Giber Å er godt på vej ved Vilhelmsborg
Aarhus Kommune har siden maj været i gang med at give Giber Å et naturligt forløb ved Vilhelmsborg.
Det er tale om et større anlægsarbejde, som har været udfordret af den våde sommer. Det ser dog ud til, at
projektet alligevel kommer i mål med de vigtigste arbejder i år.
- Tunnelrøret gennem dæmningen ved Hovstien er færdig, og dæmningen stort set retableret. Lige nu
mangler der græs på skråningerne og vejen skal asfalteres.
- Søen er tømt for vand, og Giber Å er gravet gennem den tidligere sø. Mellem den tidligere sø og mosen
mangler det opgravede sand og mudder at blive flyttet og indbygget andre steder. Vi forventer at
størsteparten kan flyttes i år, men da meget af sandet og mudderet fortsat er meget fugtigt, kan noget af
det nok først flyttes næste år. På samme måde er store dele af den gamle søbund endnu ikke blevet tør og
fast nok til at kunne køre eller gå på, derfor kan stier mv. i området ikke anlægges før næste år.
- Mosen er ryddet for pilekrat og det nye vandløbsforløb forventes at blive gravet gennem området i år.
- Øst for dæmningen er det gamle omløbsstryg blevet fjernet og Giber Å er lagt i et nyt slynget forløb. Hele
området inkl. nye stier forventes at blive gjort færdig i år. Det kan dog ikke udelukkes, at området med det
tidligere omløbsstryg først bliver retableret næste år.
Det ser altså ud til, at dæmningen og Hovstien samt størstedelen af området øst for Hovstien bliver færdigt
i år. Derimod vil arealerne vest for dæmningen først kunne gøres færdige til næste sommer.
Vi ser frem til at kunne give adgang til områdets dejlige natur senere på året og håber, at mange i
mellemtiden synes det er spændende at følge arbejdet.

Giber Å’s nye forløb øst for dæmningen

Giber Å's nye forløb gennem den tidligere mølledam vest for dæmningen.

