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Følg med i hvad der sker i Silkeborg Fiskeriforening via internet-
tet. Foreningens hjemmeside bliver opdateret hver gang der er 
nyt fra bestyrelsen. Du kan også følge med i, hvordan det er gået 
til konkurrencerne og meget andet. Der er også mulighed for at 
få tilsendt en nyhedsmail, når siden er blevet opdateret. Se hvor-
dan du gør på hjemmesiden. Har du spørgsmål og kommentarer 
til bestyrelsen, er du også altid velkommen til at sende en E-mail 
til adressen: info@silkeborg-fiskeriforening.dk

Foreningsblad for SilkeborgFiskeriforening

•	 Redaktion & layout: 
Ole Hanelius 

•	 Annoncer: 
Jørn Wulff 

•	 Trykning: 
NL-tryk, Silkeborg 

•	 Oplag:  
3000 stk.

Du kan nu indsende fangstrapport online fra foreningens hjemmeside.
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FORMANDENS HAR ORDET

Så er det atter blevet 
tid til at se tilbage på 

året, som er gået. En af 
de ting der står tydeligst 

i erindringen, må så 
absolut  være indvielsen   

af Danmarks mest 
imponerende fauna-
passage. Fra Silke-
borg Fiskeriforening  

skal der lyde en stor tak til alle involverede 
parter for det flotte arbejde, der er blevet 
udført. 

Det kan også nævnes at Århus Amt er blevet 
færdig med stryget i Funder Å, så nu kan 
også Funder Å løbe frit fra sit udløb og til 
udmundingen i Ørnsø.

Dernæst kan nævnes at Silkeborg 
Fiskeriforening har lejet nyt fiskevand i 
Julsø. Det er ved Rene Sand, og stykket 
ligger overfor Møgelø. I den forbindelse er 
det på sin plads at nævne at vi som lystfiskere 
altid skal respektere lodsejernes ret og altid 
vise hensyn til vore omgivelser. Og husk så 
at al fiskeri fra Langebro, i havneområdet 
og op til 50 meter fra ind- og udløb af 
faunapassagen er strengt forbudt.

Fiskeriforeningen og Silkeborg Frø-
mandsklub var igen i år på oprydning i 
Remstrup Å fra Langebro og nedstrøms 
til Viborgbroen. Fangsten blev også i 
år skræmmende stor. Mere end 1½ ton 
affald var smidt i åen på den relative korte 

strækning, der jo også blev gennemgået i 
2003. En stor tak til frømændene for deres 
store indsats og til Silkeborg Kommune 
for velvilligt at have stillet en bemandet 
lastbil til rådighed. Ligeledes en tak til 
Føtex, Kvickly og Serup Bageren, som 
havde sponseret forplejningen. Derimod 
var der desværre, igen i år, ikke mange af 
foreningens medlemmer, der havde lyst til 
at give en hjælpende hånd, men en stor tak 
til den lille håndfuld af frivillige, der måtte 
hænge ekstra meget i, fordi de var alt for 
få.

Derudover kan nævnes at det, efter 
mange års sej kamp, er lykkedes Silkeborg 
Fiskeriforening at få bevilget en ophalerplads 
til småbåde i Silkeborg Langsø. Pladsen vil 
blive etableret ved anlægget i den vestre ende 
af Sølystvej og arbejdet med etableringen 
forventes at gå i gang i løbet af 2005.

Til sidst skal der lyde en stor tak til 
alle foreningens samarbejdspartnere 
og medlemmer for et godt år med fint 
samarbejde og stor velvillighed til at løse 
små og store problemer.

Med venlig hilsen .... 
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KORT NYT

Som jo nok alle har bemærket er UD MED 
SNØREN denne  gang blevet trykt i 

farver, men derudover vil bladet fremover 
blive udsendt 2 gange årligt. Samtidigt vil 
konkurrencerne ikke blive annonceret i 
dagspressen, så det vil være en god ide at 
gemme bladet fremover. Du vil selvfølgelig 
altid kunne finde konkurrenceinforma-
tionerne    på   foreningens  hjemmeside. 
Andet nummer af UD MED SNØREN 
bliver udsendt i august måned. Har du 
forslag til indlæg i bladet, er du velkommen 
til at kontakte redaktøren på mailadressen 
info@silkeborg-fiskeriforening.dk eller på 
adressen Søndergade 19 B. Dette gælder 
også, hvis du har indlæg til hjemmesiden.

