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Screeningsafgørelse om ikke-miljøvurderingspligt efter lov om miljøvurdering til 

vandplansprojekt i Sønderup Å ved Rebstrup Fiskeri 

 

Rebild Kommune, Plan, Byg og Vej, har modtaget ansøgning om miljøvurdering fra vandløbs-

medarbejder Niels Sørensen, Center Natur og Miljø, Rebild Kommune vedrørende vandløbsre-

staureringsprojekt i Sønderup Å ved dambruget Rebstrup Fiskeri.  

 

Projektet er opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM)1 under punkt 10 f) Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanal-

bygning og regulering af vandløb.   

 

Der skal derfor foretages en vurdering af, om projektet er omfattet af VVM-pligt ifølge VVM-

bekendtgørelsen. 

 

Sønderup Å er grænsevandløb til Vesthimmerlands Kommune. Det er aftalt kommunerne imel-

lem, at vurderingen og sagsbehandlingen udføres af Rebild Kommune på begge kommuners 

vegne. 

 

Afgørelse 

Rebild Kommune, Center Plan, Byg og Vej, har, på baggrund af en screening for miljøvurdering 

og høring af berørte myndigheder og parter, truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages en 

miljøkonsekvensvurdering af projektet. Afgørelsen træffes efter §21, stk.1 i miljøvurderingslo-

ven (LBK nr. 973 af 25/06/2020) om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM). Det vurderes, at projektet med fjernelse af spærring, opstemning og stuve-

zone i Sønderup Å ved Rebstrup Fiskeri ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet pro-

jektet ved dets art, dimension og placering, ikke forventes at få væsentlig skadelig indvirkning 

på miljøet.  

 

 

1 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 973 af 25. juni 2020, jf. Lovbe-

kendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018.   
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Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal 

gennemgå en VVM-proces. Projektet kræver således særskilte tilladelser fra anden lovgivning, 

for at det kan gennemføres. 

 

Gyldighed, udnyttelse og bortfald 

Ifølge § 39 i miljøvurderingsloven bortfalder afgørelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år 

efter at den er meddelt, eller hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 

 

Baggrund og formål 

Rebild Kommune Center Natur og Miljø skal gennemføre Statens vandplanprojekt med indsats-

nummer AAL-1008 i Sønderup Å ved dambruget Rebstrup Fiskeri. Indsatsen fremgår af vand-

områdeplan 2015-2021 for hovedopland 1.2 Limfjorden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oversigtskort med angivelse af projektområde 
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Vandplanprojektet går ud på at opfylde miljømålet god økologisk tilstand for Sønderup Å. Det 

sker ved at forbedre muligheden for, at fisk og smådyr i Sønderup Å kan passere frit forbi 

dambruget Rebstrup Fiskeri. Således fjernes opstemningen i Sønderup Å og dermed også stu-

vezonen opstrøms dambrugets stemmeværk. Derved genskabes der naturlig hydrologi i vand-

løbet og ådalen på strækningen mellem dambruget og ca. 965 m opstrøms til udløbet af Blind-

bæk (Tøttrup Bæk). Som en del af projektet overgår dambruget til at pumpe vand ind fra Søn-

derup Å og dambrugets ind-og udløb samles ved det nuværende udløb. 

 

Det ændrede vandindtag og andre tiltag på dambrugsområdet behandles særskilt i separat 

VVM-screening. Denne VVM-screening omfatter således alene selve vandløbsrestaureringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skitse af restaureringsprojektet 

 

Sønderup Å danner grænse mellem Rebild- og Vesthimmerlands Kommune. Det er aftalt kom-

munerne imellem, at Rebild Kommune gennemfører Vandplanprojektet på de to kommuners 

vegne. 

