Notat om formidling
ved Vestbirk Vandkraftværk og Bryrupbane-stien
– et eksempel på et ubemandet
formidlingscenter ved Gudenåen

Oktober 2014
1

Indholdsfortegnelse

Baggrund

Baggrund

2

Et ubemandet formidlingscenter
og et krydsningspunkt ved Gudenåen

Forslag om formidlingsophæng ved
Vestbirk Vandkraftværk

8

3

Frilægning af jernbanebroen

5

Forslag om formidlingsophæng
ved jernbanebroen

9

Kort offentlige arealer

6

Øvrig formidling

9

Nuværende formidlingsindsats

7

Vestbirk Vandkraftværk

Overskrifter for formidlingsindholdet

11

Skitse til fordeling af formidlingsindholdet

12

Forsidebillede:
Jernbanebroen ved Bryrupbanestien

Der er gennemført et GudenaaPartnerskab om
scenarier for Vestbirk Vandkraftværks fremtid og på
denne baggrund blev det besluttet, at:
1. Etablere et formidlingsprojekt under
OplevGudenaa med det formål at indrette
et ubemandet formidlingscenter med
udgangspunkt i den eksisterende formidling
ved Vestbirk Vandkraftværk og koblet til ny
formidling ved Bryrupbane-broen
2. Sammensætte et nyt partnerskab, der arbejder
med tilgængelighed og ny formidling i f.eks.
kraftværket
Oversigtligt er der allerede en del formidling i området, som er beskrevet yderligere på side 7:
Ved Vestbirk Vandkraftværk blev der i 2001 åbnet
en udstillingspavillon med 6 store plancher, der
fortæller om Vestbirk Vandkraftværk og området,
hvor vandkraftværket ligger. Endvidere er der nær
kraftværket og udstillingspavillonen etableret en
udstilling af en af de oprindelige Francis-turbiner fra
værket med en forklarende planche i A3.
Ved den offentlige parkeringsplads tilknyttet kraftværket ved Søvejen er der opstillet et højskilt, der
oversigtsligt forklarer gæsterne, hvordan man kommer frem til kraftværket ad stien langs kanalen.
I forbindelse med renoveringen af Naturstien
Horsens-Silkeborg blev der i 2001 opsat en A3informationstavle om den gamle jernbanebro fra
1899, og der blev udgivet en folder om naturstien.
Dette oplæg om indretning af et ubemandet formidlingscenter tager udgangspunkt i den eksisterende
formidling.
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Et ubemandet formidlingscenter og et
krydsningspunkt ved Gudenåen
OplevGudenaa har bl.a. udgivet publikationerne
”De gode historier om Gudenåen – anbefalinger
om formidling” og ”Sejladsoplevelser på Gudenåen
– Vandvejen”. Sidstnævnte er i realiteten et partnerskab, der er etableret på initiativ af Gudenåkomiteen.
I både den eksisterende og i en ny formidling af
Gudenåen arbejder OplevGudenaa ifølge ”De gode
historier om Gudenåen” overordnet med 4 fysiske
formidlingsniveauer. Disse niveauer skal ikke opfattes statisk, men kan ændre sig over tid og efter den
energi, der knyttes lokalt til udviklingsopgaver:
1.
2.
3.
4.

Bemandet formidlingscenter
Ubemandet formidlingscenter
Formidlingslokalitet med faciliteter
Formidlingspunkt

Formidlingen ved et ubemandet formidlingscenter
kan typisk omfatte:
1. Udstillede genstande med formidling /
tableauer
2. A1-højskilte eller plancheudstilling
De ubemandede formidlingscentre er typisk opsat
ved lokaliteter, der er indrettet med henblik historiefortælling – her er typisk f.eks. også en P-plads,
madpakkerum, toilet etc. Vestbirk Vandkraftværk
betragtes som et ubemandet formidlingscenter.
Partnerskabet om ”Sejladsoplevelser på Gudenåen
udpeger en række Gudenå krydsningspunkter, som
en anbefalet fremtidig fordeling af en række ”kva-
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litets-faciliteter” langs Gudenåen, hvortil først og
fremmest de sejlende, men også andre brugergrupper har let adgang, og hvor man kan forvente at
møde gode faciliteter til ophold, oplevelser og evt.
overnatning. Vestbirk Vandkraftværk opfattes også
som et GudenåKrydsningspunkt.
Partnerskabet anbefaler, at et GudenåKrydsningspunkt indeholder følgende elementer afhængig af
lokalitetens beliggenhed og naturbeskyttelsesinteresser:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Gode adgangsforhold for sejlende, gående,
cyklende og kørende
Universelt tilgængelige faciliteter
Sikre og robuste faciliteter for de sejlende
i form af bro, bolværk og/eller kanoisætningssted
P-plads med plads til opbevaring af kanoer
eller kajakker for natten, borde/bænke-sæt
Robust handicapvenligt toilet – f.eks. med ”stålindmad” aht. til rengøring og brugervenlighed
Infotavler, der fortæller:
• hvor er jeg? – oversigtskort med indkøbsog transportmuligheder
• hvad må og kan jeg? – regler og 		
anvisninger
• den gode historie om stedet og nærmeste
oplevelsesmuligheder
Madpakkehus med læ og plads til min. 12
personer
Adgang til drikkevand
Affaldsspande
Bagagebokse
Adgang til elektricitet – som minimum til
opladning af smartphones etc.
Evt. overnatningsmulighed i form af teltplads
og/eller sheltere.

