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OPGAVEN

Silkeborg Kommune har i mail af 27. maj 2014 anmodet Grontmij om, via et kort notat,
at udtale sig om mulighederne for øget grødeskæring (øget frekvens, øget skærebredde og mulighed for tillempninger af skæring) i Gudenåen nedstrøms Silkeborg.
Notatet udarbejdes ud fra et biologisk fagligt synspunkt og på grundlag af allerede udarbejdede notater (Ref. 4, Ref. 5, Ref. 6, Ref. 17, Ref. 23), samt gældende lovgivning,
herunder vandløbsloven og specifikt habitatbekendtgørelsen (Ref. 35, Ref. 28).
Silkeborg Kommune har ønsket svar på følgende punkter, der bl.a. tager ophav i et juridisk notat udarbejdet for Silkeborg Kommune (Ref. 24):
·

·

Silkeborg Kommune ønsker afprøvet, om en faglig vurdering i dag kan føre til
ændrede konklusioner i forhold til de konklusioner, Orbicon præsenterede i notat fra 2010 (Ref. 6).
Silkeborg Kommune ønsker også belyst, om, og i givet fald hvilke muligheder,
der er for andre former for intensiveret vandløbsvedligeholdelse inden for gældende regulativ, habitatbestemmelser mv.

Grontmij har udarbejdet en foreløbig skrivelse, fremsendt til Silkeborg Kommune d. 11.
juli 2014, som nu suppleres, og udgør den endelige afrapportering.
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INDLEDNING

Gudenåen nedstrøms Silkeborg udgør en stor del af habitatområde H45 Gudenåen og
Gjern Bakker (Ref. 10, Ref. 12, Ref. 13) inden for den strækning, der her behandles,
nemlig fra udløbet af Silkeborg Langsø til Kongensbro.

Figur 2-1. Gudenåen fra Silkeborg til Kongensbro med angivelse af udbredelsen af habitatområdet.

Udpegningsgrundlaget fremgår af figur 2-2. Af særlig interesse for dette notat er naturtype
3260 - Vandløb med vandplanter.
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Figur 2-2. Udpegningsgrundlag for habitatområde H45, samt angivelse af areal/forekomst.

Grødeskæring på strækningen sker med ophav i gældende regulativ for Gudenåen
(Ref. 1, Ref. 2, Ref. 3). Af dette fremgår overordnet, at der kan ske grødeskæring én
gang årligt, mellem d. 15. juni og 1. august, i en skærebredde på 7 meter, såfremt der
vurderes et behov for dette.
Der ud over åbner regulativet mulighed for, at vandløbsmyndigheden, efter en konkret
vurdering, kan iværksætte supplerende vedligeholdelse, som dog i tillægsregulativet er
begrænset til visse tilfælde, herunder oversvømmelse (Ref. 3).
Gentagne opmålinger, senest i 2014, viser ikke overskridelser, der kan give ophav til
egentlig oprensning (Ref. 23).
Silkeborg Kommune har i 2010 ændret på praksis vedr. grødeskæring, efter at der i en
årrække (siden 1999) ikke har været skåret grøde på strækningen. I perioden uden
grødeskæring havde den i forvejen veludviklede og diverse undervandsvegetation,
fået mulighed for, uden fysisk påvirkning, at udvikles yderligere og sjældne arter var
blevet mere talrige.
I forbindelse med den ændrede praksis vurderede kommunen, at det af hensyn til administrationspraksis på området var nødvendigt med en dispensation (jf. lovens §65)
fra naturbeskyttelseslovens §3, for at igangsætte én årlig grødeskæring jf. regulativets
bestemmelser. Kommunen vurderede des følgende, at der var tale om en tilstandsændring.
Samtidig anførte kommunen i forbindelse med konsekvensvurderingen, at ”…vurderer
umiddelbart, at grødeskæring kunne påvirke naturtypen ”vandløb med vandplanter”
negativt. ”. Konsekvensvurderingen konkludere vedr. vandløb med vandplanter, at ”en
enkelt grødeskæring i en bredde af 7 m ikke vil påvirke naturtypen negativt”.
Efterfølgende henvendte Silkeborg Kommune sig til Naturstyrelsen med ønsket om en
udtalelse vedr. mulighed for én yderligere grødeskæring og en vurdering af en sådan
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grødeskærings påvirkning af habitatområdet. Da der ikke forelå tilstrækkelige forudsætninger for en sådan udtalelse, blev sagen henlagt (Ref. 8).
I 2012 blev der i Natur- og Miljøklagenævnet truffet afgørelse om at Silkeborg kommunes vedligeholdelse af Gudenåen, med én årlig grødeskæring var i overensstemmelse
med regulativet og vandløbsloven (Ref. 49). Der blev ikke taget stilling til lovligheden i
forhold til øvrig lovgivning.
I 2014 har Silkeborg Kommune fremsendt en fornyet anmodning om udtalelse til Naturstyrelsen vedr. mulighed for øget grødeskæring (Ref. 18). Samtidig har kommunen
lavet et udkast til en dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 (Ref. 15). Der er ikke
i forbindelse med dispensationen lavet den fornødne Natura 2000 konsekvensvurdering.
Kommunen oplyser i dispensationen, at det er hensigten, at kommunen som kompensation for den øgede grødeskæring, vil iværksætte et efterfølgende tilsyn med udviklingen i naturtilstanden.
Naturstyrelsen har d. 10. juli 2014 svaret, at den ikke på det foreliggende grundlag,
kan udtale sig om muligheden for fravigelse beskyttelsen, da der dels ikke er udarbejdet en konsekvensvurdering, dels ikke fremsendt en fornøden redegørelse over alternativer og årsager til fravigelse (Ref. 50). Naturstyrelsen mener desuden at henvisningen til de kompenserende foranstaltninger er en misforståelse, da der som kompensation ikke kan foreslås en monitering.
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