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Gudenå ved Tørring
Gudenåen og de ånære arealer ved Tørring får en række nye kvaliteter, såfremt de foreliggende mo-
deller for et 155 ha stort projektområde bliver realiseret. Hedensted Kommune ønsker en ny plan for
dette område og på baggrund af en forundersøgelse i 2007 har kommunen nærmere beskrevet nogle
forslag, som fremlægges til drøftelse og diskussion hos ejere, brugere og naboer til området. Projek-
tet er planlagt som ét af flere delprojekter under ét større Uldum Kær naturgenopretningsprojekt,
som Vejle Amt i 2006 og suppleret af Hedensted Kommune i 2007 har søgt samlet finansiering til
hos Skov- og Naturstyrelsen. Hedensted Kommune har tiltænkt sig selv en aktiv rolle for projekt-
områdets drift med forslag til nye vedligeholdelsesprincipper for såvel de private vandløb som de
kommunale vandløb i området. Resultaterne af den gennemførte forundersøgelse med beskrevne
alternative scenarier er publiceret i en rapport med titlen Vandløbsprojekt Gudenå & Tørring-
Ølholm Bæk, Hedensted Kommune, december 2007. Et resume kan gives på baggrund af udvalgte
korte overskrifter for projektets indhold.

View over moser og enge omkring Tørring-Ølholm Bæk i projektområdet.

Lysåbne græsningsenge.
Tørring Kær og Ølholm Kær i projektområdet bevares som moser og græsningsenge, som typisk er
lysåbne som følge af en målrettet drift med sommergræsning og høslet. Grundlaget for græsnings-
mulighederne samt for mosernes og engenes afvanding bliver de nuværende afvandingssystemer
kombineret med regulering og forlægning af afvandingsgrøfter i den overvejende del af projektom-
rådet. For nuværende anvendes området overvejende til græsning. Arealopgørelser i forundersøgel-
sen viser med al tydelighed denne konstatering. De nuværende arealtyper kan beskrives som enge
(ca.114 ha), moser (ca.25 ha), søer/ vandløb (ca.5 ha), sædskifte arealer (ca.9 ha) samt skov og krat
(ca.2 ha). Enge og moser kan fordeles til lysåbne arealer (ca.126 ha) og til arealer under tilgroning
(ca.13 ha). Projektområdet kan som helhed fordeles til tørvejorder på 70 ha, lagdelte jorder på 32 ha
og overvejende mineraljorde på 53 ha. Græsfenner i projektområdet må gerne bestå af større fælles
hegn og skal helst indeholde væsentlige/ flere delområder med overvejende mineraljord af hensyn
til muligheder for græsning også i meget fugtige sommerperioder.
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Fladvander – vinteroversvømmelser (Storken tilbage).
Gudenåen bliver som vandvej for et ca. 100 km2 stort opland mere synlig i landskabet. Gudenåens
nye ansigt efter vandløbsrestaureringen specielt i projektområdets bynære dele ved Tørring vil blive
spektakulær med dels permanente ”vandflader” og dels periodiske vandflader. Ved terrænmodelle-
ring genereres 3-6 fladvander, hver på størrelse med 1-2 fodboldbaner. Projektet beskriver overord-
net en omfattende vandløbsrestaurering af såvel Gudenå som af Tørring-Ølholm Bæk. En af kvalite-
terne ved restaureringen er en fortsat lav sommervandstand, som giver grundlag for projektområdets
afvanding med græsningsmuligheder overalt, bortset fra vanddækkede arealer, der inkluderer ”flad-
vander”. Fladvanderne nærmest Tørring by etableres ved udgravning og terrænmodellering til per-
manente frie vandspejl. Fladvander længere mod øst udgraves således, at disse har frie vandspejl i
vinterhalvåret, mens udtørring vil kunne ske i sommerhalvåret. Dette betyder, at der vil ske en vis
vandudskiftning i fladvanderne og det betyder specielt, at vandtransporten i Gudenåen ved lidt stør-
re afstrømninger, vil foregå dels gennem fladvanderne og dels gennem hovedløbet. Der vil endvide-
re med større hyppighed opstå vinteroversvømmelser på de ånære arealer. Det forventes, at flad-
vander i kombination med øvrige tiltag i de 2 beskrevne scenarier (alternativ 1 og 2) vil generere
hyppige oversvømmelser på de lave arealer. Oversvømmelser vil primært forekomme uden for
græsningssæsonen. De vanddækkede arealer vil således variere med afstrømningen, men skal som
minimum udgøre 7-8 ha om sommeren og 8-10 ha om vinteren. Der vil om vinteren være over-
svømmelsesrisiko på i alt 66-69 ha. Oversvømmelserne vil afhængigt af den valgte detailplan typisk
være kortvarige, idet områdets grøftesystem effektiviseres ved regulering og forlægning.

