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1. INDLEDNING 
På baggrund af Silkeborg Kommunes arbejde med implementering af de statslige 
vandområdeplaner ønsker Silkeborg Kommune at undersøge mulighederne for at for-
bedre de fysiske forhold i Lemming Å i Gudenåens vandsystem. Forbedringerne skal 
foretages som en vandløbsrestaurering ved udlægning af groft materiale under hen-
syntagen til eksisterende afvanding, natur- og miljøværdier samt omkostningseffektivi-
tet i projekttiltagene. 
 

2. BAGGRUND 
Silkeborg Kommune er vandløbsmyndighed for Lemming Å i Vandløbssystem Gudenå 
– Randers Fjord. Lemming Å har en samlet længde på 14,8 km og en typologi som 
mellemstort vandløb. Vandløbet udspringer umiddelbart vest for Kragelund og har sit 
udløb i Hinge Å på strækningen mellem Hinge Sø og Alling Sø.  
 

 
Figur 2.1 Lemming Å. De øverste ca. 4,9 km er privat vandløb (grå), mens de nederste ca. 9,9 km er offent-

ligt (blå). Overgangen fra privat til offentlig vandløb findes ved st. 0. 
 

St. 0 
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Der er tidligere gennemført flere naturforbedrende tiltag i Lemming Å, bl.a. blev Lem-
ming Å i 1998 genslynget på en ca. 3 km lang strækning mellem Sejling Bæk og Lem-
ming Brovej og der er fjernet flere dambrugsopstemninger. Alligevel har vandløbet 
ikke opnået god økologisk tilstand, som er den gældende målsætning.  
 
I Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn, hoved-vandop-
land 1.5 Randers Fjord er Lemming Ås nuværende tilstand fastlagt til ringe økologisk 
tilstand. Denne tilstand er et udtryk for en samlet vurdering af vandløbets nuværende 
tilstand baseret på en række enkeltparameter: smådyr (DVFI), fiskebestand og makro-
fytter. For at få målopfyldelse skal samtlige delparametre være i god økologisk til-
stand1. 

ID-nr. Miljømål, 
Samlet 
økologisk 
tilstand 

Længde, 
m 

Indsatser Tilstand, 
smådyr 

Tilstand, 
fisk 

Tilstand, 
vandplanter 

o8717_b God 14,755 Udlægning 
af groft ma-
teriale 

God Ringe Moderat 

Tabel 2.1 Data for Lemming Å med fra vandområdeplanen. 

Udlægning af groft materiale i vandløb kan i mange tilfælde være med til at genskabe 
god økologisk tilstand ved at sikre et naturligt og varieret vandløb, som både fisk, 
smådyr og til dels vandplanter får gavn af. Silkeborg Kommune ønsker derfor at an-
lægge gydebanker og skjulesten på udvalgte og egnede strækninger af Lemming Å.  
 
Silkeborg Kommune og Orbicon har 9. oktober 2017 gennemført en indledende fælles 
besigtigelse af udvalgte strækninger i Lemming Å, hvor principperne for restaurerings-
indsatsen blev drøftet.  
 
Nærværende projekt skal således anvendes til følgende: 

• Fastlæggelse af omfanget af restaureringstiltagene. 
• Grundlag for vurdering af de ændrede afvandingsforhold. 
• Grundlag for vurdering af de ændrede miljøforhold. 
• Ramme for detailprojektering, herunder efterfølgende grundlag for udbud af 

opgaven til entreprenører. 
• Overslag på anlægsomkostninger. 
• Oplysninger til brug i forbindelse med myndighedsbehandling af projekter efter 

vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven, vvm-screening og eventuel øvrig lov-
givning. 

• Identificere lodsejerens holdning til projektet. 
 

                                                      
1 Vandrammedirektivet arbejder med princippet om ”én ud alle ud”. 
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2.1. Projektets formål  
Formålet med projektet er at få forbedret de fysiske forhold indenfor det nuværende 
profil i Lemming Å ved udlægning af groft materiale, så der skabes et mere varieret 
vandløb og vandløbets mulighed for målopfyldelse kan forbedres. Desuden skal ud-
lægningen af gydebanker skabe bedre betingelser for en selvreproducerende og tæt 
ørredbestand i åen og på sigt opfyldelse af miljømålet for fisk. 
 

2.2. Model for restaureringsindsatsen 
Der er opstillet følgende forslag for gennemførelse af projektet: 

• Udlægning af gydebanker på egnede lokaliteter. 
• Udlægning af skjulesten på delstrækninger. 

 
Projekteringen af gydebankerne og metoden for udlægning af skjulesten vil generelt 
følge de anbefalinger som DTU Aqua har udarbejdet i vejledningen ”Sådan laver man 
gydebanker for laksefisk”2. Længderne af gydebankerne vil variere i forhold til vandlø-
bets bredde mv., og der anvendes en gydegrusblanding bestående af enten 85 % 
nødder (16-32mm) og 15 % /singles og håndsten, 33-64 mm) eller 75 % nødder og 25 
% håndsten/singles. Skjulestenene kan være marksten i størrelsen 10-20 cm. Det an-
befales at stenmaterialerne er vaskede inden udlægning og ikke indeholder mere flint 
end andre vandløb i området. 
 

2.3. Omkostningseffektivitet 
Projektet finansieres af vandplanmidlerne, og er derfor underlagt en referenceværdi 
for hvor store omkostningerne til projektet må være for at projektet kan vurderes om-
kostningseffektivt. Det er derfor hensigtsmæssigt at restaureringsindsatserne gennem-
føres på strækninger i Lemming Å, hvor der, udover egnede forudsætninger for en 
indsats, også er gode adgangsforhold. Derved kan andelen af omkostningerne til 
transport, køreplader, omlæsning af sten mv. reduceres og udgøre en mindre andel af 
de samlede omkostninger og der frigøres flere midler til sten- og grusmaterialer. 
Den vejledende referenceværdi for forundersøgelse og detailprojektering af udlægning 
af groft materiale (mindre restaurering) i type 2 (mellemstørrelse) vandløb er 15.400 
kr/km. Den udpegede strækning er 14,755 km lang.  
 
Samlet referenceværdi: 227.227 kr. 
 
For at en indsats kan betegnes som omkostningseffektiv må den maksimalt koste 1,5 
x den vejledende referenceværdi. 
 