Opfatter man Vestbirk Vandkraftværk og jernbanebroen som to sider af samme sag – hvilket vil give
god mening i både et natur- og et kulturhistorisk
perspektiv – så bør en ny formidling tage udgangspunkt i de ovennævnte overvejelser, så formidlingen på sigt samlet vil kunne udfylde forventningerne til et ubemandet formidlingscenter ved et
GudenåKrydsningspunkt.
Dele af denne opgave vil blive henlagt til det nye
partnerskab, der arbejder med tilgængelighed og ny
formidling i f.eks. kraftværket.
Arbejdet med at opsætte formidling ved jernbanebroen og om-møblere den eksisterende formidling

ved Vestbirk Vandkraftvæk i et Gudenå-perspektiv
kan derfor betragtes som én opgave, der skal ses
i et helhedsperspektiv, hvor den ene formidling
referer til den anden og omvendt. Der vil selvsagt
ikke være mulighed for den sejlende trafik på
Gudenåen at opnå direkte kontakt til formidlingen
ved banestien, men fra opholdsområdet Vestbirk
Vandkraftværk kan kano- og kajaksejlende kunne
bevæge sig til fods over til jernbanebroen og få
denne oplevelse med i en tur ad åen.
Helt generelt er det ønsket om formidling langs
Gudenåen, at der også opsættes oversættelser på
minimum tysk og engelsk af resumeer af tavlerne
indhold.

Jernbanebroen fra 1899 over Gudenåens hovedløb – blev i 1930 indlejret i en grusdæmning.
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Frilægningen af jernbanebroen
Da Horsens Kommune i 2013 fik mulighed for at
afdække jernbanebroen fra 1899 blev der etableret
en midlertidig parkering ved Vestbirkvej samt en

midlertidig sti frem til arbejdspladsen, hvor der blev
etableret et publikumsområde med borde/bænkesæt og information om projektet.
Naturstien og den oprindelige P-plads ved Vestbirk
vej blev afspærret for almindelig rekreativ færdsel,

Projektet med at fritlægge jernbanebroen og forsyne den med et nyt brodæk står klar i november 2014

der har fået omkørsel ad Søvejen og Vestbirkvej,
indtil banestien igen kan åbnes.
Al eksisterende formidling på nær infotavle ved den
midlertidige parkeringsplads er placeret på Naturstyrelsens arealer, og skal derfor som udgangspunkt overholde Naturstyrelsens skiltedesign.
Det ligger også i tråd med anbefalingerne fra
OplevGudenaa, som anvender Naturstyrelsens
skiltedesign i signalfarver. Horsens Kommune har
indtil videre tilsluttet sig denne praksis i formidlingssamarbejder i Søhøjlandet, hvilket også omfatter
området ved Vestbirk Vandkraftværk.
Ifølge projektbeskrivelsen frilægges gitterbroen
og restaureres så den fremstår så oprindelig som
muligt. Da den gamle jernbanestrækning i dag anvendes som rekreativ rute, indrettes broen med et
brodække, så den fortsat kan fungere som gangsti.
På østsiden af asfaltstien indrettes en ride- og
gangsti, der fører ned til åen, hvor der etableres et
vadested for ridende, og på nordsiden af Gudenåen
opstilles infotavle.
Jorden fra dæmningen deponeres langs asfaltstien
på de arealer, den oprindelig stammer fra. Deponiet
indpasses i terrænet og asfaltstien genetableres
med et fald, der tilpasses den noget lavere beliggende bro.
Den frilagte vandløbsbund forbindes med den
upåvirkede vandløbsbund hhv. op- og nedstrøms
projektområdet, og bundmaterialet på strækningen
får en sammensætning magen til den naturlige. Ved
vadested benyttes egnet materiale. Herved skabes der fuld faunapassage i hele den oprindelige
Gudenås profil.
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Kort over offentlige arealer
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Nuværende formidlingsindsats

Højskilt ved
parkeringspladsen
ved Søvejen - den
eneste officielle
adgangsvej til
vandkraftværket
for publikum

Ved Vestbirk Vandkraftværk er der opsat en formidlingspavillon med en plancheudstilling om vandkraften i Gudenåen. Vandkraften er gennem tiden
anvendt til bl.a. vandmøller og den nærliggende
klædefabrik Vestbirk Garn- og Trikotagefabrik, som
påbegyndte sin produktion i 1852.
Adgangs- og parkeringsforholdene til vandkraftværket er vanskelige, da man dels skal gå langt
og dels ikke kan fokusere på tilgængelighed. Som
en væsentlig del af partnerskabets aktiviteter, skal
der fokuseres på at skabe bedre tilgængelighed, så
flere besøgende kan få glæde af de kulturhistoriske
værdier, som værket repræsenterer.

Francis-turbine
Du står foran den ene af de 2 dobbelte Francis-turbiner, der blev
taget i drift i 1924.
Når vandet strømmer ind gennem
lede-skovlene og rammer løbehjulene i turbinen, drejer akslen rundt.
Da akslen er forbundet med generatorens rotor, drejer denne lige-

ledes rundt og elektriciteten produceres.
Jo mere vand, der strømmer
gennem turbinen, jo mere kraft
overføres til generatoren og jo
mere elektricitet produceres. Når
der passerer 8 m3 vand gennem
turbinen i sekundet, yder anlægget

600 kW (kilo-watt) eller 815
hestekræfter.