Bassingrøfter.
Der skabes balance mellem å/bæk og engene. Etablering af bassingrøfter i vandløbsprojektet skal
skabe en ny balance mellem de udstrakte enge og moser i projektområdet og Gudenåen. Den dyna-
miske ligevægt mellem vandløbene og engene foreslås endvidere forvaltet gennem dannelse af ét
eller flere driftsfællesskaber. Bassingrøfter etableres specielt ved Tørring-Ølholm Bæk samt udvalg-
te steder ved Gudenåen, eksempelvis på steder, hvor der grundet specielle forhold ikke ønskes flad-
vander. Bassingrøfter er tænkt som ekstra brede grøfter. Generelt skal bundbredden være ca. 2 m og
et naturligt stabilt anlæg kan være 1,5. Bassingrøfter skal dimensioneres efter behov på delstræk-
ninger nærmere Gudenåen end ca. 25 m, idet Gudenåens evne til sedimenttransport og til sediment-
aflejring lokalt vil være afgørende herfor. Tilsvarende kan overvejes en særlig udformning af bas-
singrøfter på delstrækninger umiddelbart før udløb i Tørring-Ølholm Bæk. Bassingrøfter vil betyde
hurtig bortledning af overfladevand og drænvand fra enge og moser, men vil samtidig resultere i
hyppigere oversvømmelser. De aktuelle forhold i projektområdet er mange steder karakteriseret ved
et relativt højt terræn, en ”vandløbskant”, nærmest å og bæk og lavere terrænniveauer i større af-
stand fra åen eller bækken. Vandløbskanter kan hidrøre fra mange års vandløbsoprensning. Specielt
ved Tørring-Ølholm Bæk er der stor variation i terræn med afstanden til vandløbet. Bassingrøfterne
betyder, at høje vandstande i vandløbene i større udstrækning vil generere oversvømmelser på de
lavtliggende arealer.
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Vandløbsrestaurering og genslyngning.
Vandløbsprojektet kan kort og forenklet formuleres således: Vandvejene gennem projektområdet
gøres både bredere og længere. Tørring-Ølholm Bæk gøres navnlig længere. Det oprindelige vand-
løbstracé af Tørring-Ølholm Bæk på strækninger af sammenlagt 625 m skal rekonstrueres. Gen-
slyngningen vil betyde, at vandløbets længde øges med små 300 m, mens vandløbets bunddybde,
bundbredder og skråningsanlæg, som disse er opmålt og beskrevet i regulativet, tilnærmelsesvis
søges opretholdt. Bundliniefaldet på godt 60 cm udlignes over et passende antal høller og stryg i
vandløbet. Konsekvensen bliver en lille vandstandsstigning ved små afstrømninger, hvilket der
kompenseres for ved reguleringer af grøfter i området. I Gudenåen påregnes en forlægning af ho-
vedløbet på 3-5 delstrækninger af sammenlagt 160-250 m. En genslyngning her inspireret af tidlige-
re åslynger i vandløbet vil betyde, at vandløbets længde øges med 2-300 m eller mere. I detailpla-
nen for restaurering af Gudenåen kan komme på tale at indsnævre vandløbets profil på visse nær-
mere angivne delstrækninger. Dette kan ske uden nævneværdig konsekvens for typiske sommer-
vandstande i åen, idet vandtransporten vil fordele sig til hovedløb og til fladvander/ bassiner eller til
den nuværende sø i det centrale projektområde. Ved de beskrevne tiltag skal flest mulige miljømål i
henhold til EU’s Vandrammedirektiv søges indfriet. Der vil i vinterhalvåret forekomme hyppige
oversvømmelser. Alternativ 1 og 2 er hver især beskrevet i forundersøgelsen. De 2 alternativer ad-
skiller sig især ved forskelle i justeringsmuligheder og teknik.

