiddelbare indvirkninger på mennesket. 

Filmmediet indfanger og fremkalder sanselige kvaliteter ved at koble 
syn og hørelse, billede og lyd. Bevægelse, mens der filmes, og oplevet 
bevægelse via de bevægelige billeder i redigeringsprocessen, er det cen-
trale omdrejningspunkt for sensoriske samspil. Perspektiver, fra drone-
film til øjenhøjde, bidrager på forskellig vis. 

Dronefilmninger giver mulighed for oplevelser af nærhed, som er 
man i landskabet, samtidig med at de giver overblik over større områ-
ders strukturer og sammenhænge, som menneskekroppen på jorden 
umiddelbart ikke har adgang til. Filmning i øjenhøjde, giver samtidig 
mulighed for at indfange og efterfølgende forstærke mikro-sansninger 
af og som menneske, herunder af, og som, dyr og planter. Mikro-
sansninger er kendetegnet ved oplevelser af ekstrem nærhed, hvor 
filmbilledets 1. persons perspektiv kan folde og efterligne forskellige 
perspektiver.

”...”

Ill. 5.2. Stillbilledesekvens fra filmen: 

Filmning under vand understøtter mikro-

sansninger, der er kendetegnet af oplevelser 

af ekstrem nærhed. Filmbilledets 1. persons 

perspektiv folder forskellige perspektiver og 

stemmer: Er det en fisk, der ser føde eller 

et menneske, der ser de næringselskende 

vandplanter hvid åkande og almindelig 

vandpest, når teksten toner frem? 

Foto: Rikke Munck Petersen, 

Gudenådalen Pilotfilm, 2022.
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Når det filmiske materiale fra mobiltelefoner og drone- og digitalka-
mera klippes sammen, kan oplevelsen af at være i landskabet genop-
leves gennem syn, lyd og bevægelsessamspil. De nære filmninger og 
sansninger i øjenhøjde forbindes med filmninger og sansning af de 
større landskaber, som gøres nærværende og derigennem genkende-
lige. 

Stimuleringer og indvirkninger, som genkendes og genopleves via det 
filmiske materiale bidrager til, at mennesker hurtigt relaterer sig til det 
oplevede, da følelser for det oplevede styrkes gennem de sansemotori-
ske påvirkninger og samspil. Disse sansemotoriske følelsespåvirkninger 
styrker muligheden for, at man forbinder sig med landskaberne og 
drager omsorg for dem, hvilket også bidrager i analysen af og dialogen 
omkring de store og umiddelbart komplekse landskaber i 
Gudenådalen.
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HVORDAN ER FILMEN LAVET?

Området mellem Langå og Randers by er undersøgt igennem film- 
og lydoptagelser. Der er filmet med droner i henholdsvis 70 og 120 
meters højde, filmet med digitalkamera og mobiltelefoner samt 
optaget lyd i de landskaber, hvorfra dronerne blev sendt op.

Filmpunkterne var udvalgt på forhånd og justeret ud fra afvejninger 
i landskabet, af hvor der praktisk kunne opnås nærhed til åen og lav-
bundsarealer, samt hvor det var tilladt at flyve med drone.

Fra de udvalgte punkter er landskabets strukturer, terræn, materialer 
og brug indfanget i fem områder: Langå – Væth Enge; Frisenvold – 
Midtbæk; Stevnstrup – Værum Ø; Haslund Ø – Bredningen; Horn-
bæk Enge – Vorup Enge. Tilpasninger er fortaget undervejs sådan, 
at det samlede stræk i ådalen, trods vanskelig adgang visse steder, er 
dækket.

Ved hjemkomst blev der først foretaget råklipning og sortering af alt 
materialet. Herefter er filmsekvenser klippet sammen og bearbejdet 
som montager ved at fx kort, terræntegninger og tekst er lagt ind 
over. 

I takt med, at projektets andre kortlægninger er blevet fortaget, er 
filmen udviklet fra at vise landskabet som det er, til at der indarbej-
des information om typer af arealanvendelse, forekomst af planter, 
kvaliteten af vandet, terrænet, og terrænets betydning ved højere 
vandstand, tidligere gendannelser af vådområder samt spørgsmål til 
nye strategiske udpegninger og mulige nye landskabstyper. 

Gennem flere gennemklipninger og visninger i pilotprojektets ker-
negruppe, for embedsfolk og politikere, er oplevelsen af filmen drøf-
tet og redigeret i forhold til hvilke perspektiver, der er interessante 
og vigtige at trække frem.

Ill. 5.3. Stillillede fra filmen: 

Gudenådalens sammenvævede 

våde arealer er svært opfattelige 

i øjenhøjde, men dronefilmning 

åbner for nye perspektiver i den 

måde ådalen opleves og forstås. 

Foto: Kent Pørksen, 

Gudenådalen Pilotfilm, 2022.
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Filmen er klippet sammen af disse forskellige lag af information, som 
kan tilføjes og bruges i dialogen med aktører, sådan at nye perspek-
tiver på, hvad landskabet kan udvikles til kan diskuteres. Det gælder 
ikke bare nye fortællinger, men også nye perspektiver på aktuelle 
miljø-, biodiversitets-, landbrugs- og klimahensyn. 

Film kan dermed gennem montager af de forskellige filmiske, visuelle 
og tekstbårne informationer udfolde komplekse samspil, rejse spørgs-
mål og vise, hvordan nye landskaber kan se ud, for eksempel nye våd-
områder, fremtidige sumpskove, fortsat inddæmning og nye rekreative 
muligheder. Filmen er brugt og undersøgt på denne måde i processen, 
og den viser derfor på en og sammen gang, hvordan en sådan film kan 
arbejdes med og se ud.

Ill. 5.4. (Denne side). Stillbillede fra filmen: 

tekst og grafik bliver indarbejdet i et spænd 

fra udpegninger af nuværende arealanven-

delse til genlæsning af tidligere genopret-

ningsprojekters tilblivelse, for at forstå det 

nuværende landskabs iboende kvaliteter og 

potentialer i forhold til fremtidige klima-

tiltag. 

Foto: Kent Pørksen, 

Gudenådalen Pilotfilm, 2022.

Ill. 5.5. (Modsatte side). Stillbil-

ledesekvens fra filmen: tekst og grafik 

peger på terrænets betydning ved højere 

vandstand, hvorved spørgsmål til nye 

strategiske udpegninger og mulige nye 

landskabstyper bliver rejst i tekst og 

billedmontager.

Foto: Rikke Munck Petersen, 

Gudenådalen Pilotfilm, 2022.
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HVAD PEGER FILMEN PÅ?

Den aktuelle film fortæller gennem tre kapitler om: 1) de våde enge 2) 
det drænede land og 3) vandets rum og om menneskets syn på åen og 
ådalen gennem tiden som til for mennesket og/eller også som havende 
en værdi i sig selv. 

Kapitel 1 – De våde enge viser, hvor reetableringer af vådområderne 
Væth, Hornbæk og Vorup Enge gennem de sidste 20 år har styrket 
naturmiljø og rekreativ benyttelse af stor værdi for mennesker, og 
dyre- og planteliv. Det er sket ved, at diger er blevet gennembrudt, 
områder igen oversvømmet, og digestier er etableret med adgang til 
områder, der før har været drænet landbrugsland. Kapitlet viser, at den 
nuværende vegetation med dueurt, pil og tagrør som dominerende 
arter, indikerer, at vandet er meget næringsrigt, trods genopretning 
af Væth, Hornbæk og Vorup Enge fra 2003-2006. De andre kapitler 
viser andre plantearter, som  tilsammen peger på økosystemets til-
stand. De tidligere genopretninger illustreres gennem en bevægelig 
montage af historiske kort. 

I filmens kapitel 2 – Det drænede land viser droneoptagelser overlejret 
med historiske kort de tidligere holme Værum Ø og Haslund Ø, som 
åens vekslende slyngninger og dræningen har skabt. Kapitlet fortæller 
om den historiske dræning af disse lavbundsarealer med landbrugsud-
nyttelse for øje og anviser muligheder i nye klimatiltag, bl.a. udtag-
ning af lavbundsarealer til vådområder, der kan imødegå oversvøm-
melser, tilbageholde CO2 og potentielt styrke biodiversiteten. 

Erfaringerne fra genopretning af Væth, Hornbæk og Vorup Enge, 
koblet med den tætte læsning af landskabets terræn, peger på at flere 
områder kan gøres våde igen på strækket fra Stevnstrup slæbested til 
Randers by. Igennem montager af tekst, kort, visuelt materiale og 
fremtidsscenarier udtrykker afsnittet, hvordan lignende tiltag med 

Ill. 5.6. Stillbilledesekvens fra filmen: 

montager af fotografisk materiale fungerer 

som fremtidsscenarier for mulige nye 

vådområder. Her et eksempel på et 

scenarie  hvor Værum Ø og Haslund Ø 

bliver mere våde igen, og tilgroet med 

sumpskov.

Foto: Rikke Munck Petersen, 

Gudenådalen Pilotfilm, 2022.
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våde enge og rekreative stier og broer over de gennembrudte diger, 
kunne tage sig ud ved Værum Ø og Haslund Ø.
Via montagerne af historiske kort, tilføjelse af tekst, bl.a. planterar-
ter og fremtidsscenarier styrker filmen forståelsen af, at ændringer 
af landskabet og (gen)skabelsen af vådområder er en menneske-
sted(natur) relation indskrevet i dette landskabsområdes historie. 

Filmens kapitel 3  – Vandets rum fokuserer på vandets kvaliteter 
for opnåelse af større biologisk diversitet, samtidig med, at vandets 
betydning for menneskers brug og tætte kontakt med vandet, kan 
styrke forankring og kobling med naturen, som er større end den 
enkelte. Rekreativ brug, som andet end motion og kondital, rum-
mer derfor også muligheder for styrkelse af menneskers indlejring 
i verden. Ro og fordybelse i tæt kontakt med vådområder rummer 
muligheder for (gen)opdagelse af naturens og landskabers betydning, 
som kan understøtte nye omsorgsfulde tiltag. 

Ill. 5.7. Stillbilledesekvens fra 

filmen: Vandets rum er fremtidens 

rum. Kan tæt kontakt med vandet 

skabe fordybelse og forankring som 

understøtter omsorgsfulde tiltag?

Kort: Bearbejdet ortophoto, SDFE.

Foto: Rikke Munck Petersen, 

Gudenådalen Pilotfilm, 2022.

”Ro og fordybelse i tæt kontakt med 
vådområder, rummer muligheder for at 
(gen)opdagelse af naturens og landskabers 
betydning, kan understøtte nye omsorgsfulde 
tiltag til gavn for alle.” 
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ERFARINGER GENNEM FILMARBEJDET

Gennem filmens bevægelige billeder styrkes oplevelse og forståelse af, 
hvordan nye vådområder kan være et relevant tiltag på strækningen 
Langå til Randers by. Film kan dermed både bruges forslagsstillende 
og som indgang til at åbne dialogen mellem flere. 

Allerede i filmens bearbejdningsproces åbnes denne dialog. I en bear-
bejdningsproces, hvor flere er sammen om at redigere filmoptagelser, 
kan sensoriske erfaringer og erkendelser af landskabers indvirkning på 
mennesker deles mellem flere.

I bearbejdningen af filmmaterialet sker der et sammenfald mellem det, 
fotografen så på sin kameraskærm, eller dronekontrolskærm, under 
filmningerne ude i landskabet, de billeder, der ses på computerskær-
men i redigeringsprocessen og de billeder der skabes igennem klipnin-
gen af materialet. Dertil tilføjes endnu et lag, når en beskuer (politi-
kere, embedsfolk og lokale interessenter) ser filmen med de videreførte 
og skabte billeder. Laget består desuden af alle de billeder beskuerens 
erfaring rummer, og som vedkommende aktiverer, mere eller mindre, i 
dennes oplevelse af filmen. 

Herved opstår der nye billeder, nye forståelser, nye erkendelser, om 
hvad der tidligere er blevet gjort og hvad der er muligt i fremtiden. 
Eksempelvis når, som det er sket i denne proces, filmklip med vand-
stands- og terrænmarkering (Ill. 5.5, s. 71) og muligt vådområde med 
sumpskov (Ill. 5.6 og 5.7, s. 73-74) bliver vist og diskuteret med plan-
læggere fra Randers Kommune og Gudenåkomitéen sekretær.
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Arbejdet med filmen som en metode har været gavnlig i analysen af 
potentialer ved fx åbninger af diger. Filmen har dannet grundlag for 
dialog mellem planlæggere i Randers Kommune og Gudenåkomit-
téen om mulige nye vådområder og rekreative forbindelser, og vist sig 
relevant som metode til at formidle både historiske og nutidige infor-
mationer, og fremtidige perspektiver, i en kommunikationsform der 
inviterer beskueren til at opleve og forestille sig muligheder (gennem 
krop, syn, bevægelsessamspil), der ellers kan være svære at begribe.

Pilotfilmen viser, at en samskabende form for filmproduktion stimu-
lerer deling og udveksling af omsorg mellem flere. I og med, at film-
mediet forbinder bevægelse, syn og hørelse, billede og lyd, styrker de 
filmiske undersøgelser, der eksperimenterer med oplevelser og følelser, 
omdannelsen af følelser til omsorgsfuld viden som et fælles ståsted for 
praksisbaseret aktionsforskning og samskabelse i spørgsmålet om kli-
matilpasning i ådale.

”Pilotfilmen viser at denne 
samskabende form for 
filmproduktion stimulerer 
deling og udveksling af 
omsorg mellem flere” 

KLIK HER OG SE 

PILOTFILMEN

https://video.ku.dk/secret/82237059/55766800c28bef63805182f594f42dd7


V I .  R E T N I N G S G I V E N D E 
P R I N C I P P E R
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PROJEKTETS UDGANGSPUNKT: HELHEDSPLAN OG PLANTEORI

Pilotprojektets omdrejningspunkt er Helhedsplan for Gudenåen, der 
er politisk vedtaget og dermed et autoritativt dokument. Helhedspla-
nen er et redskab, der skal støtte de syv Gudenåkommuner i admini-
stration, forvaltning og udvikling af åen i fællesskab, og planen repræ-
senterer de fælles principper kommunerne har formuleret. Der kan 
være lokale principper i de enkelte kommuner, men de antages at være 
underordnede de fælles principper. 

Helhedsplanens principper skal skabe grundlag for fremtidige initiati-
ver i forvaltningen af Gudenåen og dens omgivelser, og de helhedsori-
enterede projekter, der konkret skal sættes i værk i regi af planen. 
Dette kapitel opsummerer de forvaltningsprincipper, der er indeholdt 
i helhedsplanens tekst for at slå fast, at implementeringen skal ske 
indenfor et sæt af allerede vedtagne rammer af Gudenåkomitéen.
 
Helhedsplanens retningsgivende principper omfatter følgende krav:

• Der skal tages hensyn til klimaændringerne 
• Der skal tages hensyn til afvandingsbehovet 
• Der skal værnes om naturen 
• Der skal tages afsæt i en fælles forståelse af problemstillinger for 

Gudenåsystemet som en helhed, når den enkelte kommune forval-
ter vandhåndtering i eget territorium

• Virkemidler skal tage hensyn til både natur, mennesker, lokalsam-
fund, erhverv, kulturhistorie m.m., idet der søges fælles perspektiv 
mellem forskellige interesser

• Virkemidler til klimatilpasning iværksat i én kommune skal alene 
skabe neutrale eller positive effekter både nedstrøms og opstrøms 
for andre kommuner
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Der er i helhedsplanen fokus på helhedsorienterede, regionale løsnin-
ger og lokale løsninger. Grundlæggende opereres med en slags subsi-
diaritetsprincip, hvor det gælder, at enkeltkommuners projekter kan 
gennemføres, hvis det ikke strider mod de overordnede hensyn.

Helhedsplanens principper kommer til udtryk i de virkemidler og føl-
gende handlinger, der er i fokus; etablering af områder der kan rumme 
vand ved oversvømmelse, forbedring af afvandingsforhold og initiati-
ver til forbedring af naturindholdet. 

Der er desuden i helhedsplanen fokus på ansvarsfordelingen mellem 
myndigheder, beredskab og den enkelte borger. Der skal gennem-
gående tages natur- og miljøhensyn i arbejdet med helhedsplanens 
gennemførelse og der skal sættes fokus på forventningsafstemning og 
samarbejde med og mellem aktører.

