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1. Resumé 
Nærværende rapport udgør den tekniske forundersøgelse af et vandløbsrestaureringsprojekt i Linå i 
Silkeborg Kommune. Indsatsen har id-nr. 1.5.e-1620-040 og omfatter 5,986 km vandløb. Vandområ-
det er beliggende sydøst for Skellerup i Gudenå vandløbssystemet. 

Projektet er en del af vandområdeplanen for hovedvandopland 1.5 Randers Fjord, og er således en 
del af det danske Hav- og Fiskeriudviklingssprogram 2014-2020. 

Årsagen til manglende målopfyldelse i vandområdet er, at ørredbestanden er for lille. 

Formålet med nærværende tekniske forundersøgelse er at undersøge mulighederne for at forbedre 
den økologiske kvalitet i Linå ved hjælp af virkemidlerne: 

· Udlægning af groft materiale 

I forbindelse med forundersøgelsen blev vandområdet besigtiget. Derudover blev der foretaget vand-
løbsopmåling, og måledata blev lagt ind i vandspejlsprogrammet VASP. 

På besigtigelsen blev det vurderet, at Linå generelt har nogle gode fysiske på lange stræk. Der er dog 
også delstræk, som er præget af regulering og deraf begrænset fysisk variation. På disse stræk blev 
der projekteret tiltag i form af gydestryg og grusdynger. 

De projekterede tiltag forventes at forbedre bestanden af ørred, da yngle- og opvækstmulighederne 
forbedres. Desuden vurderes forbedringen i de fysiske forhold at kunne øge bestanden og diversiteten 
af smådyrene, og dermed øge DVFI lokalt. 

Projektet forventes at kunne realiseres for 185.000 kr rent anlægsmæssigt og 330.000 kr alt inkl. Pro-
jektet er således omkostningseffektivt jf. definitionen i kriteriebekendtgørelsen. 
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2. Indledning  
Silkeborg Kommune har anmodet EnviDan A/S om at udarbejde en teknisk forundersøgelse af et 
vandløbsrestaureringsprojekt i Linå. Indsatsen har id-nr. 1.5.e-1620-040 og omfatter 5,986 km vand-
løb. Nærværende rapport inkl. bilag og tegninger udgør således den tekniske forundersøgelse inkl. 
detailprojektering. 

2.1 Baggrund 
Tilskudsordningen, der finansierer nærværende projekt, tager afsæt i Vandområdeplanerne 2015-21. 
Vandløbsrestaureringsordningen er en del af det danske Hav- og Fiskeriudviklingssprogram 2014-
2020. Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet har til formål at medvirke til at indfri EU2020-målene om 
en smart, inkluderende og bæredygtig vækst. Dette sker gennem fremme af en fiskeripolitik, der ba-
lancerer hensyn til miljø, natur og behov for vækst og beskæftigelse i fiskeri og akvakultur. 

Formålet med tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering er gennem forbedring 
af de fysiske forhold i vandløb at bidrage til genopretning af gydepladser og passager for fisk, at for-
bedre forholdene for den akvatiske flora og fauna i øvrigt og omkostningseffektivt at sikre det fastlagte 
miljømål i konkrete vandområder. 

Genopretning foregår ved at restaurere vandløbsstrækninger ved brug af mindre strækningsbaserede 
restaurering fx udlægning af groft materiale, genslyngning eller lignende. Derudover foregår genopret-
ning ved gennemførelse af punktbaserede restaureringer som fjernelse af spærringer, der forhindrer 
fisk og anden akvatisk faunas vandring og spredning i vandløbene eller ved etablering af sandfang og 
okkeranlæg, der forbedrer miljøtilstanden på nedstrøms strækninger.  

Nærværende projektstrækning er en del af vandområdeplanen, hvor hovedvandoplandet er 1.5 Ran-
ders Fjord.  

2.2 Formål 
Formålet med nærværende tekniske forundersøgelse er at undersøge mulighederne for at forbedre 
den økologiske kvalitet i Linå i vandområde 1.5.e-1620-040 ved hjælp af virkemidlerne: 

· Udlægning af groft materiale 

Forundersøgelsen skal indeholde alle nødvendige oplysninger i henhold til at kunne vurdere, om pro-
jektet kan realiseres. Herunder hører også samtlige af de krav, der fremgår af bekendtgørelserne på 
området: 

· Bekendtgørelse nr. 386 af 09/04/2019 om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedr. 
vandløbsrestaurering 

· Bekendtgørelse nr. 252 af 20/03/2019 om tilskud til kommunale projekter vedr. vandløbsre-
staurering  

· Bekendtgørelse nr. 449 af 11/04/2019 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter 
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3. Eksisterende forhold 

3.1 Områdebeskrivelse 
I forbindelse med beskrivelsen af relevante eksisterende forhold tages der udgangspunkt i vandområ-
det jf. udpegningen i vandområdeplanen. Vandområdet har nr. 1.5.e-1620-040 (figur 3-1) og omfatter 
5,986 km type 2 vandløb. Vandområdet er beliggende i den sydøstlige del af Silkeborg Kommune, ca. 
3 km fra Voel. 

 

 
Figur 3-1 Oversigt over vandområdets (1.5.e-1620-040) placering i Gudenåsystemet. Grøn markering angiver indsatsstræknin-
gen i Linå. 

 

I bilag 1 findes et luftfoto af Linå på indsatsstrækningen inkl. stationering.  

Stationeringen er baseret på data tilsendte fra Silkeborg Kommune. Indsatsstrækningen strækker sig 
fra lidt opstrøms Bjarupgårdvej til umiddelbart opstrøms krydsningen af Skellerupvej – dvs. ca. fra st. 
1.400 til st. 7.600 m.  

3.1.1 Opmåling og terrænmodel 

Der er i forbindelse med nærværende forundersøgelse gennemført en vandløbsopmåling med henblik 
på at sikre et robust projekteringsgrundlag. Fremgangsmåden ved den supplerende opmåling har væ-
ret at detailopmåle de strækninger, hvor der er projekteret tiltag, og så koble den nye opmåling, med 
de eksisterende opmålinger (leveret af Silkeborg Kommune). Dvs. at på strækninger, hvor der ikke er 
projekteret tiltag anvendes en ældre opmåling, mens der ved de delstræk, hvor der er aftalt indsatser, 
der anvendes en opmåling fra december 2019. Et længedeprofil af strækningen fremgår af bilag 2 inkl. 
det beregnede vandspejl ved en sommermiddel og en median maks. afstrømning.  
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Opmålingerne er foretaget med DGPS. GPS’en er programmeret til kun at kunne måle ved en præci-
sion mindre end 2 cm. 