You are standing in front of one of the two
Twin Francis Turbines that were in use between
1924-1988. The more water streaming through the
turbine meant the more power that could be transferred to the generator and the more electricity that
was produced. With the passage of 8 cubic metres
per second through the turbine, 600 kilowatts or
815 horsepower was produced by the machinery.

Formidlingstavle ved turbine bag
udstillingspavillonen.
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Fischer

Eksempel på en af 8 formidlingsplancher i udstillingspavillonen ved
Vestbirk Vandkraftværk.

7

In 1851 Christi
an
Fischer built
Im Jahre 1851
a
knitwear factorywool and
errichtete
Christian
beside
Fischer eine
Christian
Gudenå. In
Fischer richtte
Garnund Trikota
1855
in 1851 een
genfabrik
added a hosier Fischer
am
garen – en
Fluß Guden
y works.
cotfabriek
triå. 1872 hatte
1872 the
op bij de
die Fabrik
factory had In
rivier
de Guden
42 Angestellte
42
employees
å. In 1855
und die Masch
and a millwh
breidde Fische
inen wurde
in Gudenå
eel
r uit met een
von einem
n
drove all the
werkplaats
Mühlenrad
machines.
waar
angetrieben.
Fische
gebreid werde kousen
Fischer baute
workers house r built
direkt bei
s beside the
had de fabriek n. In 1872
der Fabrik
factory and
Arbeiterwoh
42 werkalso furnish
nemers. De
nungen, und
ed
rooms in
machines
richtete in
the factory
werden aange
der Fabrik
itself.
Three of the
dreven door
auch
Zimmer ein.
worke
een
molenrad
Drei der
still exist althou rs houses
in de Guden
Arbeiterwoh
å.
Vlak naast
nungen bestetotally conve gh they are
de
hen immer
rted.
bouwde Fischefabriek
noch, sind
In 1888 Fische
aber
r arbeiderstark umgeb
swoningen,
r sold the
aut.
factory that
maar ook
1888 verkau
at that time
in
de fabriek
about 80
fte Fischer
zelf richtte
die Fabrik
employees. had
hij
kamers in.
, die
In 1914 the
Drie arbeid
80 Angestellte zu der Zeit
erswoningen
hatte.
Factory amalg Vestbirk
bestaan nog
1914 fusion
amated with
steeds,
al
three other
zijn ze helem
Vestbirk Fabrik ierte die
Jutland knitwe
aal
verbouwd.
factories and
ar
anderen jütisch mit vier
from then
Toen Fische
the factory
on
Trikotagenfab en
specialized
fabriek verkoc r in 1888 de
riken.
in
the produ
ht
Hiernach
ction of underca. 80 medew waren er
spezialisierte
wear.
erkers
sich
die Fabrik
in der
In 1914 fuseer .
In January
lung von Unterw Herstelde de
1920 the
fabriek van
factory buildin
äsche.
Vestbirk met
Im Januar
gs burned
vier andere
1920 branndown
while the
Jutlandse
ten die Fabrik
other buildin
tricotfabriek
gebäude niegs
were saved.
en. Hierna
der, währe
specialiseerde de
nd die übrige
From 1903fabriek zich
Gebäude
n
in
het maken
gerettet
Vestbirk Factor 1904 the
van onderg
Vestbirk Fabrik wurden.
y was the
oed.
In januari
scene of an
wurde
van het jaar
von 1903unusually
1920 brandd
1904 von
long
strike lasting
einem
e de fabriek
ungewöhnlic
for
De overig
af.
hen langen
workers wante a year. The
e gebouwen
Streik, der
bleven gespaa
1 Jahr dauert
tor to reach d the direcrd.
e,
heimgesucht
agreement
De fabriek
. Die Arbeit
with
the Danish
van Vestbi
wollten, daß
er
Textile Union
was van 1903
rk
der Direkt
The strike
.
or
einen Tarifve
was
de thuisbasis tot 1904
rtrag mit dem
hopeless and however
van een
Dänischen
it was not
ongewoon
Textila
until 1916
lange staking
verband eingeh rbeiterthat
van één jaar.
with the Danishagreement
en sollte.
De
Der
arbeid
Streik
Textile
ers
wilden dat
war
Union was
de
im Jahre 1916 nutzlos. Erst
reached.
overeenkoms directeur een
wurde mit
From 1897
t ondertekendem Texstil
to 1924 a
de met de
arbeiterforbu
“meadow
Deens
ein Tarifve
nd
irrigati
ging van textiel e verenirtrag eingeg
existed beside on system”
angen.
arbeiders.
the factory
De staking
Water was
.
leverde desalchannelled
Von 1897
niettemin
bis 1924
through an
niets op. Pas
gab es bei
ingenious
in
1916 werd
der Fabrik
canal
system to
er een overeeine „Weid
the meado
enkomst geslote
enbewässeru
ws
west of the
sanlag
ngn
met de
river by means
e“. Westli
arbeidersver
of a dam
eniging.
Flusses wurde ch des
across Guden
Van 1897
å.
From here
tot 1924 was
mittels einem das Wasser
the water
er een “weila
was
Damm über
then chann
nd-irrigatiesy
den Fluß
elled over
steem” bij
und durch
to the
eastern side
de fabriek
eine
sinnvolle
of
. Door
middel van
Kanalanlage
an “aqueduct”. the river on
een dam in
auf
die Weide
rivier werd
de
n geleitet.
The water
het water
Von
hier wurde
irrigation
via
een ingew
das Wasse
system was
ikkeld kanaa
r
in einem
discontinued
lsysteem naar
„Aquädukt“
when the
de
über
weilan
den Fluß
waterp
den
op de westel
zur östlich
tion was built.. ower staen Seite
ijke oever
weitergeleite
geleid. Vanaf
t.
daar
Die Bewäs
werd het
water via
serungsanlag
een “aqua
wurde stillgel
e
duct”
verder over
egt, als das
de rivier verWasserkraftw
voerd naar
erk gebau
de oostelijke
t
wurde.
oever.