TILGANG OG PRINCIPPER FOR VANDFORVALTNING I 

GUDENÅDALEN

Principperne for håndtering af vand i Gudenåen og dens opland ope-
rerer med fire hovedtilgange:

• Forsinkelse af vandet 
• Hurtigere bortledning af vandet
• Sikre interesser lokalt
• Tilpasning til og accept af vandets udstrækning under oversvøm-

melser

Vurderingerne af disse generelle virkemidler viser, at hverken søerne 
i åens hovedløb, eller anvendelse af lavninger i hele åens opland kan 
anvendes til generelt at mindske eller undgå oversvømmelserne i hele 
åen. Vandtilbageholdelse i de største søer kan ses som en mulighed 
som virkemiddel lokalt. 

Generel øgning af grødeskæringen vurderes ikke at være realistisk som 
følge af konsekvenserne på miljøforholdene, og generel uddybning vil 
både være anlægsmæssigt, økonomisk og konsekvensmæssigt udeluk-
ket. Mindre lokale indsatser kan dog være realistiske, og eventuelt ind-
rettes med en positiv miljømæssig gevinst til følge.
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Analyser vedrørende forsinkelse og parkering af vandet viser, at poten-
tialet er begrænset. Det vurderes i helhedsplanen, at det vil kræve ure-
alistisk store arealer, at afhjælpe utilsigtede oversvømmelser med denne 
tilgang. Udtagning af lavbundsjord har også begrænset effekt, med det 
samlede ret begrænsede lavbundsareal i Gudenåoplandet der hovedsa-
gelig er koncentreret nedstrøms. Arealet med by udgør ca. 5,5% af det 
samlede opland, og forsinkelse herfra har derfor begrænset virkning. 
Forsinkelse og parkering kan anvendes lokalt med begrænset effekt.

I det samlede arbejde med helhedsplanen er der derfor identificeret to 
fokusområder, som vurderes mulige at undersøge nærmere i forhold til 
den fremtidige vandhåndtering langs Gudenåen.

Det første fokusområde drejer sig om lokale løsninger ved byer, byg-
ninger eller infrastruktur igennem tekniske installationer eller tilpas-
ninger mod oversvømmelsessituationerne. Som eksempler herpå kan 
nævnes:

• Diger, terrænhævninger eller sluse/pumper, som lokalt kan sikre 
mod høj vandstand.

• Anvendelse af eksisterende sluser og bufferkapacitet opstrøms slu-
sen til midlertidig vandstandsreduktion nedstrøms – her skal de 
opstrøms påvirkninger undersøges nærmere og og indstillingen af 
sluserne skal styres meget præcist for at få den rigtige vandstand.

Det andet fokusområde i helhedsplanen drejer sig om tilpasning af 
Gudenådalen i samarbejde med lodsejere og interessenter. Målet er at 
opnå accept af vandets udstrækning ved de store oversvømmelser. Som 
eksempel herpå kan nævnes:

• Identifikation af forsøgsområder i samarbejde med fx landbofor-
eninger / lodsejerforening. Dialog med lodsejere om mulighederne 
i fx multifunktionel jordfordeling, lavbunds- og vådområdeprojek-
ter.

• Yderligere belysning af fremtidsperspektiver og potentialer, som 
forskellige aktører har nævnt i processen for at skabe fremtidens 
Gudenådal der er tilpasset fremtidens klima.
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Ill. 6.1. Risikokortet viser de 

mest kritiske arealer ud fra 

sandsynligheden for oversvøm-

melse, over for de værdier, 

der er i risiko for at blive 

oversvømmet. Kortbilag fra: 

’Værktøj til værdi- og risikovur-

dering af oversvømmelser fra 

Gudenåen’, WSP for Silkeborg 

Kommune, forår 2021.

I det følgende gennemgås en række centrale temaer af relevans for 
implementering af helhedsplanen.

Økonomiske principper

Ved en kombination af kortlægning af risikoområder for oversvømmelse 
med en værdiopgørelse af de berørte elementer og arealer, er der foreta-
get en værdisætning (”risikoværdi”) af skadernes omfang ved oversvøm-
melser. Værdisætningen kan anvendes som beslutningsgrundlag når 
projekter skal prioriteres. Risikokortet (Ill. 6.1) viser de mest kritiske 
arealer ud fra sandsynligheden for oversvømmelse, over for de værdier, 
der er i risiko for at blive oversvømmet. Kortet kan støtte prioriteringen 
af den fremtidige indsats. Alle de beskrevne virkemidler og konkrete 
handlinger kræver nærmere detailprojektering og vurdering i forhold til 
gældende lovgivning, konkret effekt og omkostningseffektivitet, før de 
eventuelt kan etableres.
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Grødeskæring og uddybning 

Generel forøgelse af grødeskæringen vurderes ikke at være realistisk 
som følge af konsekvenserne for natur og miljø. Generel uddybning af 
vandløbslejet er ligeledes udelukket af natur- og miljøhensyn. Mindre, 
lokale indsatser kan dog komme på tale og eventuelt udføres med en 
positiv miljømæssig gevinst til følge.

Jordfordeling og lavbundsprojekter

I den fremtidige indsats peges der i helhedsplanen på anvendelse af 
ordninger som multifunktionel jordfordeling (hvor landbrugspro-
duktion sammentænkes med bl.a. biodiversitet, drivhusgasreduktion, 
klimatilpasning, rent vandmiljø, friluftsliv og landdistriktsudvik-
ling), lavbundsordninger og vådområdeprojekter. Der lægges op til at 
anvende virkemidler, som har effekt lokalt, herunder fx lokale restau-
reringsprojekter, hvor naturindholdet og vandføringen forbedres sam-
tidigt. Multifunktionel jordfordeling og etablering af vådområder og 
lavbundsarealer kan være relevante og aktuelle som virkemidler langs 
hele Gudenåen, hvis der er lodsejeropbakning hertil. Et supplement til 
jordfordelingen kan være at opkøbe oversvømmelsestruede ejendom-
me, hvor lodsejerne ønsker at sælge. Fra Gudenåkomitéen understre-
ges det, at kommunerne ikke har mulighed for opkøb af ejendomme 
med den gældende lovgivning.

Tilpasning til oversvømmelser

Tilpasning til oversvømmelser, og dermed en accept af at lade vandet 
stå i perioder i højvandssituationer, er en af de fire ovennævnte hoved-
tilgange. Tilpasningsprincippet indebærer, at man accepterer vandets 
tilstedeværelse under oversvømmelser. Tilpasning af Gudenådalen skal 
ske i samarbejde med lodsejere og interessenter, så der opnås accept af 
vandets placering ved de store hændelser. Vandet fjernes med denne 
tilgang således ikke længere ved oversvømmelser, og man tilpasser 
anvendelsen af Gudenådalen til et vådere klima ved at fjerne de øko-
nomiske interesser på de oversvømmede arealer. 
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Princippet om tilpasning har afledte effekter, herunder sikring af 
kulturarv, der er begravet i jorden, skabelse af ny natur og bidrag til 
forbedret vandmiljø ved næringsstoftilbageholdelse samt reduktion af 
klimagasudledningen. Kombineres dette med lokal sikring ved ejen-
domme og infrastruktur, samt tilpassede anlæg af stier, boardwalks 
mv. for at skabe adgang til naturen, kan der for store dele af Guden-
åen skabes fremtidssikrede løsninger gennem dette princip. Forsøgs-
områder kan findes sammen med fx den lokale landboforening eller 
lodsejerforening og i dialog med lodsejerne omkring mulighederne i 
multifunktionel jordfordeling, lavbundsprojekter og vådområder.

Sikring af interesser gennem lokale løsninger

Fokus i denne hovedtilgang er på lokale løsninger ved byer, bygninger 
eller infrastrukturer, der sikres gennem tekniske installationer eller 
tilpasninger mod oversvømmelsessituationerne. Lokale projekter er 
tiltænkt som løsning af helt specifikke problemer med oversvømmelser 
på meget lokale strækninger af Gudenåen. Sikring kan gøres lokalt 
med diger, terrænhævninger, sluse/pumper eller lignende, som lokalt 
kan sikre mod høj vandstand.

Sikring mod oversvømmelser skal projekteres efter det ønskede beskyt-
telsesniveau. Lokal tilpasning vil normalt kun kunne anvendes ved 
beskyttelse af høje værdier, hvis det skal være omkostningseffektivt.
Udover lokal tilpasning kan man anvende eksisterende sluser og buf-
ferkapacitet opstrøms slusen til midlertidig vandstandsreduktion 
nedstrøms. Her skal de opstrøms påvirkninger undersøges nærmere og 
anvendelse af dette skal ligeledes styres præcist.

Ill. 6.2. Udsigt fra Trækstien 

(Pramdragerstien), med Guden-

åbroen i baggrunden. 

Foto: Leah Løffler. August 2022. 
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FORVALTNINGEN OPDELT I FIRE DELSTRÆKNINGER

I den praktiske implementering af helhedsplanen er det besluttet at 
arbejde med fire delstrækninger; Tinnet-Mossø; Mossø-Silkeborg; 
Silkeborg-Tangeværket og Tangeværket-Randers Fjord. I det følgende 
beskrives de indledende analyser Gudenåkomitéen har fået udarbejdet 
i regi af helhedsplanen på delstrækningsniveau samt de anbefalinger, 
der er angivet i helhedsplanen.

Tinnet - Mossø

Der er analyseret på en række forskellige virkemidler for denne 
strækning, og hver for sig kan de ikke løse udfordringerne, men skal 
anvendes i kombinationer med hinanden. Analysen af terrænændrin-
ger langs Gudenåen konkluderer, at der på dele af denne strækning 
er sket store sætninger – særligt omkring Uldum Kær. Disse arealer 
oversvømmes allerede i dag og har således ikke store potentialer ift. at 
kunne forsinke eller parkere vand yderligere. 

Vandparkering i den øvre del af Gudenåen kan medvirke til lokal 
forsinkelse af vandet. Ved de store regnhændelser bliver de bassinvo-
lumener, der kan etableres, dog hurtigt fyldt og virkemidlet vandpar-
kering har derfor ingen effekt på den samlede Gudenå. Virkemidler, 
der afleder vandet hurtigere igennem systemet som fx grødeskæring og 
uddybning, kan have en lokal sænkende effekt på vandstanden, men 
påvirker også vandstanden i modsat retning nedstrøms. Derfor skal 
brugen af sådanne virkemidler holdes op mod de konsekvenser, de kan 
give nedstrøms.

Det anbefales, at der ses på lokale løsninger de steder, hvor værdierne 
er størst, samt at adgangsforhold og brug af naturen sikres ved at hæve 
stier og broer. Der kan evt. opsættes et varslingssystem, således at 
brugerne af naturstier ikke går forgæves, når adgangen er begrænset af 
vand.
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Mossø - Silkeborg

Analyser af mulighederne for vandparkering viser, at de store søer er 
det eneste sted med et reelt potentiale. Analysen af vandparkering 
viser, at alle opmagasineringer i søerne skaber betydelig påvirkning 
af bredzonerne, og at der i alle tilfælde er brug for at kunne hæve 
vandspejlet mere end 1 meter. Vandparkering i ådalen ved søerne 
kan godt løse udfordringen nedstrøms Silkeborg, men løsningerne 
vil give tilsvarende oversvømmelser opstrøms Silkeborg, samt være 
i konflikt med gældende lovgivning. Indsnævringer og aflejringer i 
søsystemet har allerede i dag en betydelig forsinkende effekt i for-
hold til transporten af vandet nedstrøms.

Det anbefales, at der laves lokale klimatilpasningsløsninger de ste-
der, hvor behovet er størst. Fx er Skanderborg Kommune allerede 
ved at finde en løsning for ejendommene ved Alken Enge, hvor man 
arbejder for en løsning, der kombinerer vandparkering, lodsejerafta-
ler, tilgængelighed til naturen med de store kulturhistoriske interes-
ser. Det er sådanne lokale tiltag og/eller opdaterede beredskabspla-
ner, der vurderes at være mest omkostningseffektive for områderne 
ved søerne ned til Silkeborgslusen.

Ønskes et højere sikringsniveau for ejendomme oven for slusen, vil 
det ikke være tilstrækkeligt at udvide slusekapaciteten, da selve Rem-
strup Å (Gudenåens strækning mellem Mossø og Silkeborg) bliver 
en kapacitetsbegrænsning ved så høje vandføringer. Øges kapacite-
ten af slusen og Remstrup Å for at sikre ejendomme i Silkeborg, er 
der risiko for, at det indebærer en lidt højere vandstand i Gudenå 
nedstrøms Silkeborg, herunder Silkeborg Langsø, som følge af redu-
ceret opmagasinering i Silkeborgsøerne. 
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Opmagasinering af vand i Silkeborgsøerne kan give lavere vandstand 
ved Svostrup Kro. Det ville i teorien være muligt at sikre en endnu 
lavere vandstand her, hvis det tilgængelige opmagasineringsvolumen 
udnyttes bedre. Der er imidlertid en risiko for, at den tilgængelige 
opmagasineringskapacitet fyldes op for hurtigt, hvorved oversvømmel-
serne nedstrøms forværres. 

Det vurderes desuden, at det med Silkeborgsøernes status som habi-
tatområde, ikke er muligt at udføre de anlægsmæssige tiltag, der er 
nødvendige for at kunne styre opmagasineringen i søerne. Det anbe-
fales derfor at bibeholde slusen i dens nuværende form, og at der laves 
en beredskabsplan i forhold til sikring af ejendommene opstrøms 
slusen. Det skal defineres, hvad der er det kritiske vandniveau, hvor 
skaderne indtræffer først samt hvilke tiltag der kan iværksættes.

Silkeborg - Tange

Udfordringerne med oversvømmelse i Silkeborg er navnlig begrundet 
i forhøjet vandstand i Silkeborg Langsø. Vandstanden her styres af 
kapaciteten i Gudenåen mellem Ringvejsbroen og Resenbro. Tilbage-
stuvningen fra Gudenåen i oversvømmelsessituationer slår igennem 
helt op til Ørnsø via Lyså.

Hvis Silkeborg skal sikres mod oversvømmelser på niveau med hæn-
delsen i februar 2020, anbefales en nærmere undersøgelse af en række 
virkemidler til at sænke vandstanden i Silkeborg Langsø. 

Et automatisk sluse- og pumpeanlæg ved Viborgbroen kan sikre ejen-
domme i den vestlige del af Silkeborg Langsø, Lysbro Å og Ørnsø, 
da anlægget kan fastholde en lavere vandstand end i Gudenåen ved 
Ringvejsbroen. Vandstanden i den østlige del af Silkeborg Langsø vil 
kun kunne sænkes til acceptabelt niveau ved en regulering af Gudenå 
mellem Ringvejsbroen og Resenbro. De miljømæssige og økonomiske 
omkostninger ved en regulering vurderes at overstige omkostningerne 

Ill. 6.3. Haslund Ø, sydøst 

for Gudenåen nær Randers 

by.  Foto: Leah Løffler. 

August 2022. 
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ved en målrettet sikring af de udsatte ejendomme langs Ansvej og evt. 
nedstrøms. Derfor anbefales det at sikre ejendommene ved Ansvej 
med et dige i form af en forhøjelse af Trækstien. I tilfælde af bagvand, 
enten i form af overfladevand fra de nordlige arealer eller overløb fra 
Silkeborg Langsø, skal der være en beredskabsplan for overpumpning 
og yderligere forhøjning af Trækstien.

Vandstanden i den østlige del af Silkeborg Langsø vil kunne aflastes 
under ekstremhændelser ved at fjerne tagrørsbevoksningen langs 
Gudenå mellem Ringvejsbroen og Resenbro. Effekten vil primært 
optræde i den østlige del af Silkeborg Langsø, hvis sluse-pumpeanlæg-
get i Viborgbroen bliver etableret. 

Der er mange lavtliggende landbrugsarealer på denne strækning. 
Disse arealer kan ikke beskyttes mod oversvømmelser på en omkost-
ningseffektiv måde. Det strider mod miljølovgivningen at bruge 
grødeskæring som et virkemiddel til at reducere sommervandstanden 
permanent. Vedligeholdelse af åen er reguleret gennem det gældende 
regulativ.

Større anlægsmæssige virkemidler som dobbeltprofil og ekstra paral-
lelt vandløbsprofil er svære at realisere på grund af lovgivningsmæssige 
barrierer samt kulturhistorie. Silkeborg Museum oplyser, at der er 
mange fortidsminder i ådalen, der vil blive påvirket negativt af store 
anlægsarbejder. Fortidsminderne beskyttes ofte bedst ved en perma-
nent oversvømmelse.

Tange - Randers

Gudenåen er fra Langå og ud til Gudenåens udløb i Randers fjord 
påvirket af tidevandszonen, men allerede ved Ulstrup ligger Gudenå-
ens bund under havets overflade. Der er tidligere gennemført store 
lavbundsprojekter ved udløbet af Gudenå til Randers fjord, som giver 
plads til Gudenåens vand. Grødeskæring og bortgravning af grødeø-
erne i åen har været foreslået som virkemiddel mod oversvømmelse på 
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denne strækning. Mulighederne for at kunne grødeskære og bortgrave 
grødeøerne i Gudenåen er i mange tilfælde begrænset gennem gæl-
dende lovgivning, vandrammedirektivet samt habitatdirektivet og vil 
heller ikke have nogen væsentlig effekt på vandstanden. 