Som supplement til opmålingen anvendes den seneste digitale terrænmodel. 

3.2 Vandløbsforhold 

3.2.1 Regulativmæssige forhold 

Vandområdet er omfattet af Regulativ for Linå og Linå Grøft. I tabel 3-1 ses et udklip fra regulativet. 

 
Tabel 3-1 Udklip fra regulativet for Linå. 

 

 

Der skæres som udgangspunkt grøde to gange årligt, dog kan dette udelades på strækningen med 
begrænset grødevækst. Grøden skæres skånsomt og i et slynget forløb. 

3.2.2 Vandløbshistorik 

Ved en gennemgang af luftfotos og målebordsplade tilbage til slutningen af 1800-tallet fremgår det, at 
vandløbet ikke har gennemgået store ændringer i forløbet igennem tiden. En af de væsentligste æn-
dringer er, at møllesøen ved Skellerupvej 83 er fjernet og erstattet af et stenstryg. 

Generelt er der dog en tendens til, at vandløbet i op igennem sidste del af 1900-tallet har fået lidt mere 
variation i form af småsving. Der pågår således en ”selvrestaurering” i takt med at ådalen udnyttes 
mere ekstensivt, og der bliver mere plads til naturen. 
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Figur 3-2 Høje målebordsblade fra området langs Linå. 

 

3.2.3 Fysiske forhold 

I forbindelse med forundersøgelsen blev hele indsatsstrækningen gennemgået og de fysiske forhold 
registreret. Der blev desuden gennemført fotodokumentation. Formålet hermed var at afdække, hvilke 
strækninger der havde mindre gode eller dårlige fysiske forhold, og dermed hvilke strækninger, der 
skulle være i fokus i forhold til en restaureringsindsats.  
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Beskrivelse Foto 

St. 1.400 – 2.350 

På de første af indsatsstrækningen ca. 950 m er 
vandløbet udrettet og med et begrænset fald. 
Det er primært sandbund der dominerer. I som-
meren er vandføringen meget begrænset og 
vandet stort set stillestående. 
 

 

 

St. 2.350 – 2.600 

Omkring st. 2.350 øges faldet, bunden bliver 
stenet og gruset, og der er en del variation. Der 
forekommer på strækningen fra 2.350 – 2.600 et 
par steder, hvor der er småstyrt, da sten og 
grusmaterialet ligger uhensigtsmæssigt. Det be-
mærkes at der for en del år siden, er etableret 
gydestryg på denne stræk. 

 

 

2.600 – 3.200 

St. 2.600 – 3.000 løber vandløbet i skoven og 
har god variation. Fra st 2.800 til krydsningen af 
Molleruplundvej (ca. st. 3.100 m) er der stadig 
fint fald på vandløbet, men vandløbet er temme-
lig kanaliseret. 
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St. 3.200 – 4.100 

Umiddelbart nedstrøms Molleruplundvej er 
vandløbet stuvet op grundet grusudlægninger. 
Dvs. at vandet faktisk stuver til rørets overkant 
selv ved middelvandføring. Umiddelbart vurde-
res dette at kunne give nogle afvandingsmæs-
sige udfordringer ved større afstrømningshæn-
delser. 

Generelt er denne strækning præget af god vari-
ation mellem stryg og høller, og vandløbet har 
en varieret strømrende på trods af, at vandløbet 
er delvist udrettet. 

 

St. 4.100 – 4.700 

På denne strækning bærer vandløbet præg af at 
have været meget reguleret. Der er dog et stort 
fald, og vandløbet er i gang med at skabe et va-
rieret forløb. Der er en del vandplanter og sten-
/grusbund. 

 

St. 4.700 – 5.220 

På dette stræk løber vandløbet igennem et til-
groet moseområde, med blød bund og begræn-
set fald. Vandløbet har dog en del variation, da 
det ligger uberørt hen på strækningen. Ned mod 
broen i st. 5.220 får vandløbet mere fald og 
sten-/grusbund. 
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St. 5.220 – 5.800 

Umiddelbart nedstrøms Vangvedvejen er der et 
stort fald på vandløbet, og der er et mindre styrt 
nedover et ”bånd” af større sten. 

På strækningen fra 5.250 til 5.800 er der fin vari-
ation i vandløbet, der er delvist skygget af rødel 
langs begge brinker.  

 

St. 5.800 – 6.000 

Denne strækning af Linå bærer præg af den tid-
ligere mølledrift ved Skellerupvej 83. Der er sta-
dig en stuvningszone opstrøms møllen, som le-
der over i et forholdsvis stejlt stenstryg (ca. 15 
promille). Der er vurderes at være gode passa-
geforhold trods strygets stejlhed, og årsagen til 
at man ikke har ”trukket” ned i opstrøms retning, 
er at der er behov for et vandindtag opstrøms 
stryget. 

 

St. 6.000 – 6.600  

Nedstrøms møllen har Linå et varieret forløb 
med grus- og stenbund samt en række stryg og 
høller. Der er også en del sving, om end vandlø-
bet stadig er tydeligt præget af tidligere tiders 
udretninger.  
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St. 6.600 – 7.300 

Den opstrøms del af denne stræk er præget af 
regulering med delvist blød bund til følge. Om-
kring st. 6.900 er der resterne af et gammelt be-
tonbygværk – sandsynligvis et stemmeværk 
med det formål at kunne styre engvandingen. 
Bygværket skaber en stuvningszone samt et 
mindre ”knæk” i vandspejlet. 

Nedstrøms herfor er vandløbet præget af udret-
ning med begrænset variation til følge. På de 
sidste par hundrede meter udviser vandløbet 
dog fin variation i fald, bredde og substrat. 

 

St. 7.300 – 7.600 

De sidste ca. 300 m af indsatsstrækningen har 
en fornuftig variation og løber igennem et for-
holdsvis ekstensivt udnyttet areal. 

