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Projekt for genopretning af Gudenåen ved Vilholt Mølle – Resumé. 
 
Orbicon har for Skov- og Naturstyrelsen udarbejdet et projektforslag for genopretning af Gu-
denåen ved Vilholt Mølle. Dette notat er en sammenfatning af forslaget, som ønskes 
gennemført, og vil som sådan indgå som et bilag til et forslag til ændring af den eksisterende 
fredning for arealerne omkring Gudenå mellem Voervadsbro og Vilholt, Horsens Kommune, 
således at der åbnes mulighed for at gennemføre de nedenstående foranstaltninger. 
 
Vandløbet udformes i et sammenhængende forløb, der udligner det nuværende niveaufald på 
ca. 2,7 m over stemmeværket ved Vilholt Mølle. Vandløbet vil få karakter af et naturligt stryg 
med hurtigt strømmende vand. Dette er i øvrigt karakteristisk for større dele af Gudenåen 
mellem Voervadsbro og Mossø, herunder strækningen, der hyppigt benævnes ”Vilholt Stryget”, 
som er en ca. 900 m lang strækning beliggende ca. 1 km nedstrøms stemmeværket. ”Vilholt 
stryget” har et fald på ca. 3,5 ‰. 
 
Stemmeværket sløjfes, og fødekanalens funktion som vandtilførsel til turbineanlægget på Vil-
holt Mølle nedlægges, idet turbinen allerede er taget ud af drift.  
 
Den genoprettede vandløbsstrækning dimensioneres for Gudenåens samlede vandføring og ud-
formes således, at den dels sikrer en fremtidig faunapassage og muligheder for gydeområder, 
fiskeskjul mv., dels er passabel for kanosejlads. 
 
Den nye vandløbsstrækning etableres primært opstrøms stemmeværket, idet den starter knap 
500 m opstrøms, og den slutter ved det tidligere vadested ca. 100 m nedstrøms stemmevær-
ket. Bundhældningen på strækningen bliver ca. 3,3 ‰, svarende til de eksisterende forhold på 
det nedstrøms liggende ”Vilholt Stryg”. 
 
Genopretningen af Gudenå ved Vilholt Mølle omfatter følgende indgreb i selve vandløbet, ved 
de eksisterende omkring liggende tekniske anlæg samt i møllesøen og i mosen beliggende 
opstrøms stemmeværket: 
1. Tilretninger af vandløbet lige nedstrøms stemmeværket 
2. Fjernelse af stemmeværket 
3. Genopretning af vandløbet opstrøms stemmeværket 
4. Udvidelse af vandløbet nedstrøms det tidligere vadested 
5. Etablering af midlertidigt sandfang 
6. Bevarelse af fødekanal og bagkanal 
7. Anlæg af sø i Vilholt Mose 
8. Retableringen af terrænet i møllesøen 
9. Etablering af erstatningsbiotoper 
 
Der er vedlagt kortbilag, der viser positionen for ovennævnte punkt 1 – 8 (kortbilag 1), 
ligesom der er vedlagt kortbilag, der viser placering af de foreslåede erstatningsbiotoper 
(kortbilag 2). 
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1. Tilretninger af vandløbet nedstrøms stemmeværket 
Inden igangsætning af de egentlige anlægsarbejder foretages en forudgående sænkning af 
vandspejlet i Gudenåen. Vandspejlet sænkes ved gradvis åbning af stemmeværket indtil 
niveau med nuværende tærskelbund i kote ca. 28,50 m DVR90.  
 
Sænkningen forventes at skulle ske over en periode på mindst 1 måned. Herved reduceres 
materialevandringen fra den opstrøms del betragteligt, og de sedimenterede materialer spe-
cielt i vandløbssiderne afvandes, og bliver dermed lettere at håndtere ved opgravning/flytning. 
Dog forventes en del materialer ført til hølområdet umiddelbart nedstrøms stemmeværket, 
hvor en del vil aflejres. Dette har en positiv effekt, da det reducerer de samlede fyldmængder, 
der skal anvendes til opfyldning af hølområdet.  
 
Efter sænkning af vandspejlet gennemføres tilretninger af vandløbsstrækningen lige nedstrøms 
stemmeværket, således at der opnås samme dimensioner som for den opstrøms liggende 
strækning (se punkt 3). Hølområdet lige nedstrøms stemmeværket fyldes dog ikke i første 
omgang, da det skal udnyttes som sandfang under anlægsarbejderne opstrøms stemmevær-
ket. 
 