Der er gennemført et forprojekt vedrørende sikring af Bjerringbro by. 
Iværksættes dette, vurderes det at være den bedst mulig sikring mod 
oversvømmelser. Der er også igangværende klimasikringsprojekter ved 
Randers by. Udfordringerne ved Ulstrup var begrænsede ved hændel-
sen i februar og marts 2020, dog kan det overvejes om nødvendigt at 
anvende lokale løsninger, jordfordeling og etablering af vådområder 
som virkemidler.

Analyser af vandophobningspotentialet i Tange Sø viser, at vandet kan 
holdes under kritisk kote ved Bjerringbro i op til 15 dage, afhængigt 
af hvor meget vand, der skal tilbageholdes, men det vil ikke kunne 
afhjælpe oversvømmelser af de mange lavtliggende landbrugsarealer på 
strækningen Tange-Bjerringbro. Gennemførslen af projektet med lokal 
sikring i Bjerringbro har gjort det irrelevant. Gennemførsel af et vand-
løbsrestaureringsprojekt, hvor der etableres et mere naturligt vandløbs-
profil med bedre fysiske forhold, som kan understøtte målopfyldelsen 
og samlet set virke naturforbedrende, kunne indrettes, så det samtidig 
får en indvirkning på vandstanden i Bjerringbro. 

Anlæggets store skala og forholdsvis begrænsede virkning på vandstan-
den forudsætter imidlertid, at virkemidlet anvendes i forbindelse med 
en helhedsplanlægning for natur, miljø og klimatilpasning. Her skal 
det ligeledes vurderes ift. påvirkningen af vandstanden nedstrøms samt 
det kulturhistoriske hensyn. Derfor vil det også på denne strækning 
være relevant at afdække interessen for jordfordeling, vådområder og 
lavbundsprojekter.



V I I .  V I D E N  F R A 
A K TØ RWO R K S H O P S
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I regi af det EU-LIFE-støttede klimatilpasningsprojekt Coast to Coast 
Climate Challenge, Helhedsplan for Gudenåen samt Erhvervs-Ph.d. 
Miriam Jensens Ph.d.-projekt: ”Negotiating times and futures in water 
management planning: The role of narratives, knowledge and the more 
than human”, har der i 2020-22 været afholdt en række borger- og 
aktørinddragende arrangementer. Arrangementerne har bidraget til en 
afdækning af aktørperspektiver baseret på interviews, mailkorrespon-
dancer og sparring med lokale aktører organiseret i foreninger langs 
åen (2020-2021), fire geografisk specifikke virtuelle workshops (2020) 
samt tre lokale workshops i regi af ovennævnte ph.d.-projekt, med 
udgangspunkt i delstrækningen fra Silkeborg til Tangeværket (2022). 
I det følgende opsummeres processerne samt de væsentligste resulta-
ter af disse workshops og analyser. Der afslutes med anbefalinger for 
fremtidig aktøranalyse og -inddragelse.

AKTØRER LANGS GUDENÅEN - UNDERSØGELSE AF 

AKTØRPERSPEKTIVER I FORBINDELSE MED KLIMATILPASNING 

AF GUDENÅEN

Aktørundersøgelse forår 2020 – forår 2021

Undersøgelsen afdækker aktørperspektiver fra lokale aktører – primært 
aktører organiseret i foreninger, men også ikke-organiserede aktører. 
Undersøgelsen er baseret på interviews, mailkorrespondancer og spar-
ring. Den tegner et billede af de lokale aktørers perspektiver på over-
svømmelses- og tørkeproblematikker samt deres syn på løsningsforslag 
i forhold til klimatilpasning som led i arbejdet med Helhedsplanen og 
C12 Gudenådalen, et delprojekt under Coast to Coast Climate Chal-
lenge. 

Fokus i undersøgelsen lå på de menneskelige oplevelser og opfattelser 
af forandringer, der er centrale i udarbejdelsen af helhedsorienterede 
løsninger, og er et supplement til tidligere mere økonomisk funderede 
kortlægninger af Gudenåen. Aktørerne repræsenterer i undersøgelsen 
(hovedsageligt) foreninger eller organisationer, og er i analysen samlet i 
kategorier ud fra disses hovedinteresse: grundejere, landbrugere, natur- 
og miljøorganisationer, kulturinstitutioner, det lokale erhvervsliv og 
turisme samt rekreative interesser. Det understreges dog, at aktørerne i 
realiteten kan tilhøre flere kategorier. 
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For grundejerne er herlighedsværdierne centrale for bosætning i områ-
det. Forandringerne i tilgængelighed til åen og naturen er derfor vig-
tige emner, men også konsekvenser for private ved oversvømmelser 
fylder meget. Kommunen opleves som ansvarlig for forandringer 
ved Gudenåen. Der udtrykkes en frustrationen over, at der ikke er 
en større grad af tværgående tiltag i forhold til vedligeholdelse af åen 
(grødeskæring, sandoprensning, fjernelse af pil og vandremuslinger), 
og at lodsejeren selv står med ansvaret for konsekvenserne af foran-
dringerne. 

For landbrugerne anses oversvømmelserne som en naturlig del af 
Gudenåens cyklus, men der er en oplevelse af, at oversvømmelserne er 
blevet mere omfattende. Samtidig opleves der nu også oversvømmel-
ser i sommerperioden. Driften på de vandløbsnære arealer er typisk 
gået fra omdrift til høslæt. Nu er høslet dog ofte ikke muligt længere, 
hvilket har markante økonomiske konsekvenser i form af mistet EU-
tilskud. Personlige omkostninger i form af stress og uro fylder samti-
dig, og det påvirker landmændene at opleve forandringer af et land-
skab, som mange familier har dyrket og levet i gennem generationer. 
Der er en opfattelser af, at byen prioriteres over det åbne land, og der 
efterlyses mere samarbejde på tværs af kommunerne. Løsningsforslag 
fra landmændene peger på: generel vedligeholdelse af åen, fjernelse 
af træer og vandremuslingen, samt jordfordeling. Landmændene vil 
gerne høres, inddrages og inkluderes i dialogen om fremtidige tiltag.

Blandt natur- og miljøorganisationerne betragtes oversvømmelserne 
som både positive og negative, men grundlæggende som en naturlig 
hændelse. Der er en opmærksomhed på, at forandringerne kan betyde 
æstetiske og rekreative tab for mange, og desuden et tab af tilgænge-
lighed. Adgangen til naturen kan kompromitteres og der kan være 
økonomiske tab. Fra et natursynspunkt betragtes regulering af vand-
standen som en større trussel end oversvømmelser. Organisationerne 
støtter selvregulering, og lokale DN afdelinger peger på genslyngning, 
vandparkering og udtag af lavbundsarealer som løsningsforslag. 

For kulturinstitutionerne opfattes erosion og svingende vandstand som 
potentielle årsager til kulturhistoriske ødelæggelser, men tørke frem-
hæves blandt de adspurgte museer som et større problem end over-
svømmelser. Tørke risikerer nemlig at ødelægge endnu ikke udgravede 

Ill. 7.1. Blødt skrånende marker 

ved Grensten med Gudenåen og 

Væth Enge i horisonten. 

Foto: Leah Løffler. August 2022. 
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arkeologiske fund. Stabil vandstand er afgørende, hvorfor klimatilpas-
ningstiltag og regulering anses som mere bekymrende end oversvøm-
melserne. Permanente vådområder betragtes som noget der giver gode 
bevarelsesmuligheder. Parallelløb opfattes som et meget ressourcekræ-
vende og udfordrende tiltag. Tidlig involvering af kulturhistoriske 
interesser fremhæves som vigtig. 

Perspektiverne for det lokale erhvervsliv tager i undersøgelsen udgangs-
punkt i turismeerhvervet. Tørke og oversvømmelse er ikke et gennem-
gående problem i dagligdagen, men nogle aktører oplever problemer i 
forhold til tilbagegang i aktive brugere (som fx vandrere og sejlere) og 
aflyste ture. Svostrup Kro og Kongensbro Kro har oplevet problemer 
med oversvømmelser og har iværksat tiltag på egen grund. De peger 
på tværgående tiltag som løsningsforslag: vandløbsvedligeholdelse, 
opmagasinering af vand, vådområder og retningslinjer for dæmninger i 
Gudenåsystemet. 

De rekreative interesser er i undersøgelsen primært repræsenteret ved 
lystfiskeri og sejlads. Fire ud af otte lystfiskerforeninger har været 
negativt påvirket af sommeroversvømmelser, da de mindsker tilgænge-
ligheden for lystfiskere. Tørke opleves som et problem for lystfiskere, 
da fiskebestanden svinder ind, resulterende i øget behov for genudsæt-
ning. Tværgående samarbejder fremhæves som løsningen, da Guden-
åen opfattes som ét stort vandsystem. Grødeskæring og uddybning 
anses som ’snuptagsløsninger’, der vil forringe levevilkår for fiskene. I 
forhold til sejllads er det kun den organiserede sejllads der er under-
søgt. Den uorganiserede sejlads er omfattende, men er ikke medtaget. 
Den erhvervsmæssige sejlads omfatter udlejning og tursejlads. Det er 
kun få foreninger der nævner problemer med tørke, mens flere nævner 
oversvømmelser som problem. En stor del af sejladsen foregår imidler-
tid uden for vintertiden, hvor problemerne er størst. Det er Silkeborg-
Randersstrækningen der er mest berørt. Der er ikke så mange, der 
ytrer sig om klimaproblemernes løsning, men der er nogle, der klager 
over mængden af grøde og ophobningen af sand, der kan gøre naviga-
tionen i åen vanskelig. Det problem betragtes som et resultat af ’mang-
lende vedligeholdelse’ af åen. Det er således mere tilgængeligheden end 
oversvømmelserne i sig selv, der er problemet. 
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Gennemgående gør det sig gældende, at aktørerne har en mening om 
klimatilpasningsscenarier og de klimaforandringer, der udfolder sig i 
Gudenåen. Hovedparten af aktørerne er enige om, at borgere skal ind-
drages i forvaltningen af Gudenåen, og at den skal forvaltes på tværs af 
kommunerne. Hvordan åen skal forvaltes, er der til gengæld diverge-
rende perspektiver på. 

VIRTUELLE WORKSHOPS OM INTERESSER I OG OMKRING 

GUDENÅEN

Workshop efteråret 2020

Formålet med de virtuelle workshops var at bringe interessenter sam-
men i en dialog om forvaltning af Gudenåen i lyset af klimaforandrin-
gerne. Mere end 100 personer har deltaget i en eller flere af de i alt fire 
workshops. Hver workshop fokuserede på en afgrænset strækning af 
Gudenåen (Tinnet Krat til Klostermølle; Klostermølle til Silkeborg; 
Silkeborg til Tangeværket; Tangeværket til Randers), og kunne der-
ved forholde sig mere direkte til de lokale dynamikker. Deltagerne er 
lokale og regionale interessenter samt kommunale medarbejdere invol-
verede i projekter.

Fokus for de fire workshops var lokale interessenters perspektiver, både 
de individuelle, de fælles og de modstridende. Igennem de fire work-
shops blev der arbejdet med at skabe relationer og dialog på tværs, 
og på at få de lokale interessenter til at reflektere over egne og andres 
perspektiver, med målet om at opnå støtte gensidig forståelse. Som 
led i det arbejde, blev der på de fire workshops udarbejdet kort med 
geografisk placerede interesser i relation til Gudenåsystemet. Kortlæg-
ningen var et resultat af et tredelt gruppearbejde, der fokuserede på, at 
1) Afklare interesser i relation til Gudenådalen, 2) Skabe refleksion og 
dialog om fælles/modstridende interesser og 3) Give perspektiver for 
fremtiden. 

Metodisk arbejdede de fire workshops med afsæt i forhandlingsmeto-
den Connective Negotiation, en metode, der stræber efter merværdi-
løsninger med fokus på deltagernes interesser (fx at være nervøs for 
oversvømmelser af ens ejendom) snarere end positioner (fx at være for 
grødeskæring), samt relations- og dialogfokuserede gruppearbejder. 
Efterfølgende er de kvalitative data fra de fire workshops analyseret. 
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Analysen peger, ud fra de geografisk placerede interesser, på 11 over-
ordnede tematikker, hvoraf fem var gennemgående på alle fire work-
shops. Det drejer sig om: ændringer i arealanvendelse; natur og biodi-
versitet; samskabelse og samarbejde; styring af vandstand og rekreative 
oplevelser. Tematikken ændret arealanvendelse fik stor opmærksomhed 
på tværs af interessentgrupper, med et fælles fokus på behovet for 
handling igennem f.eks. multifunktionel jordfordeling, og en vis utål-
modighed med afklaring af hvilke arealer der vil komme i spil. 

I processen tegnede der sig en del forskelle i natursyn, ikke mindst 
opfattelsen af den natur, der breder sig i ådalen. Under samskabelse og 
samarbejde var ønsket om aktiv inddragelse samt et tværkommunalt 
samarbejde udtalt. Styring af vandstand både sommer og vinter var i 
høj grad en tematik for lodsejere, imens lystfiskere og sejlere var med 
til at bringe rekreative oplevelse og adgang ind som emne. De reste-
rende seks overordnede tematikker var: langsigtet planlægning, inspi-
rationsprojekter, beskyttelse af bebyggelse, rekreative oplevelser, turisme, 
kulturhistorie, samt klima/grøn omstilling.

Bevidstheden om Gudenåens foranderlighed har været tydelig gennem 
processen, en bevidsthed, der vurderes som et gunstigt grundlag for 
videre handling. Samtidig er der igennem workshopaktiviteterne skabt 
et forum for, og en forventning til, inddragelse i det fremadrettede 
arbejde med Gudenåen. Der var bred erkendelse af, at arealanven-
delsen for arealer tæt ved Gudenåen vil ændre sig i retning af mindre 
produktion og mere rekreativ anvendelse, adgang og prioritering af 
naturhensyn. 

Konflikter er dog fortsat en realitet. Konflikterne drejer sig især om: 
stemmeværkerne/sluserne i fremtiden, vandtilbageholdelse vs. øget vandaf-
strømning, årsagerne til oversvømmelse, tilpasse eller modvirke; og forskel-
ligheder i natursyn. Håndteringen af vandet synes at være en kerne-
konflikt i relation til Gudenåens fremtid, imens forskellen i natursyn 
optræder som en af flere underliggende konflikter. 

Det fremhæves som et stærkt behov, at der foretages involvering af 
interessenterne langs Gudenåen i dialogen omkring dens fremtid. 
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WORKSHOP OM FORTIDENS, NUTIDENS OG FREMTIDENS 

GUDENÅ-LANDSKAB – STRÆKNINGEN FRA SILKEBORG TIL 

TANGEVÆRKET 

Workshop foråret 2022

I foråret 2022 afholdt en serie af tre lokale workshops på delstræknin-
ger fra Silkeborg til Tangeværket. Disse tre workshops blev hverken 
afholdt i regi af Coast to Coast samarbejdet eller Helhedsplan for 
Gudenåen men direkte som en del af det pågældende ph.d.-projekt. 
Aktører fra Coast to Coast samarbejdet og Helhedsplan for Gudenåen 
indgår derfor i denne workshoprække som aktører, på lige fod med 
andre aktører. I alt deltog 26 aktører i løbet af de tre lokale workshops. 

Grebet for denne workshoprække var et fokus på ’tid’, og spørgsmålet 
om hvordan man i en forhandlingsproces kan tænke på tværs af frem-
tidens interesser for Gudenåen ved at have et øget fokus på fortidens 
og nutidens Gudenå. Formålet med workshoprækken var at blive 
enige om handlinger og forpligtelser man kunne arbejde videre med.
Metodisk fortsatte workshoprækken tilgangen fra de forudgående fire 
workshops, dog med øvelser udviklet specifikt til konteksten. 

Workshop 1 havde fokus på fortiden, workshop 2 på nutiden og 
workshop 3 på fremtiden. 

I workshop 1 arbejdede deltagerne først individuelt med at udarbejde 
tidslinjer med markering af de ’skift’ Gudenådalens landskab har været 
igennem. Her blev påfaldende forskelle i startdatoer (alt imellem år 
13.000 f.v.t til år 2006) et tydeligt udtryk for forskellige forståelser 
af Gudenådalen forandringshistorie. På baggrund af dialog om de 
individuelle tidslinjer blev fælles gruppevise tidslinjer udarbejdet med 
kritiske punkter i udviklingen. Formatet var tilgængeligt for alle og 
gav plads til uenigheder. De fælles tidslinjer fremhævede industrialise-
ringen og den menneskelige påvirkning. 