 

 

 

3.2.4 Oplande og afstrømning 

Oplandet til projektstrækningens nedstrøms ende er estimeret til at have et areal på ca. 30,11 km2 
(figur 3-3). Ved indsatsstrækningens start er oplandet ca. 14,59 km2. Det bemærkes, at disse estima-
ter er foretaget på baggrund af den seneste digitale terrænmodel. 
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Figur 3-3 Oplandet til vandområdets nedstrøms grænse. 

 

Til grund for vandspejlsberegningerne er der benyttet kommunens hydat-fil, som indeholder oplands-
opgørelser (baseret på højdemodel) og forskellige afstrømningsværdier beregnet af Orbicon på bag-
grund af flg. målestationer: 

- Stednr.: 201456, 210454, 210452, 210451, 210404 
- Ml.st.: 20.37, 21.43 

Afstrømningerne er vist i Tabel 3-2 og benyttes til beregningerne af vandstanden i vandløbet i et frem-
tidigt scenarie med de projekterede tiltag implementeret. 

 
Tabel 3-2 Estimeret arealspecifik afstrømning i oplandet til Linå samt den estimerede absolutte vandføring i vandløbet ved pro-
jektstrækningens øvre og nedre del.  

 Afstrømning Vandføring (st. 2500) Vandføring (st. 7200) 
Årsmiddel 5,6-8,5 l/s/km2 88 l/s 245 l/s 

Median maksimum 38 l/s/km2 528 l/s 1105 l/s 

 

3.2.5 Biologiske forhold 

Den samlede økologiske tilstand for indsatsstrækningen er jf. MiljøGIS til vandområdeplanerne opgjort 
til at være ”Dårlig” (figur 3-4).  
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Figur 3-4 Den samlede økologiske tilstand i Linå. Den røde farve indikerer, at tilstanden er dårlig. (Kilde: MiljøGis) 

 

I det følgende gennemgås de enkelte biologiske parametre, som den samlede tilstandsvurdering er 
baseret på: 

· Smådyr: Her er registreret ”god” økologisk tilstand 
· Fisk: Her er registreret ”dårlig” økologisk tilstand 
· Makrofytter: Her er registreret ”moderat” økologisk tilstand 

 

Den beskrevne forekomst af ørred støttes endvidere af data fra DTU Aquas ørredkort (figur 3-5). 
Ifølge dette er der registreret mellem 1 til 99 ørredyngel pr. 100 m, hvilket kategoriseres som ”dår-
lig/ringe” og på den første opstrøms del, er der ikke fundet yngel, hvilket er registreret som værende 
”dårlig” tilstand. 
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Figur 3-5 DTU Aquas ørredindeks for indsatsstrækningen i Linå. Figuren viser indeks for ørred. Hvor orange indikerer dår-
lig/ringe tilstand og rød indikerer dårlig tilstand. 

 

I forhold til makrofytterne, så er en del af vandområdet placeret i skov, hvorfor der ikke forekommer 
planter. På den øvre del af vandområdet, er der mange steder forholdsvis meget og høj kantvegeta-
tion, som skygger vandløbet og dermed potentialet for undervandsvegetation. 

Konklusionen er således, at det er fiskene, der er den primære årsag til manglende opfyldelse på ind-
satsstrækningen – og sandsynligvis også i store del af det øvrige Brøns Å-system. Det er med stor 
sandsynlighed ørredindekset, der er anvendt til at afgøre den økologiske tilstand for fisk. Dvs. der ind-
går ikke andre arter i vurderingen på trods af, at der er tale om et type 2 vandløb. Dette betyder, at en 
forbedring i ørredbestanden i tilstrækkelig grad, vil resultere i god økologisk tilstand – så længe at til-
standen ved de øvrige to parametre ikke ændres i negativ retning. 

3.3 Jordbundsforhold 

3.3.1 Jordbundstyper 

I figur 3-6 ses et jordartskort omkring indsatsstrækningen for vandområdet. Kortet stammer fra den 
geologiske overfladekortlægning på Danmarks Miljøportal. Indsatsstrækningen (Linå) løber næsten 
udelukkende igennem et område med humusjord på de vandløbsnære arealer, mens den generelle 
jordbundstype i området er grovsandet jord.  
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Figur 3-6 Udpegning af jordbundstyperne omkring indsatsstrækningen, hvor grøn indikerer ”humusjord” og gul indikerer ”grov-
sandet jord”. 

   

3.3.2 Okker 

På baggrund af okkerkortlægningen i Danmarks Miljøportal fremgår det, at der på indsatsstræknin-
gens opstrøms del er registreret en klasse I klassificering, hvilket vil sige, at der er stor risiko for okker-
udledning, hvorimod den anden del af indsatsstrækningen længere nedstrøms er registreret som væ-
rende klasse IV, som indikerer, at der ikke er risiko for okkerudledning (figur 3-7). 

 
Figur 3-7 Okkerklassificeringen langs vandområdet. Grøn angiver, at der ikke er risiko for okkerudledning (Klasse IV), hvor rød 
indikerer, at der er stor risiko for okkerudledning (Klasse I).   
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3.3.3 Jordforurening 

Ifølge Danmarks Miljøportal er der ingen jordforureninger langs Linå på indsatsstrækningen. Der er 
registreret en V2 jordforurening (hvis der er dokumentation for jordforurening på arealet. Der er her-
med foretaget undersøgelser på stedet for at dokumentere forureningsgraden) i den opstrøms ende af 
indsatsstrækningen, hvilket kan ses på figur 3-8. Der er yderligere længere nedstrøms, end den på-
gældende indsatsstrækning, registreret en V1 jordforurening (hvis der er kendskab til nuværende eller 
tidligere aktiviteter, der kan have forårsaget forurening på området. Området er således kortlagt på 
baggrund af en mistanke om mulig forurening). 

 

 
Figur 3-8 Udpegning af jordforurening i nærheden af vandløbsstrækningen. Blå indiker en V1 jordforurening og rød indikerer en 
V2 jordforurening.  

3.4 Arealanvendelse 
Generelt er arealanvendelsen omkring indsatsstrækningen meget blandet. Der er skovarealer, land-
brugsarealer og våde til tidvis våde naturtyper. Dog er der en overvejende del af de helt ånære area-
ler, der er ekstensivt udnyttet, og ligger hen enten som græsningsarealer eller decideret uberørt (figur 
3-9).  
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Figur 3-9 Arealanvendelsen i området omkring indsatsstrækningen (MiljøGIS). 