2. Fjernelse af stemmeværket 
Stemmeværket, der i øvrigt er i meget dårlig stand, nedbrydes helt, idet det fremtidige vand-
løbsprofil nedskæres relativt dybt i terrænet ved passagen af stemmeværket. Vandløbet får 
samme fysiske dimensioner som omtalt i punkt 3, og vandløbsbunden etableres ved stemme-
værket i kote 27,44 m DVR90. Betonslisken skal nødvendigvis opbrydes og fjernes til niveau 
mindst 0,3 - 0,4 m under vandløbsbund af hensyn til en passende bundsikring af vandløbet 
med sten og grus.  
 
3. Genopretning af vandløbet opstrøms stemmeværket 
Selve anlægsarbejderne omfatter et ca. 570 m langt forløb, der hovedsageligt placeres op-
strøms stemmeværket. Overgangen til det ny vandløbsprofil placeres ca. 480 m opstrøms 
stemmeværket, hvor den ny vandløbsbund indpasses i det eksisterende vandløb. En væsentlig 
del af den ny vandløbsstrækning vil passere den nuværende møllesø. De udførte vandløbsop-
målinger og tidligere videooptagelser indikerer, at der er en strømrende gennem møllesøen, 
som hovedsageligt forløber i vestsiden af søen. Denne strømrende følges så vidt muligt ved 
retablering af vandløbsprofilet. Vandløbet afsluttes ca. 90 m nedstrøms stemmeværket, hvor 
det overgår til det nuværende vandløbsprofil. 
 
Vandløbet etableres med så stor variation som muligt, således at naturlige forhold efterlignes. 
Vandløbets overordnede bundbredde er 15 m, anlægget på siderne vil variere men vil have et 
gennemsnit på 1:1,5, og vandløbets fald på den 570 m lange strækning vil variere mellem ca. 
2 og ca. 5 ‰ med et gennemsnit på 3,3 ‰. 
 
Der udlægges gydegrus på 2 - 4 delstrækninger. De anbefalede placeringer af gydeområder 
ses af kortbilag 1. De samlede grusmængder anslås til 800 - 900 m³, svarende til etablering af 
gydeområder på ca. 25 % af den projekterede vandløbsstrækning. 
 
Der indbygges ligeledes 2 - 4 hvileområder/pools. Disse etableres ved en lokal overuddybning 
af bunden med ca. 0,4 m ud mod en af vandløbssiderne i sving eller ca. midt i vandløbet på 
lige strækninger. Hvileområderne kan naturligt etableres nedstrøms gydeområderne. Der eta-
bleres stensikring umiddelbart opstrøms hvileområderne. 
 
Det er af stor vigtighed for mange fiskearter (herunder laksefisk), at der skabes stor variation i 
vandløbsprofilet, således at der er opvækstområder for alle størrelser/stadier af fisk, der op-
holder sig i vandløb, herunder at der etableres lavvandede områder med skjul, hvor fiskeyng-
len kan opholde sig og vokse til.  
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Derfor øges bredden af vandløbet på delstrækninger, så der dannes lavvandede partier i vand-
løbssiderne. Områderne tænkes primært placeret i området med møllesøen, hvor der er gode 
pladsforhold især på vandløbets østside. De foreslåede placeringer er vist som udposninger 
primært på vandløbets højre side (kortbilag 1). Områderne etableres således, at vanddybden 
vil være ca. 10 – ca. 30 cm ved normale afstrømningsforhold. 
 
Herudover etableres vandløbet med en svagt mæandrerende strømrende, hvor vanddybden 
ved alle afstrømningshændelser vil være mindst ca. 40 cm af hensyn til kanosejladsen. For-
holdene vil således ligne andre strækninger nær projektstrækningen, og forholdene for 
kanosejlads vil ikke være ringere end på det såkaldte ”Vilholt Stryg”. 
 
Da det er af stor vigtighed for plante- og dyrelivet på den genoprettede strækning, at der fin-
des så stor variation i de fysiske forhold som muligt, og da vandløbet ved sin dynamik kan om-
lejre bunden således, at kanosejlads lokalt ikke er mulig, skal det i den nye fredning være 
tilladt, at der i en periode på 5 år efter afslutning af de egentlige anlægsarbejder, kan 
gennemføres mindre tilretninger af den genoprettede strækning, herunder blandt andet 
tilretninger af vandløbsbunden, udlægning af gydegrus, flytning af større sten, samt etablering 
af strømrender, der muliggør kanosejlads.  
 