I workshop 2 arbejdede deltagerne igen først individuelt med at 
udarbejde et årshjul og identificere problemstillinger i dette, for efter-
følgende at finde frem til fem fælles problemstillinger i grupper, og 
arbejde videre med de fem problemstillinger i en fakta-øvelse. 
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Workshoppen gav et overblik over årets aktiviteter og rytme. Samtidig 
var workshoppen et værktøj til at afklare både fælles forståelse af fakta 
og mangel på fakta. 

I workshop 3 arbejdede deltagerne med udarbejdelsen af en strategi 
for fremtidens landskab i Gudenådalen. Udgangspunktet var her en 
individuel fremtidsøvelse, efterfulgt af en gruppevis formulering af et 
fælles fremtidsperspektiv med tematikker, vision og eventuelt konkrete 
projektideer. Igennem en ’backcasting’ øvelse arbejdede deltagerne 
med hvilke problematikker, der skal løses nu, få at nå visionen i frem-
tiden. 

Erhvervs-ph.d. Miriam Jensens konkluderede, baseret på de samlede 
erfaringer fra processen omkring helhedsplanen for Gudenåen, C12 
projektet og ovennævnte workshops, at der bør sættes fokus på at 
afklare følgende punker i forhandlingsprocessen: tid (hvilken tid snak-
ker vi om?), fakta (hvilken fakta snakker vi om?), rum (hvilket sted 
snakker vi om?), skala (hvilken skala snakker vi om?), rammer (hvilke 
rammer påvirker samarbejdet om mulige løsninger?), og relationer 
(hvilke relationer er der og hvordan kan de forbedre?).

Workshoprækken har været med til at skabe et springbræt for videre 
arbejde og genereret ideer. Workshoprækken har bidraget med over-
blik over interesser knyttet til åen, tre fælles strategier og et bud på 
mulige handlinger. 

Der har i de tre workshops været mangel på tid til at komme i dyb-
den, hvorfor arbejdet ikke betragtes som afsluttet, men snarere igang-
sættende. Engagementet har været stort, og der er tiltro til fremtidige 
muligheder. 

Ill. 7.2. Miriam Jensen som 

arrangør og facilitator på 

workshop 1; fortidens Gudenå 

som led i hendes Erhvervs-PhD 

projekt.

Foto: Birgitte Hoffmann. 

Marts, 2022. 
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SAMLET OPSUMMERING PÅ VIDEN FRA AKTØRWORKSHOPS

Gennem de seneste års arbejde med borger- og aktørinddragende 
arrangementer er lokale perspektiver og interesser blevet kortlagt. 
Lokal viden er blevet aktiveret, og et engagement i den videre proces 
er blevet mobiliseret. Grundlaget for netværk og inddragelse er blevet 
opbygget, og der er skabt en forventning blandt borgere og aktører 
om at deltage i en videre proces om klimatilpasningstiltag for Gudenå-
en på tværs af de kommunale grænser. 

Undersøgelsen af aktørperspektiver langs Gudenåen præsenterer et 
fokus på de menneskelige perspektiver på klimatilpasning af Guden-
åen. Aktørerne er i undersøgelsen repræsentanter for foreninger og 
organisationer og repræsenterer derved gennemgående disses positio-
ner. Undersøgelsen og analysen fremhæver, at aktørerne gennemgåen-
de har en mening om klimatilpasningsscenarier og klimaforandringer-
ne som de udfolder sig langs Gudenåen. Aktørerne mener, at borgere 
skal inddrages i forvaltningen af Gudenåen, og at åen skal forvaltes på 
tværs af kommunerne. Hvordan åen skal forvaltes, er der til gengæld 
divergerende perspektiver på. Undersøgelsen lægger et vidensgrundlag 
for det videre arbejde med forvaltning af åen. 

De fire virtuelle workshops i efteråret 2020 har kortlagt 11 tematikker 
der er centrale for interessenter langs Gudenåen. Metodisk har de fire 
workshops afsøgt potentialerne i Connective Negotiation, og været 
med til at skabe et fælles forum og beredskab i forhold til arbejde på 
tværs af interesser. En fælles forståelse af Gudenådalen som et landskab 
i forandring har været udbredt, hvilket danner et godt fælles grundlag 
for fremtidig handling. Et tiltag som multifunktionel jordfordeling 
har været fremhævet som et centralt værktøj til at imødegå de kom-
plekse udfordringer i Gudenådalen. Håndteringen af vandet synes, 
på baggrund af de fire workshops, at være en kernekonflikt i relation 
til Gudenåens fremtid, imens en kompleksitet af forskelligartede per-
spektiver optræder som en af flere underliggende grundkonflikter. 
Involvering af interessenterne langs Gudenåen i dialogen omkring 
dens fremtid fremhæves som et stærkt behov. 
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Workshoprækken for strækningen Silkeborg-Tangeværket i foråret 
2022 tilføjer en videreudvikling af det metodiske greb i arbejdet med 
borgerinddragelse. Metoden centrerer sig om en fælles forståelse af de 
forskelligartede perspektiver på fortidens Gudenå, de forskellige kalen-
dere og rytmer i nutidens Gudenålandskab – som skaber afsæt for 
forskellige forståelser af fremtiden. De tre workshops understøtter en 
større forståelse blandt deltagerne for, hvorfor de har forskellige syn på 
fx natur, biodiversitet, turisme m.m., for derigennem i højere grad at 
anerkende pluraliteten i perspektiverne. Samlet har den bidraget med 
overblik over interesser knyttet til åen, tre fælles strategier og et bud 
på mulige handlinger, og fremhæves som et springbræt til det videre 
arbejde med at finde klimatilpasningsløsninger for Gudenådalen. 

Ill. 7.3. Hornbæk Enge, ved 

Nedre Hornbæk.

Foto: Leah Løffler. August 2022. 
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IDENTIFIKATION OG ANALYSE AF AKTØRER I GUDENÅDALEN

I den fremtidige implementering af helhedsplanen, ikke mindst gen-
nemførelse af konkrete projekter, er det afgørende, at der er er godt 
overblik over de relevante aktører. 

Aktører omfatter de individer og organisationer, der enten kan influ-
ere projekter eller som er påvirket af projekter. Aktører kan også 
benævnes stakeholders eller interessenter. I disse betegnelser ligger, 
at individer eller organisationer har noget på spil eller i det mindste 
har legitime interesser i forhold til en plan eller et projekt. Under alle 
omstændigheder er det afgørende, at der foreligger en omhyggelig 
analyse af dem, da det gør det væsentligt lettere at udføre projekter.

En indledende kortlægning gør det muligt at identificere de vigtigste 
aktører, både ud fra et kommunikationsbehov og ud fra et hensyn om, 
hvem der er vigtige at inddrage i et projekt eller en plan. Aktøranaly-
sen kan siden forberede de projektansvarlige på det påvirknings- og 
informationsarbejde, der er en integreret del af projektet, ligesom det 
kan forberede de projektansvarlige på reaktionen blandt aktører når 
et projekt skal udføres – fx modstand, skepsis, opbakning eller begej-
string. 

Aktørkortlægningen skal skabe overblik over alle relevante parter, og 
sikre at ingen bliver glemt. Analysen skal videre sikre, at alle bliver 
husket undervejs i processen, at alle relevante ressourcer kan blive 
mobiliseret, og at de rette aktører kan hjælpe projekter på vej. 
Succesfulde projekter er ofte afhængige af opbygning af tillid gennem 
systematisk involvering af aktører. Grundig aktøranalyse og aktørar-
bejde skaber alt andet lige bedre planlægning og bedre inddragelse. 
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Den trinvise proces 

Første skridt i aktørinddragelsen er en grundlæggende identifikation 
af relevante aktører. Her er allerede udført et omfattende arbejde i 
regi af de workshops og andre inddragelsesprocesser, der er omtalt 
indledningsvis i dette kapitel. I helhedsplanen bringes nedenstående 
aktørlandskab udarbejdet i forbindelse med gudenåprojektet i C2C 
samarbejdet.

Ill. 7.4.  Kortlægning af aktør-

landskab udarbejdet i forbin-

delse med Gudenåprojektet i 

C2C samarbejdet.
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Aktørkortlægninger kan passende udtrykkes i et diagram alt efter 
aktørernes indflydelse og interesser. Diagrammet nedenfor viser aktø-
rernes placering efter de to dimensioner. Fx er meget indflydelsesrige 
aktører, der ikke har store lokale interesser, placeret i øverste venstre 
hjørne, aktører med meget store lokale interesser men lille indflydelse 
i nederste højre hjørne, og så fremdeles. Diagrammet kan anvendes 
i processen med at forstå aktører med henblik på projektledelse og 
kommunikation.

Aktører med høj indflydelse, og med stærke lokale interesser, skal 
inddrages i vidt omfang, og der skal være stærkt fokus på at lytte og 
imødekomme disse aktører. Aktører med høj indflydelse, men med 
mindre lokale interesser skal holdes orienterede på et niveau de synes 
er acceptabelt. Det er vigtigt, at disse aktører ikke bliver overinforme-
rede, da de kan miste interessen. 
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Aktører med lav indflydelse men stærke lokale interesser skal infor-
meres på et for dem tilstrækkeligt niveau således. Aktører i denne 
kategori kan ofte være meget nyttige i arbejdet med at formulere 
projektdetaljer og indhentning af oplysninger, der kan støtte op om 
proces og resultat. Endelig er der aktører med lav indflydelse, med 
begrænsede lokale interesser. Her er det nødvendigt at overvåge reak-
tionerne, men det er ikke her nødvendigt at lade dem omgærde med 
omfattende kommunikation.

Forstå nøgleaktører

Når relevante aktører er blevet identificeret, kortlagt og prioriteret, 
er det centralt at afklare aktørernes stilling til projektet og planerne. 
Vigtige spørgsmål i den forbindelse omfatter hvilke interesser aktø-
rerne har i proces og resultat – har de fx finansiel, institutionel, 
myndighedsmæssig eller affektionsmæssig interesse? Stiller aktørerne 
sig positivt, negativt eller neutralt? Hvad driver deres interesser? 
Hvilke informationer om projekterne er relevante for dem og hvad 
er den bedste måde at transformere den information? Hvad er aktø-
rernes forhåndsstilling til projektejerens arbejde og planer? Er den 
indstilling baseret på præcis og tilstrækkelig information? Er der 
meningsdannerne blandt aktørerne? 

Illustrationen af aktørlandskabet og aktørernes placering kan kun 
være retningsgivende, og der er forhold vedrørende aktørerne som 
diagrammet ikke forklarer. Det er således ikke klart, hvem der influ-
erer aktørernes holdning. Et andet væsentligt forhold er aktørernes 
stilling – placeringen i diagrammet angiver ikke om aktørerne er 
positive eller negative – og inden for en gruppe kan holdningen vari-
ere. Hvis aktørerne ikke støtter projektet, hvad kan man så gøre for 
at vinde deres opbakning? Og hvis man ikke kan vinde deres opbak-
ning, hvad kan man gøre for at rumme deres modstand eller skepsis? 
Når først aktører er blevet prioriteret, og deres stilling til projektet 
er afklaret, skal det overvejes at formulere en egentlig kommunikati-
onsplan for projektet. 

Ill. 7.5. Aktører kortlagt i C2C fordelt 

efter indflydelse og lokal interesse. Place-

ringen er omtrentlig, men kan virke ret-

ningsgivende for forståelse og håndtering 

af aktører. I en række tilfælde kan aktø-

rerne placere sig over større dele af dia-

grammet end den placering de her har 

fået. Aktører kan også indtage flere roller 

med forskellig placering, og i aktørgrup-

per kan spredningen af den enkelte aktør 

være stærkt varierende.Kommuner er i 

tilfældet både central aktør i komitéen, 

der står bag helhedsplanen, men også i 

kraft af at være myndighed på en lang 

række natur- og miljøområder.
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Som led i pilotprojektet er der i efteråret 2022 foretaget 21 kvalitative 
interviews af medlemmer i Klimatilpasningsfølgegruppen og Gudenå-
komitéen i regi af begges arbejde med opfølgning på Helhedsplanen 
for Gudenåen. Formålet med interviewrunden har været at indhente 
viden, inspiration og interessebaserede perspektiver på Helhedsplanens 
implementering, på en systematisk og sammenlignelig måde.

Klimatilpasningsfølgegruppen har forud for interviewundersøgel-
sen deltaget i to møder i regi af arbejdet med helhedsplanen, mens 
medlemmerne af Gudenåkomitéen for fleres vedkommende har et 
større kendskab til planen. Tilknytningen og vidensniveau i forhold 
til helhedsplanen er dermed varierende blandt de interviewede, mens 
tilknytningen til selve Gudenådalen for de flestes vedkommende er 
stærk. Dog er det forskelligt, hvordan tilknytningen beskrives og hvil-
ke aspekter i tilknytningen interviewpersonerne lægger vægt på. 

Sammenfattende kan det konkluderes, at interviewpersonerne repræ-
senterer et stort engagement i at bidrage til at løse de udfordringer der 
findes i arealerne langs Gudenåen, og generelt set også udtrykker en 
villighed til at understøtte en forløsning af potentialet i en bedre frem-
tid for Gudenådalen. 

Den brede sammensætning af følgegruppen i forhold til interesser, 
samt komitémedlemmernes forskellige geografiske tilhørsforhold og 
politiske observans, giver et nuanceret sæt af perspektiver og bidrager 
med en variation af forståelser i forhold til, hvilke retninger udviklin-
gen i Gudenådalen fremover bør tage. En variation, der kommer til 
udtryk i de forskellige bud på hvilke typer løsninger, særligt på over-
svømmelsesproblematikken, der er de rigtige, eller vigtige.

Gennemgående kan det siges, at hovedparten af interviewpersonerne 
hælder til lokale løsninger i forhold til sikring mod oversvømmelser. 
Flere giver udtryk for, at man grundlæggende skal ’leve med mere 
vand’ i Gudenådalen og at vand kan forsinkes og parkeres på udvalgte 
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stræk. Aktører, som repræsenterer produktionsinteresser, fremhæver 
overvejende, at afledning af vandet, herunder gennem øget grødeskæ-
ring, er det vigtigste.

De nuancerede input fra interviewundersøgelsen danner grobund for 
en skitsering og forslagsstillen med mere konkrete scenarier for, hvor-
dan helhedsplanens centrale løsninger kan implementeres. Det gælder 
både på et overordnet niveau og på lokalt niveau ift. konkrete indsat-
ser. I sidste ende bliver beslutningstager og valg af beslutningsform 
dog centrale for, hvordan helhedsplanen bliver implementeret. I det 
følgende er de 21 interviewedes bidrag samlet under centrale emner 
for undersøgelsen. De interviewede udgør som nævnt ikke en homo-
gen gruppe, og deres svar varierer for en stor del af emnernes vedkom-
mende betragteligt. Det følgende vil derfor ikke være en fremstilling 
af samtlige unikke bidrag men en sammenskrivning af hovedtenden-
serne. 

BAGGRUND: DE INTERVIEWEDE

Klimatilpasningsfølgegruppen består gennemgående af: bestyrelsesfor-
personer eller andre repræsentanter for foreninger og interessegrupper; 
landbrugsrådgivere, samt repræsentanter for statslige styrelser. Guden-
åkomitéen består af byrådsmedlemmer, typisk medlemmer af udvalg 
inden for miljø- teknik-, klima- og naturområdet. Nogle interviewper-
soner er nyvalgte som repræsentanter, imens andre har 
bestredet deres respektive poster i op til 16 år. De interviewedes inte-
resser i arbejdet med helhedsplanen bærer præg af deres repræsentatio-
ner (sejlads, natur, fiskeri, vandgennemstrømning, vandmiljø, adgang, 
friluftsliv, landbrug, klimatilpasningsprojekter, fortidsminder, borger-
hensyn, at leve med Gudenåen og formidle en fremtidig måde at leve 
med Gudenåen). Samtidig er hovedparten af de interviewede også 
privatpersoner med et personligt forhold til Gudenåen, qua privat 
ejendom, erhvervsret eller fritidsinteresser. 

Ill. 8.1. Nord for Hornbæk Enge. 