3.5 Planforhold og administrationsgrundlag 

3.5.1 Vandområdeplanen 

Som nævnt tidligere, er vandområdet i Linå registreret til at have ”dårlig” tilstand, hvorfor der er ud-
valgt flg. virkemiddel til at forbedre denne tilstand. 

For vandområdet er der ifølge MiljøGIS udpeget følgende virkemidler til forbedring af den økologiske 
tilstand: 

· Udlægning af groft materiale: Herved forstås udlægning af groft materiale (primært sten, 
grus eller træ) alene uden andre fysiske indgreb i enten kanaliserede eller naturligt slyngede 
vandløb. Det udlagte materiale er/kan være erstatning for materiale, der er blevet fjernet gen-
nem tidligere opgravning. 
 

*Definitionerne af de tiltagene findes i Miljøministeriets Virkemiddelkatalog for vandløb (link) 
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3.5.2 National beskyttet natur 

Linå er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, og dette gælder også stort set samtlige af de tilstø-
dende arealer langs vandløbsforekomsten. Arealerne er kategoriseret hovedsageligt som mose og 
eng, men der forekommer også vandhuller, småsøer og overdrev. 

 
Figur 3-10 Naturtyper omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 langs vandområdet ved Linå.  

 

3.5.3 Natura 2000-beskyttelse 

Vandløbsforekomsten overlapper ikke med et NATURA 2000-område herunder fuglebeskyttelses-, ha-
bitat- og ramsarområde. Nærmeste Natura 2000-habitatområde ligger ca. 2 km nordvest for den ne-
derste del af indsatsstrækningen. Det drejer sig om Gudenå og Gjern Bakker.  

 

3.5.4 Bilag IV-arter 

I henhold til habitatdirektivets artikel 12 skal EU-medlemslande indføre en streng beskyttelse af en 
række dyre- og plantearter, uanset om de forekommer indenfor et af de udpegede habitatområder el-
ler udenfor. Bilag IV-arterne er ligeledes beskyttet efter § 29 a i naturbeskyttelsesloven, under navnet 
bilag 3 arter.  

Bilag IV-arterne må ikke bevidst forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden. Forbuddet 
er gældende i forhold til alle livsstadier. Yngle- eller rasteområder må ligeledes ikke beskadiges eller 
ødelægges. 

Ifølge DMUs faglige rapport nr. 635 vedrørende habitatdirektivets bilag IV arter forventes det, at der 
omkring selve indsatsstrækningen vil forekomme en udbredelse af en række flagermus, markfirben, 
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stor vandsalamander, spidssnudet frø. Der er dog ikke kendskab til, hvorvidt de nævnte arter konkret 
forekommer inden for undersøgelsesområdet. Derudover er der odder i Gudenå-systemet, og der er 
fundet spor efter odder, der hvor Vangvedvejen krydser Linå. Det er sandsynligt, at der forekommer 
odder i området og såfremt fiskebestanden øges, så vil odderen sandsynligvis blive mere almindelig i 
området. 

3.5.5 Okkerloven 

Okkerloven har til formål at forebygge og bekæmpe okkergener i bl.a. vandløb. 

Ifølge loven skal dræninger og udgrøftninger indenfor de okkerpotentielle områder godkendes af kom-
munen.  

3.5.6 Vandløbsloven 

Linå er omfattet af vandløbsloven. Vandløbslovens har til formål at sikre, at vandløb kan benyttes til 
afledning af overfladevand samt spildevand og drænvand – under hensyntagen til de miljømæssige 
interesser. 

Generelt skal vandløbsrestaureringer godkendelse efter § 37 i vandløbsloven, da der ikke må gen-
nemføres vandløbsrestaurering uden vandløbsmyndighedens godkendelse. Silkeborg Kommune er 
vandløbsmyndighed og skal derfor give godkendelsen. 

 

3.5.7 Bygge- og beskyttelseslinjer 

På de stræk hvor Linå løber igennem skovarealer, er vandløbet omfattet af skovbyggelinjen (figur 
3-11). 

  
Figur 3-11 De skraverede grønne områder angiver skovbyggelinjen langs indsatsstrækningen.  
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3.5.8 Fredninger og kulturhistorie 

Der forekommer flere fredede fortidsminder i nærheden af de vandløbsnære arealer langs Linå, hvilket 
fremgår af figur 3-12. Der ses desuden enkelte beskyttede sten- og jorddiger omkring vandområdet. 
Yderligere ses en kirke-fredning og dets tilhørende kirkebyggelinje nær indsatsstrækningen, hvor 
Vangvedvejen krydser Linå.   

Da der ikke foretages gravearbejde som en del af projektet, er der ikke taget kontakt til det lokale mu-
seum for en udtalelse. 

 
Figur 3-12 De orange linjer angiver beskyttede sten- og jorddiger, mens cirklerne er beskyttelseszoner omkring fredede fortids-
minder. Den røde skravering er en kirkebyggelinje. 

3.6 Tekniske anlæg 

3.6.1 Ledninger 

Da der ikke udføres gravearbejder, er der ikke indhentet ledningsoplysninger fra LER. 

3.6.2 Broer og veje 

Der er en række veje, der krydser Linå på indsatsstrækningen. Derudover er der en masse småbroer 
og spange. Generelt behandles broer og spange i konsekvensafsnittet, såfremt de er relevante for de 
udvalgte projekttiltag. 
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3.6.3 Dræn 

Der blev registreret enkelte dræntilløb på strækningen. Generelt vurderes området ikke som voldsomt 
drænet. 
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4. Projektforslag 

4.1 Udvalgte virkemidler 
Med udgangspunkt i de eksisterende forhold og vandområdeplanens udpegning samt dialog med Sil-
keborg Kommune er det valgt at arbejde videre med de projekttiltag, der præsenteres i nærværende 
afsnit. Tiltagene beskrives i en detaljeringsgrad, der muliggør brug ved et senere udbud af projektet. 

Der er overordnet set arbejdet med virkemidlet: 

· Udlægning af groft materiale  

De projekterede tiltag er præsenteret geografisk i bilag 3. 

4.2 Projekterede tiltag 

4.2.1 Arbejdsplads og adgangsveje 

Adgangsforholdene til de enkelte indsatser aftales med lodsejerne forud for en eventuel realisering, da 
de i høj grad afhænger af arealanvendelsen på det pågældende tidspunkt. Generelt er der dog gode 
adgangsforhold til langt de fleste stræk. Der er dog enkelte stræk, hvor der er forholdsvis blød bund 
umiddelbart langs vandløbet. På bilag 3 er der indtegnet forslag til adgangsveje. De er dog kun vejle-
dende, og uanset skal entreprenøren aftale adgang med de enkelte lodsejere. 