4. Udvidelse af vandløbet nedstrøms det tidligere vadested 
Da vandløbet nedstrøms stemmeværket har henlagt i en lang periode, hvor hovedparten af 
Gudenåens vandføring er ledt gennem turbinen, er der sket en indsnævring af vandløbet. Der-
for gennemføres der en udvidelse af vandløbet på strækningen frem til sammenløbet med bag-
kanalen. Udvidelsen vil give vandløbet samme dimensioner som omtalt under punkt 3, men 
faldet vil dog være mindre.  
 
På en strækning af ca. 60 m opdeles vandløbet i to parallelle forløb, der igen samles til ét 
hovedløb umiddelbart opstrøms tilløbet fra bagkanalen (kortbilag 1). De to løb etableres med 
dimensioner, der tilsammen udgør mindst samme tværsnitsareal som hovedløbet. Hensigten 
er, at der dannes en 10 - 15 m bred og ca. 60 m lang ø mellem de to vandløbsstykker i det 
relativt flade område nedstrøms det eksisterende stemmeværk, hvilket fremover vil give en 
naturlig variation på vandløbsstrækningen. På en strækning af ca. 50 m etableres en sten-
sikring på venstre side af det vestre løb til beskyttelse af en blotlagt skråning, der er af geo-
logisk og ornitologisk interesse. 
 
5. Etablering af midlertidigt sandfang 
Som omtalt under punkt 3 skal det eksisterende hølområde lige nedstrøms stemmeværket 
fungere som sandfang i anlægsperioden. Det er dog næppe sandsynligt, at dette område vil 
kunne tilbageholde al det transporterede sediment, og derfor etableres der et midlertidigt 
sandfang ca. 300 m nedstrøms stemmeværket. Sandfanget påregnes højst at være i drift i de 
5 år efter de egentlige anlægsarbejders afslutning, hvor der kan gennemføres mindre tilretnin-
ger af den genoprettede vandløbsstrækning.  
 
Sandfanget kan ikke placeres længere nedstrøms, idet Gudenåen på strækningen fra ca. st. 
21500 (godt 400 m nedstrøms stemmeværket) og nedstrøms mod Mossø er A-målsat, og eta-
blering og drift af et sandfang på denne strækning vil ikke være forenelig med den høje mål-
sætning. 
 
Sandfanget placeres fysisk således, at der er adgang for opgravning af sandmaterialer fra 
fanget fra Højlundvej. Sandfanget udgraves i eksisterende vandløbsbund ved en overuddyb-
ning på ca. 1,0 m over en ca. 100 m lang strækning. Sandfangets bredde skal være ca. 10 - 
15 m, idet større bredde vil vanskeliggøre oprensning. De opgravede materialer indbygges i 
hølområdet nedstrøms stemmeværket, såfremt de er indbygningsegnede, alternativt fjernes 
de fra området.  
 

Side 3 af 6 



6. Bevaring af fødekanal og bagkanal 
Fødekanalen er et vigtigt element i den kulturhistoriske fortælling, hvorfor den bevares. Dette 
kan dog ikke gennemføres uden tekniske afværgeforanstaltninger, der samtidigt vil sikre møl-
lebygningens stabilitet. Forbindelsen mellem Gudenåen og fødekanalen afbrydes ved etablering 
af en dæmning, der sikrer et fremtidigt vanddækket område, som fastholder indtrykket af den 
oprindelige fødekanal. 
 
Dæmningen udlægges ud for vandløbet i en position, der svarer til stemmeværkets, og forlø-
ber ca. 40 m mod syd, parallelt med Gudenåen, således at der dannes en ca. 200 m lang 
sammenhængende vandflade. Dæmningen etableres ved indbygning af opgravede materialer. 
Dæmningen føres op til en kronekote på mindst 31,00 m DVR90 og udformes i øvrigt, således 
at den udgør en naturlig forbindelse med terrænet, herunder at den kommer til at danne en 
naturlig afgrænsning af terrænet ned mod østsiden af det fremtidige forløb af Gudenåen. 
 
Den eksisterende indgang til møllebygningens turbinekammer lukkes ved udstøbning af en tæt 
lukning i frontmuren mod fødekanalen.  
 
Da vandtilstrømningen fra åen til fødekanalen afskæres, vil vandspejlet i fødekanalen falde på 
grund af grundvandsudsivning og fordampning. For udligning af vandtabet etableres en føde-
pumpe i en pumpebrønd i vandløbet umiddelbart i nærheden af det eksisterende stemme-
værks højre fløjmur. Fra brønden etableres en nedgravet rørforbindelse til fødekanalens op-
strøms ende. Der påregnes en nødvendig pumpekapacitet på minimum ca. 5 l/sek.  
 