 

Selve vandplanprojektet med fjernelse af opstemningen udføres ved adressen Rebstrupvej 5, 

9541 Suldrup - matrikelnummer 2n Rebstrup By, Sønderup. Derudover påvirkes følgende ma-

trikler ved, at vandstanden i Sønderup Å sænkes til det oprindelige naturlige niveau, når spær-
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ringen og stuvezonen fjernes: matrikelnummer 1a, 2i og 2n Rebstrup By, Sønderup samt 1a, 

1g og 1d Astrup By, Giver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Kort over matrikler der berøres af projektet 

 

Sænkningen af vandstanden i vandløbet vil være størst tættest på opstemningen, som er mar-

keret med en rød prik på kortet. Således påvirkes den nordlige del af matrikelnummer 1a og 1d 

mest. Sænkningen aftager med afstanden til stemmeværket. Ud for matrikel 1h forventes der 

således ikke længere indvirkning af projektet. Den sydlige del af matrikelnummer 2i og 2n på-

virkes ligeledes, idet vandløbsbunden her sænkes til det oprindelige og naturlige niveau. 
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Begrundelse for afgørelse 

Afgørelsen om, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering af projektet, begrundes 

med, at projektet efter en vurdering af kriterierne i lovens bilag 6 ikke antages at have en væ-

sentlig skadelig påvirkning af miljøet, herunder medføre forurening, støjgener, eller negativ 

påvirkning af befolkningen, landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige værdier. 

 

Der er i vurderingen lagt vægt på at: 

 

• Restaureringsprojektet er miljøforbedrende og nødvendigt i forhold til at sikre opfyldel-

se af Vandområdeplanens mål om god økologisk tilstand ved at skabe forbedret fauna-

passage, forbedre de fysiske forhold i Sønderup Å samt forbedre gydemulighederne for 

fisk. 

• Gener (støj, vibrationer, støv, trafik af store køretøjer) i forbindelse med restaurerings-

projektet kun forekommer i anlægsfasen og at projektet udføres i et tyndt befolket om-

råde. 

• Restaureringsprojektet medvirker til at sikre gunstig bevaringsstatus for de udpegede 

akvatiske arter herunder bæk- og havlampret i habitatområdets udpegningsgrundlag. 

• Projektet har en positiv kumulativ effekt med tidligere gennemførte restaureringspro-

jekter i Sønderup Å-systemet. 

• En hydrologisk undersøgelse har vist, at projektet ikke er en trussel mod de beskyttede 

rigkær i området, men tværtimod vil gavne området som helhed. 

• Naturmedarbejdere i Rebild – og Vesthimmerlands Kommune har i en væsentligheds-

vurdering konkluderet, at projektet ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 

2000 negativt. 

• Fredningsnævnet anser projektet for at være i overensstemmelse med fredningen og 

dens formål. 

• Nordjyllands Historiske Museum har ingen indvindinger mod projektet. 

 

 

Høring 

Vandplanprojektet har i perioden 14. juli – 8. september 2020 været i høring hos berørte lods-

ejere og myndigheder, herunder berørte myndigheder i Rebild Kommune, Vesthimmerlands 

Kommune og Fiskeristyrelsen.  

Nordjyllands Historiske Museum har udtalt sig om projektet den 12. maj 2020. 

Desuden er projektet forelagt Fredningsnævnet, som den 3. juni 2020 meddelte dispensation 

fra fredningsbestemmelserne. 

Indkomne høringssvar er indarbejdet i vandplanprojektet og VVM-screeningen. 
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Offentliggørelse 

Afgørelsen er offentliggjort på Rebild Kommunes hjemmeside 

https://rebild.dk/demokrati/hoeringer-og-afgoerelser og Vesthimmerlands Kommunes hjem-

meside https://vesthimmerland.dk/politik-og-faellesskab/hoeringer-og-afgoerelser/vvm-

afgoerelser den 12. februar 2021. 

 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan påklages, for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingslovens § 49, 

stk. 1.  

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

 

En klage til Miljø-og Fødevareklagenævnet over en administrativ afgørelse skal være skriftlig og 

indbringes inden 4 uger. Klagen skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede 

afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld.  

 

Klagefristen er den 12. marts 2021. 

 

Klagen indsendes via klageportalen til den myndighed (her Rebild Kommune), der har truffet 

afgørelsen. Klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk.  

 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Når der klages, 

skal der betales et gebyr. Gebyret var i 2016 på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomhe-

der og foreninger. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fast-

satte sats for det generelle pris-og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet 

fra og med den 1. februar 2017.  

