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Skov- og Naturstyrelsen gennemfører 
i samarbejde med Horsens Kommune 
et naturgenopretningsprojekt i Gu-
denåen ved Vilholt Mølle, ca. 1500 
meter nedstrøms overnatningspladsen 
ved Voervadsbro.

Skov, forest, Wald

Vådområde, wetlands, Feuchtgebiet

Gudenåen, Gudenå/stream, 
Gudenå/Wasserlauf

Sø, Lake, See

Gårdsplads/have med bygninger
Yard/garden and buildings
Hof/Garten und Gebäude

Asfaltvej, asphalt road, Asphaltweg

Markvej, skovvej, gravel road, forest 
road, Feldweg, Waldweg

Sejladsrute, boat route, Bootsroute

Slæbested for kanoer og kajakker
Slipway for canoes and kayaks, 
Schleppstelle für Kanus und Kajaks

Primitiv teltplads, camp, Camp

Signaturer

Gudenåens bredder før 
genopretningen

Gudenåen efter genopretningen

Fremtidigt opvækstområde for 
fiskeyngel

Dæmning/vold, som sikrer 
fødekanalen til vandmøllen

Fremtidige gydebanker

Stensikring

Midlertidigt sandfang

Anlægsarbejder

Mølleopstemningen fjernes, så der i 
fremtiden vil være fri sejlads forbi Vil-
holt Mølle.

Hidtil har kano- og kajaksejlende 
trukket fartøjerne forbi møllen 

over land. Det skal man også gøre 
i anlægsperioden, men nu på åens 
venstre side. Følg anvisningerne på 
skiltene langs åen og respektér an-
lægsarbejderne.
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Skov- og Naturstyrelsen gennemfører i samar-
bejde med Horsens Kommune et naturgenopret-
ningsprojekt i Gudenåen ved Vilholt Mølle, ca. 
1500 meter nedstrøms overnatningspladsen ved 
Voervadsbro.

Mølleopstemningen fjernes, så der i fremtiden vil 
være fri sejlads forbi Vilholt Mølle.

Hidtil har kano- og kajaksejlende trukket fartø-
jerne forbi møllen over land. Det skal man også 
gøre i anlægsperioden, men nu på åens venstre 
side. Følg anvisningerne på skiltene langs åen og 
respektér anlægsarbejderne.

Tidsplan i anlægsperioden:

Fra 6. august 2008:

• Indledende anlægsarbejder, som ikke påvir-
ker kano- og kajaksejladsen

Fra 15. september 2008:

• Anlægsarbejder i åen påbegyndes

• Kano- og kajaksejlads i projektområdet er 
ikke mulig, og midlertidig ombæring etable-
res

• Anlægsarbejderne hviler i vinterperioden

31. december 2008

• Sejladssæson slutter

1. marts 2009:

• Anlægsarbejderne genoptages og afsluttes 
medio april 2009

16. juni 2009:

• Ny sejladssæson begynder

Opstemningen ved Vilholt Mølle nedlægges.

Fakta om naturgenopretningen

Formålet med projektet er:

• At fjerne opstemningen ved 
Vilholt Mølle, så Gudenåens na-
turlige forløb genskabes på en 
1,5 km lang strækning ovenfor 
stemmeværket, og fi sk og andre 
vandlevende smådyr igen får fri 
vandring i åen.

• At forbedre de fysiske forhold i 
Gudenåen, således at vandløbets 
målsætning som laksefi skevand 
(B2) kan opfyldes.

• At bidrage til at sikre gennemfø-
relse af EU’s Vandrammedirektiv.

• At bidrage til gunstig bevarings-
status for arter og naturtyper i 
området. Der er således anlagt 
et antal mindre søer af hensyn 
til bl.a. damfl agermus

• At der sikres fri passage for ka-
noer og andre både forbi Vilholt 
Mølle.

• At de kulturhistoriske interesser 
knyttet til stedet formidles.

Tidsplan i anlægsperioden:

Fra 6. august 2008:

• Indledende anlægsarbejder, 
som ikke påvirker kano- og 
kajaksejladsen

Fra 15. september 2008:

• Anlægsarbejder i åen påbegyndes

• Kano- og kajaksejlads i projektom-
rådet er ikke mulig, og midlertidig 
ombæring etableres

• Anlægsarbejderne hviler i vinter-
perioden

31. december 2008

• Sejladssæson slutter

1. marts 2009:

• Anlægsarbejderne genoptages og 
afsluttes medio april 2009

16. juni 2009:

• Ny sejladssæson begynder
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