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1. INDLEDNING 
Silkeborg Kommune ønsker, på baggrund af arbejdet med implementering af de stats-
lige vandområdeplaner, at undersøge mulighederne for at forbedre de fysiske forhold i 
Sminge Møllebæk, i Gudenåens vandsystem. Forbedringerne skal foretages som en 
vandløbsrestaurering ved genslyngning, udlægning af groft materiale, samt fjernelse 
af to spærringer under hensyntagen til eksisterende afvanding, natur- og miljøværdier, 
lodsejernes ønsker, samt omkostningseffektivitet i projekttiltagene. 
 

1.1. Baggrund 
Silkeborg Kommune er vandløbsmyndighed for Sminge Møllebæk i Vandløbssystem 
Gudenå – Randers Fjord. Sminge Møllebæk har, ifølge vandområdeplanen, en samlet 
længde på 3,7 km og en typologi type 1, defineret som ”lille vandløb”. Vandløbet ud-
springer i Overholt Bakker, i Overholt Plantage, som ligger mellem Skannerup og 
Voel. Oversigtskort fremgår af Figur 2.1. 
 

 
Figur 1.1 Oversigtskort Sminge Møllebæk. Hele vandløbet er privat. 

Der er i år 2000 gennemført naturforbedrende tiltag i Sminge Møllebæk, hvor bækken 
blev genslynget ved det tidligere Sminge Dambrug. Alligevel har vandløbet ikke op-
nået god økologisk tilstand, som er den gældende målsætning. 
 
I Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn, hovedvandop-
land 1.5 Randers Fjord, er Sminge Møllebæks nuværende tilstand fastlagt til dårlig 
økologisk tilstand. Denne tilstand er et udtryk for en samlet vurdering af vandløbets 
nuværende tilstand, baseret på en række enkeltparametre: smådyr (DVFI), fiskebe-
stand og plantesammensætning (makrofytter). For at opnå målopfyldelse skal samt-
lige delparametre være i god økologisk tilstand. 
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Der er udpeget tre virkemidler i Sminge Møllebæk, jf. Tabel 2.1, herunder udlægning 
af groft materiale, genslyngning, og fjernelse af fysiske spærringer. 
 

ID-nr. Miljømål 
 

Længde, 
m 

Indsatser Tilstand, 
smådyr 

Til-
stand, 
fisk 

Tilstand, 
vandplan-
ter 

o6212 God øko-

logisk til-

stand 

3.706 Udlægning af groft materi-

ale, genslyngning, fjer-

nelse af fysiske spærrin-

ger 

God Dårlig Ukendt 

Tabel 1.1 Oversigt over miljømål og indsatsprogram for Sminge Møllebæk. 

Forundersøgelsen vil indeholde følgende elementer: 
 

• Fastlæggelse af omfanget af restaureringstiltagene. 
• Grundlag for vurdering af evt. ændrede afvandingsforhold. 
• Grundlag for vurdering af de ændrede miljøforhold. 
• Ramme for detailprojektering, herunder efterfølgende udbud af opgaven til en-

treprenører. 
• Overslag på anlægsomkostninger. 
• Oplysninger til brug for myndighedsbehandling af projekter efter Vandløbslo-

ven, Naturbeskyttelsesloven, VVM-screening og eventuel øvrig lovgivning. 
 
Der udføres endvidere en detailprojektering af de restaureringstiltag, som, vurderes at 
kunne realiseres under tilskudsordningen. 
 

1.2. Projektets formål 
Formålet med projektet er at forbedre de fysiske forhold i Sminge Møllebæk. Det skal 
ske ved udlægning af sten og grus, ved at skabe fri passage for vandløbsfaunaen 
samt ved at lave et nyt, slynget forløb af bækken. Målet med indsatserne er, at der 
skabes et mere varieret vandløb, og at vandløbet således sikres mulighed for målop-
fyldelse. Desuden skal udlægningen af gydebanker skabe bedre betingelser for en 
selvreproducerende og tæt ørredbestand i åen og, på sigt, opfyldelse af miljømålet for 
fisk. Indsatserne skal gennemføres under hensyn til omkostningseffektivitet og de for-
ventede effekter ved en realisering. 
 

2. EKSISTERENDE FORHOLD 

2.1. Lokalitetsbeskrivelse og udviklingshistorie 
Sminge Møllebæk er et naturligt vandløb, der er klassificeret som privat på hele stræk-
ningen. Vandløbet administreres af Silkeborg Kommune. Vandløbet er en del af Gu-
denåens vandsystem, som har udløb i Randers Fjord. Sminge Møllebæk har udløb i 
Gjern Å, syd for Troldkær, og består af et hovedløb samt flere mindre tilløb, som alle 
er omfattet af samme målsætning, jf. Figur 3.1. I denne forundersøgelse opdeles 
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vandløbet i tre delstrækninger, da de tre strækninger har væsentligt forskellige karak-
teristika. 
 

 
Figur 2.1 Delstrækninger og målsætning i Sminge Møllebæk. Delstrækningerne er adskilt af sort prik og 
målsætningen er god økologisk tilstand på hele indsatsstrækningen (grøn). 

2.1.1 Delstrækning 1: Fra udspring til Sminge Mølle 
Vandløbet er fra udspringet i Overholt Plantage og frem til Sminge Mølle karakterise-
ret ved en jævn vandstrøm og forholdsvis gode fysiske forhold. Vandløbsbunden be-
står overvejende af sand, men der findes også en del sten, gydegrus og skjulesten. 
Da vandløbet løber i skovpræget strækning, er der stort set ingen vandplanter på 
strækningen. Der er ingen opgangsmulighed til området, som følge af stemmeværket 
ved Sminge Mølle samt styrt på nedstrøms side af underføringen under Sminge Møl-
levej. Opstemningen ved Sminge Møllesø er udpeget til genskabelse af faunapassage 
(indsats AAR-00364).  
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Figur 2.2 Delstrækning 1 - Sminge Møllebæk opstrøms Sminge Mølle. 