 

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel 

eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke ind-

betales inden udløbet af fristen, afvises klagen.  

 

En klager kan på et hvilket som helst tidspunkt, inden nævnets endelige afgørelse er meddelt 

sagens parter, frafalde sin klage. I så fald bortfalder sagen for nævnet, medmindre sagen er 

påklaget fra anden side.  

 

Miljø-og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om 

Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klagepor-

talen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til den myndighed, der 

har truffet den påklagede afgørelse (1. instans). Denne myndighed videresender herefter an-

https://rebild.dk/demokrati/hoeringer-og-afgoerelser
https://vesthimmerland.dk/politik-og-faellesskab/hoeringer-og-afgoerelser/vvm-afgoerelser
https://vesthimmerland.dk/politik-og-faellesskab/hoeringer-og-afgoerelser/vvm-afgoerelser
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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modningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodnin-

gen kan imødekommes.  

 

Søgsmål  

Miljø-og Fødevareklagenævnet afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden admini-

strativ myndighed. For søgsmål vedrørende nævnets afgørelser gælder de regler, der er fastsat 

i den lovgivning, som afgørelsen er truffet efter.  

 

For yderligere information henvises til Miljø-og Fødevareklagenævnets hjemmeside, der kan 

tilgås via Nævnenes Hus – www.naevneneshus.dk.  

 

Behandling af dine oplysninger 

I din sag kan der ske behandling af personlige oplysninger. De vil blive behandlet fortroligt og 

efter Databeskyttelsesforordningen og lov på området. Har du spørgsmål kan du kontakte 

kommunens databeskyttelsesrådgiver på telefon 99 88 76 18 eller e-mail dpo@rebild.dk. Du 

kan også læse mere om Rebild Kommunes persondatapolitik på www.rebild.dk. 

   

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Marie Louise Kristensen 

Planlægger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlagt 

Screening af projektets indvirkning på miljøet 

Vurdering efter Habitatbekendtgørelsen (væsentlighedsvurdering) 

 

http://www.naevneneshus.dk/
mailto:dpo@rebild.dk
http://www.rebild.dk/
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Screening af projektets indvirkning på miljøet 

 

 

1. Projektets karakteristika 
Særligt i forhold til: 

Væsentlig skadelig 
indvirkning på miljøet?  

A. Dimensioner og udformning 
ja nej 

 

 

Projektet omhandler restaurering af Sønderup Å og er omfattet af statens vandområ-
deplaner. Projektet går ud på at fjerne opstemningen og stuvezonen ved dambruget 
Rebstrup Fiskeri – det vil sige både stemmeværket og det stenstryg på ca. 150 m, 

der blev lavet i 2001 lige nedstrøms stemmeværket. 
 
Vandløbet forbliver i sit nuværende trace efter vandplansprojektet. 

 
Projektet skaber forbedret passage for vandløbets fisk og smådyr forbi dambruget 
Rebstrup Fiskeri. 
 
Endvidere genskaber projektet en mere naturlig hydrologi i ådalen umiddelbart op-
strøms den nuværende opstemning af vandløbet. Ligeledes genskabes naturlige fald-, 
strømnings- og bundforhold i den nuværende stuvezone opstrøms dambrugets nuvæ-

rende vandindtag. 
 
Vandplanprojektet indebærer også, at der udlægges gydegrus på projekt-
strækningen. 
 
I forbindelse med projektet skal dambruget fremover indvinde vand fra Sønderup Å 

ved indpumpning. Vandløbet langs dambruget får dermed sin fulde vandføring tilbage 

på denne strækning, idet ind- og udløb fremover samles samme sted.  
 
Det ændrede vandindtag og andre tiltag på dambrugsområdet behandles særskilt i 
separat VVM-screening. Denne VVM-screening omfatter således alene selve vand-
løbsrestaureringen. 
 

Vandplansprojektet med fjernelse af opstemningen udføres ved adressen Rebstrupvej 
5, 9541 Suldrup - matrikelnummer 2n Rebstrup By, Sønderup. 
 
