
Klimatilpasning i 
Gudenådalen

Vandløbslauget GST



Hvem er vi

Vandløbslauget GST er et lodsejerlaug bestående af 60 direkte lodsejere 
bosiddende mellem Silkeborg og Tange Sø

Herudover 2 grundejerforeninger bosiddende ved Silkeborg Langsø og 
ved Gudenåen

Vandløbslauget har eksisteret siden efteråret 2009

Vores mission er at kæmpe for, at de erhvervsmæssige og rekreative 
muligheder vi kendte fra før 2008 bliver genskabt og opretholdt

Mit navn er Niels Toft og jeg er bestyrelsesmedlem i vandløbslauget GST



Hvad kæmper vi med

Gennemsnitlig sommervandstand er steget ca. 60 cm

Marker og haver bliver oversvømmet i lange perioder om sommeren

Kældre bliver vandskadet

Engarealer gror til i lysesiv og pil

Færdsel langs åen har i lange perioder været umuliggjort

Markdræn bliver ødelagt med deraf følgende udbyttetab

Landbrugsjord må tages ud af driften

Naturen bliver forarmet





Nyt udkast til regulativ 2018

at der kan skæres grøde 2 gange i grødeskæringssæsonen i en 10 m 
bred strømrende på hele den regulativomfattede strækning af 

Gudenåen. Gennem Sminge Sø og Tange Sø videreføres den 
nuværende strømrende på 20 meter.

Der skal være mulighed for en ekstraordinær grødeskæring fastlagt 
ved objektive kriterier for, hvornår en sådan ekstraordinær 

grødeskæring bør finde sted.

Den besluttede grødeskæringspraksis skal evalueres efter 3 års virke i 
forhold til effekten på vandstand og vandplanter.











Gennemsnitlige klimafaktorer 2021-50 i forhold til 1961-1990 ved 100 års 
maksimumafstrømning udgivet af GEUS
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Hvad bringer fremtiden set fra vandløbslaugets side

Stillingtagen til spærring ved Tangeværket

Klimaaftale må forventes at ende ud med multifunktionel jordfordeling

Ny vandløbslov som tager hensyn til klimaændringer og formentlig en 
klimaaftale

Nyt regulativ for hele gudenåsystemet med helhedshensyn som 
beskrevet i Høegh rapporten