2.1.2 Delstrækning 2: Fra Sminge Mølle til Sminge Dambrug 
Vandet løber fra mølledammen under Sminge Møllevej i betonrør med relativt stort 
fald. Umiddelbart nedstrøms mølledammen er der et kort, bjergagtigt forløb, hvor bæk-
ken ureguleret løber i en dyb, stejl slugt. Her findes gydesubstrat og gode standplad-
ser for yngel, men det vurderes, at strækningen kan være svært passabel ved lave 
vandføringer, da faldet lokalt er 60 ‰. 
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Figur 2.3 Strækningen nedstrøms Sminge Møllevej hvor vandløbet løber i en stejl slugt 

 
Herefter løber vandet gennem et tidligere dambrugsområde i et genslynget forløb. 
Genslyngningen blev gennemført af Århus Amt i år 2000.  
 

9



Silkeborg Kommune – Restaurering af Sminge Møllebæk 

 10 / 33 

 
Figur 2.4 Genslyngningen foretaget af Århus Amt ved det tidligere dambrug. 

2.1.3 Delstrækning 3: Fra Sminge Dambrug til udløb i Gjern Å 
Nedstrøms det tidligere dambrug har der før været etableret et sandfang. Det er sand-
synligvis dette sandfang, der er udpeget som spærring (AAR-00363). Ved lave vand-
føringer løber vandet diffust gennem området og der er derfor dårlige passagemulig-
heder for fisk. På besigtigelsestidspunktet i oktober forekom god vandstand i området. 
Herefter løber strækningen ud i et engområde langs Gjern Å. Der er meget lidt fald på 
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denne strækning og vandløbet er kraftigt reguleret og har karakter af kanal med blød 
og sandet bund. 
 

 
Figur 2.5 Spærring AAR-00363 er sandsynligvis dette sandfang, hvor der ved lav vandstand er dårlige pas-
sagemuligheder for fisk. 
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Figur 2.6 Det kanaliserede forløb af Sminge Møllebæk på strækningen nedstrøms det nedlagte dambrug. 

 
2.1.4 Udviklingshistorie 

Områdets udviklingshistorie er undersøgt ved sammenligning af ældre kortmaterialer 
med de nyeste 4cm kort og luftfotos. På de høje målebordsblade, som også kaldes 
højkantskort, fra sidste halvdel af 1800-tallet fremstår Sminge Møllebæk som et regu-
leret vandløb med undtagelse af de delstrækninger som løber i slugten med stort fald, 
Figur 2.6. 
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Figur 2.7 Udsnit af høje målebordsblade fra sidste halvdel af 1800-tallet. 

Hele området langs delstrækning 3 i undersøgelsesområdet er vist med engsignatur, 
hvilket indikerer at området dengang var uopdyrket eller ekstensivt drevet. 
 
På de lave målebordsblade fra første halvdel af 1900-tallet er der etableret en række 
afvandingsgrøfter på den nedre del af forløbet, sandsynligvis for at afvande engarea-
lerne – se Figur 2.8.  
 
Sminge Møllebæk er tidligere blevet reguleret både ved gravning af det kanaliserede 
forløb i engene, ved indtag af vand til Sminge Dambrug samt gennem opstemning ved 
Sminge Mølle.  Århus Amt opkøbte opstemningsretten ved Sminge Dambrug og ned-
lagde stemmeværkerne, således at der blev skabt passage i åen frem til Sminge 
Mølle. 
 

 
Figur 2.8 Sminge Møllebæk nedstrøms jernbanestien. På luftfoto fra 1954 ses Sminge Dambrug umiddel-
bart nord for jernbanen. Vandløbet bærer præg af at være blevet kraftigt reguleret. 

13



Silkeborg Kommune – Restaurering af Sminge Møllebæk 

 14 / 33 

 
 
Ved sammenligning mellem de lave målebordsblade, 4cm kort fra 2001 (Figur 2.9) og 
nyeste luftfoto (Figur 2.10) ses det, at bækken fortsat er reguleret på størstedelen af 
forløbet. Bækken fremstår dog genslynget ved det tidligere Sminge Dambrug.  
 
 

 
Figur 2.9 Udsnit af lave målebordsblade fra første halvdel af 1900-tallet. 

 
Figur 2.10 Udsnit af 4 cm kort fra 2001. Dambruget ses midt i billedet. 
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Figur 2.11 Udsnit af seneste luftfoto (2017) 

 
2.2. Planforhold 

Sminge Møllebæk er et privat vandløb i Silkeborg Kommune. Der findes således intet 
regulativ for vandløbet og der foreligger ikke opmålinger. Vandløbet er omfattet af Sil-
keborg Kommunes Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb, vedtaget den 
29. februar 2016.  
  
I henhold til vedligeholdelsesbestemmelserne kan grødeskæring kun foretages med 
maskine efter godkendelse fra Silkeborg Kommune. Grødeskæring må foretages i pe-
rioden fra 1. juli til 1. november, og skal udføres, så vidt muligt, i strømrenden og mak-
simalt i 2/3 af vandløbets bredde. Brinkvegetation må som hovedregel ikke skæres, 
dog med undtagelse af stivstænglet vegetation, der forringer vandføringsevnen. Træer 
og buske langs vandløbet må ikke fjernes uden tilladelse fra kommunen og må kun 
beskæres i det omfang, hvor de hæmmer vandføringen eller er til gene for vedligehol-
delsesarbejdet. 
 
På de nederste ca. 130 m er vandløbet omfattet af å-beskyttelseslinjen - se Figur 
2.11. Hele området er omfattet og skovbeskyttelseslinjen. Den øverste strækning, fra 
Overholt Plantage til nedstrøms Grønagergård Savværk, ligger i fredskov – se Figur 
2.13. Området nord for Gjernbanen er omfattet af Sminge-fredningen fra 1975, som er 
en landskabsfredning med sigte i at bevare områdets karakter. Området er angivet i 
Figur 2.11. Landskabet må, i henhold til fredningen, ikke yderlige bebygges. Frednin-
gen indeholder også bestemmelser om, at form, tilstand eller areal ikke må ændres i 
Voel Bæk, Sminge Sø, Gudenåen, Gjern Å og Linå, men indeholder ikke bestemmel-
ser for Sminge Møllebæk. Ifølge fredningen er ændringer i terrænet eller terrænfor-
merne ikke tilladt.  
 