Derudover påvirkes følgende matrikler ved at vandstanden i Sønderup Å sænkes, når 
spærringen og stuvezonen fjernes: matrikelnummer 1a, 2i og 2n Rebstrup By, Søn-
derup samt 1a og 1d Astrup By, Giver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x 
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B. Kumulation med andre projekter ja nej 

 

 

Der er ingen negative kumulative effekter.  

 

Til gengæld er der en positiv kumulativ effekt med tidligere restaureringsprojekter i 
Sønderup Å, idet der førhen er fjernet spærringer i Sønderup Å-systemet ved Højris 
Mølle, Hyldal Mølle Dambrug, Sønderup Mølle Dambrug og Munkholm Dambrug. Den-
ne opstemning og stuvezone ved Rebstrup Fiskeri er således den sidste i Sønderup 
Ås hovedløb. Projektet giver dermed fri passage for vandrende fisk og smådyr i ho-

vedløbet. Der er endvidere positiv kumulativ effekt med et nærliggende restaure-
ringsprojekt ved Tøttrup Bæk og Rebstrup Møllebæk, hvor rørlagte vandløb blev gen-
åbnet og genslynget i 2015.  

 

Som en del af dette vandplansprojekt indgår afbrydelse af et dræn fra en tidligere 

kilde (helligkilden Karls Tønde). Dette bidrager til at skabe naturlig hydrologi i ådalen 

og modvirker risikoen for, at sænkning af vandspejlet i åen udgør en trussel mod 
naturtypen rigkær. 

 

 
 

 x  

C. Anvendelse af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og bio-

diversitet ja nej 
 

 

Til projektet forventes udlagt omkring 1.100 m3 gydegrus på projektstrækningen.  
 

En af målsætningerne i EU´s miljøpolitik er en forsigtig og rationel udnyttelse af na-
turressourcerne. Samtidig har Vandrammedirektivet blandt andet til formål at beskyt-
te og forbedre vandøkosystemernes miljøtilstand. Vandløbsordningen understøtter 
opnåelse af de miljømål, som er udstukket via Vandrammedirektivet, Lov om vand-
planlægning2 og indsatsbekendtgørelsen3. Indsatserne er således vurderet nødvendi-
ge for at indfri de nationale forpligtelser, der findes på vandmiljøområdet. Derudover 
sikrer vandløbsordningen, at der kun gives tilskud til projekter, der er vurderet at 

være omkostningseffektive. Dette er med til at sikre, at der ikke sker et uforholds-
mæssigt stort forbrug af naturressourcer i de konkrete projekter. Det vurderes, at 
miljøpåvirkningen ved anvendelse og frembringelse af ovennævnte ressourcer er 
begrænset.  Det vurderes ligeledes, at den angivne mængde ikke vil medføre en væ-
sentlig reduktion af tilgængelige naturressourcer og derfor ikke vil give anledning til 
en væsentlig miljøpåvirkning. Der genbruges i videst muligt omfang grus og stenma-

terialer fra et tidligere restaureringsprojekt ved Rebstrup Fiskeri i Sønderup Å. 
 
Der bruges ikke vand i forbindelse med Vandplansprojektet. 
 
Der inddrages ikke jordarealer i forbindelse med projektet, idet vandløbet forbliver i 
sit nuværende leje og forløb. Dog afrettes der brinker opstrøms opstemningen for at 
få et fladere og mere naturligt brinkanlæg. Derved undgås, at der kommer en stræk-

ning med meget lodrette brinker, som risikerer at skride ud i vandløbet med øget 
sandtransport til følge. Dette understøtter samtidig den vigtige biologiske interaktion 
mellem vandløbet og de ånære arealer. 
 

 
 
 

 x 

 

 

 

2 Bekendtgørelse af lov om vandplanlægning, LBK nr. 126 af 26 januar 2017.   

3 Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, BEK nr. 449 af 11. april 2019.   
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Der inddrages en midlertidig oplagsplads til materialer under anlægsfasen. Dette 
areal retableres, når projektet er afsluttet. 
Når opstemningen fjernes, forsvinder stuvezonen opstrøms opstemningen. Derved 
erstattes den langsomtflydende strækning med blød bund med en mere naturlig og 
varieret bund med generelt mere strømmende vand. Herved øges antallet og variati-
onen af mulige levesteder, hvorved biodiversiteten forventes øget på strækningen 

mellem opstemningen og udløbet af Tøttrup Bæk (Blindbæk). Denne strækning er på 
ca. 965 m. Effekten vil være størst ved stemmeværket og aftage gradvist opstrøms 
til udløbet af Tøttrup Bæk (Blindbæk). 
  