Foto: Leah Løffler. August 2022. 
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PERSPEKTIVER PÅ HELHEDSPLANENS CENTRALE LØSNINGER

Der formuleres generelt et ønske om et helhedsorienteret samarbejde 
med løsninger, der afgøres af lokale forhold. Gennemgående taler 
landbrugsinteresser og sejladsinteresser for hurtigere afledning af van-
det, men ud fra vidt forskellige motiver. Landbrugsinteresser fokuserer 
på arealanvendelser, imens sejladsinteresser er fokuseret på fremkom-
melighed. Ud fra naturinteresser og rekreative interesser prioriteres det 
i højere grad, at vandet forsinkes, at arealanvendelsen tilpasses og at 
vandet får lov at brede sig ved oversvømmelser. Det pointeres generelt, 
at der ikke er arealer nok til vandparkering. Der nævnes muligheder 
for jordfordeling og en opmærksomhed på, at situationerne er forskel-
lige, med varierende grader af eksempelvis bosætning langs åen. Det 
peger på, at de fremtidige løsninger bør implementeres med særligt 
fokus på, hvad den lokale situation er, og hvilken betydning tiltag på 
en given lokalitet, vil have for resten af Gudenåens forløb. 

PRIORITERING AF AREALER OG PROJEKTER I ET 

HELHEDSPERSPEKTIV OG I ET LOKALT PERSPEKTIV

I et helhedsperspektiv påpeger flere, at både hovedløb og sideløb bør 
prioriteres i en holistisk tilgang. Flere interviewede giver udtryk for, 
at det er svært på nuværende tidspunkt at udpege arealer og projekter, 
og at der er behov for at arbejde med helhedsplanen med fokus på 
delstrækninger, for at kunne konkretisere en implementering. Det sagt 
nævner flere, at overblik over arealanvendelse og støtte til lodsejere, 
der kommer i klemme er vigtig på et generelt plan. Kulturværdier 
med behov for beskyttelse fremhæves for Silkeborg og Randers, imens 
arealerne Silkeborg til Tange; Sminge til Tange; udløbet ved Randers 
samt Natura 2000 områderne er konkrete bud på arealer for indsatser. 
Projekter som: Storkeengen, Ulstrup og Trækstien, benyttes af enkelte 
som referencepunkter. 

Blandt forslag til tiltag kan nævnes: Mere ensartet grødeskæring og 
vandhåndtering; nye slyngninger på åen; flere græsningsarealer; nyt 
regulativ ift. grødeskæring (ønske om hyppigere/bredere grødeskæ-
ring); forsinkelser og parkeringer hele vejen; at fjerne Tange Sø; arbej-
de med udvikling af natursyn (hvor vandet i højere grad betragtes som 
et aktiv, ikke (kun) et problem); analyser i oplandet, arbejde i mindre 
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lokale enheder (sogne), multifunktionel jordfordeling, fjernelse af 
grødeøer i Randers Fjord, accept af vandet på de vandløbsnære arealer; 
kystbeskyttelse ved Randers, vandparkering mellem Tange og Ulstrup; 
Viborgbroen og lavbundsprojekter i det åbne land. 

I et lokalt perspektiv fremhæves lokaliteter som: Sandbanker ved 
søerne; Aarhus Å, Natura 2000 områder, Gjern Bakker; nord for 
Silkeborg; Randers, Viborgbroen, Nedstrøms Silkeborg til Resen-
bro; Resenbro til Tange, Uldum kær, som potentielle prioriteringer. 
Her foreslås projekter som: Hydrologisk undersøgelse til at motivere 
indsatser, (oprensning af ) sandfang, sænket vandstand, lokale græs-
ningsaftaler, grødeskæring, kompenseret udtagning af landbrugsjord, 
accept af oversvømmelser, tiltag med udgangspunkt i eksisterende til-
skudsmuligheder, undersøgelse af de store jordbesidderes interesser og 
dialog, udtagning og kompensation i forhold til værditab, etablering 
af diger, kommunikation og arbejde med natursyn. Flere peger på et 
behov for at arbejde lokalt med konkretisering af projekter. 

Samlet set peger forslagene i flere retninger, og afspejler forskellige syn 
på hvilke hensyn der skal vægtes højest. Nogle forslag er i højere grad 
enkelttiltag (som beskyttelse af konkrete kulturmiljøer, fjernelse af 
grødeøer eller vandparkering mellem Tange og Ulstrup), imens andre 
forslag sigter til mere overordnede tiltag (som jordfordeling, natur-
synsudvikling og regulativændringer). 

ANDRE INTERESSER I FORBINDELSE MED HELHEDSPLANEN

Biodiversitet/natur, rekreation og landbrug nævnes i undersøgelsen 
som de mest dominerende interesser der skal tages hensyn til i en 
helhedsplan, ud over klimatilpasningsinteresser. Derudover nævnes: 
turisme, miljø, tilbageholdelse af CO2, sejlads, kanofart, (lyst)fiskeri, 
vandmiljø, bosætning (både for og imod), bynære interesser, jagt og 
skovrejsning. 
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FINANSIERING, INITIATIV OG EJERSKAB

Af finansieringsmuligheder for helhedsplanens initiativer fremhæves: 
projektpuljer, eksisterende (nationale, europæiske) ordninger, multi-
funktionel jordfordeling og forskellige partnerskaber. Gennemgående 
forventes det at ressourcerne kan komme fra staten, Naturstyrelsen, EU, 
private fonde (udpegning af naturparker), ’folkeaktier’, kommunerne, 
pensionsselskaber samt foreninger. I forhold til initiativtager til projek-
ter i helhedsplanen peger flere på Gudenåkomitéen som hovedinitiativ-
tager og tovholder, men også: kommunerne, turistforeninger, lokalråd, 
”dem der har ejerskab”, at ”det skal komme nedefra men høres oppe-
fra”. Nogle placerer initiativet hos den enkelte lodsejer, imens andre 
mener, at det netop ikke kan komme fra den private lodsejer. Enkelte 
peger på staten, eller på at initiativet skal opstå i konkrete partnerskaber. 

Ejerskabet til projekter forventes at ligge hos Gudenåkomitéen, lokale, 
følgegruppen, kommunerne (byråd), landsbylag og foreninger, og blive 
skabt lokalt igennem konkrete projekter. Det understreges, at det er vig-
tigt med et gennemsigtigt setup.

INDDRAGELSE AF AKTØRER

På spørgsmålet om ’hvem der skal inddrages i processen omkring hel-
hedsplanens implementering’ nævnes: lodsejere, interessegrupper repræ-
senteret i følgegruppen, grundejere og at brugere skal inddrages i lokalt 
funderede processer. Gudenåkomitéen og/eller interessefrie facilitatorer 
foreslås som ansvarlige for inddragelse. Flere nævner, at lokale forenin-
ger og rådgivere kan hjælpe til. 

Mange giver udtryk for, at inddragelsen bør være emneafhængig og 
lokal (nogle foreslår at tage udgangspunkt i helhedsplanens delstræk-
ninger). Det understreges af enkelte, at det er vigtigt at klæde folk (der 
skal inddrages) godt på igennem oplæg. Inddragelsesprocesser skal være 
aktive (workshops) med debat og gerne foregå i længerevarende forløb, 
der igangsættes inden egentlige projekter er formuleret. Benyttelse af 
eksisterende lokale netværk/foreninger fremhæves, og det pointeres, at 
det er vigtigt med godt fælleskab og løbede dialogmøder i en strukture-
ret proces. Onlinemøder kan være et bidrag men ikke stå alene. Rådgi-
vere/foreninger kan hjælpe med at udpege deltagere til workshop.

Ill. 8.2. Hornbæk Enge.

Foto: Leah Løffler. August 2022. 
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Det er vigtigt for flere, at input tages alvorligt og at inddragelsen bliver 
relationsopbyggende. Forventningsafstemning går igen som en vigtig 
præmis, sammen med det forhold, at de aktører, der har ejerskab og 
interesse i de berørte arealer skal høres. Enkelte fremhæver behov for 
en høj grad af politisk styring for at få inddragelsen styret og målrettet. 

På et spørgsmål omkring beslutningskompetence for inddragede 
aktører, svarer nogle, at inddragelsen ikke må resultere i vetoret og at 
myndighedernes skal have beslutningskompetence. Samtidig nævner 
andre, at inddragelsen ikke kun må være vejledende. Forventningsaf-
stemning er vigtigt, så man som inddraget borgere eller aktør føler sig 
hørt. Flere fremhæver, at det må være de respektive projektejere der 
tager beslutninger i konkrete projekter. Det anbefales af nogle, at for-
slag, ideer og tanker fra inddragelsesprocesser drages ind i samarbejde 
med Gudenåkomitéen. 

KENDSKAB TIL HELHEDSPLANEN

På spørgsmålet om, hvorvidt der er et ’tilstrækkeligt kendskab til hel-
hedsplanen’ er svaret gennemgående ’nej’. På nuværende tidspunkt er 
det hovedsageligt de involverede organisationer, der har et kendskab 
til planen. Én påpeger, at emnerne oversvømmelse og klima ofte mod-
tager en negativ opmærksomhed i medierne. En anden fornemmer, at 
folk taler om grødeskæring, spuns og terrænhævning lokalt men ikke 
om helhedsplanen som koncept. Der er en gennemgående opfattelse 
blandt de interviewede, at folk er lidt ligeglade, og tænker mest på 
egne (nære) interesser, hvorved perspektiverne i en helhedsplan kan 
synes fjerne. I foreninger er der kendskab til arbejdet med helhedspla-
nen, og den typiske lodsejer, der har jord tæt på Gudenåen, er bekendt 
med ”at det foregår et eller andet”.

Flere foreslår mere formidling og mere opsøgende dialog (fx ved at 
turnere til generalforsamlinger, lokale møder, foredrag, lokalpresse, 
fjernsyn og film). En peger på, at SEGES-webinarer har fungeret godt 
til at sprede information til travle lodsejere, samtidig er det en gen-
nemgående pointe, at konkretisering af (lokale) projekter er det, der 
skaber interesse.
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Igen påpeges det, at det er vigtigt at forventningsafstemme med lokal-
befolkning ift. fremtidige tiltag, så der er transparens overfor lokale 
borgere, der påvirkes (både positivt og negativt) af projekter og indsat-
ser.

GUDENÅKOMITÉENS ORGANISERING OG ARBEJDSFORM

Gennemgående oplever de fleste, at samarbejdet i Gudenåkomitéen 
fungerer godt. Kommunalt er der en stolthed over ånd og samarbejde, 
og een peger på et ønske om at blive hørt på Christiansborg. Kommu-
nikationen er overvejende god i samarbejdet, hvilke flere fremhæver 
som vigtigt. En oplever dog en stigende polarisering. Enkelte udtryk-
ker ønske om et (endnu) stærkere sekretariat og foreslår en årlig kon-
ference i Gudenåsamarbejdet til videndeling, justering og opsamling 
samt mindre lokale grupper til den løbende udarbejdelse af projekter.

Nogle påpeger, at det er udfordrende med den politiske struktur og 
udskiftning af medlemmer som følge af nyvalg af kommunalbestyrel-
serne. Nogle ønsker mere stringens i, hvem der udpeges til Gudenåko-
mitéen og dermed hvilken viden og mandat man sidder med, da der 
kan være stor forskel på det mandat, der er forankret i kommunerne. 
Gudenåkomitéen mangler beslutningskompetence påpeger nogle, idét 
borgmestrene tager over når der for alvor skal besluttes noget. Studie-
ture foreslås som en måde at styrke samarbejde og referencer. Nogle 
mener, at det er vigtigt i højere grad at synliggøre arbejdet med Hel-
hedsplan for Gudenådalen for den bredere befolkning. 

Flere mener, at det er vigtigt at fastholde klimatilpasningsfølgegrup-
pen. Flere fra selvsamme klimatilpasningsfølgegruppe føler ikke, at de 
’kender Gudenåkomitéen helt’, da de ’kun’ har været indbudt til to 
møder.

Der er et ønske om en højere grad af overblik over hvor mange res-
sourcer det vil kræve at opskalere arbejdet, hvis man vil et projekt á la 
Nørreådalen (inkl. jordfordelinger etc.). 
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SAMARBEJDET KOMMUNERNE I MELLEM

På spørgsmålet om ’hvad der er vigtigt i samarbejdet kommunerne 
imellem’, peger flere på det, at blive hørt og at der lyttes til de forskel-
lige grupper. Desuden fremhæves inddragelse af ekspertviden som 
relevant. Lokale diskussioner er vigtige for at forstå lokale forskelle. 
Studieture foreslås som redskab til at skabe fælles referencer, inspira-
tion og samarbejde. Der er en opfattelse blandt flere, at arbejdet skal 
gå hurtigere. Flere understreger, at arbejdet skal være løsningsoriente-
ret. Det er vigtigt fortsat at fortælle hinanden, hvordan kommunernes 
respektive tiltag påvirker helheden, det er vigtigt at glemme sin ”egen 
lille andedam” og turde tage de store beslutninger, som én bemærker. 

Det er vigtigt at forstå, at det er et fællesskab. Nogle peger på vigtighe-
den i at turde tænke langsigtet, turde diskutere det lange perspektiv og 
give retning på arbejdet. En højere grad af ensretning af kommunernes 
tilgang til Gudenåen er gennemgående et vigtigt perspektiv for mange. 
Mange påpeger, at det er vigtigt at komme ud til dem, det vedrører, og 
sikre lokalt samarbejde. Dog påpeger flere også, at det fortsat er godt 
med et sted (klimatilpasningsfølgegruppe og Gudenåkomitéen), hvor 
løsninger diskuteres. Den organisatoriske struktur skal være tydelig og 
må ikke gøres for kompliceret.  

OPSUMMERING

Interviewpersonernes engagement i at løse de udfordringer der findes i 
arealerne langs Gudenåen er gennemgående, mens metode, natursyn, 
interesse og fremtidsperspektiver varierer. Blandt de interviewede er 
interessebaggrund og mandat varierende, mens en uens involvering 
i arbejdet med helhedsplanen skaber en vis asymmetri i de svar der 
gives. Flere giver udtryk for ’ikke at vide nok’ for at kunne formulere 
projektideer eller pege på konkrete lokaliteter til tiltag. Lokal forank-
ring og lokale projekter påpeges af mange som et vigtigt greb i forhold 
til ejerskab, engagement, opkvalificering af viden og formulering af 
projekter, imens det helhedsorienterede blik og den tværkommunale 
tilgang fortsat understreges som en afgørende ramme.
I forhold til fremadrettet inddragelse, understreges et behov for en 
gennemsigtig proces og gensidig forventningsafstemning som centrale 
pointer. 

Ill. 8.3. Gudenå Broen. 

Foto: Leah Løffler. August 2022. 
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FORMÅL 

Pilotprojektet, udarbejdet af Københavns Universitet, har som et 
hovedmål, at Gudenåkomitéen præsenteres for et sæt konkrete for-
slag til gennemførelse af helhedsplanen. I dette afsnit præsenteres et 
antal forslag til områder langs Gudenåens hovedløb, der kan gøres til 
genstand for konkrete projekter, der kan udføres for at implementere 
helhedsplanen. 

Udvælgelsen af projektområderne har som primært udgangspunkt 
haft at løse de klimatilpasningsproblemer som helhedsplanen tager 
udgangspunkt i. Men det er også forsøgt at foreslå områder til bre-
dere projekter med henblik på at udnytte positive synergier. Positive 
synergier kan fx være styrket natur og biodiversitet, forbedrede mulig-
heder for friluftsliv, forbedring af vandkvaliteten i Randers Fjord eller 
ophobning af kulstof.

KRITERIER FOR UDVÆLGELSE AF PROJEKTOMRÅDER

I udvælgelsen af mulige projektområder er der taget udgangspunkt i 
tilgængelige, arealrelaterede data. Der er brugt data vedrørende plan-
lægningsmæssige udpegninger, naturdata, friluftsdata, landøkonomi-
ske data samt naturgeografiske data. Som nævnt ovenfor er der i prio-
riteringen af mulige projektområder først og fremmest taget hensyn til 
hovedformålet med helhedsplanen, nemlig håndtering af de lejligheds-
vis store vandmængder i Gudenåen. Det hovedhensyn betyder, at ved 
udvælgelsen af projektområder får områder, der er udsat for oversvøm-
melser, automatisk høj prioritet. Prioriteringen af projektområder 
afhænger derefter af, hvor mange øvrige interesser, der kan fremmes af 
et projekt.

De interesser der indgår i den samlede vurdering er oversvømmelses-
risiko, biodiversitet, jordværdi, kulstofbinding, omfang af naturpleje/
græsning samt faciliteter for friluftliv. Hvert af disse temaer beskrives 
nedenfor og vises i kortform. Interesseområdet ”oversvømmelsesri-
siko” dækker over områder, der ifølge kortlægningen har stor risiko for 
oversvømmelser – disse områder er typisk også lavbundsområder og 
potentielle vådområder, der kan have en vigtig rolle for vandkvaliteten 
i Randers Fjord. Det vil især gælde for lavbundsjorde nedstrøms Tan-
geværket.
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Oversvømmelsesrisiko (Ill. 9.1) bygger på risikokortet som er kortlagt 
i forbindelse med helhedsplanens udarbejdelse. Her er anvendt risi-
kokortet for 100 års hændelse under nuværende klimaforhold.