Smige Møllebæk 

Gjern Å 

Genslyngning 
ved dambrug 
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Figur 2.12 Fredning og åbeskyttelseslinje i projektområdet 

 
2.2.1 Beskyttet natur 

Størstedelen af området er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttelse af 
særlige naturområder. § 3 områderne er kortlagt som enge eller moser. Sminge Mølle-
bæk er ligeledes omfattet af § 3, hvor ændringer kræver dispensation.  
 

 
Figur 2.13 Arealer og vandløb omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 inden for projektområdet ved Sminge 
Møllebæk 

På delstrækning 1 er de vandløbsnære arealer registreret som mose. På delstrækning 
2 forløber den genslyngede del af bækken gennem moseområde i et yngre ellekrat. 
På den nedre projektstrækning, delstrækning 3, løber bækken gennem engarealer. 
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De seneste besigtigelser fra dette område, som er registreret i Miljøportalen, er fra 
henholdsvis 2015 og 2013, og foretaget af Silkeborg Kommune. Den nedre del af eng-
arealet nærmest udløbet i Gjern Å beskrives som stedvis meget fugtig med halvgræs-
ser, hvor øvre partier er mere kulturpåvirket. Arterne på arealet er blandt andet mose-
bunke, fløjlsgræs, almindelig hundegræs, engkabbeleje, almindelig mjødurt og stor 
nælde. 
Den midterste del af engarealet fremstår som let varieret terræn med både tørre og 
fugtige partier og mosevegetation i overgang til mose og grøft. 
 
Den øvre del af arealet, som ligger øst for søerne, er højstaude eng med fugtige og 
tørre partier. Domineret af mosebunke og stauder 
 

2.2.2 Natura 2000 
Strækningen af Sminge Møllebæk, som ligger nedstrøms Gjernbanen, ligger i Habitat-
område 45 – Gudenå og Gjern Bakker (Figur 2.13). Udpegningsgrundlaget for habitat-
området omfatter arter, som er knyttet til vandløb, herunder bæklampret, grøn kølle-
guldsmed og odder. Udpegningsgrundlaget kan ses på Figur 2.14 
 

Figur 2.14 Habitatområde 45 Gudenå og Gjern Bakker samt fredskovsarealer i projektområdet 
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Figur 2.15 Udpegningsgrundlaget for habitatområdet Gudenå og Gjern Bakker. 

 
2.2.3 Bilag IV-arter 

 
I, og i umiddelbar nærhed til, projektområdet er der kendskab til forekomst af odder. 
Områdets vandhuller og moseområder er også potentielle levesteder for spidssnudet 
frø og stor vandsalamander.  
 

2.2.4 Smådyr  
Der er foretaget faunabedømmelser på tre stationer i Sminge Møllebæk og foretaget 
registrering af de fysiske forhold efter DFI på to stationer. Undersøgelserne er foreta-
get af det tidligere Århus Amt og Naturstyrelsen.  
 

Stationsnr. Lokalitet DFI DVFI År 

070292 Sminge Dambrug (udløb fra bundfældningsbassin) 27 6 2011 

070293 Nedstrøms sø ved Sminge Dambrug 4 6 2009 

070129 Opstrøms Sminge Dambrug - 6 2000 
Tabel 2.1 Faunabedømmelser foretaget i Sminge Møllebæk 

2.2.5 Fisk 
DTU Aqua har i 2010 undersøgt Sminge Møllebæk (Udsætningsplan for Gudenå, del 
2). Af rapporten fremgår følgende om Sminge Møllebæk:  
”På strækningen fra udspring ved Overholt Plantage til Sminge Mølle er der jævn god 
vandstrøm og sandet bund. Ingen gydemuligheder og ingen opgangsmulighed til om-
rådet pga. det impassable stemmeværk ved Sminge Mølle. Umiddelbart nedstrøms 
møllen er der et kort bjergagtigt forløb med gydebund og gode standpladser for yngel. 
Herefter forløber vandløbet gennem det tidligere dambrugsområde, hvor der er etable-
ret et pænt forløb ned til et sandfang, som afvandes gennem en roligt flydende 
grøft/kanal til Gjern Å. Det korte bjergagtige forløb opretholder en god naturlig ørred-
bestand i bækken” 
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Sminge Møllebæk er en del af Gjern Å-vandløbssystemet, som er et af de få i Dan-
mark, der huser den rødlistede fiskeart Almindelig smerling.  
 

2.3. Fysiske forhold 
Orbicon har den 9. oktober 2017 besigtiget vandløbet sammen med kommunen og ef-
terfølgende gennemført en supplerende besigtigelse i november 2017. Der er fine fysi-
ske forhold på strækningen ovenfor Sminge Mølle. Mellem Sminge Mølle og det ned-
lagte dambrug blev der, på besigtigelsen, konstateret gode fysiske forhold og godt 
fald. Nedenfor sandfanget ved det tidligere dambrug løber vandløbet i engen i et kana-
liseret forløb, med dårligt fald. Da Sminge Møllebæk er et privat vandløb foreligger der 
ingen opmålinger af vandløbet. For projekteringen er det udarbejdet et modelleret 
længdeprofil baseret på den nyeste højdemodel. Længdeprofilet kan ses i bilag 1. 
 

2.3.1 Oplande 
På baggrund af data fra Orbicons oplandsdatabase er oplandet til Sminge Møllebæk 
opgjort til 1,71 km2 ved udløbet i Gjern Å. Fraregnes den tidligere grusgrav, er det di-
rekte opland ca. 1,56 km2. Oplandsafgrænsningen ses på Figur 2.15. 
 