Gudenåens gl. stemmeværker – et alternativ?
Efter scenarium benævnt alternativ 1 er der foreslået en genoptagelse af driften af 2 af i alt 3 gamle
stemmeværker, hvis fundamenter stadig er bevaret ved Gudenåen. De 2 stemmeværker skal forbe-
redes til vinterdrift, hvor stemmeplanker efter behov kan isættes for generering af oversvømmelser i
projektområdet. Ved stemmeværkerne gennemføres en forlægning af Gudenåen i nye åslynger, som
skal være permanent vandførende og som skal have et ”smalt” enkeltprofil. På en kortere strækning
opstrøms stemmeværket forsynes Gudenåens nuværende tracé med banketter af natursten eller lig-
nende, som resulterer i en smal midterstrømrende, som tillige med ovennævnte forlægning skal give
en uændret sommer vandføringsevne. Alternativ 1 giver således muligheder for rimelig præcist at
fastlægge og opnå det ønskede omfang både af vinteroversvømmelserne og af sommervandførings-
evnen. Efter scenarium alternativ 2 undgås en meget teknisk løsning, idet der i stedet etableres na-
turlige og ikke justerbare anordninger i vandløb og bassiner. Ved hensigtsmæssige løsninger kan
opnås omtrent samme mål, som for alternativ 1.

Kanosejlrenden skal bevares.
Begge alternativer har som overordnet mål, at ”kanosejlrenden” i Gudenåen skal bevares. Dette
betyder med andre ord, at der skal sikres en passende vanddybde i Gudenåen, som også vil kunne
forventes i tørre sommerperioder. Princippet i vandløbsrestaureringen er skabelse af en øget fysisk
variation i Gudenåen samt et indsnævret vandløbsprofil med en relativ dyb midterdel, som kan til-
lade den fornødne dybdegang for kanosejladsen i Gudenåen. Et andet overordnet mål er en som-
mervandføringsevne sammenlignelig med nuværende forhold, som ligeledes i videst muligt omfang
søges bevaret.
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Gudenå-korridoren.
Vandløbsprojekt for Gudenå og Tørring-Ølholm Bæk i Hedensted Kommune indeholder en over-
ordnet plan med vandløbsmyndigheden som dynamo i driften af det ca. 155 ha store projektområde
ved Tørring. Gudenå-korridoren etableres og drives af myndighederne (miljø-, vandløbsmyndighe-
den). Den består af de forskellige elementer nærmest Gudenåen, som er beskrevet i de 2 projektsce-
narier/ alternativ 1 og 2.

Elementerne er
 de beskrevne fladvander i hele deres udstrækning,
 bassingrøfterne, hvor disse ligger nærmere Gudenåen end ca. 25 m,
 afvandingsgrøfter, hvor disse ligger nærmere Gudenåen end ca. 25 m,

Gudenå korridoren består således af de etablerede fladvander og af en ca. 50 m bred bræmme om-
kring Gudenåens hovedløb indeholdende de bestående og nye afvandingsanlæg og bygværker.

Fælles drift.
I projektet er foreslået, at drift og vedligeholdelse af afvandingsanlæg i Gudenå-korridoren påhviler
Hedensted Kommune, mens drift og vedligeholdelse af afvandingsanlæggene i projektområdet uden
for Gudenå-korridoren forestås af et eller flere driftsfællesskaber, som benytter mose- og engarea-
lerne til især kreaturgræsning. Specielt skal hovedgrøfter med drænopland på flere ejendomme/
græsfenner i projektområdet vedligeholdes af et fællesskab eller i henhold til et vedtaget grøftereg-
lement. Såfremt de lokale brugerønsker kan integreres i ét eller flere græsningslaug vil kommunen
støtte initiativet med den nødvendige rådgivning.