Efter retableringen af den ny vandløbsstrækning stoppes også udløbet fra møllebygningens 
turbinekammer. Strækningen mellem møllebygningen og udløbet i Gudenåen er ca. 70 m lang, 
og den vil efterfølgende fremstå som en langstrakt pool med stillestående vand i niveau med 
åens vandspejl. Efter retableringen af vandløbsstrækningen vil vandudskiftningen i bagkanalen 
blive begrænset til en diffus grundvandstilstrømning samt den udskiftning af åvand, der sker 
på grund af vandspejlsvariationerne i Gudenåen.  
 
7. Anlæg af sø i Vilholt Mose 
Projektet vil medføre en vandspejlssænkning på strækningen opstrøms stemmeværket. Vand-
spejlssænkningen vil være størst lige opstrøms stemmeværket, og projektets påvirkning af 
vandstanden vil først være helt ophørt ved den hydrometriske målestation, der er placeret ca. 
500 m opstrøms Voervadsbro. Sænkningen af vandspejlet vil afhænge af vandløbets vand-
føring. Ved normale sommer og vinter vandføringer vil sænkningen lige opstrøms stemmevær-
ket være ca. 1,0 - 1,8 m, mens den ud for Vilholt Mose, der er beliggende ca. 200 m opstrøms 
stemmeværket vil være 0,7 – 1,5 m. Dette vil medføre en betydelig afvanding af mosen, hvor-
for det er aftalt med lodsejeren, at der etableres en ca. 2.800 m² stor sø i området. Søen ind-
går ligeledes som et element i de erstatningsbiotoper, der generelt etableres i området om-
kring møllen (se punkt 9).  
 
Søen udgraves midt på mosearealet, så der bliver en ca. 15 m bred bræmme mellem det 
fremtidige søvandspejl og en eksisterende række af træer langs vejen. Søen vil få et vand-
spejlsareal på ca. 2.800 m² i kote ca. 29,0 m DVR90. Søen anlægges med en maksimumsdyb-
de på ca. 1,5 m med dybeste punkt i kote ca. 27,5 m DVR90 og med et gennemsnitligt anlæg 
på 1:5. I den nordlige og østlige del af søen etableres lavvandede områder med et varierende 
anlæg på ca. 1:5 til 1:15. 
 
Det afgravede materiale udsættes i den gamle møllesø på et ca. 6.000 m² stort område langs 
østsiden af den genoprettede Gudenå. Jorddeponering kan først ske et par måneder efter, at 
stemmeværket ved Vilholt Mølle er fjernet. Den afgravede jord fra den nye sø i Vilholt Mose vil 
hovedsageligt bestå af vandfyldt organisk materiale, da mosen er dannet i en lavning ved 
gradvis tilgroning med hængesæk. Hængesækken er nu under tilgroning med træer og buske, 
som holdes nede ved jævnlige rydninger. 
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Før etableringen af stemmeværket ved Vilholt Mølle var der eng, hvor den østlige del af mølle-
søen ligger i dag. Materialet i møllesøen er hovedsageligt plantevegetation og slam, og dette 
materiale forventes at ville synke yderligere sammen. Det vurderes, at der på dette tidspunkt 
vil være 0,5 – 1,0 m til fast bund. Når der er gået nogle måneder lægges materialet fra søen i 
Vilholt Mose ud i den tidligere møllesø i et ca. 0,9 m tykt lag. Det forventes, at materialet vil 
konsolideres og sluthævningen af terrænet i området vil være væsentligt mindre end 0,9 m. 
Inden deponering af den afgravede jord anlægges der en kørevej ud i deponeringsområdet. 
 
Såfremt der ikke kan gives tilladelse til at udlægge jorden i møllesøen, fjernes jorden fra 
området, hvilket dog vurderes meget bekosteligt. 
 
8 Retablering af terrænet i møllesøen 
Etableringen af stemmeværket ved Vilholt mølle har medført, at der er dannet en ca. 250 m 
lang møllesø. Her løber Gudenåen i et 20 - 30 m bredt strømleje gennem møllesøens vestlige 
side. Væsentlige dele af møllesøens østlige side er i dag stort set fyldt op med materiale trans-
porteret i Gudenåen, og dette materiale har dannet grundlag for dannelse af store grødeøer, 
der nogle steder virker meget kompakte, mens der andre steder er frit vandspejl mellem 
øerne. Grødeøerne dækker nu et areal, der svarer til mere end halvdelen af møllesøens 
oprindelige areal. 
 