 
Figur 2.16. Oplandsafgrænsning for Sminge Møllebæk. 

 
2.3.2 Karakteristiske afstrømninger og vandføringer 

Ifølge Silkeborg Kommunes Spildevandsplan 2011 - 2021 udledes der ikke overflade-
vand fra befæstede, arealer til Sminge Møllebæk og ligeledes er der ingen nødoverløb 
fra fælleskloak. Eventuel tilledning af vand fra de offentlige veje, der krydser vandlø-
bet, vurderes til at være ubetydelig, i forhold til afstrømningen fra oplandet og medreg-
nes derfor ikke. Vandløbets vandføring skal således udelukkende findes ud fra af-
strømningen fra det topografiske opland. 
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Orbicon har bestemt karakteristiske vandføringer for alle vandløb i Silkeborg Kom-
mune. For Sminge Møllebæk fremgår værdierne af Tabel 2.1. 
 

Karakteristisk afstrømning Størrelse (l/s/km2) 

Medianminimum 4,2 

Sommermiddel 6,0 

Årsmiddel 9,0 

Vintermiddel 11,0 

Medianmaksimum 28,0 
Tabel 2.2 Karakteristiske afstrømninger for Sminge Møllebæk 

2.3.3 Vandstande  
Til belysning af vandstanden i forskellige situationer og på forskellige lokaliteter på 
projektstrækningen gennemføres vandspejlsberegninger ved hjælp af Orbicons vand-
spejlsberegningsprogram VASP. Der anvendes et Manningtal på 20 som er valgt fordi 
der regnes på årsmiddelafstrømning. 
 

2.3.4 Jordbundsforhold 
Jordbundsforholdene i hele projektområdet fremgår af Figur 2.16. Figuren viser, at 
jordbunden på den øvre strækning består af moræneler. Længere nedstrøms består 
jordbunden af ekstramarginale aflejringer, smeltevandssand og –grus samt fersk-
vandsdannelser på engarealer langs Gjern Å. 
 

 
Figur 2.17 Jordbundsforhold i projektområdet ved Sminge Møllebæk. Kilde: GEUS. 
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2.3.5 Arealanvendelse 

Ved observation af luftfotos fremgår det, at arealerne hovedsageligt udgøres af delvis 
våde naturtyper anvendt til afgræsning/høslæt, men også enkelte steder til dyrkning af 
afgrøder. Dette har i tidens løb ændret sig, således at der i dag er arealer, der er taget 
ud af regelmæssig drift. Der er således en stor grad af ekstensivt brug af arealerne og 
projektområdet består nu af beskyttet natur og skov. 
 

2.3.6 Afvandingstilstand 
For delstrækning 3 (Sminge Dambrug – Gjern Å) er der udført beregninger af den nu-
værende afvandingstilstand til brug ved vurdering af konsekvenser ved gennemførelse 
af projekttiltag på strækningen. På de opstrøms beliggende delstrækninger er faldet 
så godt, at evt. projekttiltag ikke vil medføre ændrede afvandingsforhold for de vand-
løbsnære arealer.  
Den nuværende afvandingstilstand på arealet kan ses på nedenstående billede. 
Vandspejlet ligger i størstedelen af område maksimalt 25 cm under terræn svarende til 
sump, flere steder er der frit vandspejl. 
 

Figur 2.18 Arealanvendelse og marker (lilla omrids) i projektområdet. 
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De påvirkede arealer er inddelt i seks kategorier. En vurdering af de arealer, som på-
virkes ved middelvandføringen, er blevet foretaget. Nedenfor angives beskrivelsen.  
 

• Arealer dækket af vandløbets vandspejl. 
• Arealerne nærmest vandløbet med terræn beliggende fra 0 - 25 cm over 

vandstanden i vandløbet. Denne arealkategori svarer til sump. Landbrugs-
mæssig udnyttelse af arealerne er begrænset til ekstensiv græsning. 

• Arealer med terræn, der er beliggende mellem 25 og 50 cm over vandstanden 
i vandløbet. Denne arealkategori svarer til våde enge. Arealerne vil periode-
vist kunne anvendes til græsning. 

• Arealer med terræn, der er beliggende mellem 50 og 75 cm over vandstanden 
i vandløbet. Denne arealkategori svarer til fugtige enge. Arealerne vil kunne 
anvendes til græsning, og på de højest liggende dele, eller i tørre somre, vil 
der tillige være mulighed for høslæt. 

• Arealer med terræn, der er beliggende mellem 75 og 100 cm over vandstan-
den i vandløbet. Denne arealkategori svarer til tørre enge. Arealerne vil kunne 
anvendes til græsning og høslæt. 

• Arealer med terræn, der er beliggende mere end 100 cm over vandstanden i 
vandløbet. Arealerne ligger så højt, at de ikke påvirkes af vandstanden i vand-
løbet.  

 
Den eksisterende afvandingstilstand på delstrækning 3 fremgår af Tegning 1. 
 

2.3.7 Okker 
Hele engområdet nedstrøms Sminge Dambrug, samt en række mindre områder langs 
den øvre strækning er ifølge okkertemaet på arealinfo.dk klassificeret som klasse II – 
Middel risiko for okkerudledning (Figur 2.17).  

Figur 2.19 Nuværende afvandingsklasser i projektområdet. 
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Det er Orbicons vurdering, at der ikke indenfor nyere tid er foretaget undersøgelser af 
okkerbelastning eller målinger af jern i vandløbet. Der blev ved besigtigelsen i oktober 
2017 ikke observeret forekomst af okker. 
 
 

 
Figur 2.20 Risiko for okkerudledning ved Sminge Møllebæk. Brune markeringer er klasse Il – Middel risiko 
for okkerudledning. 

2.3.8 Tekniske anlæg 
Der er ingen tekniske anlæg i projektområdet. 
 

2.3.8.1. Veje 
Projektstrækningen krydses af jernbanestien og Sminge Møllevej (kommunevej). I den 
øvre ende løber vandløbet desuden under vejen Lille Amerika. 
 