Klubaftenerne er efter en lidt sløj 
sæsonstart med dårlig søgning, ved at 

komme rigtig godt i gang. Så vi kan kun 
opfordre vore medlemmer til at møde  op 
for at  deltage i foreningens hyggelige 
klubaftener. Vi har mange aktiviteter at 
byde på, blandt andet er der fluebinding, 
hvor der er en underviser, der hjælper til. 
Derudover  støber vi også pirke og kuglebly,  
fremstiller spinnere, hægte og meget andet. 
Der er altid kaffe på kanden, og så kan der 
købes øl og sodavand til små priser. Der er 
klubaften hver tirsdag i januar, februar og 
marts (første gang 11. januar og sidste gang 
8. marts) Program for efteråret bringes i 
sommerudgaven af UD MED SNØREN.
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JAGTDIRECT.DK

Silkeborg Fiskeri forening og Jagtdirect.dk har indgået en aftale 
angående køb i butikken og web shoppen.  Se vedlagte brev

Jagtdirect.dk holder en klubaften for medlemmer af Silkeborg  
Fiskeriforening.  Tirsdag d. 18-01-2005 kl. 19.00. På aftenen 
vil være et foredrag eller demonstration af ca. en halv times  
varighed, samt der vil være specielle tilbud denne aften. Da det 
er begrænset hvor mange vi kan være, er tilmelding nødvendig 
Tilmelding skal ske til mail@Jagtdirect.dk 

Jagtdirect.dk er din nye butik med masser af lækkerier til jagt, fiskeri, 
hunde folk og outdoor. Butikken ligger på Sejling Hedevej 3 lige bag 

kraftvarme værket. Stort udvalg i jagtudstyr, tøj, sko, fiskegrej, hunde 
grej og tilbehør.
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FISKEUDSÆTNINGER 2004

Frivillige fra Silkeborg Fiskeriforening 
har igen i år været igang med de 

fiskeplejefinansierede udsætninger i søerne 
og vandløbene omkring Silkeborg.
 
Som sædvanligt drejede det sig om ørreder 
og ål, men for ålens vedkommende blev der 
desværre udsat langt færre stk. end der er 
blevet de senere år. Dette skyldes, at priserne 
på ål er steget meget voldsomt, og da der er 
afsat det samme beløb i koner og øre, som 
tidligere, giver det naturligvis færre ål.

Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til 
alle frivillige, som hjalp med til at sætte fisk 
ud igen i år.

Rørudsætning, som ses på billedet, er meget 
skånsom for fiskene 

Torsdag den 24 juni blev der udsat ørreder, 
og de fordeler sig som følgende: 
•	 Ørreder 17 - 22 cm. 22.300 stk til 

72.475 DKK. Disse ørreder blev fordelt 
i Silkeborg Langsø, Thorssø, Brassø, 
Borresø, Julsø, Birksø og Ørnsø. 

•	 Ørreder 25 - 28 cm. 800 stk. til 
6000 DKK. Disse ørreder blev udsat  
i Aunsøerne (Brillerne)

Lørdag den 3 juli blev der udsat ål, som blev 
fordelt i følgende vande   : 
•	 Ål 2 - 5 gram 30.000 stk. til 53.400 

DKK. Disse ål blev fordelt i Thorssø, 
Lyngsø, Sminge Sø, Gudenåen, 
Silkeborg Langsø, Brassø, Borresø, 
Julsø og Ørnsø. 
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FORÅRETS KONKURRENCER

Geddekonkurrence i Gudenåen.
Søndag den 1. maj 

Indstempling i klublokalerne 
Søndergade 19 B -  kl. 06.30-07.00 

Indvejning i klublokalerne  
Søndergade 19 B -  kl. 14.00-14.30.

Husk kun personlig indstempling Ved konkur-
rencen må der kun fiskes med  

1 stang pr. deltager. Der må kun fiskes fra  
land fra foreningens vande (træksti siden)

Mindstemål: Junior 50 cm. Senior 60 cm

Præmieoverrækkelse umiddelbart efter indvej-
ningen. Præmier: 5 senior og 3 junior.

Der er kun adgang for medlemmer med gyl-
digt fiskekort og fisketegn. 

Startgebyr: Seniorer og pensionister 30 kr - 
juniorer 10 kr.