Jordværdi (Ill. 9.2) angiver strækninger langs åen, hvor landmændene 
tjener relativt flest penge på arealerne. Generelt er dyrkningsværdien 
af jorde i ådalen langt mindre end gennemsnittet for hele landet.

Kulstofbinding (Ill. 9.2) – arealer som ved genopretning af naturlig 
hydrologi vil kunne binde betydelige mængder kulstof. Arealerne er 
identificeret ud fra kulstofindhold og grundvandsstand.

Faciliteter for friluftliv (Ill. 9.3) – der er taget udgangspunkt i fri-
luftskort, der angiver beliggehed af stier og rekreative støttepunkter. 
Gudenåen er generelt meget velforsynet med rekreative faciliteter, 
men der kan peges på områder med en begrænset forsyning, her 
udtrykt som ’Manglende støttepunkter’ og ’Manglende stier’ (Ill. 
9.3). Metoden til denne identifikation beskrives sidst i kapitlet.

Biodiversitet (Ill. 9.4) bygger på flere forskellige tilgange; dels er 
der identificeret områder, hvor risikoen for at forringe biodiversitet 
ved oversvømmelser er lav, og hvor der således er god mulighed for 
oversvømmelsesprojekter, dels er der identificeret områder med stor 
naturværdi, hvor der skal tages hensyn til områdets biologiske kvali-
teter. Metoden til denne identifikation beskrives sidst i kapitlet.

Omfang af naturpleje (9.4) – der er identificeret strækninger langs 
åen med §3 arealer (enge, heder, overdrev og strandeng), som ikke 
får landbrugsstøtte. Der er desuden identificeret områder med eks-
tensivt anvendte permanente græsarealer. 

Ill. 9.1. Gudenådalens landskab med 

markering af oversvømmelsesrisiko base-

ret på risikokortet for 100 års hændelse 

under nuværende klimaforhold.
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Ill. 9.2. Gudenådalens landskab med markering af kulstof-bindings-potentiale og jordværdi.
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Ill. 9.3. Gudenådalens landskab med markering af manglende støttepunkter og manglende stier.
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IDENTIFIKATION AF PROJEKTER

I identifikationen af projekter har vi valgt en tilgang hvor vi præsen-
terer en række eksempler med forskellige grader af multifunktiona-
litet, fra land sparing til land sharing. Land sparing dækker over det 
begreb, at der afsættes arealer til et specielt formål, fx naturbeskyt-
telse, hvor alle andre hensyn må vige. Denne strategi bruges, hvor 
hensynet til én interesse dominerer fuldstændigt. Land sharing dæk-
ker omvendt over en strategi, hvor flere interesser kan varetages på 
det samme sted uden, at de enkelte interesser kompromitteres. Der 
kan fx være tale om samtidig naturbeskyttelse, rekreation og kultur-
historie eller fx samtidig landbrug og kulturhistorie. 

Oversvømmelser er altid en del af områdeudpegningen, hvad enten 
der er tale om bedre plads til vandet, igennem fx vandparkering, eller 
der er tale om lokale beskyttende indsatser. Herefter kombineres 
vandhåndteringsinteresserne med andre hensyn. Der er tre niveauer: 

1. Rene projekter (hvor tiltag motiveret af oversvømmelse kombi-

neres med en anden interesse)

• Biodiversitet (prioriteres hvor nytteværdi / potentiale er størst).
• Rekreation
• CO2 klima
• Ekstensiv produktion

2. To-hensyn indsatser (hvor tiltag motiveret af oversvømmelse 

kombineres med to andre interesser)

• Biodiversitet – rekreation
• Rekreation – ekstensivering

3. Større multifunktionelle indsatser, hvor alle interesser mere eller 

mindre er i spil.

  

Ill. 9.4. Gudenådalens landskab med 

markering af eksisterende græsning, 

biodiversitets potentiale- og lavrisiko-

områder og plejemangel.



LANDSKABSANALYSE FOR GUDENÅDALEN 128



KØBENHAVNS UNIVERSITET 129

KONKRETE OMRÅDER

Alsted Møllesø/Tørring til Lilleå/Uldum Kær

Et større multifunktionelt land sharing projekt der kombinerer over-
svømmelsesområder, kulstofbinding, biodiversitetsgevinster, og mulig-
heder for styrket rekreation.

Mellem Vestbirk og Præstgård Skov

Et projekt der kombinerer rekreation og kulstofbinding med over-
svømmelsesområder. 

Mellem Ry Mølle og Gudensø

Et større multifunktionelt land sharing projekt med oversvømmelses-
muligheder, kulstofbinding, biodiversitetsgevinster og muligheder for 
styrket rekreation.

Mellem Silkeborg og Sminge Sø

Et projekt der rummer oversvømmelsesområder og med biodiversitets-
gevinster.

Mellem Tangeværket og Bjerringbro

Et projekt med fokus på ekstensivt landbrug, men med gevinster for 
oversvømmelseskapacitet og vandkvalitet i Randers Fjord

Syd for Langå; mellem Åbro og Amtmand Hoppes Bro

Et projekt rettet mod oversvømmelseskapacitet, kulstofbinding og 
vandkvalitet i Randers Fjord. 

Væth  – Randers

Her er plads til et større multifunktionelt land sharing projekt med 
oversvømmelsesområder, kulstofbinding, biodiversitet samt rekreative 
muligheder.

Ill. 9.5. Identifikationen af mulige 

projektområder tager udgangspunkt 

i håndtering af de lejlighedsvis store 

vandmængder i Gudenåen.
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UDVÆLGELSE OG FORMULERING AF KONKRETE PROJEKTER

I alle de nævnte områder kan der bringes flere interesser i spil, der kan 
tilgodese flere aktørgrupper. Det skal understreges, at alle projekter 
skal konkretiseres, afgrænses præcist fysisk, og inddragelsesprocesser 
skal igangsættes. I en konkretiseringsfase kan der afdækkes forhold, 
der ikke er omfattet af denne generelle screening af Gudenåens hoved-
løb. Screeningen kan også gennemføres i Gudenåens sideløb, hvor der 
også skønnes at være potentielle oversvømmelsesområder og talrige 
synergigevinster.

I områder med oversvømmelseskapacitet løses det grundlæggende 
problem i Gudenåen, nemlig at give plads til vandet i oversvømmel-
seshændelser. Dette betyder ikke nødvendigvis, at disse arealer per-
manent er vanddækkede, men at de kan tage imod vand ved ekstreme 
hændelser. Når der ikke er høj vandstand i åen kan mange af arealerne 
benyttes til andre formål, der er forenelige med oversvømmelsesrisiko.

I det efterfølgende beskrives den metodiske tilgang til analysen af bio-
diversitetspotentialer, der er anvendt i denne rapport. 

Ill. 9.6. Digestruktur mellem Has-

lund Ø og Værum Ø.

Foto: Leah Løffler. August 2022. 
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POTENTIALE FOR BIODIVERSITET

Ådalenes naturarealer kan have mange gavnlige funktioner for sam-
fundet blandt andet klimatilpasning, oplagring af kulstof og optagelse 
af kvælstof. Håndteringen af fremtidens vandmængder i Gudenåda-
len vil forårsage ændringer i vandstanden, hvilket påvirker de fysiske 
betingelser, som den eksisterende natur og biodiversitet findes under. 
Ændringerne kan, afhængigt af udgangspunktet, både være af positiv 
og negativ karakter, og vandets tilstedeværelse vil på samme tid skabe 
nye levesteder og forringe eksisterende levesteder. Visse steder kan 
vådlægning have et større potentiale for at bidrage til en højere biodi-
versitet, hvor der andre steder er risiko for at skade eksisterende natur 
af høj værdi. 

For så vidt muligt at undgå negative virkninger på Gudenådalens til-
bageværende natur bør potentiale- og risiciområder kortlægges, med 
henblik på at skabe et godt videngrundlag at træffe planlægningsmæs-
sige beslutninger fra. Dette afsnit behandler, hvordan potentiale og 
risici kan defineres samt en metode til at screene for natur-og biodi-
versitetsinteresser.

Natur i ådalen

Naturen i ådalene rummer ofte store sammenhængende arealer med 
potentiale for genopretning af natur. Sammenhængen i landskabet 
giver mulighed for mere selvforvaltende natur, med plads til de pro-
cesser som vandets bevægelser og tilstedeværelse forudsætter. Mange 
åer og vandløb er udrettede og uddybede, til fordel for mere effektiv 
vandafledning fra landbrugsjorde, hvilket har haft store negative kon-
sekvenser for naturen i omgivelserne. Gennem tiden er store plante-
ædere forsvundet fra landskabet, og græsningspraksis i landbruget er 
mange steder opgivet. Fraværet af store vilde planteædere og græssende 
landbrugsdyr betyder, at de lysåbne arealer gror til, hvilket fører til 
tabe af levesteder for mange arter (Fløjgaard et al 2021, Sand-Jensen et 
al 2022).
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Genopretning af hydrologien i ådale, fx ved genslyngning af vandløb 
og lukning af grøfter, kan tilbageholde vand og dermed bidrage til 
håndteringen af fremtidens vandmængder. Tilbageholdelsen af vand i 
oplandets ådale og vådområder gennem genopretning af hydrologiske 
forhold vil kumulativt kunne håndtere store mængder vand, før de 
når til hovedløbet. Når dette ikke er tilstrækkeligt, er opstuvning af 
vand på udvalgte lavbundsjorde også set som en løsning. Vådlægning 
af ådale gennem genopretning af hydrologi, eller opstuvning af vand, 
resulterer dog ikke altid i en højere biodiversitet. Man kunne ellers 
forestille sig at genskabte vådere forhold også ville genskabe de for-
svundne levesteder for planter, dyr og svampe og dermed forbedrede 
levemuligheder for mange arter. 

Ugunstige og gunstige forhold for biodiversitet

Desværre forholder det sig ofte sådan, at den tidligere arealanvendelse 
på de drænede jorde har efterladt ugunstige forhold for biodiversite-
ten, i form af højere næringsindhold i jorden, ødelagte strukturer og 
frøbanker samt indsynkning og sætning af jorden på grund af øget 
nedbrydning. Som konsekvens af den øgede næringsstoftilgængelighed 
favoriseres plantearter, som er tilpasset til hurtigt at udnytte næringen 
til øget vækst. Den konkurrenceforvridende næringsbelastning forhin-
drer udviklingen af en artsrig plantesammensætning, da mindre arter 
af planter bliver udkonkurreret, og dette truer diversiteten af mosser 
og karplanter i naturligt næringsfattige plantesamfund (Ejrnæs et al, 
2021, Sand-Jensen et al 2022). Derudover er egnede frøkilder i ferske 
naturtyper i god tilstand blevet mere sjældne i landskabet, hvilket 
bremser rekrutteringen af flora til nye vådlagte områder.

Resultatet er, at selv mange år efter ophørt dyrkning og vådlægning, 
vil plantesamfundene være domineret af trivielle, næringselskende 
plantearter. Dette var fx tilfældet for vådlagte og genslyngede stræk-
ninger langs Odense Å. Her førte næringsbelastning og utilstrækkelig 
spredning af vådbundsflora til, at vådlægningen ikke resulterede i en 
genoprettet biodiversitet, selv 17 år efter endt dyrkning (Baumane et 
al, 2021).
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Øget biodiversitet som merværdi ved vandhåndteringsprojekter kan 
bedst realiseres, hvis de rette forudsætninger er til stede på de udpe-
gede projektarealer, og hvis disse forudsætninger opretholdes eller 
forbedres over tid. Potentialerne for at genskabe næringsfattig natur i 
ådalene er højest på jorde med gunstige forhold; større sammenhæn-
gende og næringsfattige arealer på tidligere vådbund med kort afstand 
til spredningskilder fra egnede naturlokaliteter, og som ikke er reci-
pient for næringsrigt vand fra nærtliggende landbrug (Fløjgaard et al 
2022, Moeslund et al 2022, Sand-Jensen et al, 2022). Tilgroning for-
hindres bedst med etablering af græsning med nær-naturlig dyretæt-
hed, hvor de græssende dyr vil tillade en mosaik af lav eng, rørsump, 
pilekrat og sumpskov at udvikle sig. 

På næringsbelastede arealer kan de næringsrige søer levere mange fisk 
og vandfugle i en årrække, men de næringsrige jorde vil ikke under-
støtte sjældne truede plantearter. Her ligger biodiversitetspotentialet 
nærmere i at lade arealet gro til i pilekrat og sumpskov, der med tiden 
kan huse vedboende svampe og biller og tiltrække spætter og andre 
fugle (Sand-Jensen et al 2022).

SCREENING AF BIODIVERSITETSPOTENTIALER LANGS 

GUDENÅEN

I denne undersøgelse er Gudenådalen screenet for områder med 
potentiale for biodiversiteten, og områder hvor vandhåndteringspro-
jekter kan udgøre en risiko for den eksisterende natur. Screeningen er 
blevet udført på basis af eksisterende offentligt tilgængelige naturdata 
fra MiljøGIS (se Bilag 1), og er blevet udført på Gudenåens hovedløb, 
som er defineret som områder inden for 1750 m af Gudenåens midte. 
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Tabel 9.1.Beskrivelse af udvælgelseskriterier for screening af poten-

tialeområder for biodiversitet i Gudenådalen.

Potentialerank  Opfyldte kriterier Beskrivelse af potentiale

Middel potentiale for bio-

diversitet

Landbrugsarealer, som ikke er i omdrift, med 

en kvælstofnorm på 0 for planperioden 22/23 

(Landbrugsstyrelsen 2022).

Potentialet består i at der er større sandsynlighed 

for at finde relativt næringsfattige jorde, hvor 

der ikke gødskes og dermed mulighed for at 

genoprette. 

Højt potentiale for biodi-

versitet

Landbrugsarealer, som ikke er i omdrift, med 

en kvælstofnorm på 0 for planperioden 22/23 

(Landbrugsstyrelsen 2022)

Arealer der befinder sig mere end 200 meter 

fra et gødsket landbrugsareal (kvælstofnorm 

>0 for 22/23)

Arealer der befinder sig mindre end 1000 

meter fra besigtiget natur i god eller høj 

naturtilstandsindeks (> 0.6)

Arealer i områder med minimum 40% natur-

andel

Potentialet består i at der er sandsynlighed for 

nuværende og fremtidige næringsfattige forhold 

på grund af ugødskede forhold og afstand til 

næringsbelastning fra landbrug, som vil kunne 

mindske potentialet for biodiversitet knyttet til 

næringsfattig natur.

Derudover giver nærheden til natur i god kvali-

tet samt omgivelser med minimum 40% natur 

bedre forudsætninger for naturlig frøspredning 

til arealet.

Potentialeområder

De bedst egnede arealer til genopretning af naturværdier fra nærings-
fattige, våde naturtyper, gennem vådlægning, er som beskrevet arealer, 
som opfylder følgende kriterier:

• Har relativt lavt næringsindhold i jorden
• Er ikke recipient for overskudsgødning fra højere liggende land-

brugsarealer
• Er placeret i landskabet i nærhed til en pulje af relevante arter 

Såfremt disse vilkår er til gældende, har genopretningen gennem våd-
lægning bedre sandsynligheder for at resultere i en vedvarende forbed-
ret biodiversitet, og området har dermed højt potentiale. På arealer der 
kun opfylder første kriterium kan potentialet betragtes som middel. 
Se Tabel 9.1 for beskrivelse af udvælgelseskriterier i GIS-analysen samt 
beskrivelsen af potentialet.
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RISIKOOMRÅDER

Vådlægning af lavbundsnatur medfører risici for at gøre skade på eksi-
sterende natur. Naturligt næringsfattige, artsrige vådområder er som 
følge af dræning og omlægning til landbrugsjord blevet sjældne og 
truede og betegnes derfor som risikoområder her. Arealer med eksi-
sterende værdier ligger i dagens situation ofte de steder, der fra starten 
har været sværest at dræne, fx i laveste kote, og er derfor i fare for at 
blive konverteret til engsøer, uden at arterne på stedet har nye arealer 
med passende forhold at flytte til og heller ikke tilstrækkelig tid til at 
flytte.

Derudover er eksisterende beskyttet natur (Natura 2000 arealer og 
arealer beskyttet under Naturbeskyttelseslovens §3) samt arealer med 
sandsynlighed for tilstedeværelse af værdifuld flora (Plantetal 1) også 
i risikogruppen. Se Tabel 9.2 for beskrivelse af udvælgelseskriterier i 
GIS-analysen samt beskrivelsen af risikoen.