På baggrund af ovenstående er der inkluderet 100 lbm køreplader i det økonomiske overslag. Dette 
inkluderer håndtering og leje af pladerne i 2 uger. 

4.2.2 Tilpasning af to stryg (st. 2.375 – 2.395 og st. 2.490 – 2.500 m) 

Langs Molleruplundvej er der tidligere udlagt grus på en længere strækning. Over tid er der et par ste-
der hvor sten og grus har lagt sig uhensigtsmæssigt, således at det nu danner små styrt, som potenti-
elt skaber passageproblemer og som udelukker anvendelse af strygene til gydning.  

I forbindelse med nærværende projekt tilrettes strygene og der suppleres med gydegrus på to korte 
strækninger. Det drejer sig om hhv. st. 2.375 – 2.395 m og st. 2.490 – 2.500 m. Afvandingsmæssigt 
forventes ingen nævneværdige ændringer, da der primært flyttes rundt på det eksisterende materiale. 

De to stryg laves ca. 10 meter lange og får et fald på ca. 5 ‰. De opbygges af gydegrus (75 % 16-32 
mm, 25 % 32-64 mm). Strygene skal have en gennemsnitstykkelse på minimum 20 cm. Der anvendes 
samlet set 6 m3 materiale til de to stryg. 

Ved afslutningen af stryget, er det vigtigt, at der laves en jævn overgang til eksisterende bund fordelt 
over 2-3 m.  

4.2.3 Etablering af to gydestryg (st. 2.980 – 3.000 og st. 3.090 – 3.110 m) 

Umiddelbart opstrøms rørbroen ved Molleruplundvej etableres to gydestryg. Strygene etableres ved at 
gøre vandløbsbunden 0,5-1 m bredere og fylde ca. 25 cm gydegrus i vandløbet. Dette sker på to 
strækninger af ca. 15-20 m. Gydestryget opbygges af grus i flg. fraktioner: 75 % 16-32 mm, 25 % 32-
64 mm. Faldet på strygene bliver 3-5 ‰. Det er vigtigt at strygets bagkant laves, så der forekommer 
en glidende overgang til den eksisterende bund.  

Der udlægges i alt ca. 50 håndsten (128-256 mm) ovenpå strygene – jævnt fordelt. 
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De to stryg resulterer i en meget begrænset vandspejlshævning på 5-8 cm, da den øgede vandløbs-
bredde mindsker ændringerne i vandspejlet. 

Der anvendes samlet set 15 m3 materiale til de to stryg. 

 
Figur 4-1 Principskitse af grus-gydebanke. Bemærk at gydebanken i nærværende projekt etableres med 3-4 ‰ fald Kilde:. DTU 
Aqua 

 

4.2.4 Udlægning af grusdynger (st. 4.330 – 4.380 m) 

For at skabe et mere slynget strømningsmønster og på sigt et lidt mere mæandreret vandløb udlæg-
ges grusdynger i vandløbet på strækningen fra st. 4.330 – 4.380 m. Dyngerne udlægges i ”kiler” og 
skal placeres skiftevis ved højre og venstre brink, og sådan at de går til cirka halvvejs ud i vandløbet 
med en afstand på ca. 5 meter. Dyngerne vil koncentrere vandets energi, så der skabes en slyngende 
strømrende, som vil bidrage til en øget variation i vandløbsprofilet. Udover det mere naturlige forløb 
skabes der samtidig et nyt og mere varieret habitat for faunaen. Dyngerne forsøges placeres så de 
understøtter eventuelle begyndende slyng i det kanaliserede vandløb. Den eksakte placering afsættes 
med bygherretilsynet ved entrepriseopstart. 

 

Figur 4-2 Principskitse af grusudlægning. 

 

Dyngerne etableres med flg. grusblanding: 

· 75%: 16-32 mm.  

· 20%: 32-64 mm.  

· 5%: 64-128 mm. 

Der anvendes ca. 5 m3 grus-/stenmateriale til de variationsskabende dynger. 
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4.2.5 Tilpasning stryg nedstrøms Vangvedvej 

Umiddelbart nedstrøms rørbroen ved Vangvedvej (st. 5.230) er der nogle uhensigtsmæssige småstyrt, 
hvor faldet afvikles meget brat. Her projekteres en udligning af faldet samt en supplerende udlægning 
af gydegrus. Med andre ord fordeles det eksisterende grus og stenmateriale mere jævnt over en 20 m 
lang strækning, samtidig suppleres med gydegrus (75 % 16-32 mm, 25 % 32-64 mm). Der er regnet 
med en gennemsnitlig lagtykkelse på ca. 10 cm. Vandløbet er på dette stræk temmelig bredt, og det 
er vigtigt, at materialet placeres, der ikke bliver lavere koter/sænkninger langs siderne, hvorfor der er 
regnet med et 4 m bredt gruslag.  

Afvandingsmæssigt forventes ingen nævneværdige ændringer, da der primært flyttes rundt på det ek-
sisterende materiale, og da faldet generelt er stort i området. 

Der anvendes ca. 7 m3 grus-/stenmateriale til tiltaget. 

4.2.6 Etablering af gydestryg (st. 5.982 – 5.994 m)) 

Mellem ejendommene Skellerupvej 81 og 83 projekteres et ca. 12 m langt gydestryg – dvs. ca. 50 m 
nedstrøms den gamle vandmølle. Stryget etableres med en gennemsnitlig tykkelse på 20 cm og der 
anvendes gydegrus i flg. blanding: 80 % 16-32 mm, 20 % 32-64 mm. Der udlægges 3 skjulesten pr. 
lbm (128-256 mm). 

Gruset placeres lidt ”rodet” og det sikres, at stryget lægges lidt op af brinkerne, så vandet ikke løber 
”udenom” stryget. Selve strygets start- og slutkote, er ikke så væsentlig, da faldet i bunden under de 
næverende forhold er velegnet til at etablere et gydestryg. Der skal være fokus på en glidende over-
gang fra stryget og til den eksisterende bund i nedstrøms retning – således at der ikke bliver et lille 
styrt på bagkanten. 