Ørredkonkurrence ved Skygge Å
 Søndag den 5. juni 

Indstempling ved Skygge Bro  
kl. 06:30-07:00 

 
Indvejning ved Fiskehytten 

 kl. 12:00-12:30.

Husk kun personlig indstempling
Der modtages kun urensede fisk til 

indvejningen. Ved konkurrencen må der  
kun fiskes med 1 stang pr. deltager.

Mindstemål: 30 cm

Præmieoverrækkelse umiddelbart efter 
indvejningen. Præmier: 5 senior og 3 junior.

Der er kun adgang for medlemmer med gyl-
digt fiskekort og fisketegn. 

Startgebyr: Seniorer og pensionister 30 kr - 
juniorer 10 kr. 

Sandartkonkurrence fra lørdag den 11. juni til søndag den 12. juni.
Konkurrencen afvikles i Brassø, Borresø og Julsø.

Indstempling ved Ladepladsen i Sejssnævringen -  lørdag fra kl. 19:00 til 19:30 
Indvejning i klublokalet, Søndergade 19 B - søndag fra kl. 09:30 til 10:00.

Kun personlig indstempling - Mindstemål 50 cm.
Husk trollingreglerne: Max 2 stænger pr. mand / 4 stænger pr. båd.

Præmieoverrækkelse umiddelbart efter indvejningen. Præmier: 5 senior og 3 junior.
Der er kun adgang for medlemmer med gyldigt fiskekort og fisketegn.

Startgebyr: Seniorer og pensionister 30 kr. - juniorer 10 kr.



8 Foreningsbladet

NY PRÆMIEPOLITIK

Da en del  af  foreningens flittige 
konkurrencefiskere har 

ytret ønske om større præmier 
til foreningens konkurrencer 
har bestyrelsen besluttet at 
ændre præmiepolitikken. Fra 
og med 2005 vil det derfor koste 
et startgebyr for at deltage i 
foreningens konkurrencer. For 
seniorer og pensionister vil 
det blive 30 kr. og for juniorer 
det symbolske beløb af 10 kr. 
Fremover vil der til alle konkurrencer 
blive uddelt 5 præmier til seniorerne og 3 
præmier til juniorerne.

For seniorernes vedkommende vil det 
til førstepladsen blive et 
gavekort udstedt til Grejbiksen 
lydende på 1000 kroner, til 
andenpladsen ligeledes et 

gavekort til Grejbiksen, og det vil 
blive på 500 kroner. 3. - 5. pladsen 

vil blive flotte indkøbte præmier 
i form af beklædning, fiskegrej 
og andre fiskerelaterede artikler. 
Til juniorerne vil første præmien 
blive et gavekort til Grejbiksen 

lydende på 500 kroner, mens 2. og 3. 
præmien vil blive indkøbte præmier.

Der indkaldes hermed til 
Silkeborg Fiskeriforenings 
Ordinære generalforsamling 

Onsdag den 16. marts 2005 kl. 19.00 
i Lunden Vestergade, Silkeborg

Bestyrelsen Silkeborg Fiskeriforening

Dagsorden i henhold til foreningens love.
Der er kun adgang for medlemmer 
med gyldigt fiskekort (medlemskort)
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EFTERÅRETS KONKURRENCER

Geddekonkurrence i Gudenåen.
Søndag den 9. oktober.

Indstempling i klublokalerne 
Søndergade 19 B -  kl. 07:00-07:30 

Indvejning i klublokalerne  
Søndergade 19 B -  kl. 14:00-14:30.

Husk kun personlig indstempling Ved konkur-
rencen må der kun fiskes med  

1 stang pr. deltager. Der må kun fiskes fra  
land fra foreningens vande (træksti siden)

Mindstemål: Junior 50 cm. Senior 60 cm

Præmieoverrækkelse umiddelbart efter indvej-
ningen. Præmier: 5 senior og 3 junior.

Der er kun adgang for medlemmer med gyl-
digt fiskekort og fisketegn. 

Startgebyr: Seniorer og pensionister 30 kr - 
juniorer 10 kr.

Geddekonkurrence i  
Silkeborg Langsø

Søndag den 30 oktober.

Indstempling i klublokalerne 
Søndergade 19 B -  kl. 07:00-07:30 

Indvejning i klublokalerne  
Søndergade 19 B -  kl. 14:00-14:30.

