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Høringssvar

ifm. Høring af forslag til løsninger ved den beskadigede dæmning i Giber Å ved Vilhelmsborg
Indledningsvis erklærer Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Aarhus sig i alt væsentligt
enig med de synspunkter, som Danmarks Sportsfiskerforbund tilkendegiver i deres nuancerede
høringssvar af 17. februar 2016, samt i den samlede støtteerklæring som Det Grønne Råd i
Aarhus Kommune har formuleret og vedtaget på møde d. 18. november 2015 (jf. referat af
15/12/2015). Vi bakker altså entydigt op om Løsningscenarie 3, som skitseret i høringsoplægget.
Derudover ønsker DN Aarhus blot at knytte et par overordnede bemærkninger til de enestående perspektiver, der ligger i en fritlægning og genslyngning af Giber Å ved Vilhelmsborg.
Uden i øvrigt at forklejne kulturhistoriske interesser, ser DN Aarhus det som sin primære forpligtigelse at varetage de naturhistoriske hensyn, og i den forbindelse fremstår en nedlæggelse
af dæmningen og søen, successivt en genslyngning af Giber Å, som en enestående mulighed
for at slå adskillige fluer med ét smæk. Dels vil der være indlysende – og ret beset nødvendige
– natur- og miljømæssige gevinster forbundet med en nedlæggelse af spærringen, og dels kan
den landskabelige og rekreative værdi ved en genslyngning vanskeligt overvurderes.
Som det er i dag, kan man foretage en stort set ubrudt vandring opstrøms langs Giber Å, fra
udløbet ved Moesgård Strand til Vilhelmsborg, og undervejs nyde oplevelsen af et anseeligt,
(næsten) ureguleret, naturligt mæandrerende vandløb i skiftende naturtyper, i vid udstrækning omfattet af Natura 2000-beskyttelse. Såfremt man nedlægger opstemningen ved Vilhelmsborg, vil denne oplevelse fortsætte og kulminere ved vandringen langs med, eller oven
for, et spektakulært slynget vandløb med kraftigt fald og dramatiske terrænmæssige omgivelser. Det rindende vand vil desuden i sig selv tilvejebringe forudsætninger for en øget biodiversitet, ikke blot i selve vandløbet, men forventeligt også langs dets bredder, såvel opstrøms
som nedstrøms Vilhelmsborg.
For så vidt angår den tabte færdselspassage ad Hovstien, som følge af en nedlæggelse af
dæmningen, skønnes det i oplægget, at det ikke vil have væsentlige trafikale konsekvenser.
DN Aarhus finder, at en løsning for cyklister og gående enten vest for den nuværende dæmning, eller på en mindre træbro tættere på den nuværende dæmning, vil være tilfredsstillende,
såfremt den i øvrigt integreres i det ny/genetablerede landskab, på en måde, der tilgodeser de
landskabelige, æstetiske og miljømæssige hensyn.

Endvidere kunne man overveje, at etablere et vadested for heste, og derigennem øge de rekreative muligheder for ryttere fra såvel Vilhelmsborg, som fra det øvrige opland. Et sådant
tiltag er succesfuldt gennemført ved den nylige fritlægning af Gudenå neden for Den Gamle
Jernbanebro ved Vestbirk, på en måde så det harmonerer fint med både vandløbet og omgivelserne. Det forudsættes naturligvis, at dette kan tilpasses eksisterende muligheder for ridning i området, samt de almindeligt gældende regler for ridning på offentlige arealer.
Endelig finder DN Aarhus, at Aarhus Kommune med visionen for en naturgenopretning af Giber
Å ved Vilhelmsborg, har en sjælden mulighed for at tilføre det sydlige Aarhus en naturmæssig
attraktion, der vil tilgodese borgerne og kaste positiv opmærksomhed af sig, langt ud over
kommunegrænsen. Som lodsejer, er kommunen desuden i den gunstige situation, at alle væsentlige forhold vedrørende en afgørelse, beror på kommunens egne vurderinger, og ikke involverer jordfordeling og andre komplicerede øvelser. Der er hos DN Aarhus således ingen tvivl
om, at en investering i en nedlæggelse af søen og en genslyngning af åen, over tid vil forrentes mangefold, målt på talrige parametre, herunder såvel økonomiske, som økologiske og rekreative.
Foranlediget af tilfældigheder og naturens lune, har Aarhus Kommune – og dens indbyggere –
med dæmningens sammenbrud fået foræret en mulighed for at realisere en visionær fremtidssikring af væsentlige naturværdier, og samtidig bringe det bynære netværk af grønne, rekreative tilbud til helt nye højder. I DN Aarhus håber vi, at man griber denne mulighed, og ser
spændt frem til at følge processen og deltage i realiseringen og formidlingen af en fremtidig
østjysk naturperle af stor karat.
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