D. Affaldsproduktion 

ja nej 
 

 

Der produceres ikke affald i forbindelse med gennemførelsen af vandplanprojektet. 

Som en del af projektet opgraves stemmeværket. Ligeledes opgraves de udlagte sten 

og grus i stryget lige nedstrøms stemmeværket. 
 
Dertil kommer, at der afrettes brinker lige opstrøms stemmeværket, så vandløbet får 
et mere fladt og naturligt anlæg. 
 
Under anlægsfasen oprenses aflejret sand i stuvezonen. Ligeledes etableres der mid-

lertidigt sandfang i vandløbet for at mindske sandvandring i forbindelse med at op-
stemningen fjernes. 
 
Nogle af disse opgravede materialer forventes genbrugt til opfyldning af dambrugets 
nuværende fødekanal, hvor vandet løber ind på dambruget. 
 
Det overskydende sand, jord og sten bortkøres og forsøges så vidt muligt genbrugt i 

andre projekter. 
 
Der er ikke kortlagte områder i forhold til jordforureningsloven. Al jord, der håndte-
res, er således ren jord. Eventuel bortskaffelse af jord skal ske efter gældende regler. 

 
 

Herunder ses forventede mængder: 

Jordarbejde Skønnet håndtering m3  

Sænkning af vandløbsbund (st. 17.270-16.924) 1025 

Afgravning af brinker (st. 17.270-17.180) 152 

Etablering/tømning af midlertidigt sandfang (st. 
17.200-17.180) 

686 

Etablering af bredt/lavt gydestryg (st.17.178-17.153 
og 17.133-17.110) 

191 

Etapevis sænkning af stemmeværk 20 

Etablering af ø ved stryg (st.17.171-17.164) 10 

Afbrydning af dræn op mod Karls tønde 20 

Samlet 2104 

Bortkørsel af overskudsjord 1799 

*Overblik over jordarbejde. Ved bortkørsel er er fratrukket genbrug af materialer. 

Overskudsjord består af flere substrattyper. 

 
 
  

 x 

 

 



 

 
Side 11 af 17 

 

E. Forurening og gener  
ja nej 

 

 

I anlægsfasen vil maskinerne udlede udstødningsgasser. 
 
I forbindelse med anlægsarbejdet kan der i perioder opstå midlertidige gener i form 
af støj og eventuelt lettere vibrationer for den ene beboelsesejendom, der er i nær-
området. Desuden vil der passere lastbiler forbi beboelsesejendomme i anlægsperio-
den. 
 

Der kan eventuelt blive behov for at opstille en midlertidig pumpe og generator mens 
der arbejdes på vandløbsstrækningen fra stemmeværket og ca. 150 m opstrøms 
(mod syd). 
 
Projektet forventes ikke at medføre støvgener udover, at det kan støve i forbindelse 
med lastbilers kørsel på grusvejen. Entreprenøren bliver bedt om at dæmpe farten 

for at undgå støvgener i nærheden af de fire berørte beboelsesejendomme. 
 
Støvgener i forbindelse med anlægsfasen håndteres efter gældende regler og vurde-
res ud fra den beskrevne afværgeforanstaltning med nedsat fart, ikke at være væ-
sentlige. 
 
Der arbejdes kun på projektet i perioden fra solopgang til solnedgang, så der forven-

tes ikke brug af lys i forbindelse med projektets anlægsfase. 
 
I driftsfasen, når projektet er gennemført, er der ikke gener i form af støj, vibratio-
ner, støv og lys. 
 
Ved projektet får vandløbet sin fulde vandføring tilbage på strækningen langs dam-
bruget, idet dambrugets indløb og udløb samles i ét bygværk. Herved forsvinder de 

gener, der indtil nu har kunnet opstå ved reduceret vandføring på strækningen – især 
i sommerperioder med lav vandføring. 
 