Husk kun personlig indstempling
Ved konkurrencen må der kun 
fiskes med 1 stang pr. deltager.

Mindstemål: Junior 50 cm. Senior 60 cm

Præmieoverrækkelse umiddelbart efter indvej-
ningen. Præmier: 5 senior og 3 junior.

Der er kun adgang for medlemmer med gyl-
digt fiskekort og fisketegn. 

Startgebyr: Seniorer og pensionister 30 kr - 
juniorer 10 kr.

Aborrekonkurrence - Søndag den 4. september.
Konkurrencen afvikles i Brassø, Borresø og Julsø.

Indstempling ved Ladepladsen i Sejssnævringen -  kl. 07:00 til 07:30 
Indvejning i klublokalet, Søndergade 19 B -  kl. 15:00 til 15:30.

Kun personlig indstempling 
Husk trollingreglerne: Max 2 stænger pr. mand / 4 stænger pr. båd.

Præmieoverrækkelse umiddelbart efter indvejningen. Præmier: 5 senior og 3 junior.
Der er kun adgang for medlemmer med gyldigt fiskekort og fisketegn.

Startgebyr: Seniorer og pensionister 30 kr. - juniorer 10 kr.
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SANDARTKONKURRENCEN 2004 KONKURRENCEVINDERE 2004

Silkeborg Fiskeriforenings årlige sandart -
konkurrence, som blev afviklet den 5. og 6. 
juni, blev et sandt festfyrværkeri af store 
flotte sandarter.

Efter en lidt træg start med 
ikke ret mange fangster 
inden midnat, kom der 
virkelig gang i fiskeriet, da 
indsatsen blev intensiveret i 
de tidlige morgentimer. De 49 
deltagende lystfiskere fangede 
mere end 60 sandarter; men da 
hver deltager kun kunne deltage med én 
fisk i konkurrencen, blev der bragt 12 flotte 
sandarter til indvejningen. De indvejede 
sandarter have en samlet vægt på godt 45 
kilo, og vindersandarten i seniorklassen, 

som blev fanget af Mads Kristensen, 
vejede hele 6,2 kilo. For vinderen af 

juniorklassen, Jonas Ganer, blev 
nattens konkurrence en oplevelse 

helt ud over de sædvanlige. 
For ikke alene vandt han 
juniorklassen med en flot 
sandart på 2,78 kilo, han 
fangede derudover også en 
monstergedde på 10,020 kilo. 

Dette bevirkede samtidigt, at 
Jonas blev medlem af Silkeborg 

Fiskeriforenings Krokodilleklub, 
som det første juniormedlem nogensinde. 

(Krokodilleklubben er en lille eksklusiv klub 
for medlemmer af Silkeborg Fiskeriforening 
der fanger en gedde på over 10 kilo)

Forrygende flot

sandartkonkurrence 

i 2004

KROKODILLEKLUBBEN          
Ud over Jonas Ganer med sin gedde på 10,020 kg er der kun 2  an-
dre medlemmer af Silkeborg Fiskeriforenings Krokodilleklub. Og 
det er; John Heiberg Andersen, der den 26. marts 2001 fangede 
en  gedde på 11.250 kilo og 104 cm lang i  Silkeborg Langsø, 
samt Torben Marx, der den 16. marts 2003, ligeledes i Sil-
keborg Langsø, fangede en gedde  på 11,750 kilo og 108 
cm lang. Så er du medlem af Silkeborg Fiskeriforening og 
hører til dem, der jager søen og åens uovertrufne hersker, 
gedden, skal du ikke holde dig tilbage, hvis du 
fanger en krabat på 10 kilo eller derover. 
Vi vil nemlig gerne have rigtig man-
ge medlemmer i Krokodilleklubben. 
Se, hvordan du gør, på foreningens 
hjemmeside. På billedet ses Jonas 
med sin flotte gedde.
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SANDARTKONKURRENCEN 2004 KONKURRENCEVINDERE 2004

Forårs Geddekonkurrence
Gudenåen
Senior: Rene Werner - 5,245 kg.
Junior: Jonas Ganer - 3,050 kg

Ørredkonkurrence 
Skygge Å
Seniorer: Ruddy Christiansen - 39,5 cm.
Junior: ingen fangst

Sandartkonkurrence 
Brassø, Borresø, Julsø 
Seniorer: Mads Kristensen - 6,200 kg.
Juniorer: Jonas Ganer - 2,780 kg.