Der anvendes ca. 10 m3 grus-/stenmateriale til tiltaget. 

4.2.7 Fjernelse af teknisk anlæg 

Ved st. 6.900 findes resterne af et gammelt stemmeværk, som skaber et mindre styrt ved lav vand-
stand. Som en del af projektet fjernes dette bygværk, og i stedet etableres et stryg til afledning af fal-
det.  

Bygværket knuses på stedet og materialet placeres i skyllehullet bag stemmeværket, dette vil således 
ligge under det fremtidige stryg. 

Faldet udlignes i nedstrøms retning med start ved stemmeværket. Dette gøres ved at etablere et stryg 
med startkote i 32,1 m. Stryget laves 15 m langt og med et fald på ca. 4 ‰.  

Gydestryget opbygges af grus i flg. fraktioner: 75 % 16-32 mm, 25 % 32-64 mm. Der udlægges 30 
håndsten (128-256 mm) ovenpå strygene efter etableringen – jævnt fordelt. Da der vil være en del 
energi i vandet, er det vigtigt at grusmaterialerne lægges godt op af vandløbets sider, således at van-
det ikke kan erodere langs brinkerne og på sigt løbe ”udenom” stryget. 

Der anvendes ca. 15 m3 grus-/stenmateriale til tiltaget. 
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4.2.8 Udlægning af grusdynger (st. 6.960 – 7.020 m) 

For at skabe et mere slynget strømningsmønster og på sigt et lidt mere mæandreret vandløb udlæg-
ges grusdynger i vandløbet på strækningen fra st. 6.960 – 7.020 m. Dyngerne udlægges i ”kiler” og 
skal placeres skiftevis ved højre og venstre brink, og sådan at de går til cirka halvvejs ud i vandløbet 
med en afstand på ca. 5 meter. Dyngerne vil koncentrere vandets energi, så der skabes en slyngende 
strømrende, som vil bidrage til en øget variation i vandløbsprofilet. Udover det mere naturlige forløb 
skabes der samtidig et nyt og mere varieret habitat for faunaen. Dyngerne forsøges placeres så de 
understøtter eventuelle begyndende slyng i det kanaliserede vandløb. Den eksakte placering afsættes 
med bygherretilsynet ved entrepriseopstart. 

 

Figur 4-3 Principskitse af grusudlægning. 

 

Dyngerne etableres med flg. grusblanding: 

· 75%: 16-32 mm.  

· 20%: 32-64 mm.  

· 5%: 64-128 mm. 

Der anvendes ca. 7 m3 grus-/stenmateriale til de variationsskabende dynger. 
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5. Konsekvensvurdering 
Nærværende afsnit fokuserer på konsekvenserne af de i afsnit 4 præsenterede projekttiltag.  

5.1 Vandløbsforhold 

5.1.1 Fysiske forhold 

Som beskrevet i afsnit 3 er de fysiske forhold i Linå forholdsvis varierede. Nogle stræk har rigtig fine 
forhold, mens andre bærer præg af regulering. 

Derfor er der projekteret en række tiltag, der har til formål at øge variationen på udvalgte stræk samt 
sikre endnu bedre passage. Det primære virkemiddel er udlægning af grus – både som deciderede 
stryg, men også som variationsskabende grusdynger. 

5.1.2 Vandstandsforhold 

I bilag 4 og 5 præsenteres et længdeprofiler med de projekterede ændringer i Linå samt vandspejlsbe-
regninger for det fremtidige scenarie. Sammen med længdeprofilet er der plottet vandstande beregnet 
i VASP ved en sommermiddel og medianmaksimum afstrømning. For at kunne sammenligne den nu-
værende situation med projektscenariet er vandspejlene samplottet.  

Udjævningen af strygene ved st. 2.375 til 2.500 ændrer ikke på vandspejlet, da det i overvejende grad 
er tilretning af eksisterende bundmateriale. 

De to gydestryg ved st. 2.980 og 3.090 vil resultere i en vandspejlshævning på ca. 15 cm ved middel-
situationen og en ændring på et par centimeter ved medianmaks. Det anbefales, at der i forbindelse 
med etablering fjernes sanddyngen foran rørbroen i st. 2.950 m. Herved vil der ved maks. situationer 
være god plads til vandet. Under de nuværende forhold er vandsluget ved medianmaks. underdimen-
sioneret, og dette vil også være tilfældet ved en eventuel realisering af projektet. I den forbindelse be-
mærkes det, at trods det faktum at der ikke ændres på vandløbet nedstrøms rørbroen i st. 3.140 m, så 
forekommer der en markant stuvning fra en grusbanke nedstrøms røret. Således er røret fyldt ved en 
afstrømning lidt større end en årsmiddel.  

Profilindsnævringer ved st. 4.330 – 4.380 vil kun resultere i ganske få centimeters vandspejlshævning. 
Årsagen hertil er at profilet generelt er, at dyngerne øger vandhastigheden så stuvningen begrænses. 
Desuden må det forventes, at den beregnede vandspejlshævning kun er kortvarig, da den øgede 
vandhastighed vil ”grave” en dybere strømrende, og dermed sandsynligvis udligne vandspejlsforskel-
len på sigt. 

Tilpasningen af stryget nedstrøms Vangvedvej forårsager ingen nævneværdig ændring af vandspejlet, 
der vil blot blive en lidt mere jævn afledning af faldet. 

Etableringen af stryget nedstrøms vandmøllen i st. 5.982 – 5.994 resulterer i en vandspejlshævning på 
8-10 cm ved middelafstrømningen. Ved medianmaks. afstrømningen er der kun en forskel på et par 
centimeter. 

En fjernelse af det gamle stem i st. 6.895 vil resultere i en lille vandspejlssænkning i opstrøms retning 
og en kortvarig hævning i nedstrøms retning ved middelsituation, mens der ikke vil være nogen næv-
neværdig forskel ved større afstrømninger. 

Udlægning af grusdynger ved st. 6.960 – 7.020 vil kun resultere i ganske få centimeters vandspejls-
hævning. Årsagen hertil er at profilet generelt er, at dyngerne øger vandhastigheden så stuvningen 
begrænses. Desuden må det forventes, at den beregnede vandspejlshævning kun er kortvarig, da den 
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øgede vandhastighed vil ”grave” en dybere strømrende, og dermed sandsynligvis udligne vandspejls-
forskellen på sigt. 