Tabel 9.2.Beskrivelse af udvælgelseskriterier for screening af risiko-

områder med bevaringsværdig eksisterende natur i Gudenådalen.

Risikorank  Opfyldte kriterier Beskrivelse af risiko

Lav risiko Alle gødskede marker/dyrknings-

arealer (kvælstofnorm >0 for plan-

perioden 22/23). 

Her vil ændringer ikke ødelægge eksisterende natur. Dog 

skal man være opmærksom på, at udledning af nærings-

stoffer til vandmiljøet vil ske ved vådlægning af disse area-

ler.

Middel risiko Areal overlapper med Plantetal 1 

fra biodiversitetskortets proxyer 

(Ejrnæs et al 2021). Dækker over at 

arealet har et middeltal for artssco-

ren over 2,5 (Fredshavn og Ejrnæs 

2009). 

Plantetal 1 bevidner tilstedeværelsen af værdifulde arter af 

planter i området. Her kan det ikke siges med sikkerhed, 

om ændret vandstand vil ødelægge værdifulde levesteder, 

men der er en risiko for det.

Høj risiko Besigtiget natur i god eller høj 

naturtilstandsindeks (over 0.6, 

(Fredshavn & Ejrnæs 2007)). 

Her vil selv små ændringer i miljø, såsom ændret vand-

stand, kunne ødelægge det eksisterende. Her er ikke skel-

net mellem naturtyper, og dækker over både tørre og våde 

naturtyper.

Risiko skal vurderes sær-

skilt

Alle Natura 2000 arealer og §3 

arealer (minus søer) inden for 

fokusområdet. 

Her skal risikoen for ændringer vurderes på mindre skala 

idet arealerne indeholder beskyttet natur.
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RESULTATER

Arealer med potentiale og risiko fordeler sig spredt gennem Gudenå-
dalen, men kan grupperes i zoner med højere tætheder af hhv. arealer 
med lav risiko og arealer med højt potentiale:

• Lavrisikoområder: Inden for disse felter er koncentrationen af 
plantetal1-områder samt besigtiget natur i god og høj tilstand lav. 
Dermed er der mindre risiko for at eventuelle vandopstuvninger 
vil skade værdifuld natur.

• Potentialeområder: Inden for disse felter findes matrikler med højt 
potentiale for biodiversitetsforbedrende tiltag (se Højt potentiale i 
Tabel 9.1). Ønskes biodiversitetsindsatser som del af projekterne, 
kan de med fordel planlægges i disse zoner, under hensyntagen til 
risikoområder (natur af i god og høj tilstand og beskyttet natur).

• Mosaik af lavrisiko, højrisiko og potentialeområder: Inden for 
disse områder er det nødvendigt med detaljerede analyser for at 
afgrænse projekter så skade af naturværdier undgås.

Disse zoner kan bruges til at afsøge synergiområder, men den videre 
planlægning af projekter kræver altid mere detaljerede feltbesigtigelser.
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NÆSTE SKRIDT FOR VÅDOMRADEPROJEKTER MED 

BIODIVERSITET SOM ERKLÆRET FORMÅL

Et vådområdeprojekt med biodiversitet som erklæret formål bør starte 
med en kortlægning af næringsstatus i jord og vand samt en vurdering 
af potentialet for at genoprette naturlig hydrologi. Historiske kort (fx 
de Høje Målebordsblade fra 1800-tallet) kan afsløre, hvor der tidligere 
har været kildevæld, moser og enge og termokortlægning med drone 
og modellering af grundvandsudsivning kan afsløre potentielle genop-
retningsområder (Fløjgaard et al 2022). Dette vil samtidig bidrage til 
opfyldelse af EU’s vandrammedirektiv, for så vidt angår genopretning 
af grundvandsbetinget terrestrisk natur hvor det er muligt. Det bør 
afsøges, om det er muligt at slå store sammenhængende arealer sam-
men, for at skabe bedst mulig plads til selvforvaltende natur. Derud-
over kan der lægges en plan for langvarig pleje af arealerne og optimalt 
sikres naturnær græsning på områderne for at undgå tilgroning. 

Den fortsatte tilførsel af næring fra overskudsgødning gennem over-
flade- og drænvand fra nærliggende marker, oversvømmelse med 
næringsrigt åvand, samt atmosfærisk deposition af kvælstof, er alt sam-
men med til at forhindre, at de vådlagte lavbundsarealer kan udvikle 
sig til næringsfattig og artsrig lavbundsnatur. Derfor skal særligt 
næringsbelastning fra nærliggende landbrugsarealer stoppes for højst 
mulige succes. Fosfor og kvælstof kan måles i vand og jord for at kort-
lægge, om der er en stor næringspulje på arealet, og om der stadig bli-
ver tilført næringsstoffer f.eks. ved overrisling med vand fra markerne.

Projektarealet har størst sandsynlighed for succes, hvis det inkluderer 
etablerede naturområder af god tilstand. Arterne kan sprede sig fra 
området naturligt, og fx blive transporteret som frø med hjælp fra de 
græssende dyr. En kortlægning af floraen på stedet kan afsløre tilstand, 
næringsstatus og fugtighed ved at beregne indikatorværdier baseret på 
planterne (Fløjgaard et al 2022). De naturligt næringsfattige natur-
typer egner sig godt som frøkilder til arealer med genopretning af 
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hydrologi, men er selv i risiko for forværret naturtilstand. Den histori-
ske dræning af lavbundsjorderne har medført ændrede forudsætninger 
for floraens udbredelse, hvilket sandsynligvis har flyttet udbredel-
sesområder for fugtigbundsarter, til hvad der før dræningen var våd 
bund. Ændringer af vandstanden medfører dermed en risiko for de 
eksisterende naturarealer.

Oversvømmelse af arealer med naturligt lavproduktive plantesamfund 
kan øge næringsbelastningen, og dermed ødelægge forudsætningerne 
for, at disse plantesamfund kan opretholdes (Baatrup-Pedersen et al 
2014). Ved oversvømmelse med næringsrigt vand er der derfor stor 
risiko for forværring af naturtilstanden, og et resulterende tab af bio-
diversitet. Den eksisterende natur skal derfor beskyttes gennem afvær-
geforanstaltninger, som blandt andet sørger for at forhindre nærings-
stofforurening gennem oversvømmelse med næringsrigt vand, samt 
markante ændringer i vandstanden.

I denne analyse er artsdata for svampe ikke inkluderet, men det kan 
med fordel tages med i et udvidet studie. Særligt arter af vokshatte 
(Hygrocybe) kan bruges som indikator for artsrige græsland med lang 
kontinuitet. Vokshattene kan både bruges som indikator for højt 
potentiale, og ses som indikation for risikoområde, da ændringer i 
miljøet kan fordrive dem og deres levesteder til gengæld for genopret-
ning af vådere tilstande.
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FRILUFTSANALYSE

Analysen af friluftsfaciliteter bygger på platformen Geofa, hvor et 
friluftsdatasættet er tilgængeligt der omfatter friluftslivsfaciliteter, her-
under rekreative ruter og stier af enhver art, samt støttepunkter for 
friluftsliv. Platformens data er delt op i punkter (typiske afgrænsede 
støttepunkter for friluftsliv), linjer (ruter) og flader (områder der hen-
vender sig til friluftsliv).

Datasættet er ufuldstændig både geografisk og indholdsmæssigt, da 
det op til de enkelte kommuner, hvor meget de har udfyldt. 
I den konkrete analyse er følgende omfattet:
Punktformede: Badepunkt, Badebro, Bålplads, Shelter, Bålhytte, Fri 
teltning, Teltplads, Toilet, Opholdssted, Borde/Bænke, Ankerplads, 
Bådplads, P Plads, Kano/Kajak opholdssted, og rasteplads
Linjeformede: Cykelrute, rekreativ sti, riderute, vandrerute, 
mountainbikerute. 

Fladeformede er ikke taget med, da de typisk angiver et område der 
kan være særligt interessant at besøge, men som ikke repræsenterer 
faciliteter som sådan.

Vurderingen af rekreativt potentiale er gjort ved en simpel visuel vur-
dering af omfang, karakter og tæthed af faciliteter og ruter. Det meste 
at Gudenåen er tilgængeligt for fritidssejlads, så kanoruter er ikke med 
i vurderingen, da det antages at denne rute er allestedsnærværende.
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B IL AG  A  
Samarbejdsaftale om deltagelse i et fælles forskningsprojekt: Pilotprojekt: 
Landskabsanalyse for Gudenådalen 

 

Mellem Parterne 

Københavns Universitet 

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning 

Rolighedsvej 23 

1958 Frederiksberg C. 

CVR nr.: 2905 7672 

 

og 

 

Silkeborg kommune 

Søvej 1 

8600 Silkeborg 

CVR nr.: 29 18 96 41 

 

 

1 Definitioner 

Hvis ikke defineret direkte i Aftalen anvendes følgende definitioner: 

Aftalen: Denne aftale med tilhørende bilag læst som en aftale.   

Baggrundsviden:  Al information - herunder ethvert resultat, uanset form, og uanset om det er eller kan 
beskyttes, samt deraf afledte immaterialrettigheder - som ikke er Forgrundsviden. Al information, herunder 
ethvert resultat, anses for Baggrundsviden, medmindre det klart fremgår af omstændighederne, at det er 
Forgrundsviden.  

Forgrundsviden: Al information - herunder ethvert resultat, uanset form, og uanset om det er eller kan 
beskyttes, samt deraf afledte immaterialrettigheder - (i) som hidrører fra projektet, og (ii) som er genereret 
af en person ansat hos og allokeret af en Part til projektet.  

Fortrolig viden: Al Baggrundsviden og Forgrundsviden som en Part modtager fra den anden Part.  
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Fælles forgrundsviden: Forgrundsviden, som begge Parter har bidraget til intellektuelt.  

Kontrollerende part:  Den Part, som ejer den relevante Forgrundsviden, eller som ejer eller kontrollerer den 
relevante Baggrundsviden.  

Materiale: Det fysiske materiale, der er beskrevet i pkt. 6, samt umodificerede derivater og umodificerede 
descendenter af det fysiske materiale.  

Tredjemand:  Alle juridiske og fysiske personer, bortset fra Parterne. Tredjemand omfatter blandt andet 
fysiske og juridiske personer, som er koncernforbundne med Samarbejdsparten. 

 

2 Indledning 

Parterne har fundet, at det vil være i gensidig forskningsmæssig interesse at indgå i et fælles 
forskningsprojekt og er derfor blevet enige om at indgå denne Aftale. 

3 Formål 

Pilotprojektets primære formål er at forberede materiale, som understøtter et større projekt, der skal 
gennemføre helhedsplanen for Gudenåen. I pilotprojektet skal der forberedes dels en bruttoliste med 
konkrete projekter, der kan udgøre delelementer af en helhedsplan, og dels et analyse- og datagrundlag for 
planen. 

4 Projektet 

Med henblik på virkeliggørelsen af formålet har Parterne i Bilag 1 beskrevet indholdet af og rammerne for 
samarbejdet. Budgettet for pilotprojektet fremgår af Bilag 2. Bilag 1 omfatter beskrivelse af pilotprojektet 
med angivelse af formål og indhold samt tidsplan. Det er aftalt, at de konkrete undersøgelser og tiltag der 
skal udføres, specificeres nærmere undervejs i projektet inden for rammerne af den konkrete 
projektbeskrivelse. Pilotprojektet færdiggøres senest 31. december 2022. 

5 Finansiering  

5.1 Budgettet for projektet er fastlagt i Bilag 2. 

5.2 KU fakturerer Samarbejdsparten for dennes kontante bidrag til opgaver, der udføres af KU, 
med tillæg af overhead. 

5.3 Samarbejdspartens betaling til KU skal ske 30 dage efter påkrav. 

6 Materialer 

6.1 Med henblik på at gennemføre projektet er Parterne enige om at udveksle følgende 
Materialer: 

KU stiller følgende Materialer til rådighed for Samarbejdsparten: Kort- og billedmateriale. 

Samarbejdsparten stiller følgende Materialer til rådighed for KU: Relevant plan-, kort- og billedmateriale. 

Materialet betragtes som Baggrundsviden og skal af Modtageren behandles som Fortrolig Viden, jf. pkt. 10. 

7 Udførelse af projektet 
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7.1 Silkeborg kommune ejer og leder projektet. KU leder de praktiske opgaver i 
overensstemmelse med projektbeskrivelsen og som det i øvrigt løbende aftales med Silkeborg kommune.  

7.2 I henhold til projektbeskrivelsen (bilag 1) sørger KU for, at der løbende sker afrapporteringer 
til Silkeborg Kommune.   

7.3 Projektet, herunder opgaver og deres fordeling samt tidsplanen og budgettet, kan ikke 
ændres uden forudgående udtrykkelig skriftlig aftale mellem Parterne. 

7.4 Parterne er forpligtet til samvittighedsfuldt at fremme projektet samt formålene under bedst 
mulig anvendelse af de ressourcer, som i henhold til Budgettet er allokeret. Ingen Part kan blive forpligtet 
til at afholde omkostninger, som overstiger de omkostninger, som er pålagt den pågældende Part i henhold 
til Budgettet. 

7.5 Hvis en central person udtræder eller på anden måde forlader projektet, skal 
ansættelsesstedet søge denne person erstattet med en anden med tilsvarende kvalifikationer. Den anden 
Part skal orienteres herom. Er det ikke muligt med rimelige midler at finde en passende afløser, er begge 
Parter berettiget til at opsige aftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned; se endvidere punkt 
16.3.  

8 Ejendomsret til Baggrundsviden og til Forgrundsviden 

8.1 Baggrundsviden tilhører den Kontrollerende Part. 

8.2 Ejendomsretten til Forgrundsviden tilhører den af Parterne, hvis ansatte intellektuelt har 
skabt den pågældende Forgrundsviden. 

8.3 Parterne giver vederlagsfrit hinanden adgang til egen Baggrundsviden, som er 
hensigtsmæssig for gennemførelse af projektet og som Parten ønsker at stille til rådighed for projektet. 
Adgangen er begrænset til forskningsmæssig anvendelse til gennemførelse af projektet. 

8.4 Parterne er berettiget til hver især vederlagsfrit at gøre videnskabelig brug af Forgrundsviden 
genereret i projektet inden for ethvert videnskabeligt område. 

8.5 Enhver brug af den anden Parts Baggrundsviden eller Forgrundsviden må imidlertid ikke 
involvere patentskadelig adfærd, herunder for eksempel offentliggørelse, medmindre proceduren i punkt 
11 benyttes. 

9 Fælles Forgrundsviden 

9.1 Ejendomsretten til Fælles Forgrundsviden tilkommer de bidragende Parter i sameje med 
ideelle ejerandele i forhold til deres ansattes respektive intellektuelle bidrag. 

9.2 Enhver råden over Fælles Forgrundsviden, herunder kommerciel udnyttelse, overdragelse af 
en Parts ideelle andel eller patentering, kræver enighed mellem Parterne. 

9.3 Hver Part er forpligtet til at træffe de foranstaltninger, som er nødvendige for at erhverve 
Fælles Forgrundsviden fra Partens medarbejdere. For KU's vedkommende er denne forpligtelse dog 
begrænset til den Fælles Forgrundsviden, som er omfattet af, og de beføjelser, som følger af Lov om 
opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner. 
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10 Hemmeligholdelse 

10.1 Den modtagende Part må udelukkende anvende Fortrolig Viden, som den anden Part stiller 
til rådighed, til udførelse af projektet. Den modtagende Part må udelukkende videregive Fortrolig Viden til 
de ansatte eller rådgivere, der deltager i projektet, eller som i øvrigt har behov for at modtage den 
Fortrolige Viden. Sådanne personer skal være forpligtet til fortrolighed og ikke-brug i tilsvarende omfang 
som den modtagende Part. 

10.2 Forpligtelserne i pkt. 10.1. gælder dog ikke Fortrolig Viden som: 

• på tidspunktet for erhvervelsen var eller senere blev offentligt til- gængelig, uden at dette skyldes 
tilsidesættelse af hemmeligholdelsespligten; 

• er modtaget uden restriktioner fra en Tredjemand, som Parten hav- de føje til at tro var berettiget til at 
viderebringe den pågældende viden; 

• var kendt af den modtagende Part forud for videregiveisen fra den Kontrollerende Part, under 
forudsætning af, at den modtagende Part kan dokumentere dette kendskab; 

• den modtagende Part selv har udviklet uafhængigt af modtagelsen af Fortrolig Viden; 

• skal gives til videre til Tredjemand som følge af en forpligtelse fast- sat ved lov, retsafgørelse eller anden 
bindende retsakt; 

• efter sit indhold åbenbart ikke er af fortrolig karakter. 