2.3.8.2. Bygninger og bygningsværker 
Der er kun få bygninger i nærheden af vandløbet. Der er etableret bolværk i beton 
rundt om dammen ved Sminge Mølle. Udløbet fra dammen er opbygget i kampesten 
og beton. Vandløbet føres under Sminge Møllevej i et betonrør. Der er etableret en 
rørbro i stål ca. 400 m opstrøms udløbet i Gjern Å. Der er ikke gennemført egentlig un-
dersøgelser af rørlægningen under Lille Amerika. 
 

2.3.8.3. Ledninger 
Der er foretaget en ledningsforespørgsel i LER, for de foreslåede indsatser. Der er in-
gen registrerede ledninger i de områder, hvor der er projekteret gravearbejde. 
  

3. PROJEKTGENNEMFØRELSE 
I det følgende gennemgås Sminge Møllebæk strækningsvist med anbefalinger til re-
staureringstiltag. Projekttiltagene er fundet i samarbejde med Silkeborg Kommune og 
tager udgangspunkt i omkostningseffektivitet samt muligheder for målopfyldelse. 
Sminge Møllebæk er udpeget til følgende indsatser: 
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• Udlægning af groft materiale 
• Genslyngning  
• Fjernelse af fysiske spærringer 

 
Udlægning af groft materiale er et generelt virkemiddel på hele strækningen. 
Genslyngning skal ske på delstrækning 3 nedstrøms Sminge Dambrug, hvor vandlø-
bet er udrettet. Sminge Møllesø og to lavvandede søer, som gennemløbes på dels-
trækning 3, udgør de fysiske spærringer i vandløbet. 
 
I det følgende er beskrevet nødvendige anlægstiltag i forbindelse med de udpegede 
indsatser. Efterfølgende foretages en vurdering af omkostningseffektivitet ved gen-
nemførelse af tiltagene. De tiltag, der vurderes omkostningseffektive, detailprojekte-
res. 
 

3.1. Delstrækning 1 – Opstrøms Sminge Møllesø 
Det anbefales ikke at der gennemføres en restaureringsindsats i den øvre del af 
Sminge Møllebæk, da der ikke er økonomi i projektet til at skabe faunapassage ved 
møllesøen jf. afsnit 3.2. Desuden vurderes det, at det store fald på op til 60 ‰ i slug-
ten nedstrøms Sminge Møllesø samtidig udgør en naturlig spærring, som i kombina-
tion med den relativt lave vandføring i bækkens øvre dele gør denne del af vandløbet 
mindre egnet som levested for fisk. 
Gennemførelse af projekttiltag på strækningen vil sandsynligvis ikke skabe målopfyl-
delse i vandløbet – målt på fisk - og de fysiske forhold er vurderet tilstrækkeligt gode 
til, at der fortsat kan opretholdes god tilstand målt på smådyr. Der anbefales på den 
baggrund ingen restaureringstiltag på delstrækning 1.  
 

3.2. Delstrækning 2 – Sminge Møllesø – Sminge Dambrug 
Der er identificeret et muligt tracé for omlægning af Sminge Møllebæk uden om 
Sminge Møllesø med henblik på genskabelse af faunapassage. Den foreslåede om-
lægning er markeret med rød streg på Figur 3.1. Længdeprofil for det omlagte vandløb 
fremgår af Bilag 2. Det gennemsnitlige fald bliver 16 promille. 
 
Anlægsmæssigt vil forlægningen af Sminge Møllebæk kræve, at der skal graves gen-
nem to større forhøjninger med en højde på ca. 2 m og fældes en række større træer. 
Midt på strækningen følges en eksisterende slugt, hvor et tilløb fra syd løber ind i Møl-
lesøen. Der skal aflukkes mod Møllesøen i to punkter, dels ved Sminge Møllebæks 
nuværende indløb i Møllesøen og dels ved det sydlige tilløbs indløb i Møllesøen.  
For at sikre faunapassage skal der desuden etableres en ny røroverkørsel ved 
Sminge Møllevej, da den nuværende rørlægning ligger med for stort fald og styrt ved 
udløb. Det vurderes ikke muligt at skabe faunapassable forhold ved hverken en op-
stuvning nedstrøms røret eller ved etableringen af naturlig vandløbsbund gennem rø-
ret. 
En højdemodel med angivelse af jordafgravning og jordpåfyldning for den skitserede 
løsning fremgår af Figur 3.2 og Figur 3.3.  
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Figur 3.1 Foreslået tracé for omlægning af Sminge Møllebæk uden om Sminge Møllesø. 

 

 
Figur 3.2 Højdemodel med nyt vandløb og afspærring mod møllesø. 
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Figur 3.3 Afgravning og opfyldning med jord. 

3.2.1 Jordbalance 
En forlægning af vandløbet forbi møllesøen vil kræve afgravning af ca. 600 m3 jord til 
nyt trace uden om sø. Deraf kan anvendes ca. 100 m3 til etablering af dæmninger 
mod Møllesøen, så der sikres mod overløb ved alle vandføringer. Der kan opnås jord-
balance i projektet ved at reducere møllesøens udbredelse, men dette vurderes ikke 
realistisk i forhold til lodsejerønske. Resterende overskudsjord skal derfor bortkøres til 
nærliggende marker eller deponi. En omlægning af rørføringen vurderes at kunne 
gennemføres tilnærmelsesvist med jordbalance.  
 

3.2.2 Lodsejerforhold 
Projektet berører matrikel 4g, Sminge By, Voel. Ejeren af matrikel 4g har deltaget i be-
sigtigelse af lokaliteten og i forbindelse med opmålingsarbejdet. Lodsejeren har på op-
startsmødet oplyst, at han ikke er interesseret i et projekt ved Møllesøen, hvor Sminge 
Møllebæk omlægges.  
 