13
9

Turbinen blev taget ud af drift i
1988 efter en brand i generatoren.
Som afløser for francis-turbineanlægget blev der installeret et ny
højeffektivt kaplanturbineanlæg.

Sie stehen vor einer der zwei doppelten
Francis-Turbinen, die in der Zeit von 1924 bis1988
in Betrieb waren. Je mehr Wasser durch die Turbinen strömte, desto größere Kraft konnte auf die
Generatoren übertragen und desto mehr Strom
gewonnen werden. Durchflossen beispielsweise
8m3 Wasser in der Sekunde die Turbine, leistete
diese Anlage 600 kW (Kilowatt). Das entsprach 815
Pferdestärken.

Flere steder langs Gudenåen anvender man
Naturstyrelsens Skiltekoncept i signalfarver.
Pælenes farve indikerer, om det er offentlige eller
private arealer, man befinder sig på. Rød er statens
arealer, sort anvendes på kommunale arealer og
brun farve på private arealer. I praksis kan det have
betydning for private lodsejeres medvirken til at
skabe adgang, at man kan fortælle publikum om
adgangsregler gennem pælefarver.
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Forslag om formidlingsophæng ved
Vestbirk Vandkraftværk

Der er i dag opsat 6 plancher a 1,2x1,2 meter på 6
formidlingsflader.

Den eksisterende formidlingspavillon ved kraftværket har et overdækket areal på ca. 5x5 meter. Da
tagudhænget er ca. 0,5 meter, er der mellem stolperne et friareal på ca. 4x4 meter, med en bærende
stolpe i midten af bygningen.

Hvis man fjerner ophænget til den nuværende
formidling og sætter formidlingen ud i bygningens
to hjørner, vil det være muligt at placere et borde/
bænkesæt midt i formidlingspavillonen og konvertere denne til et overdækket madpakkehus med
formidling.
Den samlede bredde på formidlingsfladerne vil
være det samme – fra 6x1,2 meter = 7,2 meter til
8x0,9 meter = 7,2 meter med ca. 1 meter i højden.,
hvis man opsætter formidlingsfladerne ryg mod ryg.
Den eksisterende formidlingspavillon ved Vestbirk Vandkraftværk

Plan over eksisterende formidlingspavillon.
Øverst den uværende indretning – nederst
foreslås plancherne rykket ud i siderne og et bord/
bænkesæt opsat i midten omkring midterstolpen.
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Mellem stolperne kan der opsættes formidlingsplancher. Sættes disse forskudt, og drejes borde/
bænke-sættet en smule, vil det være muligt at læse
plancherne på indersiden af ophængene, selvom
der også sidder publikum på bænkene.
På den måde kan der etableres en samlet bredde
i formidlingsfladerne på 4x1,45 meter = 5,8 meter
med ca. 1 meter i højden.
Madpakkehuset foreslås opsat nær Bryrupbanen
nord for jernbanebroen, hvor der er lavet en afgravning, da man hentede sand/grus til indbygning af
broen i en dæmning. Fra opstillingsstedet vil man
kunne se broen, og fra broen vil man kunne se
madpakkehuset, hvilket er vigtigt for at publikum
tydeligt opfatter, hvor de kan finde information.

Fals 2 x 2 cm
4 cm 4 cm
10 cm

Kigget fra højskiltet op til jernbanebroen vil svare
til de gamle fotos, der findes af toget på broen set
fra åen. En af formidlingsfladerne kunne være en
poster, der alene gengiver et af de gamle fotos –
vendt således, at betragteren kan se både planchen
og broen på samme tid. Det vil give en optimal
oplevelse af broen som dengang Danmarks største
jernbanebro på næsten 50 meter i længden og 13,4
meter over Gudenåen.
Øvrig formidling
Ved de to offentlige parkeringspladser ved Søvejen
og Vestbirkvej opsættes oversigtskort, der viser
de aktuelle muligheder for i dag at bevæge sig ad
veje, banestien og kanalstien for at forbinde de to
besøgssteder. Hertil kommer parkeringspladsen
ved banestien underføring under Søvejen.
Endvidere foreslås det, at der senere opsættes
formidling på det statsejede areal mellem Vestbirk
Sø og Naldal Sø i form af et trefløjet højskilt.
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178 cm
Fals 2 cm

4 cm
10 cm

152 cm

Fals 2 cm

10 x 4,5 cm
Informationsflade
totalareal 99 x 156 cm
synligt 99 x 152 cm

99 cm

10 cm

Side

10 x 4,5 cm

12,5 x 12,5 cm

I Naturstyrelsens eksempelsamling over småbygninger, er der et lille madpakkehus – type 1. Dette
hus er designet, så det overdækker et enkelt borde/
bænkesæt med plads til 8-6 personer. Dette madpakkehus ønskes opsat som en formidlingspavillon.