Aborrekonkurrence 
Brassø, Borresø, Julsø
Seniorer: Rikke Kristensen - 0,784 kg.
Juniorer: Rasmus Wølck - 0,580 kg.

Efterårs Geddekonkurrence
Gudenåen
Seniorer: Kim Stephensen - 3,470 kg.
Juniorer: ingen fangst 

Sø Geddekonkurrence
Silkeborg Langsø: 
Seniorer: Klaus Birkefeldt - 7,670 kg.
Juniorer: Matias Krabbe - 2,770 kg.

Vinter Geddekonkurrence
Slåensø:
Seniorer: Claus Louring - 2,400 kg.
Juniorer: ingen fangst 
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VANDLØBSRESTAURERINGER 2004 VANDLØBSRESTAURERINGER 2004

Silkeborg kommune har i 2004 gennemført 
3 projekter.

Resenbro bæk
Gennem Silkeborg Golf Club ś 
arealer løber et meget fint lil-
le vandløb. Vandløbet kaldes 
Resenbro bæk, lokalt også 
Skærbækken. Vandløbet fø-
des af grundvand og løber 
gennem naturarealer. Vand-
kvaliteten er derfor særdeles 
god og stabil hele året. Den ned-
re del er tidligere restaureret bl.a. ved 
udlægning af grus. Her er en fin selvprodu-
cerende bestand af ørred. Hvert år ses fle-
re store bæk- og søørreder på leg i bækken. 
Den øvre del af vandløbet var før projek-
tet gravet ned i en dyb grøft og løb gennem 
flere "firkantede" damme med stejle sider. 
Hedemosearealet grøften løb igennem var 
plantet til med bl.a. bjergfyr. 
Hele grøften er genslynget højt i terrænet. 
Bjergfyrene i hedemosen er fældet. Dette 
vil genskabe en fugtig hedemose. Der er re-
ster af den tidligere flora i området bl.a. den 
kødædende plante soldug, kæruld, klok-
kelyng og tranebær. I løbet af nogle år vil 
de igen vokse almindeligt i hele hedemose-
området. Vandhullerne er renset op og har 
fået lagt de stejle skrænter ned så de frem-
står som naturlige vandhuller. Vandhuller-
ne er levested for en sjælden svamp der hed-
der gul nøkketunge. Nøkken er "åmanden" 
der lever i åen og kan lokke svage sjæle ned i 
det mørke vand. Svampen ligner en gul tun-
gespids der stikker op af det grønne mos, re-

sten af nøkken sidder nede i hængedyndet. 
Personligt har jeg aldrig set nøkken, men 

han skulle førhen have været almindelig 
ved vandløbene! Om nøkken lok-

ker nogle svage sjæle i golfklub-
ben ned i de nye vandhul-
ler ved jeg ikke, men han vil 
helt sikkert beholde en mas-
se golfbolde dernede i dyn-
det!  Vandløbet og vandhul-

lerne vil i løbet af 2-3 år gro 
til med et stort antal af de for-

skellige vandplanter der findes 
i dammene. Herefter vil vandløbet 

være et værdifuldt levested for bl.a. ørred, 
rentvandsinsekter og flere mindre alminde-
lige vandplante arter. 

Af 

Åge Ebbesen, Tek-

nisk Afdeling

Genslyngning af vandløb ved Silkeborg 
Golfklub
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VANDLØBSRESTAURERINGER 2004 VANDLØBSRESTAURERINGER 2004

Lemming ådal
Nord for Lemming løber et tilløb - Møl-
lebækken til Lemming å. Den nedre del af 
Møllebækken var rørlagt før projektet..
Den rørlagte del er åbnet og genslynget og 
der er udlagt grus og sten. Den øvre del som-
merudtørre, men den nedre del er normalt 
vandførende og vil derfor kunne anvendes 
som yngel og opvækst-område for laksefisk. 
I tilfælde af en forurening af Lemming å vil 
vandløbet være meget værdifuldt, da det 
et det eneste tilløb i den nedre del. Fisk og 
vandløbsinsekter vil derfor kunne overleve 
her.  Der er desuden gravet en række min-
dre vandhuller i ådalen. 
Projektet forventes samlet at forbedre for-
holdene betydeligt for en række dyre- og 

plantearter der er tilknyttet vandløb, enge  
og vandhuller. 

