
Nej til ekstra grødeskæring 
På baggrund af et regulativ for Gudenåen afviser teknisk direktør i Viborg Kommune, Kåre 
Jørgensen, at der er hjemmel til ekstra grødeskæring. 

 
Vandstanden ved Gudenåen i Bjerringbro er i disse dage faldende - dels på grund af grødeskræring, grødens sæsonbetingede 
henfald og en længere periode med tørvejr. Foto: Bjarne Nilsson. 
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BJERRINGBRO 
At nogle lokaltvalgte politkere og andre godtfolk i Bjerringbro i sidste uge blev stærkt provokeret af udtalelser 
i et TV Midt/Vest-indslag af jordbrugsteknolog Morten Fischer om vandstanden i Gudenåen, får ikke 
forvaltningen til at ryste på hænderne. Der er fuld opbakning fra teknisk direktør Kåre Jørgensen. 

I et længere notat, som politikerne i klima- og miljøudvalget også har fået, fastslår han over for avisen, at der 
ikke er behov for at skære grøde i Gudenåen nedstrøms Tangeværket for at få vandet væk fra ådalen. Kåre 
Jørgensen skriver blandt andet: 

»Udgangspunktet for vedligeholdelsen i Gudenåen er regulativets bestemmelser, og der skal være risiko for 
væsentlige skader på for eksempel afgrøder, bygninger eller infrastruktur for, at en supplerende 
vedligeholdelse af åløbet kan iværksættes. En ekstra grødeskæring koster på den gode side af 100.000 
kroner, så der bør være vægtige grunde til at gentage grødeskæringen. Viborg Kommune har ikke fået 
henvendelser om sådanne væsentlige problemer, og forvaltningen har i øvrigt ikke kendskab til eller har 
observeret akutte problemer, der kan begrunde en supplerende skæring«. 

Den nævnte sum bekræftes af direktør på Tangeværket, Rasmus Lambert. Det er hos ham, kommunen 
køber grødeskæring. 

Kåre Jørgensen medgiver, at vandstanden i Gudenåen har været højere denne sommer, end man har set i 
de foregående somre. Men ikke så ekstraordinært høj, som det er observeret i Gudenåen umiddelbart 
opstrøms Tange Sø, og ikke højere end man jævnligt kan observere om vinteren. Faregrænsen for, hvornår 
kommunen ifølge regulativet skal gribe ind er, når »...vandet slikker på soklerne«, som jordbrugsteknologen 
udtrykte det i TV-indslaget. Det gør det, når vandstanden når helt op tæt på kote 5.0 meter: 

»Vandstandsmålingerne i Bjerringbro viser, at vandstanden denne sommer har været oppe på kote 4,45 
meter. Der opstår imidlertid først problemer for bygninger i Bjerringbro lige under kote 5,0 meter. 
Vandstandskoten, da interviewet med Morten Fischer fandt sted, var cirka 4,30 meter og faldende«, fastslår 
kåre Jørgensen. Så det er på den baggrund, at direktøren kan give sin fulde opbakning til Morten Fischers 
udtalelse om, at »...der kan løbe meget vand i åen endnu, før der sker en risiko«. 



Videre skriver Kåre Jørgensen, at Silkeborg Kommunes ekstra grødeskæringer skyldes, at vandet i denne 
sommer har truet både boliger, kloaksystemet og elektriske installationer. Og da det ikke har været tilfældet i 
Bjerringbro, har man ikke skønnet behov for en ekstra grødeskæring. Men Bjerringbro Fællesvandværk har 
jo netop på grund af den stigende vandstand i åen måttet hæve sine fire vandboringer på åens sydbred, fordi 
vandet løb ned og anrettede skader på pumper og elektriske installationer i brøndene. Udgift: 700.000 
kroner. 

På baggrund af Kåre Jørgensens notat siger det lokaltvalgte byrådsmedlem Nina Hygum (V): 

»Jeg har selv været en tur nede ved Gudenåen og kan se, at vandstanden ikke længere står faretruende 
højt. Men jeg blev vred, da jeg så TV-indslaget med Morten Fischer. Det er krænkende for mig og de 
borgere, der oplever problemer med vandstanden at høre en embedsmand stå og sige, at der længe til at 
»...vandet slikker på soklerne«. Jeg finder det både arrogant og nedladende. Og jeg har opfordret mine 
gruppefæller i klima- og miljøudvalget til at træde i karakter og få sat foden ned over for embedsværket«. 

Nina Hygum, der ikke selv sidder i klima- og miljøudvalget, opfordrer samtidig de borgere, der oplever 
vandstandsproblemer til at klage til forvaltningen og sende deres klager i kopi til politikerne i klima- og 
miljøudvalget. 

Politikerne drøfter i øvrigt sagen på dagens udvalgsmøde. Det sker på foranledning af Martin Sanderhoff (S), 
også valgt i Bjerringbro. 

 