 
 

                                                      
2 Kan downloades fra http://www.fiskepleje.dk/raadgivning/vejledninger 
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3. EKSISTERENDE FORHOLD 
 

3.1. Lokalitetsbeskrivelse 
Lemming Å udspringer øst for Kragelund og løber mod nordøst, hvor det efter ca. 15 
km udløber i Hinge Å vest for Alling Sø Vandløbet er en del af Gudenåens vandsy-
stem, som har slutrecipient Randers Fjord.  
 
Lemming Å administreres efter ”Regulativ for Lemming Å Systemet” (1993) af Silke-
borg Kommune, og er optaget som offentligt vandløb knap 5 km nedstrøms udsprin-
get, således at ca. 4,9 km er private og ca. 9,9 km er offentligt vandløb. Til Lemming Å 
løber 4 tilløb, som alle er målsatte, offentlige vandløb: Sinding Bæk, Skægkær Bæk, 
Sejling Bæk og Mølledal Bæk. 
 
På den øverste private del af vandløbet er de fysiske forhold præget af sommerudtør-
ring, som primært kan henledes til en begrænset opland og generelt gode faldforhold i 
vandløbet. Længere nedstrøms, hvor vandløbet overgår fra privat til offentligt vandløb 
(st. 0 umiddelbart opstrøms Sinding Hovvej)), løber vandløbet i en relativt velafgræn-
set ådal af varierende bredde og med jævn vandføring og godt fald. 
På strækningen opstrøms Sindingvej (st. 1415) er der hovedsageligt landbrugsarealer 
langs vandløbet, men fra Sindingvej og til udløbet i Hinge Å er de vandløbsnære area-
ler overvejende naturarealer samt ekstensiv udnyttede landbrugsarealer, der anven-
des til afgræsning eller høslæt.  
 

3.2. Udviklingshistorie 
Vandløbets udviklingshistorie er undersøgt ved sammenligning af ældre kortmaterialer 
med de nyeste 4-cm kort og luftfotos. Generelt ligger vandløbet i dag i samme forløb 
som fremgår af høje målebordsblade fra perioden 1842-1899, men der kan findes 
delstrækninger som er regulerede, opstemmet og uddybet, herunder nedstrøms Øre-
vadbro og i forbindelse med anlægget af Kjellerupbanen (indviet i 1924). Dengang 
blev Lemming Å rettet ud og flyttet til et nyt, udrettet leje vest for den nye jernbane. I 
1998 blev strækningen dog restaureret, som led i en større genslyngningsindsats i 
vandløbet og forlagt til sit oprindelige trace af Århus Amt, se figur 3.1.  
 
I samme projekt opkøbte Århus Amt opstemningsrettighederne ved 3 dambrug i Lem-
ming Å3, som alle indtog vand via stemmeværker. Århus Amt nedlagde stemmevær-
kerne, således at der udover at blive genslynget og blev genskabt faunapassage i 
vandløbet.  

                                                      
3 Lemming Damkultur, Holm Dambrug og Sletkær Dambrug.  
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Figur 3.1 Der er tidligere gennemført restaureringsindsatser i Lemming Å. På billederne ses en 
genslyngning, hvor vandløbet er lagt tilbage i de oprindelig slyngninger før udretningen i forbin-
delse med jernbanen. 

 
4. REGISTRERINGER 

 
 

 
Tabel 4.1 Vandføringsevnen i Lemming Å er i det gældende regulativ fastlagt ved ovenstående 
strømrendebreder og bundkoter. 

I regulativet er vandløbet medstrøms stationeret med st. 0 ved rørtilløb fra syd (Flad-
mose) ca. 100 m opstrøms Sinding Hovvej. Hele Lemming Å, både den private og den 
offentlige del, er udpeget til restaureringsindsats ved udlægning af groft materiale, 
men da vandløbet enten løber tørt eller har utilstrækkelig vandføring til at opretholde 
en egentlig vandløbsflora og -fauna på den øverste private del, vurderes det ikke hen-
sigtsmæssigt at udlægges grus og stenmaterialer på denne strækning.  I stedet er der 
i forundersøgelsen fokuseret på strækningen fra Nørhedevej og frem til udløbet i 
Hinge Å. 
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4.1. Fysiske forhold 
Orbicon har d. 22. november 2017 foretaget en besigtigelse af de fysiske forhold i 
Lemming Å.  Formålet med besigtigelsen er, at skabe et billede af de nuværende fysi-
ske forhold for projektstrækningen, som sammen med øvrige oplysninger og forhold i 
og langs vandløbet ligger til grund for restaureringsforslaget, herunder hvor det vurde-
res hensigtsmæssigt at udlægge groft materiale i vandløbet. 
 
Registreringen af de nuværende fysiske forhold er suppleret med GPS-opmålinger af 
vandløbsbunden til fastlæggelse af lokale faldforhold. Dertil er sammenhængen mel-
lem vandløbet og de vandløbsnære arealer er vurderet ud fra arealanvendelsen og 
vha. drone monteret med kamera. Grundet høj vandføring i Lemming Å under besigti-
gelsen var det ikke muligt at registrere alle dræn- og rørudløb. Til vurdering af projekt-
tiltagenes eventuelle påvirkninger af de vandløbsnære arealer bruges de drænoplys-
ninger fra lodsejere, i det omfang de er stillet til rådighed af lodsejerne samt regulati-
vets oplysninger om udløb og dræn. 
 
Der er overvejende fast bund med en del sten og grus i Lemming Å, men der er også 
registeret problemer med erosion og sanddækning og tilhørende negative tilkitning af 
eksisterende gydebanker. Dette vurderes at have en negativ betydning for antallet af 
gydninger, og dermed den ringe ørredbestand i vandløbet.  
Modsat på den positive side kan der også konstateres mange og gode fiskeskjul pri-
mært pga. elletræer langs størstedelen af vandløbet, hvor elletræerne dels skaber 
skygge, som holder vandet køligere og mere iltrigt, men også fordi elletræernes rød-
der stabiliserer brinken og skaber både fiskeskjul og habitater for smådyr.  
 
Orbicons overordnede vurdering af de fysiske forhold i Lemming Å efter besigtigelsen, 
er at vandløbet generelt har gode faldforhold og relativt stor fysisk variation, men at 
der med fordel kan udlægges groft materiale i dele af vandløbet med henblik på for-
bedring af særligt gydemuligheder og dermed grundlaget for en naturlig ørredbestand 
i Lemming Å. Udlægning af gydematerialer vil desuden skabe større variation til gavn 
for øvrige flora og fauna tilknyttet vandløbet. Der er dog også flere steder hvor ad-
gangsforholdene er vanskelige og en evt. restaureringsindsats vil være omkostnings-
tung og formentlig ikke stå må med omkostningerne.  
 
