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Nu er Trækstien oversvømmet
Der er faldet meget 
nedbør i Silkeborg 
i weekenden, og 
natten til søndag 
blev Trækstien 
oversvømmet ved 
Resenbro

AF BRIAN HOLST
holst@midtjyllandsavis.dk

SILKEBORG Trækstien er beregnet 
til at skulle være farbar i 10 ud af  
årets 12 måneder mellem Silkeborg 
og Kongensbro. Og særligt i som-
merperioden skulle der være sær-
ligt gode chancer for en tørskoet 
oplevelse.

Men i weekenden gik Gudenåen så 
meget over sine bredder, at Træksti-
en blev oversvømmet ved Resenbro. 

Nu venter mange med spænding 
på mødet i klima- og miljøudvalget, 
hvor Susanne Jacobsen (V) ønsker 
diskuteret, om en ny grødeskæring 
skal sættes i værk. Men det er uvist, 
hvor hurtigt en eventuel ny grøde-
skæring kan blive sat i værk, hvis 
det bliver politisk vedtaget.

- Nu skal vi først have forvaltnin-
gens vurdering af, om det overho-
vedet er lovligt. Og når vi har vur-
deringen, så vil jeg indkalde til et 
ekstraordinært udvalgsmøde. Jeg er 
klar over, at det er en ekstraordinær 
situation, og at der er behov for, at 
det går stærkt, siger formanden for 
klima- og miljøudvalget, Claus Løwe 
Klostergård (SF).

På samme møde har han ønsket 
et punkt på dagsordenen om et pi-
lotprojekt, der skal bekæmpe vand-
planten pindsvineknop, som man 
mener, er én af  forklaringerne på, at 
der dannes propper i Gudenåen, så 
haver, marker og enge oversvømmes. 

Flere sommerhusejere i Skærbæk 
ved Resenbro har råbt vagt i gevær, 
fordi de aldrig tidligere har oplevet 
vandet stå så højt om sommeren. 
Og i Kongensbro er indehaveren af  

Kongensbro Kro, Christian Ander-
sen, meget bekymret for situationen, 
fordi kroens have står under vand, 
og fordi han har skabt en forretning 
i at arrangere ture på Trækstien med 
efterfølgende spisning. 

Ved Svostrup Kro er vandet steget 
med ca. 35 centimeter de seneste 14 
dages tid.

Ulovligt?
I weekenden faldt der ifølge silke-
borg-vejret.dk knap 30 millimeter i 
Silkeborg lørdag, hvilket er den dag 
i år med mest nedbør. 

Ellers har juli måned dog ikke 
været voldsomt våd med en samlet 
nedbørsmængde på under 100 mil-
limeter. 

- Men der er kommet meget mas-
sive og meget voldsomme regnskyl. 

Jeg synes også, det er meget fruste-
rende at se regnen falde og vandet 
stige. Men det handler om lovgiv-
ning, og jeg ønsker ikke at gøre 
noget ulovligt ved at skære grøden 
én gang til, konstaterer Claus Løwe 
Klostergård. 

Det er ikke kun i Resenbro, at 
vandstanden er steget markant på 
det seneste.

 Også i Lysbro, hvor husejerne 
langs Lyså ofte er udfordret af  den 
høje vandstand, er vandstanden 
steget.

 Siden 25. juli er vandet i Lyså ste-
get med knap 35 centimeter, hvilket 
er den generelle tendens på måleste-
derne ved Gudenåen. 

Stort set over det hele er vandet 
steget med ca. 30-35 centimeter si-
den 25. juli.   

 | Trækstien ved Resenbro blev ifølge målingerne oversvømmet natten til søndag efter en våd lørdag i Midtjylland. Det tyder på, at vandstanden ikke har toppet 
endnu.  FOTO: BRIAN HOLST

 | Ved begyndelsen af Trækstien i Resenbro kan man se, hvilket udstyr der er 
nødvendigt for at gå på stien. Målingen her er fra mandag formiddag, hvor man 
kan se, at det er vanskeligt at gå på stien iført almindelige sko. 

 | Trækstien er 
beregnet til at 
være farbar ti 
måneder om året. 
Det er dog primært 
i vinterhalvåret, 
at man forventer, 
at Trækstien 
kan være 
oversvømmet. 