5.1.3 Biologiske forhold 

På baggrund af den fysiske vandløbsgennemgang blev det klart, at der på størstedelen af indsats-
strækningen var gode, fysiske forhold, som ikke vurderes at være en hindring for god økologisk til-
stand. Der var dog også delstræk, hvor det blev vurderet relevant at forbedre de fysiske forhold ved 
udlægning af groft materiale. Disse steder beskrives enkeltvis herunder. 

Tilpasningen af de to stryg ved st. 2.375 til 2.500 forventes at øge gydemulighederne på strækningen. 
Det er desuden en strækning med fin variation og gode mulighed for overlevelse fra yngel til ungfisk. 

De to gydestryg ved st. 2.980 og 3.090 vil skabe gydeforhold på en strækning, hvor der ikke under de 
nuværende forhold vurderes at være gydemuligheder. Dette forventes at øge ørredbestanden i områ-
det, da der umiddelbart op- og nedstrøms strygene er gode opvækstbetingelser for yngel og ungfisk. 

Udlægningen af grusdynger på strækningen fra st. 4.330 – 4.380 vil skabe et slynget strømningsmøn-
ster, som på sigt forventes at skabe et mere slynget vandløb. På kort sigt vil grusdyngerne blive an-
vendt som gydesubstrat for ørred samt habitat for smådyr. 

Tilpasning af bundforholdene nedstrøms Vangvedvej vil skabe bedre passageforhold samt resultere i 
et område med gyde- og opvækstvand for ørred. 

Gydestryget nedstrøms møllen (st. 5.982 – 5.994) vil skabe gydemuligheder på en strækning, der vur-
deres at være velegnet som opvækstområde for ørred.  

Fjernelse af resterne fra det gamle stemmeværk (st. 6.900), vil sikre en lidt bedre kontinuitet i vandlø-
bet og samtidig vil stryget bag stemmeværket skabe gyde- og opvækstmuligheder for ørred. 

Udlægningen af grusdynger på strækningen fra st. 6.965 til 7.025 m vil skabe et slynget strømnings-
mønster, som på sigt forventes at skabe et mere slynget vandløb. På kort sigt vil grusdyngerne blive 
anvendt som gydesubstrat for ørred samt habitat for smådyr. 

Samlet set vil tiltagene forbedre vandområdets egnethed for ørred – det gælder yngel, ungfisk og 
voksne individer. Det vurderes, at med de projekterede tiltag, så er kvaliteten i vandområdet så god, at 
de fysiske forhold ikke er en hindring for at opnå god økologisk tilstand målt på fisk. 

De projekterede tiltag vil ligeledes have en positiv effekt på smådyrsfaunaen, da de øger passagemu-
lighederne samt skaber mere fysiske variation. Tiltagene forventes ikke at påvirke vandløbsfloraen 
nævneværdigt. 

5.2 Arealanvendelse 
De projekterede tiltag resulterer i meget begrænsede vandspejlsændringer. Ved store afstrømnings-
hændelser vil forskellene blive endnu mindre. På den baggrund vurderes det, at de projekterede tiltag 
har en minimal effekt på de ånære arealer og dermed arealanvendelsen. Dette under forudsætning af, 
at der ved udlægning af materialer tages hensyn til drænudløb, som beskrevet ovenfor. 

5.2.1 Påvirkede matrikler 

I afsnittet vedr. den lodsejermæssige forundersøgelse præsenteres de berørte matrikler. 
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5.3 Planforhold og administrationsgrundlag 

5.3.1 Vandområdeplanen 

Som beskrevet forventes projektet at forbedre forholdene for ørredbestanden i Linå, hvilket er årsagen 
til den manglende målopfyldelse. Hvorvidt tiltagene er tilstrækkeligt til at opnå minimum god tilstand er 
svært at afgøre, men det vurderes som sandsynligt. Det er dog klart, at er der en anden faktor end de 
fysiske forhold, som har en stor betydning i forhold til ørredbestanden i Linå, så er det ikke sikkert, at 
det er tilstrækkeligt kun at forbedre de fysiske forhold. 

5.3.2 National beskyttet natur 

Projektets effekt på afvandingsforholdene langs Linå er så begrænset, at det ingen effekt vil få på de 
ånære, §3-beskyttede naturtyper. Dette under forudsætning af, at der ved anlægsarbejdet tages hen-
syn til de beskyttede arealer.  

I forhold til selve Linå, der ligeledes er omfattet af naturbeskyttelsesloven, skal der søges dispensation 
fra §3, da tilstanden ændres som følge af projektet. 

5.3.3 Natura 2000-beskyttelse 

Indsatsstrækningen overlapper ikke med Natura 2000-områder. 

5.3.4 Bilag IV-arter 

I henhold til habitatdirektivets artikel 12 skal EU-medlemslande indføre en streng beskyttelse af en 
række dyre- og plantearter, uanset om de forekommer indenfor et af de udpegede habitatområder el-
ler udenfor. Projektet forventes ikke at påvirke nogle Bilag IV-arter negativt. Den eneste umiddelbare 
effekt vurderes at være på odder, som grundet større fiskebestande potentielt får et bedre fødegrund-
lag. 

5.3.5 VVM 

Vandløbsrestaureringer optræder på bilag 2 af VVM-bekendtgørelsen, og skal derfor screenes for 
VVM-pligt forud for en eventuel realisering. 

5.3.6 Okkerloven 

Projektet sænker ikke vandspejlet væsentligt, og der er således ikke behov for at søge om godken-
delse. 

5.3.7 Vandløbsloven 

Da projektet indeholder tiltag hvori der indgår restaurering af vandløb, kræver gennemførelse af pro-
jektet godkendelse efter vandløbsloven, idet der ikke må ændres på et vandløbs skikkelse eller gen-
nemføres restaureringsforanstaltninger uden vandløbsmyndighedens godkendelse.  

5.3.8 Fredninger og kulturhistorie 

I nærværende projekt gennemføres ikke jordarbejder, hvorfor der ikke er taget kontakt til det lokale 
museum. I forbindelse med en eventuel anlægsfase skal der tages hensyn til de enkelte sten- og jord-
diger, der forekommer i ådalen. Derudover bør det lokale museum underrettes forud for en eventuel 
anlægsfase. 

www.envidan.dk


Silkeborg Kommune – Vandløbsrestaurering i Linå Side 31 af 34 

 

 
Vejlsøvej 23 • DK-8600 Silkeborg • Tlf.:  +45 86 80 63 44 • www.envidan.dk • CVR 18 33 43 05 

 

5.4 Tekniske anlæg 

5.4.1 Veje, broer og bygninger 

Der er ingen af de projekterede tiltag, der vil påvirke veje, broer eller bygninger. 