I det følgende præsenteres resultaterne fra Orbicons besigtigelse ved Lemming Å. 
Vandløbet er for overskuelighedens skyld opdelt i 8 delstrækninger, overvejende til-
knyttet de større adgangsveje, som skal benyttes i forbindelse med realiseringen 
 

5. VANDLØBSOPMÅLINGER OG TERRÆNMODEL 
I forbindelse med løsning af opgaven er der anvendt en vandløbsopmåling af Lem-
ming Å fra 2002, som er suppleret med nye opmålinger af delstrækninger. Identifika-
tion af projektmuligheder er desuden vurderer vha. højdemodel-værktøjet Scalgo Live 
og afstrømningsværktøjet VASP. 
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Vandløbsopmålingen er gennemført med en intensitet, der muliggør pålidelige vand-
spejlsberegninger i forbindelse med de foreslåede indsatser i vandløbet. 
 

6. OPLANDE OG AFSTRØMNINGER 

6.1. Oplande 
Vandløbsoplandet til Lemming Å er kortlagt på baggrund af en kombination af Orbi-
cons vandskelsdatabase og en terrænanalyse af højdemodellen fra Geodatastyrel-
sen, 2015. Oplandet til Lemming Å ved udløbet i Hinge Å opgjort til 58,5 km².  
 

6.2. Karakteristiske afstrømninger og vandføringer 
I undersøgelsen er anvendt afstrømningsværdier fra perioden 1987-2010 fra den hy-
drometriske målestation 21.81 beliggende i Hinge Å, ca. 2 km nedstrøms for Lemming 
Ås udløb. Ud fra en bearbejdning af data er sommermiddelvandføringen bestemt til 
3,5 l/s/km2.  
 
Til fastlæggelse af restaureringsomfanget tages der udgangspunkt sommermiddel-
vandføring. Vandstand og vandhastigheder ved denne afstrømninger er beregnet i 
VASP. 
 
Ved beregninger af vandspejlsniveauet anvendes et såkaldt Manningtal. Manningtallet 
er udtryk for vandløbsbundens beskaffenhed og grødevæksten i vandløbet. Jo større 
ruhed, jo mindre er Manningtallet. I nærværende projekt er vandspejlsberegningerne 
foretaget med Manningtallet 15, svarende til et mellemstort vandløb med spredt grø-
devækst. 
 

7. JORDBUNDSFORHOLD 
Jordbundsforholdene langs Lemming å er overvejende lerblandet sandjord, dog med 
mindre lokale humusforekomster. I et større område nord for Skægkær findes et mo-
seområde, hvor humusjord er dominerende. 
 

Evaluation Only. Created with Aspose.Pdf. Copyright 2002-2015 Aspose Pty Ltd.

12



Silkeborg Kommune - Restaurering af Lemming Å 

 13 / 37 

 
Figur 7.1 Jordbundsforhold ved Lemming Å. Kilde: arealinfo.dk  

 
8. AREALANVENDELSE 

8.1. Arealanvendelse 
Lemming Å løber i en relativt veldefineret ådal, således at arealer der grænser direkte 
op til vandløbet er overvejende ekstensive, mens de bagvedliggende jorde dyrkes og 
afvander til vandløbet. Særligt langs den private del af Lemming Å og frem mod 
Skægkær er der intensivt dyrket med marker i omdrift. Fra Skægkær og til udløbet i 
Hinge Å overgår arealanvendelse til mere ekstensivt dyrkede arealer med slæt og af-
græsning og egentlige naturarealer i form af mindre bevoksninger og egentlig skov på 
det sidste stykke inden udløbet i Hinge Å. 
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8.2. Okker 
Området langs hele den offentlige del af Lemming Å er ifølge okkertemaet på areal-
info.dk klassificeret som klasse I – Stor risiko for okkerudledning (Figur 8.2). 
 
Der er så vidt det er Orbicon bekendt ikke i nyere tid foretaget undersøgelser af okker-
belastning eller foretaget målinger af jern i Lemming Å, og der blev ved opmålingen 
ved besigtigelse ikke observeret nævneværdig forekomst af okker. 
 

Lemming Å 

Figur 8.1 Arealanvendelse i oplandet til Lemming Å 
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Figur 8.2 Risiko for okkerudledning ved Lemming Å. Mørkerøde markeringer er klasse I – Stor risiko for ok-
kerudledning. 

9. PLANFORHOLD 
 

9.1. Vandløbsregulativ 
Den offentlige del af Lemming Å administreres efter ”Regulativ for Lemming Å Syste-
met” (1993).  
I henhold til regulativet kan der foretages grødeskæring 2 gange årligt og grødeskæ-
ring kan udelades på strækninger med begrænset grødevækst. Grødeskæringen skal 
laves i strømrende og så skånsomt som muligt.  Brinkvegetation må ikke skæres, und-
taget er stivstænglet vegetation, der vurderes at forringe vandføringsevnen. Regulati-
vet fastsætter krav til strømrendebredder og bundkoter. Ved oprensning må der fjer-
nes sand- og mudderaflejringer på vandløbsbunden i en dybde på maksimalt 10 cm 
under de regulativmæssige bundkoter.  
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Silkeborg kommune har oplyst, at der i praksis sjældent skæres grøde i Lemming Å og 
hvis der gør, gøres det med håndredskaber. 
 

9.2. Naturforhold 
Som det fremgår af Figur 9.1, er andelen af naturarealer langs Lemming Å relativt 
stor.  
 

 
Figur 9.1 Arealer og vandløb omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 langs Lemming Å og tilløb. 

Væsentlige dele af projektområdet langs Lemming Å er omfattet af naturbeskyttelses-
lovens § 3 om beskyttelses af særlige naturområder. § 3 områderne er kortlagt som 
enge eller moser. Lemming Å er ligeledes omfattet af § 3, hvor ændringer af vandløbs-
profilet kræver dispensation.  
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9.3. Natura 2000 
Lemming Å ligger ikke i et Natura 2000-område men ligger i oplandet til 
Habitatområde 45 Gudenå og Gjern Bakker. Lemming Å løber via Hinge-Alling Å til 
Gudenåen som løber ud i Habitatområde 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager 
Fjord. 
 
 

10. UDPEGNINGER OG PLANMÆSSIGE BINDINGER I ØVRIGT 
Alle arealer langs vandløbet er udpeget som ”Særligt følsomme landbrugsarealer 
(SFL)” SFL-områder er udpegede geografiske områder, hvor miljøvenlige jordbrugs-
foranstaltninger kan anvendes til beskyttelse af naturen og miljøet.  
 