190 cm

Helt generelt er det ønsket om formidling langs
Gudenåen, at der også opsættes oversættelser på
minimum tysk og engelsk af resumeer af tavlerne
indhold.

Ved det kommende vadested over åen for ryttere
og i tilknytning til et net af nye vandrestier, er der
ønske om at opsætte et bredt højskilt i Naturstyrelsens design samt et fastmonteret bord/bænke-sæt
til 6-8 personer. Herfra vil man kunne nyde udsynet
op til brodækket, og fra brodækket vil man opdage
højskiltet, og søge ned til det ad en sti fra nordsiden.

12,5 x 12,5 cm

Opfatter man Vestbirk Vandkraftværk og jernbanebroen som to sider af samme sag – hvilket som
nævnt giver god mening i både et natur- og et
kulturhistorisk perspektiv – så bør en ny formidling
tage udgangspunkt i, at fremtidig formidling på de
to lokaliteter korresponderer og supplerer hinanden.

Forslag om indretning
af et lille madpakkehus
til formidling ved
jernbanebroen.

90 cm

Forslag om formidlingsophæng ved
jernbanebroen

Stort madpakkehus ved Emborg Bro

© Horsens kommune, © Geodatastyrelsen

Madpakkehus
Centrum i huset er 166 meter fra
å-midten
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Ønsket opstillingssted
for højskilt

Ønsket placeringssted for
madpakkehus og højskilt

Overskrifter for formidlingsindholdet
Nedenfor placeres en række emner for hver af de
to formidlingslokaliteter. Den nuværende plancheudstilling ved Vestbirk Vandkraftværk vurderes at
være populær, og mange ser på den, når der gøres
rast på kanoturen eller vandreturen.
Plancherne er også informations-tunge med mange
delartikler og små skrifttyper. Nedenstående fordelingsforslag på emnebasis tager derfor udgangspunkt i, at indholdet fra plancherne spredes til flere
lokaliteter og opgraderes til mere moderne og enkel
formidling med flere og større illustrationer.
Det skal også overvejes, om en del information
med fordel kan lægges på f.eks. HistoriskAtlas og
dermed også kunne nås via OplevGudenaa.dk.

A2-tavle ved ny parkeringsplads:
•

Højskilt ved jernbanebroen:

Oversigtskort med referencer til øvrig
formidling

•
•
•
•

Madpakkehus ved jernbanebroen:
•

Oversigtskort med referencer til øvrig
formidling
• De tre anlægsopgaver om jernbanebroen:
		 Opførelsen / etableringen af banen
		 Omlægning til normalspor (dæmning)
		 Frilægningen af jernbanebroen
• Detailfortællinger om jordflytninger,
konstruktioner, sprængningsbrønde m.v.
• Hvad er baggrunden for frilægningen – hvad
pågår på miljøområdet?
• Lidt om insekter og planter

Gudenåen - den unikke å gennem skoven
Lidt om insekter og planter
Gamle fotos af jernbanebroen med tog
Oversigtskort med referencer til øvrig
formidling

Senere opsætter partnerskabet: F. eks. et trefløjet højskilt mellem Vestbirk Sø og Naldal Sø:
•
•

Gudenåen
Oversigtskort med referencer til øvrig
formidling
Fisk i Vestbirksøerne
Lystfiskeri
Fuglelivet ved Vestbirksøerne (inspiration fra
eks. plancher)
Til gavn for fiskene – spec. stryget ved
Bredvad Sø (inspiration fra eks. plancher)

•
•
•
•

Madpakkehus ved Vestbirk Vandkraftværk:

•
•
•
•
•
•

Kultur Ejendo
mmen
Ejendommen
Vædebro var
tidligere
brug med lidt
dyrehold. Jordtilliggen et mindre husmandsningen af 1950’erne
det var frem til
slutca. 12 tdr. land.
har sandsynligv
Ejerne gennem
is suppleret husmandsb
tiden
lignende arbejde
og fiskeri. Beliggenhe ruget med daglejeudmunding kunne
den ved Illerup
lede
Å’s
etableret i tilknytning tanken hen på en ejendom,
der var
til fiskeri på Mossø.
I 2007 bestod
Vædebro af tre
bygninger – stuehus,
lade og udhus
– alle bygninger
stald/
menes opført
kun lettere moderniser
i 1875 og var
et.
Efter statens
overtagelse blev
stuehus og udhus
mens staldbygnin
fjernet,
gen står tilbage
stilling. Grunden
som opholdsrum
er på i alt ca.
4.400 m2. Offentligheog udfået adgang til
100 meter af
den har
Mossøs bred,
rettet som offentligt
og stedet er indopholdsområde
toilet, borde/bænk
med bl.a. parkering,
e, grill, bålpladser,
udstilling.
adgang til Mossø
og
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Natur Mossø
Mossøfrednin

gen

• 1877: Laurs
Laursen (400
kr.)
• 1879: S. Andersen
(2.000 kr.)
• 1889: Mariane
Sørensen (enke)
• 1898: Peder
Sørensen (2.600
kr.)
• 1901: Hans
Pedersen (3.000
kr.)
• 1919: Axel
Hansen (14.000
kr.)
• 1923: S. R.
Sørensen (tvangsaukt
ion)
• 1937: Amalie
Marie Sørensen
(enke)
• 1941: Svend
Åge Johansen
(tvangsauktion,
• 1945: Jens
7.800 kr.)
Chr. Foustad
(17.000 kr.)
• 1946: Peter
Oluf Foustad
og Elly Luther
Foustad
• 2006: Skovog Naturstyrel
sen

