
C2C CC C12 Gudenåen
& Gudenå Helhedsplan

Store tværorganisatoriske projekter langs Danmarks længste 
vandløb i et opland på størrelse med Fyn



C12 Gudenåen



• Identifikation og kortlægning af udfordringer m. vandet 

• Værdisætning af skader på ejendomme og arealer 

• Virkemidler 
– Helhedsorienterede løsninger

– Lokale løsninger

• Prioritering af indsatser

• Lokale fokuspunkter

• Ansvarsfordeling; myndigheder, beredskab, den enkelte 

borger 

• Natur- og miljøhensyn 

At planlægge håndtering af vandet for at imødegå konsekvenserne af mere vand og 

højere vandstand i Gudenåen ved at få kortlagt omfanget af gener, og anvise 

løsningsmuligheder og handlinger. 

Gudenå helhedsplan
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Organisering &
samarbejdsrum

Fordele

• Stort videns- og 
ressourcebagland

• Fælles vision.

Udfordringer

• Langvarige projekter rammer 
den politiske virkelig som ofte er 
maks. 4 år

• Mange beslutningstagere/kokke 
og beslutningsmandat langt væk

• To projekter om samme emne 
og formål



Værdianalyse



1. DHI- rapport, vandløbsmodel og værdikortlægning
fra 2020

2. En optælling af oversvømmelsesramte bebyggelser
og områder via BBR-udtræk

3. Interviews med 36 lokale aktører.
4. Interviews og sparring med ca. 15 aktører, herunder

blandt andet GudenåSamarbejdet, kommunale
forvaltninger, turistforeninger,
landbrugsorganisationer m.m.

5. Mailkorrespondancer med ca. 70 aktører, herunder
særligt foreninger.

6. Økonomiske analyser
7. Kortmateriale, her f.eks. udsnit fra ”Fund og

Fortidsminder”
8. Analyse af tekst-materiale, her f.eks. kommunernes

tidligere værdikortlægninger fra
klimatilpasningsplaner fra 2014

9. Baggrundsmateriale i form af rapporter,
hjemmesidemateriale og analyse

Vandløbsnetværk og søer inkluderet i vandløbsmodel for 
Gudenåen. Kilde: DHI (2020), figur 4-1.

Datagrundlag



Bred enighed hos lokale aktører om at 
oversvømmelser er en del af åens 
naturlige udsving – men at de:

1. Er blevet voldsommere 

2. Er gået fra blot 
vinteroversvømmelser til også 
sommeroversvømmelser, indenfor 
de seneste 5-10-15 år

Aktørers antagelser om 
oversvømmelserne i prioriteret 
rækkefølge:

1. Klimaforandringer

2. Manglende samarbejde mellem 
kommunerne

3. Manglende kommunal handling i 
den enkelte kommune

4. Øget byudvikling

Oversvømmet mark ved Mossø. Foto: Carsten Pedersen.

Aktørperspektiver



Aktører fremhæver særligt følgende værditab på 
forskelligartede måder:

1. Økonomiske tab

2. Ikke økonomiske tab, personlige eksempler.
”de sidste 12 år har været en konstant kamp, 
også psykisk!” 

3. Manglende adgang til åen og dens områder 

4. Ændringer i arealbrug (fra dyrkning til høslæt 
eller afgræsningsarealer) 

5. Ændringer i naturtyperne (fx fra engarealer til 
vådområder)

Disse aktører fremhæver at særligt 
sommeroversvømmelser er problematiske –
dyrkningssæsonen, men at et vist niveau af 
oversvømmelser godt kan accepteres om vinteren. https://www.midtjyllandsavis.dk/artikel/34f0f621-ef80-4b71-bf64-de2413a1c40c/

Aktørperspektiver



Interessentinddragelse

• 160 km vandløb giver rigtig mange & forskellige interessenter.



Lokal inddragelse



Virkemidler & Løsninger



Virkemidler og løsninger

Fordele

• Vi kan kigge på det ud fra et 
helhedsperspektiv.

Udfordringer

• Hvem skal betale

• Hvem skal beslutte

• Mange interesser