Langs de sidste ca. 4 km inden udløbet til Hinge Å findes flere fredskovsarealer. 
 

 
Figur 10.1 Beskyttelseslinjer mv. ved Lemming Å 
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11. FISKEBESTANDE 
Der er ikke udført fiskefaunabedømmelse i forbindelse med forundersøgelsen. Sene-
ste befiskningsdata i winbio er fra 2010.  
 
DTU Aqua har senest i 2010 undersøgt Lemming Å (Udsætningsplan for Gudenå, del 
2). ” Af rapporten fremgår følgende om Lemming Å:  
 
”… starter som et lille reguleret vandløb, der sommerudtørrer på den øverste stræk-
ning. Ved Sinding Hovvej er der en fin strækning med klart vand og gruset bund. 
Vandløbet er fortsat reguleret med svag-jævn strøm og lukket af vegetation. Lemming 
Å fortsætter herfra og til Ørevadbrovej som et reguleret vandløb med jævn strøm over 
sandbund, kun afbrudt af korte strækninger med udlagt grus. De nederste 3-4 km af 
åen har et flot naturligt forløb med masser af skjul og varieret dybde. Strømmen er 
god-frisk og bunden gruset og stenet, men fortsat med meget sand. Der findes en del 
skjul ved sten, trærødder og vegetation. På denne strækning er der en fin bestand af 
både ørredyngel og ældre fisk. Hele vandløbet kan forbedres ved udlægning af endnu 
mere gydegrus og sten til skjul. Udsætningerne fortsættes.” 
 
Rapporten anbefaler, at der årligt udsættes 3100 stk. ørredyngel og 1600 stk. ½ års 
yngel. 
 

12. TEKNISKE ANLÆG 
 

12.1. Veje 
Ifølge regulativet krydses Lemming Å af følgende veje: 
 

Station Vej 
65-75 Sinding Hovvej 

1415-1432 Sindingvej 

2044-2058 Viborgvej 

3599-3605 Ørevadbrovej 

6517-6524  Lemmingbrovej 

1735-7140 Banesti 

8889-8904 Holmmøllevej 
 

12.2. Ledninger 
Da der ikke foretages gravearbejde ved gennemførelsen af indsatsen, udlægning af 
sten og grus er der ikke rettet henvendelse til eventuelle ledningsejere langs Lemming 
Å. Dog anbefales det at entreprenøren udviser forsigtighed ved n evt. realisering af 
projektet. 
  

13. PROJEKTFORSLAG OG DETAILPROJEKTERING 
I det følgende er beskrevet udformning og udførelse af udlægning af gydebanker og 
skjulesten i Lemming Å. 
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13.1. Projektstrækning 1 - Nørhedevej 

 
13.1.1 Restaureringsforslag 

Det foreslås, at der på strækningen umiddelbart nedstrøms Nørhedevej udlægges 3 
gydebanker á 10 meter længde med ca. 20 meter mellem hver gydebanke. Gydeban-
kerne udlægges med en højde på 25-30 cm. Der lægges gydesten op ad siderne, så-
ledes at det sikres at vandføringen holdes over gydebanken, selv ved små vandførin-
ger. Til hver gydebanke anvendes ca. 2 m3 gydegrus. Mellem gydebankerne udlæg-
ges 1-2 marksten (10-20 cm) pr. løbende meter i alt ca. 90 skjulesten. Placeringen af 
gydebankerne kan ses på længdeprofilet i bilag 2.1. 
 

 
Figur 13.1 Projektstrækningen ved Nørhedevej (Delstrækning 1). Lodsejerholdninger illustreret med farver; 
rød: ikke interesseret, grøn: positiv. 

13.1.2 Adgangsveje 
Adgangsvej og læsseplads kan ske fra Nørhedevej. 
 

13.1.3 Berørte matrikler og lodsejerholdninger 
I nedenstående tabel fremgår de berørte matrikler og lodsejernes holdning til projekt-
forslaget. Interviewskemaer er vedlagt som bilag 1. 

Matrikel Holdning 

5k, Sinding By, Sinding Positiv 

6q, Ø. Bording By, Balle Ikke interesseret 
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13.2. Delstrækning 2 – Sinding Hovvej 

Opstrøms Sinding Hovvej fremstår vandløbet terrænnært med flere små begyndende 
slyngninger, der kan henledes til piletræer i vandløbskanten. Der er udhængende brin-
ker og vandløbsprofilet er smalt med god vanddybde. Der kan konstateres en del 
sandvandring lokalt og kilden vurderes overvejende at være pga. vandløbets begyn-
dende mæandrerende form. Der er få eller ingen egentlige vandløbsplanter og der 
kunne ikke konstateres gydegrus eller skjulesten på strækningen opstrøms Sinding 
Hovvej. 
 

 
Figur 13.2 Lemming Å opstrøms Sinding Hovvej. Begyndende mæandrerende form. 

Nedstrøms Sinding Hovvej ligger vandløbet udrettet, men med et godt fald på 5,8 ‰ 
og en veludviklet vandplantesammensætning, dog domineret af smalbladet mærke. 
Der kunne ved besigtigelsen registreres bl.a. brøndkarse og puder af vandstjerne.  
Bundbredden er ca. 60 cm og svagt stigende i nedstrøms retning. Som det fremgår at 
Figur 13.3 er de vandløbsnære arealer påvirkede at den høje vandstand i vandløbet.  
 
Der kunne ikke registreres egentlige gydebanker eller skjulesten på strækningen, og 
på trods af det udrettede forløb vurderes det, at der med fordel kan udlægges gyde-
grus på strækningen.  

Evaluation Only. Created with Aspose.Pdf. Copyright 2002-2015 Aspose Pty Ltd.

20



Silkeborg Kommune - Restaurering af Lemming Å 

 21 / 37 

 

Figur 13.3 Lemming Å nedstrøms Sinding Hovvej.  

Restaureringsindsats skal så vidt muligt gennemføres uden større påvirkninger af 
vandspejlsniveauet, og strækningen nedstrøms Sinding Hovvej vurderes at være den 
bedst egnede i området på grund af fald- og adgangsforhold. I dette område er der ud-
lagt brede bræmmer langs vandløbet og længere nedstrøms dyrkes der helt ud til 2 
meter bræmmen jf. Figur 13.3 Lemming Å nedstrøms Sinding Hovvej.  
 