10.3 Alle forpligtelser under denne pkt. 10 ophører tre (3) år efter Aftalens ophør. Materialer skal 
destrueres eller returneres til den Kontrollerende Part på dennes anmodning. 

11 Offentliggørelse af Forgrundsviden 

Den Kontrollerende Part kan allerede som følge af sin ejendomsret offentliggøre sin Forgrundsviden og sin 
Baggrundsviden. Offentliggørelse af Fælles Forgrunds-viden skal som udgangspunkt ske i fællesskab. Ønsker 
en Part ikke at deltage i offentliggørelsen af Fælles Forgrundsviden, kan den anden Part offentliggøre den 
Fælles Forgrundsviden alene. 

Offentliggørelse af Forgrundsviden skal i alle tilfælde ske efter nedenstående retningslinjer: 

• Den Part, som overvejer offentliggørelse, skal i god tid forud for offentliggørelsen orientere den anden 
Part om det præcise indhold af en sådan påtænkt offentliggørelse. Den anden Part kan i indtil 30 dage efter 
modtagelsen af denne orientering kræve, at offentliggørelsen udskydes i op til 90 dage fra modtagelse af 
orienteringen, hvis Parten godtgør, at udskydelsen har betydning for Partens mulighed for at opnå 
immaterialretlig beskyttelse af Partens egen Forgrundsviden eller af Fælles Forgrundsviden. 

Efter udløbet af de 90 dages frist er retten til offentliggørelse ubetinget. 

11 Konkurrencebegrænsninger 

Parterne påtager sig på ingen måde konkurrencebegrænsninger over for hinanden. 
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12 Overdragelse af Aftalen til Tredjemand 

12.1 Parter kan ikke overdrage deres rettigheder og pligter efter Aftalen til Tredje- mand. 

12.2 Samarbejdsparten skal straks orientere KU om direkte eller indirekte ændringer i kontrollen 
med Samarbejdsparten. KU kan herefter med øjeblikkelig virkning opsige Aftalen, såfremt KU vurderer, (i) 
at ændringen kan påvirke Forskningsprojektet negativt, eller (ii) at ændringen gør det etisk eller moralsk 
betænke- ligt at opretholde Aftalen. Ved en sådan opsigelse har Parterne ingen krav mod hinanden som 
følge af opsigelsen. 

13 Offentlighed om projektet 

13.1 I henhold til "Retningslinjer for offentlighed om privat finansiering af forskning ved statslige 
institutioner" af 13. januar 2000 skal statslige forskningsinstitutioner offentliggøre visse oplysninger om 
privat medfinansiering af institutionernes forskning. Parterne accepterer derfor, at projektets titel, de 
private tilskudsgivers navne samt tilskudsbeløbets størrelse offentliggøres i overensstemmelse med de 
ovennævnte retningslinjer. 

13.2 En Part må ikke uden forudgående skriftlig tilladelse fra den anden Part direkte eller 
indirekte henvise til den anden Part i forbindelse med markedsføring eller i øvrigt kommercielt udnytte den 
anden Parts navn. 

13.3 Hemmeligholdelsesklausuler mv. i denne aftale fritager ikke for forpligtelser i henhold til 
offentligretlig lovgivning, f.eks. offentlighedsloven, forvaltningsloven mv., og parterne kan ikke gøre krav 
gældende mod hinanden i den forbindelse.  

14 Forrang, fortolkning, ændring af Aftalen og meddelelse 

14.1 Aftalen har i enhver henseende forrang for Aftalens bilag. 

14.2 Alle ændringer af Aftalen kræver begge Parters forudgående skriftlige accept. For KU's 
vedkommende kan denne accept alene gives af TechTrans-kontoret. 

14.3 Alle meddelelser, der skal afgives i henhold til denne Aftale, skal afgives skrift- ligt og stiles til 
de personer, der er oplyst i pkt. 21, som kontaktpersoner. 

15 Ansvar 

15.1 Parterne skal udføre deres arbejde til projektets gennemførelse efter bedste evne og under 
overholdelse af god skik for videnskabeligt arbejde.  

15.2 Parterne er i øvrigt erstatningsansvarlige for egne medarbejderes skadegørende handlinger 
og undladelser og for farlige egenskaber ved Parternes ydelse (produktansvar) efter dansk rets almindelige 
regler. 

15.3 Parterne erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler.   

16 Aftalens løbetid 

16.1 Aftalen træder i kraft ved Parternes underskrift og ophører den 31/12 2022. 
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16.2 Herudover kan Aftalen opsiges af begge Parter med tre måneders varsel til ud- gangen af en 
måned, jf. dog pkt. 7.4 om forkortet opsigelsesvarsel. 

16.3 Den Part, der opsiger Aftalen, skal betale de ekstraomkostninger, der pådrages den anden 
Part som en direkte følge af opsigelsen, og som den anden Part ikke har mulighed for at afværge. Parterne 
har i øvrigt ingen krav mod hinanden som følge af opsigelsen. 

17 Misligholdelse 

17.1 Såfremt en Part væsentligt misligholder sine forpligtelser efter Aftalen, kan den anden Part 
straks ophæve Aftalen med øjeblikkelig virkning. 

17.2 Såfremt en Part forhindres i at opfylde sine forpligtelser efter Aftalen som følge af 
udefrakommende, ekstraordinære forhold, som Parten ved Aftalens indgåelse ikke burde have forudset 
(force majeure), anses dette ikke for misligholdelse, men den anden Part skal i sådanne tilfælde være 
berettiget til at opsige Aftalen med 1 måneds varsel, såfremt hindringen medfører væsentlig forsinkelse af 
projektets gennemførelse. 

17.3 Den misligholdende Part skal betale de ekstraomkostninger, der pådrages den anden Part   
som en direkte følge af misligholdelsen og ophævelsen, og som den anden Part ikke har mulighed for at 
afværge. I øvrigt finder Aftalens bestemmelser om ansvar i pkt. 15 anvendelse. 

18 Punkter med længerevarende gyldighed 

Uanset Aftalens ophør ved udløb, opsigelse eller ophævelse, gælder de punkter fortsat, som udtrykkeligt 
efter deres indhold forudsættes at gælde efter Aftalens ophør. 

19 Lovvalg og værneting 

19.1 Denne Aftale er undergivet dansk ret, dog undtaget danske internationalt privat- retlige 
regler og lovvalgsregler i det omfang sådanne regler ville føre til anvendelsen af et andet lands ret. 

19.2 Enhver tvist mellem Parterne, der måtte udspringe af denne Aftale, herunder fortolkningen 
og anvendelsen heraf, og som ikke kan løses forligsmæssigt ved forhandling mellem Parterne, skal i det 
omfang det er muligt i henhold til Rets- plejelovens § 225 og § 227 behandles ved Sø- og Handelsretten som 
første instans. Såfremt Sø- og Handelsretten måtte afvise at behandle sagen, skal denne henvises til 
behandling ved Københavns Byret som første instans. 

20 Kontaktpersoner 

Alle meddelelser, der skal afgives i henhold til denne Aftale, skal afgives skriftligt til følgende 
kontaktpersoner: KU: Henrik Vejre; Silkeborg Kommune: Mathias Utoft Jørgensen 

 

21 Bilagsoversigt 

Bilag 1: Projektbeskrivelse og tidsplan 

Bilag 2: Budget  
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22 Underskrifter 

 

For Silkeborg Kommune: 

 

 

Morten Horsfeldt Jespersen, Natur- og Miljøchef 

Silkeborg, den: 

 

 

 

For Københavns Universitet: 

 

 

Henrik Vejre, Sektionsleder 

København, den:  
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Bilag 1: Projektbeskrivelse og tidsplan 

Pilotprojekt: Landskabsanalyse for Gudenådalen. 

Baggrund 

Baggrunden for projektet er de gentagne og alvorlige oversvømmelseshændelser Gudenåen og 
Gudenådalen har været arena for i det sidste årti. Efter den sidste store oversvømmelse i vinteren 2019/20 
besluttede de syv centrale kommuner i Gudenåoplandet at arbejde for en helhedsplan for håndtering af 
fremtidens formentlig stadig stigende vandmængder. Denne helhedsplan er tiltrådt af alle 
kommunalbestyrelser, og skal nu implementeres i praksis. Implementering af planen skal ske gennem 
omfattende inddragelse af relevante aktører, gennem formulering af konkrete projekter, gennem 
omhyggelig kommunikation om plan og projekter, og ikke mindst gennem en genuin helhedsorienteret 
planproces, hvor alle relevante temaer tages i betragtning, når der planlægges for vandhåndteringen. 

Pilotprojektet skal forberede materiale, som understøtter et større projekt, der skal gennemføre 
helhedsplanen. I pilotprojektet skal der forberedes dels en bruttoliste med konkrete projekter, der kan 
udgøre delelementer af en helhedsplan, og dels et analyse- og datagrundlag for planen. 

Indsatser og ansvarlige forskere 

Landbrugsundersøgelse (Erling Andersen). Analyserne gennemføres i de fire delstrækninger. Afgrænsning 
skal afklares endeligt. Analyserne omfatter bedriftstyper, afgrøder, husdyr, økonomi mv. 

Naturgeografiske data (jordbund, terræn, vand, arealdække mv) (Erling Andersen), kortlægning af 
eksisterende data der allerede er indsamlet, identifikation af datamangler  

Udpegninger, bindinger, potentialer (Erling Andersen, Henrik Vejre) som fx natur, skovrejsning, potentielle 
vådområder mv, juridiske bindinger i landskabet 

Landskabsanalyse (Rikke Munck Petersen, Henrik Vejre) rumlig og oplevelsesæstetisk analyse, 
landskabskarakterer, historisk analyse, kulturhistorie 

Udpegninger af potentialer (Rikke Munck Petersen, Sara Folvig, Lea Løffler) som fx natur, skovrejsning, 
potentielle vådområder med afsæt i landskabet rumligt og oplevelsesæstetisk 

Identifikation af retningsgivende principper ud fra helhedsplanen (, Henrik Vejre) –fx forhold mellem 
værdier og indsats, vægt på det rekreative, vandhåndteringsprincipper, win-win princippet, fokus på 
lavbund mv 

Inddragelse af viden fra workshops med Miriam Jensen (Henrik Vejre) 

Interview af nøgleaktører (Peter Stubkjær Andersen, Henrik Vejre) herunder politikere (Gudenåkomiteen, 
evt. også suppleanter), NGO’er, erhvervsorganisationer (Klimatilpasningsfølgegruppen, evt. udvidet med 
turistorganisationer m.m.).  

Identifikation af nationale og regionale potentialer (Jesper Riis, Henrik Vejre, Hans Henrik Bruun (), Peter 
Stubkjær Andersen, Rikke Munck Petersen, Erling Andersen) en analyse af kulstofbindingspotentiale, 
biodiversitetspotentiale, rekreativt potentiale, landskabsæstetisk potentiale, 
vandhåndteringspotentialeopfyldelse af vandoplandsmålsætninger (opland til Randers Fjord). Identifikation 
af positive overlap med henblik på udpegning af potentielle projektområder 

 



KØBENHAVNS UNIVERSITET ix

 

 
 

Leverancer (i ikke prioriteret rækkefølge): 

Koncept til større projekt, projektplan og budget, aktører 

Resultater af skrivebordsanalyser 

Bruttoliste over strategiske projekter 

Koncept til aktøranalyse og aktørinddragelse 

Dronefilm (RMP) til registrering, dialog og kommunikation om bindinger, potentialer, retningsgivende 
principper for fx natur, skovrejsning, potentielle vådområder med afsæt i landskabet rumligt og 
oplevelsesæstetisk og fx forhold mellem værdier og indsats, vægt på det rekreative, 
vandhåndteringsprincipper, win-win princippet, fokus på lavbund mv  

Landskabsbeskrivelse (RMP, HV) En samlet lettilgængelig prosatekst. 

Pixiebogs-folder om projektet 

 

Tidsplan

 

 

  

Ansvarlige Uge 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Opgave
Landbrugsundersøgelse ERAN x x x x
Naturgeografiske data ERAN x x
Udpegninger bindinger, 
potentialer ERAN, HV x x
Landskabsanalyse RMP, HV x x x
Udpegninger af potentialer RMP x x x
Identifikation af retningsgivende 
pote RMP, HV x
Viden fra Aktørworkshops HV, PSA x x x x
Interview af nøgleaktører HV, PSA x x x x x x x
Nationale og regionale 
potentialer JR, HV, HHB, RMP, ERAN, PSA x x x x x x x x
Afrapportering Alle

Deadline
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Bilag 2: Budget 

Løn kr. 381.667     

Rejseomkostninger kr. 30.000     

Publikation kr. 5.000     

Overhead (20%) kr. 83.333     

Samlet budget kr. 500.000     
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BILAG  B  
 

Data brugt i screeningen Potentiale for biodiversitet, Kapitel IX 

 

 

 

Navn Lag Url Dato for 
download 

Danmarks 
Naturnetværk/Biodiversitetskortet 
(Det Digitale Naturkort). 
 

Naturandel 
40% 

https://mst.dk/service/miljoegis/  25/10/2022 

Danmarks 
Naturnetværk/Biodiversitetskortet 
(Det Digitale Naturkort). 
 

Plantetal 1 https://mst.dk/service/miljoegis/ 25/10/2022 

Arealdata Natura 2000 https://arealdata-
api.miljoeportal.dk/download/daie/FU
GLE_BES_OMR_SHAPE.zip samt 
https://arealdata-
api.miljoeportal.dk/download/daie/HA
BITAT_OMR_SHAPE.zip 

25/10/2020 

Arealdata §3 arealer https://arealdata-
api.miljoeportal.dk/download/daie/BES
_NATURTYPER_SHAPE.zip 

25/10/2022 

Geodata Marker og 
afgrødetyper 

https://geodata.fvm.dk/geoserver/ows 
(WFS)  

25/10/2022 

Navn Lag Url Dato for download

Danmarks Naturnetværk/
Biodiversitetskortet (Det 
Digitale Naturkort).

Naturandel 40% https://mst.dk/ser-
vice/miljoegis/

25/10/2022

Danmarks Naturnetværk/
Biodiversitetskortet (Det 
Digitale Naturkort).

Plantetal 1 https://mst.dk/ser-
vice/miljoegis/

25/10/2022

Arealdata Natura 2000 https://arealdata-
api.miljoeportal.
dk/download/daie/
FUGLE_BES_
OMR_SHAPE.zip 
samt https://arealda-
ta-api.miljoeportal.
dk/download/daie/
HABITAT_OMR_
SHAPE.zip

25/10/2022

Arealdata §3 arealer https://arealdata-
api.miljoeportal.
dk/download/daie/
BES_NATURTY-
PER_SHAPE.zip

25/10/2022

Geodata Marker og afgrødetyper https://geodata.fvm.
dk/geoserver/ows 
(WFS)

25/10/2022

https://mst.dk/service/miljoegis/
https://mst.dk/service/miljoegis/
https://mst.dk/service/miljoegis/
https://mst.dk/service/miljoegis/
https://arealdata-api.miljoeportal.dk/download/daie/FUGLE_BES_OMR_SHAPE.zip 
https://arealdata-api.miljoeportal.dk/download/daie/FUGLE_BES_OMR_SHAPE.zip 
https://arealdata-api.miljoeportal.dk/download/daie/FUGLE_BES_OMR_SHAPE.zip 
https://arealdata-api.miljoeportal.dk/download/daie/FUGLE_BES_OMR_SHAPE.zip 
https://arealdata-api.miljoeportal.dk/download/daie/FUGLE_BES_OMR_SHAPE.zip 
https://arealdata-api.miljoeportal.dk/download/daie/HABITAT_OMR_SHAPE.zip
https://arealdata-api.miljoeportal.dk/download/daie/HABITAT_OMR_SHAPE.zip
https://arealdata-api.miljoeportal.dk/download/daie/HABITAT_OMR_SHAPE.zip
https://arealdata-api.miljoeportal.dk/download/daie/HABITAT_OMR_SHAPE.zip
https://arealdata-api.miljoeportal.dk/download/daie/HABITAT_OMR_SHAPE.zip
https://arealdata-api.miljoeportal.dk/download/daie/BES_NATURTYPER_SHAPE.zip
https://arealdata-api.miljoeportal.dk/download/daie/BES_NATURTYPER_SHAPE.zip
https://arealdata-api.miljoeportal.dk/download/daie/BES_NATURTYPER_SHAPE.zip
https://arealdata-api.miljoeportal.dk/download/daie/BES_NATURTYPER_SHAPE.zip
https://arealdata-api.miljoeportal.dk/download/daie/BES_NATURTYPER_SHAPE.zip
https://geodata.fvm.dk/geoserver/ows 
https://geodata.fvm.dk/geoserver/ows 
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