
Embedsmands-udtalelser vækker opsigt 
En kommunal embedsmands udtalelser om den aktuelle vandstand og grødesituationen i 
Gudenåen vækker både undren og harme blandt folk i Bjerringbro.. 
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BJERRINGBRO 
En udtalelse fra en jordbrugsteknolog ansat i Viborg Kommunes natur- og vand-afdeling til TV Midtvest i 
aftes om grødeskæring og sammenhængen over til den usædvanligt høje vandstand sommeren i gennem i 
Gudenåen har vakt opsigt i Bjerringbro. 

Den pågældende embedsmand medvirkede i et indslag, der primært handlede om, at Silkeborg Kommune 
nu har erkendt, at man er nødt til at sikre lodsejernes ejendom og tekniske installationer mod vandmasserne. 
Det er udvalgsformand Jarl Gorridsen (V), der har presset på i sit embedssystem for at få grøden slået, så 
vandet kan komme væk. Det er der nemlig hjemmel til i regulativerne, når blot grødeskæringen finder sted 
på de åstrækninger, som ikke er habitatsområder. Så i denne uge har grødeskæreren fra Tangeværket 
været i arbejde for tredje gang i denne sommer mellem Kongensbro og Tange Sø. 

TV Midtvest ville vide, hvordan Viborg Kommune ser på vandstandssituationen. Og den sag redegjorde 
jordbrugsteknolog Morten Fischer Jørgensen for med denne udtalelse: 

»Der er et godt stykke op endnu, før vandet slikker på soklerne«. Senere bliver han spurgt, hvor meget vand, 
der egentlig skal til, før Viborg Kommune reagerer på det. Og her lød svaret: »Der kan løbe meget vand i 
åen endnu, før der sker en risiko«. 

Avisen har fået henvendelser fra læsere, der finder disse udtalelser nedladende og arrogante. De 
pågældende kan slet ikke få dem til at harmonere med den handlekraft, der nu udvises i sagen fra Silkeborg 
Kommunes side. Denne avis har i flere artikler i sommerens løb fortalt om vandstandsproblemerne ved 
Gudenåen. Vandet generer både landmænd, private husejere, campingpladsejere, kroværter, lystfiskere og 
andre, der bruger å-nære arealer til rekreative formål. I sidste uge fortalte vi om en investering på 700.000 
kroner, som Bjerringbro Fællesvandværk har måttet foretage for at sikre sine fire vandboringer vest for 
Møllebækbroen på åens sydside mod oversvømmelse. 

Avisen har spurgt politikere i kommunens klima- og miljøudvalg, om der er politisk dækning for 
jordbrugsteknologens udtalelser, men alle svarer undvigende. Udvalgsformand Flemming Lund (S) siger: 



»Jeg var faktisk ikke klar over, at problemet er så stort, som jeg kan forstå af presseomtalen. Det var ikke det 
indtryk, vi fik af forvaltningen på udvalgsmødet i august. Men nu drøfter vi sagen på næste udvalgsmøde, og 
så må vi se«. 

Udvalgsmedlem Johannes Vesterby (V) siger: »Det er ikke kun i Gudenåen, at vi har problemer med grøde 
og høj vandstand. Det har vi alle steder: Simested å, Skals å og Nørreåen. Vi har sagt til forvaltningen, at de 
har vores opbakning til at iværksætte en ekstra grødeskæring i år. På den længere bane arbejder vi på at få 
regulativerne revideret, så vi kan skære grøden efter behov. For jeg lægger altså vægt på det, der står i 
Vandløbslovens paragraf 1, nemlig at vandløbenes hovedformål er at bortlede vand«. 

Den lokaltvalgte Martin Sanderhoff (S) er også medlem af klima- og miljøudvalget. Han skriver i en mail til 
avisen: 

»Jeg har rejst sagen på sidste udvalgsmøde i august, så der er fokus på problemet. Allerede sidste år satte 
vi midler af i budgettet til klimatilpasning, så vi har pengene til at løse udfordringerne hos en grundejer som 
eksempelvis Johannes Ditlefsen på Fredensvej«. 

Efter grødeskæringen ved Kongensbro Kro i forgårs er vandstanden i åen i øvrigt fadet 25 centimeter, 
oplyser udvalgsformand Jarl Gorridsen i en Facebook-opdatering. 

 