3.2.3 Økonomi: 
 

Anlægselement Enheder Pris kr. estimat 

Arbejdsplads og opstart 1 50.000 

Opgravning 600 m3 50.000 

Etablering af dæmnin-
ger 

100 m3 20.000 

Transport af overskuds-
jord (max 2 km)* 

500 m3 25.000 
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Ny røroverkørsel ø1200 10 m 250.000 

Grus og sten 50 m3 30.000 

Indløb til sø 1 stk. 10.000 

Køreplader 100 m 40.000 

Retablering  15.000 

I alt  490.000 
Tabel 3.1 Overslag for anlægsøkonomi for delstrækning 2. *) prisen forudsætter at jorden er uforurenet. 

Ovenstående estimat over anlægsøkonomien skal tages med forbehold, da bygge-
pladsen, oplagringsarealer og særligt behovet for intern flytning af jord i forbindelse 
med etablering af ny vejunderføring, ikke er detaljeret fastlagt, se afsnit 3.2.5.  

 
3.2.4 Referenceværdi og omkostningseffektivitet 

I henhold til gældende bekendtgørelse vedr. tilskud til vandplansprojekter, er referen-
ceværdien fastsat til:  
  

• Referenceværdi: 2,275 km vandløb opstrøms med en referenceværdi på 
22.000,- kr./km opstrøms liggende strækning = kr. 50.050,-  
 

3.2.5 Delkonklusion  
Forundersøgelsen viser at det er anlægsteknisk muligt at etablere et omløbsstryg ved 
Møllesøen, som kan sikre faunapassable forhold forbi søen til den øvre del af Sminge 
Møllebæk. Det foreslåede projekt er dog ikke omkostningseffektivt ud fra gældende 
referenceværdier. For at skabe passage i vandløbet rundt om Møllesøen vil det være 
nødvendigt at omlægge underføringen ved Sminge Møllevej som i sig selv udgør en 
spærring. Vejunderføringen er dog ikke udpeget som spærring i vandområdeplanen 
og der er derfor ikke omfattet af denne forundersøgelse. Hvis faldet og styrtet ved un-
derføringen skal gøres faunapassabelt kræver det et omfattende anlægsarbejde på 
udløbssiden, hvor vandløbet forløber i en dyb, stejl slugt og projektet bliver derfor rela-
tivt omkostningstungt at gennemføre. Da de stejle faldforhold er naturlige for området 
vil omfattende terrænreguleringer i slugten ødelægge områdets geologiske autentici-
tet. De naturgivne forhold i slugten opretholder en naturlig ørrebestand i Sminge Møl-
lebæk og har sandsynligvis stor levestedsværdi for smådyr. Området er ydermere be-
liggende i Natura 2000-området og Sminge Møllebæk er en del af Gjern Å-systemet 
som er levested for den sjældne smerling.  
 

3.3. Delstrækning 3 –Sminge Dambrug til Gjern Å 
Sminge Møllebæk er kanaliseret og har stort set ingen fald på strækningen nedenfor 
den slyngede strækning, nedstrøms den gamle jernbane. En genslyngning af det eksi-
sterende forløb som restaureringsindsats vil blot medføre, at strækningen får endnu 
mindre fald, hvilket ikke fremmer målopfyldelse.  
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Vandløbet gennemstrømmer desuden to lavvandede søer, som udgør potentielle 
spærringer ved lave vandføringer. Som en samlet restaureringsindsats er det derfor 
foreslået, at vandløbet forlægges på strækningen til et ny forløb. 
 
Ved at forlægge vandløbet og lave en let genslyngning, som skitseret på Figur 3.4, op-
nås dels passage uden om de lavvandede søer og den udpegede spærring (AAR-
00363) -  og dels et relativt kortere vandløbsstræk, som dermed får et relativt bedre 
gennemsnitligt fald. Det nye vandløbstrace er fastlagt således, at det værdifulde natur-
arealer i området påvirkes mindst muligt.  
Løsningen vurderes ikke at medføre ændringer i søernes vandspejlskote, grundet det 
terrænnære grundvandsspejl i hele området. 
Forslaget medfører, at Sminge Møllebæks udløb i Gjern Å føres ca. 500 m opstrøms 
det nuværende udløb.   
 
Løsningen er skitseret på figur 3.4.  
 

 
Figur 3.4 Forslag til nyt tracé (rød) for Sminge Møllebæk fra nedstrøms Sminge Dambrug til udløb i Gjern Å. 
Det nuværende forløb er tegnet med lyseblå. 

 
Løsningen vil resultere i et godt fald (ca. 4 ‰) på den øverste del af genslyngnings ca. 
250 meter, hvorefter der er tilnærmelsesvist 0 ‰ på de sidste ca. 450 meter ud mod 
Gjern Å, som følge af opstuvning fra Gjern Å. Længdeprofil for løsningen fremgår af 
Bilag 3. 
 
Vandløbsdimensioner for genslyngning 
Bundkote, st. 0:   19,81 m DVR90 
Bundkote, st. 775:   19,65 m DVR90 
Fald på strækningen st. 0 - 250:  3-5 ‰ 
Fald på strækningen st. 250 – 700:   0-0,5 ‰ 
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Bundbredde:    1 m 
Anlæg:     1:5 
 
For at sikre gode fysiske forhold i det nye vandløb udlægges der groft substrat på de 
øverste 250 m, hvor der er godt fald. Her udlægges 5 stk. 20 cm tykke gydebanker á 
10 meters længde med ca. 40 meters mellemrum på strækningen st. 0-250 samt 2-3 
marksten for hver ca. 3 meter samt som strømkoncentratorer for hver ca. 8 meter be-
stående af 2-3 marksten på delstrækning st. 250 – 700. Den endelige placering af gy-
debankerne fastlægges i forbindelse med gravearbejdet og gydebankerne anlægges 
således at de ikke skaber betydende opstuvning af vandspejlet.  
 
