
  

 
 

Stort mølle- og naturprojekt i  

Hedensted Kommune afsluttet 

Havørreder og andre fisk kan nu igen trække op i Rohden Å, ef-

ter at opstemningen ved Svends Mølle i Ørum er fjernet. Nyt å-

løb er skabt, samtidig med at mølledammen bevares. 

Fredag 10. november markerer Hedensted Kommune afslutningen på 

det første af to store vandplansprojekter, som har haft til formål at sik-

re fiskebestanden i Rohden Å fri passage og samtidig sikre møllemiljø-

erne ved Svends Mølle og Brå Mølle, der er en del af vores kulturarv. 

Desuden har det været vigtigt at bevare de ellesumpe, der er opstået 

som følge af de mange års opstemning af åen. 

Det er projektet ved Svends Mølle, der som det første er klar til indviel-

se. Her har opstemninger af vandet gennem århundreder forhindret 

havørreder og andre vandrende vandløbsdyr i at trække op i Rohden Å. 

Der har tidligere været forsøgt etableret alternative passagemuligheder, 

men de har ikke haft den ønskede effekt. 

Løsningen har derfor været at føre Rohden Å uden om mølledammen, 

som bliver afgrænset af en jernspunsvæg. I stedet vil mølledammen 

fremover blive forsynet med vand fra en bæk, der løber fra Daugård-

siden. 

Et lignende projekt ved Brå Mølle er også ved at være afsluttet. Også 

her skabes et nyt å-løb, og et stort tunnelrør lægges ned for at kunne 

flytte vandløbet uden om mølledammen. 

De to stats- og EU-støttede projekter koster i alt 7 millioner kroner. 

Heraf bidrager staten med cirka 5,5 millioner kroner og EU med cirka 

1,5 millioner kroner. Der er tidligere gennemført andre vandplanspro-

jekter ved Ørum Dambrug, Brejnballe Bæk og Harpedal Bæk i Rohden Å 

systemet, hvilket betyder, at der sammenlagt er brugt over 8,2 millio-

ner kroner.  

Ved indvielsen af Svends Mølle-projektet fredag 10. november kl. 

12-14, Ørumvej 19, vil juniormedlemmerne af Vejle Sportsfiskerfor-

ening deltage. De smider snørren ud i den nyanlagte å rundt om mølle-

dammen.  

Lene Tingleff, form. for Udvalget for Teknik og Liselotte Hillestrøm, 

form. for Udvalget for Fritid & Fællesskab, holder indvielsestalerne og 

sørger for, at der igen strømmer vand ind i den tørlagte mølledam. 

Lene Tingleff glæder sig over, at projektet, der blev indledt i 2013 nu er 

ved at være afsluttet. 

”Det har været en lang proces, hvor der har været et godt og tæt sam-

arbejde med de involverede lodsejere og på tværs af de kommunale af-

delinger, som har skullet give tilladelserne til arbejdet. Der er god 

grund til at glæde sig over, at vi med projektet har skabt ideelle forhold 
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for livet i vandløbene med stor hensyntagen til miljøerne og naturen 

omkring møllerne,” siger Lene Tingleff.  

  

For mere information: 

Lene Tingleff, form. Udvalget for Teknik, tlf.: 20235815 

Liselotte Hillestrøm, form. Udvalget for Fritid & Fællesskab, tlf.: 

24663124 

Christian Bruun Bundesen, projektleder og biolog, tlf.: 79755669 

 

  

 

 