Ved projektets gennemførelse sænkes Gudenåens vandstand ved middelvandføringer med 
mellem ca. 110 og 190 cm på strækningen gennem møllesøen. Dette vil accelerere den 
igangværende tilgroning betydeligt, således at møllesøen ret hurtigt vil ændre karakter. 
Grødeøerne vil synke fuldstændigt sammen, og terrænet vil være lavt langs østsiden af 
vandløbet. Udsætningen af jorden fra søen i Vilholt Mose vil imidlertid gøre det muligt at 
retablere en skrånende eng ned mod vandløbet.  
 
På østsiden af den retablerede Gudenå etableres en mindre terrænhævning, således at det er 
muligt at stå af på vandløbssiden fra en kano og eventuelt forcere skråningen til fods, hvis der 
skulle være behov for det. Området ved den tidligere møllesø vil i en årrække fremover frem-
stå som meget blødt område, hvor passage til fods kan være meget vanskellig.  
 
Som omtalt under punkt 7, anvendes en betydelig del af arealet med grødeøer som udsæt-
ningsområde for opgravet jord ved etablering af søen i Vilholt Mose. 
 
9. Erstatningsbiotoper 
Ved projektets gennemførelse forsvinder større arealer med stillestående og langsomt flydende 
vand, som bliver erstattet af en egentlig vandløbsstrækning med ret kraftigt strømmende 
vand. De stillestående vandflader er vigtige fourageringsområder for damflagermusen, der 
indgår i udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 48, hvori hele projektområdet er belig-
gende.  
 
Vejle Amt har som et led i myndighedsbehandlingen gennemført en VVM-screening af projektet 
i august 2006. Amtet vurderede, at der ikke er miljøeffekter, som er så væsentlige, at der ud-
løses krav om VVM. Dette er blandt andet begrundet med, at der i forbindelse med projektgen-
nemførelsen etableres mindst ca. 12.000 m² erstatningsbiotoper med frit stillestående vand-
spejl, hvortil skal lægges den ca. 2.800 m² store sø i mosen ved Vilholt. Det vil sige, at der 
skal etableres i alt mindst ca. 14.800 m² åben vandflade. 
 
Damflagermus kan på fouragering flyve op til 10 km på et togt. Dette giver damflagermusen 
mulighed for at nå flere store søområder fra Vilholt. Der etableres alligevel erstatningsbiotoper, 
da de kan være vigtige for eventuelle ynglebestande nær møllen, og de vil også give flere fou-
rageringsmuligheder uanset vind og vejr.  
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På denne baggrund er der udvalgt 10 egnede lokaliteter beliggende i en afstand fra Vilholt 
Mølle på mindre end ca. 2 km. 5 af disse lokaliteter ligger uden for Gudenåfredningen. Hertil 
skal lægges vandhullet i mosen ved Vilholt Mølle (lokalitet 10), som ligger inden for frednin-
gen.  
 
Arbejdet med at finde erstatningsbiotoper er forløbet positivt, idet der allerede er indgået 3 
årige aftaler med lodsejerne på 9 ud af 11 lokaliteter. En lokalitet (Fåresø, lokalitet nr. 4) 
udgår på grund af nærhed til bygninger, der kan blive påvirket ved vandstandshævningen. For 
en anden lokalitet (nr. 5.) foreligger der p.t. kun en mundtlig aftale. Der foreligger således 
aftaler om etablering af i alt ca. 14.500 m² erstatningsbiotoper, hvilket stort set lever op til 
kravet i Vejle Amts VVM-screening på ca. 14.800 m². Det forventes dog, at der ligeledes kan 
indgås skriftlig aftale med lodsejeren ved lokalitet nr. 5, og i givet fald vil der kunne etableres i 
alt ca. 18.400 m² erstatningsbiotoper. Såfremt aftalen med lodsejeren af lokalitet nr. 5 mod 
forventning ikke kan opnås, kan der gennemføres mindre udvidelser af en eller flere af de 
øvrige lokaliteter, således at kravet på 14.800 m² under alle omstændigheder kan opfyldes. 
 
Der arbejdes på, at de 5 lokaliteter (nr. 5 - 9), der ligger uden for fredningen, etableres i 
2007, således at de kan ligge klar, når de stillestående vandflader i området fjernes ved 
projektgennemførelsen. Det er vigtigt, at disse vandhuller opfattes som en del af de samlede 
erstatningsbiotoper ved projektgennemførelsen, således at der ikke stilles krav om yderligere 
vandhuller i forbindelse med gennemførelse af vandløbsprojektet. 
 
Lokalitet nr. 10 (søen i Vilholt Mose) etableres som en del af det samlede vandløbsprojekt, 
mens etableringen af de resterende 4 lokaliteter (nr. 1 – 3 og nr. 11) søges etableret inden 
projektgennemførelsen efter ansøgning om dispensation i henhold til den gældende fredning.  
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