 
 

 X 

 

 

F. Risiko for uheld, som er relevante for projektet, herunder uheld forårsaget 
af klimaændringer 

ja nej  

 
Ved gennemførelsen af vandløbsrestaureringsprojektet er der en lille risiko for, at der 

kan forekomme både menneskeskabte og naturskabte uheld. Menneskeskabte uheld 
kan eksempelvis være oliespild til vandmiljøet/jorden og maskin- og personskader 
under anlægsarbejdet. Dette håndteres ud fra gældende regler. Naturskabte uheld 
kan være dæmningsbrud ind mod dambruget som følge af ekstremnedbør og erosion 
under etablering. Derfor udføres der brinksikring med sten ind mod dambruget. Idet 
stuvezonen og stemmeværket fjernes, reduceres risikoen for fremtidige oversvøm-
melse i projektområdet. Det vurderes derfor, at vandløbsrestaureringen ikke vil med-

føre en væsentlig risiko for uheld, katastrofer eller ulykker.  
 
Ved projektets gennemførelse ændres indvindingsmetoden fra Sønderup Å fra indtag 
via ”glat strøm” ved gravitation til indvinding via pumpe. Dette er nødvendigt i for-

hold til at sikre opfyldelse af vandplanens miljømål samt at skabe faunapassage og 
sikre gunstig bevaringsstatus for de udpegede akvatiske arter herunder bæk- og 

havlampret i habitatområdets udpegningsgrundlag. 
 
Indsatsen betyder, at der fremover vil skulle bruges strøm til indpumpning af vand 
på dambruget, hvilket isoleret set medfører en øget C02-udledning som potentielt kan 
indvirke på klimaforandringerne. Vandindtaget til dambruget bevares på det nuvæ-
rende niveau, svarende til maksimalt 175 l/s og der etableres lavest mulige løftehøj-

 x  
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de i projektet med etablering af højeffektive pumper med henblik på at minimere 
energiforbruget. Størstedelen af vandet på dambruget recirkuleres i forvejen (ca. 280 
l/s), så øgningen i energiforbruget forbliver derfor relativ lav. 
 
Projektet betyder også, at vandspejlet i åen og de nærmeste omgivelser opstrøms 
dambrugets nuværende stemmeværk sænkes. Stuvezonen, der i dag påvirkes af 

vandopstemning, udgør ca. 965 meter og vandspejlet sænkes i en ca. 10 meter 
bræmme på begge sider af åen. Ved projektets gennemførelse vil Sønderup Å og de 
nærmeste omgivelser dermed gå fra et relativt iltfattigt sedimenterende miljø til et 
mere iltrigt miljø. Dette vil medføre, at der i dette område kan forventes en reduktion 
af produktionen af lattergas og metan som er meget potente drivhusgasser. Vurderet 
ud fra C02-ækvivalenter er metan faktor 25 så potent som C02 og lattergas en faktor 

300 så potent som C02. 
 
Det vurderes samlet, at den øgede C02 udledning ved projektets gennemførelse er 
helt marginal og udledningen dertil modsvares ved en reduktion i de potente driv-

husgasser metan og lattergas. Forholdet vurderes dermed ikke af betydning i forhold 
til klimaforandringerne. 
 

 

G. Risiko for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforure-
ning) ja nej 

 

 

Ved gennemførelsen af projektet vil der være støj og emissioner fra maskiner. Pro-
jektområdet er øde og der er forholdsvist langt til nærmeste beboelse. Da generne 
samtidig er midlertidige under anlægsfasen, vurderes der ikke at være en risiko for 
menneskers sundhed.   
 
Projektet forventes at medføre en øget ørredbestand. Projektet forventes derfor at 
have en positiv påvirkning generelt for befolkningens levevilkår og menneskers sund-

hed, da de kan skabe forbedrede rammer for befolkningens rekreative udfoldelse, 
herunder naturoplevelser og lystfiskeri.  
 

  

 x 

 

 

2. Projektets placering 
Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at blive 
berørt af projektet, navnlig: 

Væsentlig skadelig 
indvirkning på miljøet? 