13.2.1 Restaureringsforslag  
Der udlægges i alt 6 gydebanker af 15 meter længde, ca. 30 cm høje samt skjulesten 
mellem gydebankerne. Til hver gydebanke anvendes 2,5 m3 gydegrus og der udlæg-
ges marksten (10-20 cm) med ca. 1-2 stk. pr. løbende meter mellem gydebankerne i 
alt 240 stk. Placeringen af gydebankerne kan ses på længdeprofilet i bilag 2.2. 
 

Evaluation Only. Created with Aspose.Pdf. Copyright 2002-2015 Aspose Pty Ltd.

21



Silkeborg Kommune - Restaurering af Lemming Å 

 22 / 37 

 
Figur 13.4 Projektstrækning ved Sinding Hovvej (Delstrækning 2). Lodsejerholdninger illustreret med farver; 
gul: ukendt, grøn: positiv. 

13.2.2 Adgangsveje 
Adgang kan ske fra Sinding Hovvej til arealerne langs vandløbet. Ved besigtigelsen 
var arealerne meget våde men der vil sandsynligvis kunne køres på arealerne i en tør 
periode. 
 

13.2.3 Berørte matrikler og lodsejerholdninger 
I nedenstående tabel fremgår de berørte matrikler og lodsejernes holdning til projekt-
forslaget. Interviewskemaer er vedlagt som bilag 1. 
 

Matrikel Holdning 

9k, Sinding By, Sinding Ukendt 

2ab, Ø. Bording By, Balle Positiv 
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13.3. Delstrækning 3 – Sindingvej/Viborgvej 

Strækningen mellem Sindingvej og Viborgvej (st. 1450-1950) ligger i et ekstensivt dyr-
ket område med relativt mange elletræer langs vandløbet. Vandløbet har et gennem-
snitligt fald på 3,5 ‰ på strækningen, en bundbredde på ca. 1 meter og vandløbsbun-
den er fast. Det vurderes, at der findes en del sten og grus på strækningen, men at 
denne er fastkittet og ikke brugbart som gydesubstrat. Enkelte steder kunne der kon-
stateres erosion.  
 

Figur 13.5 Lemming Å på strækningen nedstrøms Sindingvej (st. 1450- 1950).  

13.3.1 Restaureringsforslag 
Det forslås at der udlægges i alt 6 gydebanker af ca. 15 meters længde, ca. 30 cm 
høje. Til hver gydebanke skal anvendes ca. 3,6 m3 gydegrus. Dertil udlægges 1 skjule-
sten (10-20 cm) pr. løbende meter mellem gydebankerne i alt ca. 400 sten. Placerin-
gen af gydebankerne kan ses på længdeprofilet i bilag 2.3. 
Udlægningen af gydebanker skal gennemføres således, at de 2 åbne tilløb der findes 
på strækningen ikke bliver stuvningspåvirkede. 
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Udlægningen af gydegrus skal så vidt muligt gennemføres uden varige skader på elle-
træerne langs vandløbet, og adgangsforholdene vurderes bedst fra vandløbets vest-
lige side. Det kan være nødvendigt at anvendes motorbør af hensyn til bevarelse af 
træerne. 
 

 
Figur 13.6 Projektstrækning mellem Sindingvej og Viborgvej (Delstrækning 3). Lodsejerholdninger illustreret 
med farver; gul: måske positiv, grøn: positiv. 

13.3.2 Adgangsveje 
Det vurderes mest hensigtsmæssigt at transporten af materiale gennemføres fra Sin-
dingvej. Udlægningen skal desuden gennemføres fra vandløbets vestlige bred. 
 

13.3.3 Berørte matrikler og lodsejerholdninger 
I nedenstående tabel fremgår de berørte matrikler og lodsejernes holdning til projekt-
forslaget. Interviewskemaer er vedlagt som bilag 1. 
 

Matrikel Holdning 
1ac, Ø. Bording By, Balle Kommunalt ejet 
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5e, Ø. Bording By, Balle Positiv 

6g, Sinding By, Sinding Positiv 

7f, Sinding By, Sinding Positiv 

11h, Sinding By, Sinding Positiv 

11g, Sinding By, Sinding Positiv 

8u, Sinding By, Sinding Måske positiv – jf. interviewskema 

 
13.4. Delstrækning 4 – Nedstrøms Viborgvej  

Nedstrøms Viborgvej løber Lemming Å i et relativt åbent landskab med gode ad-
gangsforhold via banestien. Opmåling af en delstrækning st. 2750 til st. 3040 doku-
menterer et gennemsnitligt fald på ca. 4 ‰ og en bundbredde på knap 1,5 meter. Der 
er relativt gode adgangsforhold fra banestien og ned til vandløbet jf. Figur 13.7  
 

 

 
Figur 13.7 Lemming Å st. 2850. Det afgræssede areal til venstre i billede udgør en egnet kørevej i forbin-
delse med restaureringsindsatsen. 

13.4.1 Restaureringsforslag 
Der udlægges i alt 5 gydebanker af 30 cm højde og 15 meters længde på stræknin-
gen. Til hver gydebanke skal anvendes ca. 8 m3 gydegrus. Placeringen af gydeban-
kerne kan ses på længdeprofilet i bilag 1. Gydebankerne udlægges med ca. 50 meter 
mellem hver gydebanke og mellem gydebankerne udlægges skjulesten (10-20 cm). I 
alt udlægges ca. 200 stk. svarende til ca. 1 sten pr. løbende meter. Placeringen af gy-
debankerne kan ses på længdeprofilet i bilag 2.4. 
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Figur 13.8 Projektstrækning nedstrøms Viborgvej (Delstrækning 4). Lodsejerholdninger illustreret med far-
ver; rød: ikke interesseret, gul: ukendt, grøn: positiv. 

13.4.2 Adgangsveje 
Adgangsvejen til området skal ske langs med den nedlagte jernbane, hvilket stiller 
krav til maskinstørrelsen. Det vurderes mest hensigtsmæssigt at læssepladsen etable-
res ved Ørevadbrovej nord for projektstrækningen, hvor der findes en parkeringsplads. 
Herfra er der ca. 700 meter til projektstrækningen ad banestien. 
 

13.4.3 Berørte matrikler og lodsejerholdninger 
I nedenstående tabel fremgår de berørte matrikler og lodsejernes holdning til projekt-
forslaget. Interviewskemaer er vedlagt som bilag 1. 
 

