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Danmarks Sportsfiskerforbund ønsker standsningspåbud af den ulovlige 

grødeskæring Silkeborg kommune lige nu foretager i Gudenåen: 

 

Danmarks Sportsfiskerforbund skal hermed anmode Silkeborg kommune straks at stoppe 

den ulovlige grødeskæring i Gudeneåen. 

 

Som det fremgik af TV 2 Øst i aftes, skæres der nu igen grøde i Gudenåen. Der er tale om 

en ekstra skæring, da der i år er foretaget én skæring på strækningen.  

Vi finder ikke der er lovhjemmel til dette. Der er ikke givet den nødvendige dispensation fra 

Naturbeskyttelsesloven, som kræves og som stadfæstes i vedhæftede højeretsdom  bilag 1. 

 

Som det fremgår af Miljøstyrelsens vejledning i håndhævelse på naturområdet, skal I som 

myndighed standse aktiviteten, når I modtager en henvendelse udefra om ulovlige forhold. 

 

Borgmester Steen Vindum henviser i nyhedsudsendelsen i aftes til sidste års 

vinterafstrømning og mener derfor den ekstra grødeskæring er berettiget. Men det er jo ikke 

sidste vinters scenarie vi oplever nu. Afstrømningsdata for Gudenåen viser en situation, der 

ingen måde kan godtgøre en skæring. I tillægsregulativet fra amtet 2004, kræves særlige 

forhold, hvor ekstraordinær grødeskæring kan iværksættes og kun i følgende tilfælde : 

• Væsentlige og pludselige ændringer i vandløbets grødesammensætning. 

• Væsentligt tidligere vækstsæson end forudsat ved fastlæggelsen af 

oprensningstidspunkter i regulativet.  

• Akut risiko for oversvømmelse af bebyggede arealer og tekniske anlæg.  

• Punktpåvirkninger (f.eks. nedstrøms dambrug). 

 

mailto:silkeborg@silkeborg.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:mfvm@mfvm.dk


             

 

     

   

 

Strækningen der skæres er internationalt naturbeskyttelsesområde. Udpeget som 

habitatområde H45 "Gudenå og Gjern Bakker". Udpegningsgrundlaget er bl.a. vandløb med 

vandplanter. Ekstra grødeskæring skader vandløbsplanternes tilstand og dermed den 

gunstige bevaringsstatus og er i strid med habitatbestemmelserne. 

Dette fremgår også af Orbicon`s Habitatkonsekvensvurdering af nyt regulativ for Gudenåen. 

 

 

Det fremgår desuden i FAGLIG UDREDNING OM GRØDESKÆRING I VANDLØB 2016, at : 

Den økologiske tilstand tilgodeses bedst ved at begrænse både antallet af 

grødeskæringer og omfanget af grødeskæringen (andelen af vandløbsprofilet der 

skæres), samt tidspunktet for grødeskæringen.  

Overordnet set vil grødeskæringer, der gennemføres mere end én gang i løbet af 

planternes vækstsæson medføre risiko for, at den økologiske tilstand i type 2 og 3 

vandløb, hvor DVPI indgår i tilstands-vurderingen, ikke når målopfyldelse. 

 

Men andre ord kan der også være tale om en overtrædelse af Vandrammedirektivet, da der 

sker forringelser ved blot èn ekstra grødeskæring. 

 

Hjvis denne henvendelse mod forventning ikke imødekommes, ser Danmarks 

Sportsfiskerforbund frem til en redegørelse for en afvisning af denne anmodning. 

 

Denne henvendelse er sendt cc. til miljøstyrelsen og miljøministeriets departement. 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Lars Brinch Thygesen 
Natur- og Miljøkonsulent 

 