Natura 2000

I 1977 blev Mossø
med omgivelser
fra Overfrednin
gsnævnet. Fredningssfredet ved kendelse
tidligere af fredningspl
agen var rejst
ni år
anudvalgene
ter. Fredningen
i Århus og Vejle
grænser op til
Amfredede områder
sing Kloster og
ved VisSalten Langsø.

Vædebros ejere

Elly Luther Foustad
boede i Vædebro
til sin død i 2006,
Elly Foustads
99 år gammel.
svigerfar Jens
Chr. Foustad
var pensioneret
da han overtog
ejendommen
statsbaneman
i 1945.
d,
Han overdrog
i 1946 Vædebro
til sin søn Peter
Elly Luther Foustad.
Oluf Foustad
og
De fik 4 børn.
Peter Oluf Foustad
døde i 1964.

Natura 2000
er et netværk
af områder i EU
værdifuld natur.
med særlig
Områderne er
udpeget for at
levesteder og
beskytte
rasteområder
for fugle og beskytte
naturtyper og
plantetruede
Gennem en målrettet og dyrearter.
Natura 2000-områd indsats i de udpegede
er bidrager Danmark
europæiske natur
og dens mangfoldig til at sikre den
hed.
Natura 2000-områd
e nr. 52 en del
omfatter Salten
af Søhøjlande
t og
Langsø og dele
af skovområd
nord- og sydsiden
erne på
af søen, ådalen
samt søerne
Gudensø og Mossø. omkring Gudenåen
Det samlede
område har et
areal på 4470
Heraf er 178
ha.
ha. statsejet.

Fredningen går
især ud på, at
arealerne skal
den tilstand,
bevares i
som de havde
på fredningstid
området rummer
spunktet, da
store rekreative
skabelige interesser
muligheder og
videnvedr. bl.a. geologi,
rie. Det betyder,
dyreliv og histoat fredningsnæ
vnet som
kende nybyggeri
og om- og tilbygninger regel skal godbygninger, etablering
på eksisterend
e
af broer mv.
På visse områder
medførte fredningen,
dens færdsel
at offentligheblev indskrænke
t – f.eks. i yngletiden
hensyn til fugle
– og
af
udlæg af parkeringsp andre steder sikrede fredningen
ladser og stier.
namisk, udfører
Da naturen er
myndighederne
dynaturpleje på
arealer inden
udvalgte
for fredningen
bl.a. for at sikre
værdifulde naturtyper
udsigter og
mod tilgroning.

Fiskeørn

Havørn

Rørhøg

Stor hornugle

Damflagermu

s
Sortspætte

Til fredningen
blev der knyttet
en forkøbsret
ejendomme ved
til en række
Mossøs østlige
ende. Det er
købsret, som
denne forførte til, at Skovog Naturstyrel
vede ejendomme
sen erhvern Vædebro i 2006.

Isfugl
Stor vandsalamand

Bæklampret

er
Stor skallesluger

Det grønne partne

rskab

Vædebro, årstal

Dermed vil der blive
givet et signal om en
sammenhængende
Gudenå-formidling, med et
genkendeligt grafisk udtryk.

Vædebro

Mona Foustad

Layoutmæssigt tages der
udgangspunkt i de allerede
eksisterende udstillinger
på Klostermølle, i Dørup
Hestestald, på Vædebro og i
Uldum Kær.

Carl, Rudolf og

•
•

Layout

til rådighed af

•
•

Gudenåen
Oversigtskort med referencer til øvrig
formidling
Bredvad Mølle (inspiration fra eks. plancher)
Bryllupsrejse i kano (inspiration fra eks.
plancher)
Vestbirk Fabrik (inspiration fra eks. plancher)
Vestbirk Vandkraftværk (inspiration fra eks.
plancher)
El ved vandkraft (inspiration fra eks. plancher)
Et nyt landskab (inspiration fra eks. plancher)
Søer gav nye fisk (inspiration fra eks. plancher)
Sølyst (inspiration fra eks. plancher)
Natur og kultur ved Vestbirksøerne (inspiration
fra eks. plancher)
Til gavn for fiskene – spec. fisketrappen ved
værket (inspiration fra eks. plancher)

Fotos er stillet

•
•

Vædebro, årstal

ukendt. Stald

og udhus har

ukendt. Alle bygninger

endnu stråtag.

har nu fast tag.