Matrikel Holdning 
2f, Resdal By, Serup Positiv 

1ai, Resdal By, Serup Ikke interesse-
ret 

1aa, Resdal By, Serup Ikke interesse-
ret 

15e, Sejling By, Sejling Positiv 

23b, Sejling By, Sejling Ikke interess-
eret 

23c, Sejling By, Sejling Ikke interess-
eret 
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13bm, Serup By, Serup Positiv 

13bn, Serup By, Serup Positiv 

8f, Sejling By, Sejling Ukendt 

12k, Sejling By, Sejling Ukendt 

6r, Sejling By, Sejling Ikke interesse-
ret 

13y, Serup By, Serup Ukendt 

 
13.5. Delstrækning 5 - Ørevadbro 

De vandløbsnære arealer op- og nedstrøms Ørevadbro er udlagt til afgræsning og 
med gode tilkørselsmuligheder fra Ørevadbrovej. Fra st. 3300-3600 opstrøms Ørevad-
brovej er det gennemsnitlige fald ca. 2,5 ‰  Nedstrøms Ørevadbrovej viser opmålin-
gen af strækningen jf. bilag 2.5,  at der på delstrækningerne st. 3810-3970 og 4180-
4220 er et gennemsnitligt på henholdsvis ca. 3,7 ‰ og ca. 5 ‰. Vandløbet har her et 
mere slynget forløb med spredte elletræer langs bredden.  
 

 
Figur 13.9 St. 3300-3600, opstrøms Ørevadbrovej. 
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Figur 13.10 Projektstrækning ved Ørevadbrovej (Delstrækning 5). Lodsejerholdninger illustreret med farver; 
rød: ikke interesseret, gul: ukendt, grøn: positiv. 

 
13.5.1 Restaureringsforslag  

Der udlægges gydegrus på strækningen 3395 – 3595 i form af 3 stk. 15 m lange og 
ca. 30 cm høje gydebanker. Fra st. 3810-3970 udlægges 4 gydebanker á 15 meter, 
ca. 30 cm høje. Dertil en gydebanke på st. 4180-4250. Til hver gydebanke skal anven-
des ca. 8 m3 gydegrus. Placeringen af gydebankerne kan ses på længdeprofilet i bilag 
2.5. Der udlægges skjulesten (10-20 cm) både opstrøms Ørevadbrovej st. 3300-3600 
og igen på st. 3800-4250, med ca. 1 sten pr. løbende meter vandløb i alt ca. 750 stk.  
 

13.5.2 Adgangsveje 
Adgangen til projektstrækningen skal gennemføres fra parkeringspladsen ved Ørevad-
brovej. Herfra kan materialerne transporteres enten langs med vandløbets vestlige 
bred eller evt. langs med den nedlagte jernbane på østsiden af vandløbet. 
 

13.5.3 Berørte matrikler og lodsejerholdninger 
I nedenstående tabel fremgår de berørte matrikler og lodsejernes holdning til projekt-
forslaget. Interviewskemaer er vedlagt som bilag 1. 
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Matrikel Holdning 
13z, Serup By, Serup Ikke interesseret 

7l, Sejling By, Sejling Ikke interesseret 

7ar, Sejling By, Sejling Ikke interesseret 

7ap, Sejling By, Sejling Positiv 

13ø, Serup By, Serup Positiv 

13bq, Serup By, Serup Positiv 

3ax, Serup By, Serup Ikke interesseret 

14f, Sejling By, Sejling Ikke interesseret 

 
13.6. Delstrækning 6 - Genslyngningen 

I forbindelse med besigtigelsen af Lemming Å er der blevet gennemført en undersø-
gelse af hvordan den tidligere gennemførte restaureringsindsats i form af genslyng-
ning og udlægning af groft materiale i Lemming på den genslyngede strækning funge-
rer. 
 
Grundet høj vandstand ved besigtigelsen var det ikke muligt at vurderer gydebanker-
nes tilstand, men det var muligt at tage stikprøver af både løst gydegrus og skjulesten 
på store del af den genslyngede strækning i Lemming Å. På baggrund af stikprøverne 
vurderes det at der er egnet gydesubstrat på strækningen. Der er meget dårlige ad-
gangsforhold for maskiner. Det foreslås ikke projekttiltag på strækningen.  
 

 
Billede 13.11. Undersøgelser af den faste substrat på det genslyngede stræk af lemming Å 
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13.7. Delstrækning 7 – Lemmingbrovej 
 

13.7.1 Restaureringsforslag  
Der udlægges gydegrus på strækningen st. 6580 - 6450 i form af 4 gydebanker á 15 
meter, ca. 30 cm høje. Til hver gydebanke skal anvendes ca. 9 m3 gydegrus. Placerin-
gen af gydebankerne kan ses på længdeprofilet i bilag 2.6. Der udlægges skjulesten 
(10-20 cm) både op- og nedstrøms Lemmingbrovej med ca. 1 sten pr. løbende meter 
vandløb i alt ca. 100 stk. 
 

 
Figur 13.11 Projektstrækning ved Lemmingbovej (Delstrækning 7). Lodsejerholdninger illustreret med far-
ver; gul: ukendt, grøn: positiv. 

 

13.7.2 Adgangsveje 
Adgangsvejen skal etableres fra Lemmingbrovej, hvorfra der er adgang til både op- og 
nedstrøms beliggende strækninger. På nedstrøms side af Lemmingbrovej, ved det 
nedlagte dambrug, anbefales det at materialerne udlægges hvor der kan køres helt ud 
til vandløbet. Der findes en del træer samt byggematerialer, som kan vanskeliggøre 
udlægningen på specifikke strækninger. 
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13.7.3 Berørte matrikler og lodsejerholdninger 
I nedenstående tabel fremgår de berørte matrikler og lodsejernes holdning til projekt-
forslaget. Interviewskemaer er vedlagt som bilag 1. 
 

Matrikel Holdning 

3f, Høgdal, Serup Positiv 

5æ, Lemming By, Lemming Positiv 

5r, Lemming By, Lemming Positiv 

6k, Lemming By, Lemming Positiv 

11d, Serup By, Serup Positiv 

3e, Høgdal, Serup Ukendt 

 
13.8. Delstrækning 8 – Holmmøllevej 

 

 
Figur 13.12 Projektstrækning ved Holmmøllevej (Delstrækning 8). Lodsejerholdninger illustreret med farver; 
gul: ukendt, grøn: positiv. 