Serup Skovbæk
Mellem Viborgvej og Serup Skov løber en 
fin lille skovbæk der afvander Serup By. Se-
rup Skovbæk er et tilløb til Mausing Møl-
lebæk. Vandkvaliteten var førhen mindre 
god, da den var spildevandspåvirket. Det-
te er nu ændret så vandkvaliteten igen er 
god. Vandløbet har været stærkt påvirket af 
okker fra drænudløb. Da drænene i områ-
det efterhånden er lukket til er mængden 
af okker i vandløbet blevet væsentligt min-
dre. Vandløbet er kommunalt. Der var ikke 
planlagt en restaurering af denne stræk-
ning, men et større anlægsarbejde i Serup 

Genslynget del af Serup Skovbæk før udlægning af grus



14 Foreningsbladet

VANDLØBSRESTAURERINGER 2004

havde givet anledning til at store mængder 
af sand i en periode blev skyllet ud og helt 
lukkede den øvre strækning. Den er derfor 
renses op i et slynget forløb og der er udlagt 
grus.Den  forbedrede vandkvalitet og ud-
lægningen af grus har forbedret levevilkåre-
ne for ørred og vandløbsinsekter betydeligt. 
Vi forventer derfor at der vil komme en god 
bestand af ørred i vandløbet fremover. 

Økonomi
I skrivende stund er projekterne ikke afslut-
tet, men vi forventer at den samlede udgift 
bliver ca. 280.000 kr. Fiskeplejemidlerne 
( fisketegnsmidlerne) har givet tilsagn om 
støtte på 18.000 kr til Resenbro bæk og 
20.000 til projekt i Lemming ådal. Natur-
forvaltningsmidlerne ( Århus Amt ) har gi-
vet tilsagn om 48.000 kr til Resenbro bæk 
og 80.000 kr til projekt i Lemming ådal. 
Den resterende del af beløbet betales af Sil-
keborg kommune.

Øvrige vandløbsrestaureringer 
I Sejling bæk er der etableret et sandfang 
der skal beskytte strækningen længere ned-
strøms mod sand. Der er etableret drikke-
vandssteder til kreaturer 4 steder. Der er 
oprenset et større vandhul i nærheden af 
Sinding Bæk. Der  er i 2003/2004  gen-
nemført en undersøgelse af okkerpåvirkede 
vandløb der ønskes restaureret i de nærme-
ste år, samt af enkelte af de strækninger der 
tidligere er genslynget. Resultatet var me-
get opmuntrende. På de undersøgte stræk-
ninger i Linåen, Sejling bæk, Sandemands-
bækken og Vandløb i Rødekær Enge var der 

gode ørredbestande og mange rentvandsin-
sekter. Undersøgelsen viste også at der er 
flere ørreder på de genslyngede strækninger 
end på de regulerede strækninger. Det har 
med andre ord en stor positiv effekt at gen-
slynge vandløb. Dambrugene skal senest i 
2005 lede mindst ½ af "den gennemsnitli-
ge sommervandføring" udenom vandløbe-
ne. Der vil herefter være fri passage i hele 
Funder å - systemet. I Silkeborg kommune 
er der kun dambrug tilbage i Funder å.
I Linåen blev de 2 dambrug i den ned-
re del af åen reetableret som naturarealer 
sidste vinter. Der er dermed fri passage til 
hele vandløbet. Flere lodsejere og lystfiskere 
langs vandløbet har observeret enkelte store 
blanke ørreder i sensommeren og efteråret. 
Det er formodentlig søørreder eller måske 
nogle af de havørreder/laks der kommer for-
bi Tangeværket der har fundet op i Linåen. 
Med tiden vil Linåen sikkert udvikle sig til 
et godt havørredevandløb.

Der foregår her i efteråret 2004 en under-
søgelse af hvor mange laks der passere Tan-
geværket og om der eventuelt forekommer 
lakseyngel opstrøms Tangeværket. Under 
forudsætning af at der kan opnås økono-
misk støtte til det har Teknisk Afdeling, 
Silkeborg kommune planlagt 3 større pro-
jekter i 2005. Vandløbsrestaurering ønskes 
foretaget i vandløb ved Holms Mølle, den 
øvre del af Linåen samt den nedre del af 
Kalkens Bæk. 
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Ryan Sørensen ...........................................8682 0136
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