5.4.2 Dræning 

Så længe der ved en eventuel realisering tages hensyn til drænrør og -grøfter, vil projektet ikke få no-
gen effekt på drænforholdene i området. 

5.4.3 Ledninger 

Da der ikke skal gennemføres gravearbejdet i projektet, vurderes der ikke at være behov for nogen 
form for afværge ved ledninger.  
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6. Lodsejerholdning 
I forbindelse med forundersøgelsen er der taget kontakt til samtlige lodsejere. De er blevet orienteret 
om projektet, og om det eller de specifikke tiltag, der vedrører deres matrikler. De er alle blevet tilbudt 
et fysisk møde – enten hos dem selv eller på selve projektlokaliteten. 

I Tabel 6-1 herunder fremgår de enkelte lodsejere og deres holdning til projektet. Numre og farver i 
tabellen henviser til bilag 6, som omfatter et oversigtskort med de enkelte lodsejere. På bilag 6 er ude-
lukkende fremhævet de lodsejere/matrikler, der påvirkes af projektet.  

Af hensyn til persondataforordningen, er der ikke angivet lodsejernavne og adresser. Disse informatio-
ner er overleveret fra rådgiver til Silkeborg Kommune men offentliggøres ikke. 

 
Tabel 6-1 Oversigt over berørte lodsejere og deres holdning til de projekterede tiltag. Nummerering og farvekoder henviser til 
bilag 6. 

Lodsejernr. Farve Matrikel Tiltag Holdning 

2 Rød 2aa Udlægning af grusdynger, fjer-
nelse af teknisk anlæg Ikke interesseret 

1 Blå 16a Udlægning af grusdynger, fjer-
nelse af teknisk anlæg Ikke interesseret 

3 Gul 18a Etablering af stryg Positiv 

4 Grøn 14c Etablering af stryg Positiv 

5 Lyse-
rød/lilla 1a+1ab Etablering af stryg Positiv 

6 lys blå 11a Udlægning af grusdynger Positiv 

10    Ikke relevant 

8 Orange 3aa+3y+3k 
+3ø+3g+3x Etablering af stryg Positiv 

9 pink 6t+4g+6æ Etablering af stryg Positiv 

11 brun 9s Etablering af stryg Ingen respons 

12    Ikke relevant 

 

Som det fremgår, er der overvejende tale om lodsejere, der er positive overfor de projekterede tiltag.  

Undtagelsen er de tiltag, der ligger længst nedstrøms. Derudover er der et par lodsejere, hvor det – på 
trods af flere opkald og beskeder på telefonsvaren – ikke har været muligt at opnå kontakt til ejeren. 

Ingen lodsejere har udtrykt ønske om en form for erstatning. 
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7. Realisering 

7.1 Økonomi 

7.1.1 Anlægsoverslag 

Der er gennemført et anlægsoverslag for det præsenterede projektscenarie. Overslaget er primært ba-
seret på erfaringspriser fra lignende projekter. Det er estimeret, at den samlede anlægssum beløber 
sig til 176.250 kr. ekskl. moms. 
 
Tabel 7-1 Økonomisk overslag på anlægsarbejderne. 

Afsnit Projektelement 
Pris 

(DKK, ekskl. 
moms) 

4.2.1 Arbejdsplads, maskinel, køreplader, etc. 95.000 

4.2.2 Tilpasning af to stryg 10.000 

4.2.3 Etablering af to stryg  19.000 

4.2.4 Udlægning af grusdynger 8.000 

4.2.5 Tilpasning af stryg nedstrøms Vangvedvej 10.000 

4.2.6 Etablering af gydestryg 9.000 

4.2.7 Fjernelse af teknisk anlæg (inkl. udlægning af grus) 25.000 

4.2.8 Udlægning af grusdynger 9.000 

 I alt  185.000 

 

7.1.2 Rådgivningsbistand 

Der er ligeledes udarbejdet økonomisk overslag på rådgivningsbistand i forbindelse med en eventuel 
realisering af projektet (Tabel 7-2). Det bemærkes, at udgifterne til realiseringen i høj grad afhænger 
af bygherres ønsker bl.a. i forhold til udbudsform, tilsynsfrekvens m.v. 

 
Tabel 7-2 Økonomisk overslag på anlægsarbejderne. 

Projektelement Pris 
(DKK, ekskl. moms) 

Udarbejdelse af udbudsmateriale 50.000 

Udbudsfase og kontrahering 20.000 

Byggeledelse og fagtilsyn 75.000 

I alt 145.000 
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7.1.3 Omkostningseffektivitet 

Jf. bekendtgørelsen er realiseringen af projekter ikke omkostningseffektiv, hvis det ansøgte beløb for 
realiseringen er mere end 1,5 gange referenceværdien for vandforekomsten. Vejledende reference-
værdi for gennemførelse af mindre restaureringer i type 2 vandløb er 61.600 kr/km. Da vandområdet/ind-
satsstrækningen i Linå (1.5.e-1620-040) er 5,986 km resulterer dette i en referenceværdi på 369.737,60 
kr. For at være omkostningseffektivt skal projektet kunne realiseres for 553.106,40 kr. Da den sam-
lede økonomi til anlægsomkostninger og rådgivningsbistand er estimeret 330.000,00 kr er projektet 
omkostningseffektivt – også selvom der sandsynligvis skal inkluderes et beløb til Silkeborg Kommunes 
interne håndtering af en projektrealisering. 

7.1.4 Tidsplan 

Som udgangspunkt anbefales det, at anlægsarbejderne gennemføres i sommerhalvåret eksempelvis 
umiddelbart efter høst. Hermed mindskes generne for lodsejerne og adgangsforholdene er bedste mu-
lige. Der er dog generelt tale om gode adgangsforhold, hvorfor projektet også vil kunne gennemføres i 
mindre tørre perioder. 

Under forudsætning af at anlægsfasen udføres sammenhængende, vurderes projektet at kunne gen-
nemføres på 2 uger. 
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