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Genopret Trækstien
Trækstien langs Gudenåen har siden 1400-tallet haft betydning for godstransporten i Danmark. De
hårdtarbejdende pramdragere har således spillet en stor rolle for udviklingen i hele Midtjylland. Ikke mindst
for Silkeborg i 1800-tallet, indtil jernbanen for alvor begyndte at udkonkurrere transport på åen. Trækstien
har dermed en stor kulturhistorisk betydning, som fortjener opmærksomhed den dag i dag. Dertil kommer, at
Trækstien byder på en unik mulighed for at opleve noget af Danmarks mest idylliske og værdifulde natur på
nærmeste hold. Jeg har selv flere gange haft fornøjelsen at vandre langs åen mellem Silkeborg og
Kongensbro. Første gang som elev ved Grønbæk Skole. Hver gang har det været en rigtig god og sund
oplevelse. Trækstien er med dens store kulturhistoriske og naturmæssige værdier en umistelig del af
Midtjylland. En attraktion af national karakter, tør jeg godt hævde. En attraktion, der kunne tiltrække langt
flere turister til Midtjylland.
Desværre er det i de senere år gået stærkt tilbage for Trækstien, som i dag benyttes af langt færre
vandrere end for 10 år siden. Årsagen er den simple, at Gudenåen alt for ofte går over sine bredder med
deraf følgende oversvømmelser. På denne baggrund er det på høje tid, at vi får genoprettet Trækstien. Det
skal igen være muligt, at man som minimum i sommerhalvåret vandrer langs Danmarks længste vandløb fra
Silkeborg til Randers. Det kræver imidlertid, at Silkeborg kommune tager konkrete skridt til at sænke åens
vandstand til det niveau, der er fastsat i gældende vandløbsregulativ fra 2000. Midlerne er slåning af grøde
efter behov samt fjernelse af aflejrede sandbanker (propper) i åløbet. Desuden kan det være nødvendigt at
hæve Trækstien på visse strækninger, hvor den ligger særligt lavt i terrænet. Ganske som man har gjort det
tidligere. Jeg noterer med tilfredshed, at Gudenåkomitéen er blevet mere opmærksom på Trækstiens store
værdier. Derfor ser jeg frem til, at der i kommunerne langs Gudenåen, herunder ikke mindst i Silkeborg
kommune, kommer fornyet fokus på behovet for et genetablere Trækstien i samarbejde med Skov- og
Naturstyrelsen, der administrerer Trækstien mellem Silkeborg og Kongensbro. Det er på høje tid. Hvor der er
vilje, er der vej - også ad Trækstien.
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