Der udlægges ligeledes gydebanker på strækningen umiddelbart opstrøms det nye 
forløb, hvor der er gode faldforhold til anlæggelse af gydebanker. Der etableres 5 stk. 
20 cm tykke gydebanker á 10 meters længde, omtrentligt placeret som angivet bilag 4. 
Endelig placering kan først fastlægge si forbindelse med selve anlægsarbejdet.  
 
Gydegrusblanding: 
Nøddesten:  d= 16 - 32 mm: 85 %  
Singles:  d= 32 - 64 mm: 15 %  
Mængde:  20 m3 

 
Marksten:  ca. 150 - 300 mm. 
Mængde:  500 stk.  
 
Der anlægges desuden to overkørsler på det nye forløb. Placeringen af overkørslerne 
aftales med lodsejer forud for anlægsarbejdets opstart. Overkørslerne anlægges med 
standard betonrør i Ø150 cm og længde på ca. 4 meter, således at der mindst er 3 
meter ovenbredde på overkørslerne. Der sikres mod erosion ved ind og udløb med 
marksten og gennem røret etableres en naturlig vandløbsbund.  
 

3.3.1 Lodsejerforhold 
Genslyngningen berører to matrikler og to lodsejere. Det genslyngede forløb kommer 
hovedsageligt til at løbe på matrikel 4y, dog med start i skellet ved matrikel 4u. Ejeren 
af matrikel 4y har deltaget i indledende møde i felten og i forbindelse med opmålings-
arbejdet. Lodsejeren har på opstartsmødet oplyst, at han er interesseret i en genslyg-
ning af bækken på hans areal, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til formålet med 
indsatsen. Ejeren af matrikel 4u er kontaktet telefonisk og er positiv over for projektet 
Det endelige projektforslag inkl. linjeføring har ikke været forelagt lodsejeren, da det 
ikke har været muligt at komme i kontakt med ham efterfølgende.  
 

Matrikel Holdning til projektet 
4y, Sminge By Voel Ukendt* Efter fastlæggelse af endeligt forløb (projekt-

løsning) har det ikke været muligt at få kontakt til 
lodsejer.  
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4u, Sminge By, Voel Positiv. Lodsejer mener at projektet er en god ide, og 
forholder sig positivt til at kommune arbejder videre 
med projektet. Lodsejer oplyser desuden, at der ved 
store nedbørshændelser forekommer en del sediment 
i vandløbet, hvilket formentlig kan henledes til erosion 
grundet store faldforhold på opstrøms strækning. 
Lodsejer ser gerne at de tilgroede søer oprenses.  

Figur 3.5 Lodsejeres holdning til projektet. *) lodsejeren var positiv til opstartsmødet, det endelige projekt 
har ikke været forelagt lodsejer, se afsnit 3.3.1. 

3.3.2 Jordbalance 
Forlægningen af vandløbet vil resultere i afgravning af ca. 650 m3 jord, for at skabe 
den nye vandløbsprofil. Ca. 200 m3 af jorden kan bruges til at fylde det gamle forløb 
op på en delstrækning fra indløb i genslyngning og ca. 200 meter nedstrøms. Reste-
rende jord skal bortskaffes da jorden ikke må lægges i området pga. fredning og na-
turforhold. Det anbefales, at det øvrige forløb af Sminge Møllebæk bevares af hensyn 
til opretholdelse af nuværende afvandingsforhold.  
 

3.3.3 Adgangsveje 
Der er adgang til projektområdet via mindre veje i området. Vejene har karakter af 
mark/-skovveje på blød bund og i dårlig stand. Den vestligste vej er, ifølge lodsejer, 
farbar med traktor i meget tørre perioder. Afhængigt af tidspunkt og anlægsarbejdet vil 
behovet for køreplader i anlægsfasen variere. 
 

 
Figur 3.6 Adgangsvej til projektområdet ved delstrækning 3.   

3.3.4 Økonomi 
 

Element Enheder Pris 

Opstart/Arbejdsplads  30.000 
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Opgravning 700 m3 55.000 

Opfyldning af gammelt 
forløb 

200 m3 10.000 

Transport af overskuds-
jord (2 km)* 

500 m3 18.000 

Gydegrus 20 m3 16.000 

Skjulesten 500 stk.  

Overkørsel 4m, Ø150 
cm 

2 stk.  40.000 

Køreplader 300-400 m 75.000 

Retablering  30.000 

I alt  266.500 
Tabel 3.2 Overslag over anlægsøkonomi for delstækning 3. *) prisen forudsætter at jorden er uforurenet og 
kan deponeres inden for 2 km. 

Området var ved besigtigelsen meget vådt, nærmest oversvømmet, så ovenstående 
anlægsestimat er under forudsætning af, at projektet kan gennemføres i en relativ tør 
periode, således at jordhåndtering og transport kan gennemføres på en hensigtsmæs-
sig måde. Dertil skal der evt. tillægges udgifter til udbud samt fagtilsyn i anlægsfasen. 
Disse udgifter vurderes at udgøre estimeret kr. 45.000,- eks. moms. 
 
 
 

3.3.4.1. Referenceværdi og omkostningseffektivitet 
 

• Referenceværdi for spærring: 2.765 km opstrøms liggende vandløb á 22.000,- 
kr./km = 60.830,-  

• Referenceværdi for udlægning af groft materiale og genslyngning: 3,706 km á 
37.600,- kr./km = kr. 139.346,-  

• Samlet referenceværdi: kr. 200.176,-  
• Anlægsudgifter, overslag: kr. 266.500,-  
• Tilsyn mv.: 45.000,-   

 
3.3.5 Delkonklusion 

Indsatsen med genslyngning og restaurering med udlægning af grus og sten vurderes 
tilnærmelsesvist omkostningseffektiv og kan, afhængigt at forholdene i anlægsperio-
den, gennemføres inden for 1,55 x referenceværdien.  
 