 

 

A. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse 
ja nej 

 

 

Isoleret set forventes der en bedre afvanding af de ånære arealer som følge af, at 
vandstanden sænkes til det oprindelige, naturlige niveau, når opstemningen og stu-

vezonen fjernes. Imidlertid kommer der også diffust trykvand frem i det meste af 
ådalen samt tilløb fra en række mindre væld og kilder. I praksis forventes der kun en 
forbedret afvanding på de helt ånære arealer op til 10 meters afstand fra vandløbet. 
Samlet set forventes restaureringsprojektet derfor at have ingen eller meget be-
grænset påvirkning af den eksisterende arealanvendelse. 
 

I anlægsfasen kan kørsel med tunge entreprenørmaskiner i projektområdet medføre 
komprimering af jorden. For at forhindre dette benyttes køreplader i ådalen. På til-
kørselsvej over landbrugsarealer bruges der køreplader, hvis der er behov for det.  

Endvidere kan der efter behov blive tale om at retablere sammenkørt landbrugsjord 
på tilkørselsvej efter projektets udførelse. Med de beskrevne afværgeforanstaltninger 
forventes der ikke påvirkning af projektarealer.  
 

 
 
  

 x 
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B. Naturressourcernes relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenere-
ringskapacitet i området og dets undergrund ja nej 

 

 

 
Naturbeskyttelse: 
Sønderup å er registreret som beskyttet vandløb i henhold til naturbeskyttelseslovens 
§ 3 stk. 1, og er derved beskyttet mod tilstandsændringer. Restaureringsprojektet 
kræver derfor dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, men også fra naturbe-
skyttelseslovens § 16 (åbeskyttelseslinjen), da der foretages ændringer indenfor 150 
m af Sønderup Å. Ligeledes skal der foretages afretning af åbrinker langs stuvezonen 

og opgravning af drænledning i den § 3-beskyttede eng umiddelbart syd for dambru-
get. Rebild Kommune forventer at kunne meddele disse dispensationer til projektet, 
idet det ved forundersøgelser er konkluderet, at projektet vil forbedre naturtilstanden 
både for åen men også for de vandløbsnære beskyttede naturarealer.  
 
Ved udførelsen af projektet vil der være risiko for øget sedimenttransport i vandløbet, 

som følge af at stemmeværket fjernes og der kommer hurtigere strøm på stræknin-
gen med den nuværende stuvezone. Derved vil aflejret materiale kunne blive trans-
porteret længere nedstrøms i vandløbet, hvilket midlertidigt kan påvirke vandkvalite-
ten, sigtbarheden og lysgennemtrængningen. En øget sedimenttransport vil også 
kunne give sandaflejringer på enkelte nedstrømsliggende grusbanker. Som afværge-
foranstaltning afgraves og bortkøres aflejret materiale på strækningen umiddelbart 
opstrøms stemmeværket forud for at opstemningen fjernes i 3 faser. Endvidere etab-

leres et midlertidigt sandfang, som tømmes efter behov under anlægsfasen. Efter 
projektets gennemførelse vil der indfinde sig en naturlig balance mellem erosion, 
sandtransport og aflejring som alle er normale geologiske processer i naturlige, dy-
namiske vandløb. 
 
Bilag IV-arter: 
Kommunerne har ikke nogen konkret viden om forekomster af bilag IV-arter indenfor 

påvirkningsområdet. Det vurderes dog, at der med rimelig sandsynlighed kan fore-
komme yngle- og rasteområder for odder. Det er kommunernes vurdering at mulige 
konsekvenser af projektet vil have en positiv til neutral effekt på odderens og andre 

bilag IV-arters yngle- og rasteområder. Se endvidere vedhæftede Habitatkonse-
kvensvurdering. 
 

 

 x 

 

 

 

C. Det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende 
områder: 
 

ja nej 

 

 

1. vådområder 

- Sønderup Å er omfattet af Statens Vandområdeplaner – ”Vandområde-
plan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn”. Se punkt 6 for 
beskrivelse og vurdering.  