Private vandløb og afvandingsgrøfter.
Projektet indeholder efter alternativ 1 i alt 33 hovedafvandingsgrøfter, hvis beliggenhed fremgår af
kortbilagene. Mange hovedgrøfter er skelgrøfter og de fleste findes allerede i dag, men der skal ske
en regulering og istandsættelse, således at funktionen af afvandingsanlæggene optimeres. Forunder-
søgelsen indeholder et notat, som blandt andet beskriver, der i projektområdet for 100 år siden var
ikke mindre end ca. 23 km grøfter. I de beskrevne alternativer 1 og 2 vil der udover afvandingsan-
læg bestående af 5 ha fladvander, 1 ha bassiner (grøfter) og 0,5 ha kommunevandløb (nye åslynger)
være sammenlagt ca. 7 km grøfter. Efter alternativ 2 sker endvidere forlægninger af flere hoved-
grøfter, hvorved der vil kunne opnås forbedrede afvandingsforhold, se kortbilag.

Naturkvaliteter og næringsstof økonomi.
Som en konsekvens af projektets realisering viser vurderinger og beregninger, at der kan påregnes
en samlet kvælstofeffekt på mellem 3 og 5 tons N/år svarende til 20-30 kg N/ ha projektområde.
Der kan endvidere forventes en effekt med tilbageholdelse af fosfor på i størrelsesordenen 600 kg
P/år svarende til ca. 4 kg P/ ha projektområde. Den overvejende del af projektområdet er omfattet
habitatdirektivet og EU-Fuglebeskyttelses direktivet. Der er gjort fund af sjældne arter i habitatom-
rådet og den endelige projektudformning skal netop tilgodese alle de hensyn og intentioner, som
direktiverne foreskriver. Der stilles mange spørgsmål i forundersøgelsen og der gives mange svar.
Et af spørgsmålene er ikke besvaret: ”Kommer storken tilbage til kæret?”. Det forventes, at begge
de to beskrevne alternativer, vil kunne indfri de høje naturkvalitetsmål og ønskerne til kvælstoffjer-
nelse samt en ikke uvæsentlig tilbageholdelse af fosfor i projektområdet.
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Økonomi
Omkostningerne ved de nødvendige anlægsarbejder er anslået til 4-5 mio. kr. Der er ikke påregnet
eller indkalkuleret omkostninger til eventuel nødvendig arealerhvervelse i forbindelse med en reali-
sering af alternativ 1 eller 2. I forbindelse med projektets detailplanlægning vil visse elementer fra
begge de 2 alternativer kunne anvendes og visse andre elementer vil kunne udelades. Der vil derfor
være mulighed for at respektere lokale ”fingeraftryk” i en endelig detailudformning. Der er p.t. be-
vilget midler til realisering af restaureringsplaner mv. i Uldum Kær området.…………..

Projektets målsætning
Overordnet er målet kvælstoffjernelse og fosforfjernelse ved retablering af naturlige hydrologiske
forhold samt et øget naturindhold på arealerne. De fremsatte ønsker til projektindholdet og registre-
ringsresultater er opsummeret således:

 Der skal være bedre forhold for græsning for at sikre gunstig bevaringstilstand i området.
 Der skal være bedre fysiske forhold i Gudenåen/Tørring-Ølholm Bæk.
 Naturindhold i projektområdet forbedres ved etablering af flere frie vandflader.
 Afvandingssystemet bestående af grøfter forbedres/udbygges til sikring af fornøden græsning

om sommeren, jf. punkt 1 samt til udbredelse af flere oversvømmelser ved store afstrømninger –
især om vinteren – med kvælstoffjernelse og tilbageholdelse af sand, herunder også fosfor.

Vandløbsrestaurering og -regulering skal sikre bedre forhold til afgræsning ved normale sommer-
vandstande og give bedre fysiske forhold i vandløbene, hvilket gavner vandmiljøet. Vandløbsre-
staureringen kombineres med udbygninger af projektområdets grøftesystem og med etablering af
fladvander, som giver mere vand i projektområdet.

Områdets drift - tilsyn.
Sand, der kommer fra oplandet og bliver transporteret især i Gudenåen, vil følge vandstrømmene i
projektområdet. Sandet kan aflejres forskellige steder i afvandingssystemet og det er vigtigt, at dette
vedligeholdes. Det er derfor nødvendigt med flere tilsyn. Lodsejer repræsentanter kan eventuel i
samarbejde med vandløbsmyndigheden gennemføre sådanne tilsyn, hvor vandløbene og alle hoved-
afvandingsanlæg i projektområdet tilses. Det skal sikres, at funktionen af afvandingsanlæggene,
optimeres til en god vandafledning i græsningssæsonen i såvel tørre som fugtige somre.