Skov- og Naturstyrel
sen og Skanderbor
Kommune har
g
samarbejdet
om den
indretning af
Vædebro. Etablering overordnede
sket gennem
af
et grønt partnerskab faciliteter er
bestående af:
• Alken Borgerog Aktivitetsfo
rening
• Skanderbor
g Museum
• Friluftsrådet
• Danmarks Naturfredni
ngsforening
• Nabolodsejere
og pumpelag
• Destination
Skanderborg
• Oplev Søhøjlande
t
• Skov- og Naturstyrel
sen Søhøjlande
• Skanderbor
t
g Kommune
Partnerskabet
har modtaget
midler fra
Skov- og Naturstyrel
sen, Skanderbor
Friluftsrådet og
g Kommune,
Bevicafonden.
En gruppe af
frivillige
sommerhusområdet borgere fra Alken og
har udført en
praktiske arbejde.
stor del af det

Udpegningsgrundla
g for Natura
område nr.
2000
52

Odder

Lys skivevandkalv
Gl. Rye

Naturtyper:
Arter:
Lobeliesø
Lys skivevandk
Søbred med småurter
alv
Bæklampret
Kransnålalge-sø
Stor vandsalama
Næringsrig sø
nder
Damflagermus
Brunvandet sø
Odder
Vandløb
Å-mudderbanke
Fugle:
Våd hede
Stor skallesluge
Tør hede
r
Fiskeørn
Enekrat
Havørn
Surt overdrev
Stor hornugle
Tidvis våd eng
Isfugl
Hængesæk
Sortspætte
Avneknippemose
Kildevæld
Rigkær
Bøg på mor med
kristtorn
Bøg på muld
Stilkege-krat
Skovbevokset
tørvemose
Elle- og askeskov

Vessø

Salten Langsø
Natura 2000

område

Grænse for Mossøfredninge
n
Parkering

Salten
Å

Vandreruten Århus
Silkeborg
Andre afmærkede
vandrestier
Badestrand

Gud enå

Toilet
Madpakkehus

Gudensø

Øm Kloster Museum

Ny Vissingkloster

Fugletårn
Museum/Lands

Emborg

Døde Å

kabsudstilling

0

1 km

Boes

Brumege

Alken Stationsby

Klosterkær
Femvejen

Den

Tv u
ng n e Å
Sukkertoppen

Klostermølle

Lindholm Hoved

0

Ille

område nr. 52

Mossø

Møgelkol

Mossø
10 km

Pindal Mose

Hem Odde
Dørup Hestestald

Dørup

Mossøbrå

Voerladegård
Fuldbro Mølle

The property
of Vædebro used
to be a smallholdin
farm animals.
Until the late
1950s, the surroundingg with
covered approx.
12 acres.
land
Elly Luther Foustad
lived at Vædebro
2006 at the age
of 99. Elly Foustad until her deaths in
Oluf Foustad
and her husband
moved
Peter
The Danish National into Vædebro in 1946.
Forest and Nature
the property
Agency acquired
in 2006. The Danish
National Forest
Nature Agency
and the Municipalit
and
cooperated in
y of Skanderbor
the planning of
g have
the overall layout
The facilities
have been established
of Vædebro.
with citizens
as a green partnership
of the Alken area,
and a group of
have made much
volunteers
of the practical
work.

Das Grundstück
des Vædebro
war früher ein
Kleinbetrieb.
bäuerlicher
Bis Ende der
fünfziger Jahre
Morgen Land
gehörten ca.
dazu.
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Die Frau Elly
Luther Foustad
wohnte bis ihrem
2006 in Vædebro.
Tod im Jahre
Sie wurde 99
Jahre alt. Frau
und ihr Mann
Elly Foustad
Peter Oluf Foustad
zogen 1946 in
ein.
Vædebro
Das Grundstück
wurde 2006 vom
torat für Forst
dänischen Generaldire
und Natur übernomm
ktorat für Forst
en. Das Generaldire
und Natur und
kdie Gemeinde
haben gemeinsam
Skanderbor
den Hof und
das Land eingerichte g
grüne Partnerscha
ft mit u.a. Einwohnern
t. Eine
Alken war dabei
aus dem Gebiet
für die Etablierung
ständig. Eine
der Einrichtung
Gruppe freiwilliger
en zuEinwohner haben
großen Teil der
praktischen Arbeit
einen
vorgenommen.

In 1977, and following
nine years’ preparation
Mossø and its
, the lake
surroundings
were designated
of outstanding
as areas
natural beauty.
The main objective
preservation
is to preserve
of the
the areas in the
they were in
condition
at the time
offers great recreationa of preservation, as the
area
l possibilities
interest in relation
and scientific
to geology, fauna
In certain areas,
and history.
preservation
led to restrictions
access to the
area, for
in public
season in considerati example during the breeding
on
of
birds,
while in other
preservation
resulted in the
places
establishm
areas and walking
tracks. The authoritiesent of parking
preservation
perform natural
in selected areas,
for example to
viewpoints and
secure
landscapes of
great value against
overgrowing.