Løsningen sikrer, at der skabes faunapassage i Sminge Møllebæk til ca. 500 meter 
vandløbsstrækning med hældning på ca. 3-6 ‰, hvor der kan etableres gydebanker, 
skjulepladser og gode fysiske forhold, som favoriserer både den sjældne smerling og 
ørred foruden andre fiskearter og smådyr.  
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4. MYNDIGHEDSBEHANDLING 
De foreslåede projekttiltag gennemførelse kræver tilladelse i henhold til vandløbslo-
ven, da ændringerne er at betragte som en restaurering. Vandløbsmyndigheden er 
Silkeborg Kommune. Restaurering af vandløb er endvidere 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 kræver ligeledes dispensation fra Naturbeskyttelsesloven, da Sminge Mølle-
bæk og store del af arealerne omkring vandløbet, samt de søer som vandløbet løber 
igennem, er omfattet af bestemmelserne i lovens § 3 om beskyttelse af særlige natur-
typer. Myndigheden er Silkeborg Kommune. 
 
Da den nedre del af vandløbet er omfattet af fredningen for Sminge, som ikke tillader 
terrænregulering, kræves der dispensation for at gennemføre projektet. Myndigheden 
er Fredningsnævnet.  
 

5. KONSEKVENSER AF AT REALISERE PROJEKTET 
 

5.1. Afvandingsmæssige konsekvenser 
I det følgende er de umiddelbare konsekvenser, og de forventede konsekvenser på 
sigt, af en gennemførelse af projektet på delstrækning 3, hvor der anbefales gennem-
ført en indsats. 
 
For delstrækning 3 (Sminge Dambrug – Gjern Å) er der udført beregninger af den nu-
værende afvandingstilstand til brug for en vurdering af konsekvenserne ved gennem-
førelse af projekttiltag på strækningen. På de opstrøms beliggende delstrækninger er 
faldet så godt, at det vurderes at projekttiltag nedstrøms ikke vil medføre ændrede af-
vandingsforhold for de vandløbsnære arealer opstrøms.  
 
Der er gennemført en vurdering af de påvirkede arealer ved middelvandføringen. Af 
Tegning 1 fremgår afvandingsklasser for arealerne under de eksisterende forhold. Af 
Tegning 2 fremgår afvandingsklasser for arealerne langs det projekterede, nye forløb 
af Sminge Møllebæk. 
 
Generelt er projektområdet fladt og med et højt grundvandsspejl, hvorved modellerin-
gen af afvandingsklasserne skal tages med et vist forbehold, da den afvandingsmæs-
sige effekt af vandløb med tilnærmelsesvist 0 ‰ i et område med højt grundvands-
spejl er væsentligt reduceret. Det vurderes derfor, at de afvandingsmæssige forhold 
langs det nuværende kanaliserede forløb forbedres en smule, da vandføringen føres i 
nyt trace og dermed frigør volumen i den nuværende forløb. Dette vil dog være helt lo-
kalt langs vandløbet og forskellen vil ligger indenfor én afvandingsklasse for store del 
af området. Overordnet har det permanente grundvandsspejl en større betydning for 
områdets afvandingsforhold end selve vandløbet.  
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Arealerne langs det genslyngede nyetablerede vandløb, særligt på de nederste ca. 
450 meter vil blive påvirkede. Vandspejlet i det nye vandløb vil påvirke ud i terræn, 
hvilket ses som en vådere afvandingsklasse f.eks. ved st. 450, hvor terrænet er fladt 
jf. tværprofilerne og hvor der ifølge vandspejlsberegningen vil være vand på terræn.  
Dette vurderes dog ikke umiddelbart at have betydning for arealanvendelsen, da area-
lerne på nuværende tidspunkt er så vandmættede, at det ikke anvendes til landbrugs-
mæssige formål.  
 

5.2. Beskyttet natur 
Selve vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Projektet medfører en for-
bedring af tilstanden af vandløbet i forhold til nu. Det nye stræk vandløb anlægges 
med forbedrede forhold for fauna og vil give en forøgelse i areal levested, både i form 
af at det øvre vandløbssystem bliver mere tilgængeligt for fisk og smådyr, men også i 
ved at der skabes et vandløb med større fysisk variation med gydebanker.  
 
Projektet medfører, at arealet langs det projekterede nye forløb generelt bliver vådere. 
Arealerne er i dag ferske enge med både fugtige og tørre partier. Vandstandsstignin-
gen kan potentielt have en mindre påvirkning på engene, hvor arealet nærmest vand-
løbet bliver mere fugtigt. Det kan medføre en lokal ændring i plantesamfundet. Den 
sø/sandfang, som er udpeget som spærring, er omfattet af naturbeskyttelseslovens 
§3. Vandløbet vil ved gennemførelse af projektet blive ledt uden om søen. 
 

5.3. Naturmæssige forhold 
Ved at restaurere vandløbet ved genslyngning og udlægning af groft materiale på 
delstrækning 3 skabes der et mere varieret vandløb, hvor der er væsentlige bedre le-
vevilkår for smådyr og fisk – herunder den sjældne smerling. Projektet vil skabe pas-
sage i Sminge Møllebæk frem til slugten umiddelbart nedstrøms Sminge Møllevej. På 
strækningen ovenfor det tidligere dambrug er der meget fine forhold for fisk og små-
dyr. I selve slugten er der et naturligt, meget stort fald på vandløbet og det vurderes, 
at kun de stærkeste svømmere, altovervejende laksefisk, vil kunne passere gennem 
slugten ved egnende vandføringer. Ved projektets gennemførelse vil der blive skabt 
bedre habitatforhold for fisk og smådyr.  
De bedre levevilkår gælder såvel muligheden for gode standpladser, som gode mulig-
heder for skjul og opvækstmuligheder for fiskeyngel. Smådyrsfaunaen får forbedrede 
levevilkår ved udlægning af groft substrat og ved det længere vandløb, som skabes 
ved genslyngningen.  
Samlet set forventes projektet at forbedre vandløbskvaliteten i forhold til smådyrsfau-
naen og fiskefaunaen. Forbedringerne forventes at bidrage til opfyldelsen af miljømå-
let for vandløbet.  
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