  
13.8.1 Restaureringsforslag  

På denne delstrækning er der generelt godt fald på vandløbet opstrøms Holmmølle-
vej, dog viser opmålingen at der er lokal variation og dermed skal en indsats med ud-
lægning af gydegrus tilpasses faldforholdene. Det anbefales, at der udlægges gyde-
grus ved st. 8725 - 8750 og fra 8800 – 8850. Placeringen af gydebankerne kan ses på 
længdeprofilet i bilag 2.7. 
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Der udlægges i alt 3 gydebanker af ca. 12 meters længde. Den øverste grydebanke 
udlægges med stigende tykkelse på ca. 30 cm ved gydebankens begyndelse og ca. 
50 cm ved slutningen af gydebanken, således at faldet over gydebanken bliver ca. 5 
promille. De nedstrøms gydebanker udlægges i ens tykkelse på ca. 30 cm. Til den 
øverste gydebanke anvendes 12 m3 gydegus og til de to nederste anvendes 9 m3 gy-
degrus. Placeringen af gydebankerne kan ses på længdeprofilet i bilag 2.7. 
 
På nedstrøms side af Holmmøllevej er vandløbet langsomflydende og stuvningspåvir-
ket ovenfor sammenløbet med Hinge Å. Der udlægges ingen gydebanker, men kun 
skjulesten (10-20 cm) med ca. 1-2 sten pr. løbende meter vandløb i alt ca.  stk.  
 
 

13.8.2 Berørte matrikler og lodsejerholdninger 
I nedenstående tabel fremgår de berørte matrikler og lodsejernes holdning til projekt-
forslaget. Interviewskemaer er vedlagt som bilag 1. 
 

Matrikel Holdning 

2b Holmgårde, Serup Positiv 

4m, Lemming By, Lemming Positiv 

2af, Holmgårde, Serup Positiv 

4i, Lemming By, Lemming Positiv 

39 b, Lemming By, Lemming Ukendt 

 
 

13.9. Generel praktisk udførelse og afværgeforanstaltninger 
Under arbejdets udførelse med udlægning af grusbanker og sten i vandløbet skal der 
tages hensyn til eventuelle uregistrerede dræn og gennemgående ledninger. Såfremt 
der skulle forekomme rørtilløb skal udløbet fra disse friholdes og afhængigt at de lo-
kale faldforhold skal materialerne udlægges så langt nedstrøms, at der ikke forekom-
mer væsentlig stuvningspåvirkning, der kan nedsætte afvandingen fra rørudløbet. 
 
Det vil absolut være teknisk og økonomisk mest fordelagtigt at arbejdet gennemføres i 
en tør periode, hvor der er mindst vandføring, og hvor engarealerne er tørre, i det der 
skal køres meget sten/grus. En stor del af arealerne langs vandløbet var meget våde 
ved besigtigelsen, hvorfor det vurderes nødvendigt at der lægges køreplader på ad-
gangsvejene ved flere at indsatsstrækningerne.  
 

13.10. Økonomi 
Gennemførelsen af det i afsnit 12 omtalte forslag vil overslagsmæssigt medføre de i 
nedenstående tabel viste anlægsomkostninger. Alle priser er ekskl. moms.  
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Nørhedevej Antal Heraf materialer 
(ekskl. moms) 

Opstart, adgangsvej, evt. køreplader  7000,- 
Udlægning af 3 gydebanker  6 m3 4500,- 
Udlægning af store sten  90 4800,- 
Anlægsudgifter i alt  16.300,- 

 
Sinding Hovvej Antal Heraf materialer 

(ekskl. moms) 
Opstart, adgangsvej, evt. køreplader  7300,- 
Udlægning af 6 gydebanker  15 m3 12.000,- 
Udlægning af store sten  240 12.000,- 
Anlægsudgifter i alt  31.300,- 

 
Sindingvej - Viborgvej Antal Heraf materialer 

(ekskl. moms) 
Opstart, adgangsvej, evt. køreplader 1 motorbør 11.150,- 
Udlægning af 6 gydebanker  22 m3 17.600,- 
Udlægning af store sten  400 20.000,- 
Anlægsudgifter i alt  49.100,- 

 
Nedstrøms Viborgvej Antal Heraf materialer 

(ekskl. moms) 
Opstart, adgangsvej, evt. køreplader  8700,- 
Udlægning af 5 gydebanker  40 m3 32.000,- 
Udlægning af store sten  200 10.000,- 
Anlægsudgifter i alt  53.700,- 

 
Ørevadbrovej  Antal Heraf materialer 

(ekskl. moms) 
Opstart, adgangsvej, evt. køreplader  12750,- 
Udlægning af 7 gydebanker  60 m3 48.000,- 
Udlægning af store sten  750 25.000,- 
Anlægsudgifter i alt  85.750,- 

 
Lemmingbrovej Antal Heraf materialer 

(ekskl. moms) 
Opstart, adgangsvej, evt. køreplader  7950,- 
Udlægning af 4 gydebanker  36 m3 25.600,- 
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Udlægning af store sten  100 5000,- 
Anlægsudgifter i alt  34.050 

 
Holmmøllevej Antal Heraf materialer 

(ekskl. moms) 
Opstart, adgangsvej, evt. køreplader  8300,- 
Udlægning af 3 gydebanker  30 m3 24.000,- 
Udlægning af store sten  150 7500,- 
Anlægsudgifter i alt  39.800 

Tabel 13.1 Økonomisk overslag over anlægsudgifter for de enkelte delstrækninger 

Dertil kommer evt. udgifter til udbudsproces og fagtilsyn mv. i anlægsfasen, hvilket 
estimeres til ca. 65.000,- ekskl. moms. 
 
De samlede estimerede anlægsomkostninger ved gennemførelse af alle projektfor-
slag, som beskrevet i forundersøgelsen inkl. estimerede udgifter til udbud og fagtilsyn, 
er kr 375.000,- eks moms, hvilket er under 1,5 x referenceværdien.  
 

14. MYNDIGHEDSBEHANDLING 
Projektets gennemførelse kræver tilladelse i henhold til vandløbsloven, da ændrin-
gerne er at betragte som en restaurering. Vandløbsmyndigheden er Silkeborg Kom-
mune. Regulering af vandløb er omfattet af reglerne om VVM og projektet skal derfor 
screenes i henhold til Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og 
af konkrete projekter (VVM). 
 
Projektet kæver ligeledes dispensation fra Naturbeskyttelsesloven, da Lemming Å og 
store dele af arealerne omkring vandløbet er omfattet af bestemmelserne i lovens § 3 
om beskyttelse af særlige naturtyper. Myndigheden er Silkeborg Kommune. 
 