S

Emborg Odde

/ Voer Kloster

Vædebro
Natura 2000

The preservatio
n included a right
of pre-emptio
regarding a number
n
of properties
Nach neun Jahren
end of Mossø.
situated at the
Vorbereitung
eastern
As a result of
wurden Mossø
Umgebung 1977
the pre-emptio
Danish National
und
n right, the
unter Naturschutz
Forest
schutz bedeutet
gestellt. Der Naturproperty of Vædebro and Nature Agency acquired
insbesondere,
the
in 2006.
dass die Flächen
halten werden
Natura 2000
müssen, wie
so eris a network of
sie waren, als
turschutz gestellt
EU areas of outstanding
natural beauty.
sie unter Nawurden, weil
These areas have
das Gebiet einen
Erholungswert
been
order to protect
hat und was Geologie,
großen
habitats and resting designated in
schichte angeht,
Tierleben und
birds and to protect
areas
wissenschaftlich
Geendangered species, used by
In einigen Gebieten
sehr interessant
both plants and
including
ist.
hat der Naturschutz
animals. With
dass der öffentliche
its targeted
designated Natura
dazu geführt,
Verkehr eingeschrän
2000 areas, Denmark effort in the
aus Rücksicht
preserving the
kt wurde - z.B.
contributes to
auf die Vögel
diversity of European
in der Brutzeit
ren Gebieten
2000 area near
- und in andenature. The Natura
wurden wegen
Mossø covers
des Naturschutz
plätze und Pfaden
an area of 4,470
of which 178
es
Parkangelegt. An
hectares is owned
hectares,
ausgewählten
ten wird die Natur
by the Danish
Ortschafvon den Behörden
state.
Naturschutzes
im Rahmen des
gepflegt, u.a.
um Aussichten
volle Habitate
oder wertgegen Zuwachsen
zu schützen.

Einige Grundstück
e im östlichen
Teil des Mossø
liegen im Rahmen
unterdes Naturschutz
Das Generaldire
es ein Vorkaufsrec
ktorat für Forst
ht.
und Natur
dieses Vorkaufsrec
ht um den Grundstück nutzte 2006
zu erwerben.
des Vædebro
Natura 2000
ist ein Netz von
besonders wertvollen
turschutzgebieten
Nainnerhalb der
Europäischen
Diese Gebiete
Union.
werden zum
Schutz der LebensRastraüme für
und
Vögel und zum
Schutz gefährdete
tate und Pflanzr Habiund Tierarten
ernannt. Durch
zielten Einsatz
einen gein den benannten
Natura 2000-Gebie
trägt Dänemark
zum Schutz der
ten
europäischen
deren Vielfalt
Natur und
bei. Das Natura
2000-Gebiet
herum umfasst
um Mossø
4470 Hektar.
Davon gehören
dem Staat.
178 Hektar

pÅ
ru

Alken Enge

Skitse til fordeling af formidlingsindholdet
Plancher ved eksisterende pavillon – Vestbirk Vandkraftværk
Foto

Foto
Kultur Oversigtskort

Kultur
Natur Gudenåen ved Vestbirk

Oversigtskort med referencer til øvrig
formidling

Gudenåen

Foto

Foto
Kultur Vestbirk Vandkraftværk

Foto

Kultur El ved vandkraft

Vestbirk Vandkraftværk (bygget over
eksisterende plancheudstilling)

Kultur Rekreative oplevelser

El ved vandkraft (bygget over eksisterende plancheudstilling)

Foto
K ultur Opstemninger af Gudenåen

Foto
Kultur
Natur Et nyt landskab

Foto
Kultur
Natur Fisk og fisketrapper

Bryllupsrejse i kano (bygget over eksisterende plancheudstilling)

Bredvad Mølle (bygget over eksisterende
plancheudstilling)

Et nyt landskab (bygget over eksisterende plancheudstilling)

Søer gav nye fisk (bygget over eksisterende plancheudstilling)

Sølyst (bygget over eksisterende plancheudstilling)

Vestbirk Fabrik (bygget over eksisterende
plancheudstilling)

Natur og kultur ved Vestbirksøerne
(bygget over eksisterende plancheudstilling)

Til gavn for fiskene – spec. fisketrappen
ved værket (bygget over eksisterende
plancheudstilling)

Plancher ved nyt madpakkehus - jernbanebroen
Foto
Kultur Oversigtskort

Oversigtskort med referencer til øvrig
formidling

Foto
Kultur
Natur Gudenåen gennem skoven

Gudenåen – den unikke strækning
gennem skoven

Foto
Kultur
Natur Vand- og naturindsatsen

Foto

Foto

Kultur Bryrupbanen – en smalsporsbane

Hvad er baggrunden for frilægningen – hvad pågår på miljøområdet?

Kultur Horsens-Silkeborg banen

Opførelsen af jernbanebroen – etableringen af banen og jernbanebroen
– 1899

Udvidelsen af banen til normalspor og
forlængelsen Bryrup-Silkeborg
– 1930

Plancher ved nyt bredt højskilt - Gudenåen ved jernbanebroen
Foto
Kultur Jernbanebroen

Kultur
Natur Naturen ved Gudenåen

Lidt om insekter og planter

Foto
Kultur
Natur Gudenåen gennem skoven

Gudenåen – den unikke strækning
gennem skoven

A2-kortbord ved ny P-plads
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Foto
Kultur Jerbanebroen frilægges

Frilæggelsen af jernbanebroen
– anlægsprojektet, hvorfor og hvordan,
jordflytninger m.v.?

Foto
Kultur Jerbanebroen frilægges

Frilæggelsen af jernbanebroen
– tilstand, istandsættelse, fund af
sprængningsbrønde m.v.

Foto
Kultur
Natur Naturen ved Gudenåen

Lidt om insekter og planter