 

15. KONSEKVENSER AF AT REALISERE PROJEKTET 

15.1. Afvandingsmæssige konsekvenser 
Der er gennemført vandspejlsberegninger for de skitserede gydebanker for at belyse 
de afvandingsmæssige konsekvenser. Beregningerne er udført i VASP med en skøn-
net værdi for sommermiddel og karakteristisk manningtal for sommertilstand i mellem-
stort vandløb på 15, jf. afsnit 6.2 
 
Udlægningen af gydegrus vil forårsage en opstuvning af vandspejlet lokalt bag gyde-
banken, længden af opstuvningszonen afhænger af faldet på vandløbsstrækningen, 
hvor gydebanken udlægges, jo større fald, desto kortere opstuvningszone. Påvirknin-
gen vil være relativt størst ved lave vandføringer og ved store vandføringer vil påvirk-
ningen være minimal. Vandspejlsberegninger for de enkelte delstrækninger kan ses i 
bilag 2.1 – 2.7. Bilag 3.1 til 3.8 viser de afvandingsmæssige konsekvenser på de 
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vandløbsnære arealer som ændringer i afvandingsklasse på arealerne ved en som-
mer middelvandføring for at illustrere konsekvenserne i dyrkningsperioden. For hoved-
parten af delstrækninger gælder at gydebankerne maksimalt forårsager en ændring af 
afvandingsklasse fra fugtig eng (0,5-0,75 m drændybde) til våd eng (0,5 – 0,25 m 
drændybde). Modellering af afvandingsforholdene ved Sinding Hovvej viser dog at ud-
lægning af gydebanker her potentielt kan forårsage en ændring i afvandingsklasse fra 
0,5 -0,25 m til 0 -0,25 m altså et vandspejl ganske nær jordoverfladen. 
 
Såfremt gydebankerne anlægges opstrøms rør- og drænudløb, vil den lokale stuv-
ningszone generelt set ikke påvirke afvandingen og vandspejlsstigningen over gyde-
banken vil kun påvirke de vandløbsnære arealer helt lokal. Dette skyldes at der kun 
udlægges gydebanker, hvor faldforholde er relativt høje og dermed vil arealerne 
dræne i nedstrøms retning.  Erfaringsmæssigt giver udlægningen af enkelte større 
sten, som foreslået i nærværende forundersøgelse, ikke anledning til vandstandsstig-
ninger, da strømforholdene øges lokalt om stenen, hvilket kompenserer for den plads 
som stenen optager i vandløbsprofilet. 
 
 

15.2. Fiskebestande og målopfyldelse 
Der er ikke udført fiskefaunabedømmelse i forbindelse med forundersøgelsen. De se-
neste bestandsundersøgelser fra DTU Aqua kan ses på Figur 15.1 Det forventes at 
gennemførelsen af projektet vil medvirke til at miljømålet for fisk på sigt bliver opfyldt. 
Særligt i vandløbets øvre dele, hvor der i dag kan konstateres en dårlig tilstand forven-
tes der at kunne ske en væsentlig forbedring. 
 
Ørredtætheden umiddelbart efter projektgennemførelse forventes at være 15 ørredyn-
gel/m2. 2 år efter gennemførelse forventes at blive 40 ørredyngel/m2. Disse tal kan 
dog være afhængige af en lang række forhold og skal tage med et vist forbehold. 
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Figur 15.1 Udsnit af DTU Aqua Ørredkort der viser ørredtæthederne i Lemming Å. 

15.3. Miljømæssige forhold 
De fysiske forhold i Lemming Å ændres lokalt fra de nuværende forhold, da vandlø-
bets naturlige forekomst af groft substrat og store sten forbedres.  
På de dele af vandløbet, hvor der udelukkende foreslås udlægning af større sten vil 
forholdene ikke ændres markant, men der vil ske en forøgelse af variation i strøm-
nings- og dybdeforhold lokalt omkring stenene. Derved forbedres forholdene for små-
dyr og fisk, da der skabes flere habitater i Lemming Å.  
 
Udlægningen af gydegrus vil ligeledes bidrage til et mere varieret strømningsforløb og 
vekslende dybdeforhold gennem opbygningen af gydestryg, hvor der i sammenhæng 
med disse vil opstå en mere markant stryg- og hølstruktur og dermed større fysisk va-
riation i vandløbet. Gydebankerne sigter desuden på en væsentlig forbedring af gyde-
mulighederne for laksefisk i Lemming Å, hvilket forventes at kunne øge antallet af ør-
reder og sikre en selvreproducerende bestand. 
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Med udlægning af gydebanker og skjulesten vil vandløbet skabes bedre levevilkår for 
smådyr og fisk. De bedre levevilkår gælder såvel muligheden for gode standpladser 
som gode muligheder for skjul og opvækstmuligheder for yngel. Smådyrsfaunaen får 
gode vækstbetingelser ved udlægning af groft substrat og mere varierende strømfor-
hold. 
 
Samlet set forventes restaureringen at bevirke betydende forbedringer af vandløbs-
kvaliteten for smådyrsfaunaen og fiskefaunaen.  
 
Forbedringerne forventes at bidrage positivt til opnåelse af miljømålet om god økolo-
gisk tilstand.  
 

15.4. Terrestrisk natur 
Det forventes ikke at arealerne langs vandløbet vil blive påvirket af projektet da ud-
lægning af gydebanker og sten ikke vil ændre afvandingstilstanden for de tilstødende 
arealer. Helt lokalt ved og opstrøms gydebanker kan der dog ske en mindre forskyd-
ning i vandspejlet sammenlignet med i dag, primært ved at afvandingsklasen går fra 
fugtig eng til våd eng. Dette kan potentielt påvirke artssammensætningen på de vand-
løbsnære arealer, men det vurderes at projektet generelt ikke vil påvirke naturforhol-
dende langs vandløbet negativt da artsammensætning her sandsynligvis består af ar-
ter og naturtyper tilpasset til påvirkningen fra vandløbsvand.  
 

16. ANBEFALING 
På baggrund af resultaterne fra forundersøgelsen anbefaler Orbicon at Silkeborg 
Kommune arbejder videre med de foreslåede restaureringsindsatser. Samlet set vil 
der blive udlagt 209 m3 gydegrus og ca. 1900 stk. skjulesten i Lemming Å og projektet 
er omkostningseffektivt. Der er overvejende positiv tilslutning blandt lodsejere, men 
enkelte steder skal Silkeborg Kommune dog beslutte om man vil gennemføre eller 
undlade delelementer i projekterne.  
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