2. kystområder og havmiljøet 

- Projektområdet ligger ca. 17 km oppe i Sønderup Å indenfor Habitatom-

råde nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal. Se beskrivelse 
og vurdering under punkt 5 og vedhæftede Habitatkonsekvensvurdering. 

3. bjerg- og skovområder 

- Ingen. 

4. naturreservater og –parker 

- Ingen. 

5. områder registreret eller fredet ved national lovgivning, f.eks. Natura 2000-

områder 

- I henhold til ”Bekendtgørelse om udpegning og administration af interna-

 x  
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tionale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter” nr. 

1595 af 6. december 2018 skal der, før der træffes afgørelse, foretages 

en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre pla-

ner og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt (§ 6 stk. 

1). Rebild Kommune og Vesthimmerlands Kommune har udarbejdet en 

sådan Habitatvurdering /væsentlighedsvurdering, som er vedlagt denne 

VVM-screening og afgørelse. 

 

- Vesthimmerland og Rebild Kommune konkluderer i væsentlighedsvurde-
ringen, at projektet ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 

2000-området negativt, og at der ikke skal laves en egentlig konse-
kvensvurdering i henhold til ”Bekendtgørelse om udpegning og admini-
stration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 
visse arter”. Det vurderes ligeledes, at projektet ikke vil beskadige bilag 

IV-arters yngle- og rasteområder. 

 

- Væsentlighedsvurderingen bygger især på en hydrologisk undersøgelse 
foretaget i sommeren 2020 af konsulentfirmaet Watson C. Undersøgelsen 
skulle belyse om sænkningen af vandspejlet i stuvezonen kunne være en 
trussel mod rigkær i området. Undersøgelsen var primært rettet mod de 
første 200 m syd for dambruget, idet sænkningen her er størst samtidig 
med, at der ligger rigkær af høj kvalitet i dette område. 

 

 
Habitatnaturtyper i området syd for Rebstrup Fiskeri. Det primære fo-

kus i den hydrologiske undersøgelse er vist med hvid markering. 
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Watson C konkluderede følgende:  

 

”Vores samlede vurdering er, at de beregnede påvirkninger er retvi-

sende og ret sikre. Vi vurderer også, at de berørte områder med rig-

kær er meget små, og at de mest artsrige dele af kærene vil være helt 

upåvirkede af vandløbsprojektet. Hvis det vælges at kompensere pro-

jektet ved sløjfning af drænet fra Karls Tønde så vurderes det, at pro-

jektet som helhed vil være positivt for området. Skulle der desuden 

blive mulighed for at få etableret pleje på arealet i form af skånsomme 

græssende dyr samt at lokalisere og håndtere evt. drænvand fra bag-

vedliggende marker, så vurderes dette at kunne give området som 

helhed et betydeligt løft, der sikrer en positiv udvikling for de lyskræ-

vende næringsfattige og grundvandsafhængige arter”.                       

 

Det er således kun helt ånært, at der forventes en lille påvirkning. Da 

restaureringsprojektet omfatter en sløjfning af drænet fra Karls Tønde, 

forventes projektet som helhed at være positivt for området.                                   

 

6. områder, hvor det ikke er lykkedes, at opfylde miljøkvalitetsnormer fastsat i 
EU-lovgivning og som er relevante for projektet 

I Basisanalysen for Vandområdeplaner 2021-2027 er der ”Ringe økologisk 
tilstand” for fisk på projektstrækningen. Fjernelse af spærring, opstem-
ning og stuvezone samt udlægning af gydegrus vurderes at ville bidrage 
positivt til at sikre målet om ”God økologisk tilstand” for fisk. 

 

 
https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3basis2019 

 

7. tætbefolkede områder 

- Ingen i nærheden. 

8. landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning 

- Projektområdet ligger i den fredede Sønderup Ådal. Arealerne er således 
omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 25. maj 1972 om fredning 
af arealer ved Sønderup Ådal Sydøst. Fredningen er en tilstandsfredning 

https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3basis2019
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som har bestemmelse om, at ændring af vandløbet, herunder opstem-
ning, uddybning, regulering og udretning ikke må finde sted ligesom den 
fredede åstrækning ikke må forurenes.  

Fredningsnævnet har i brev af 3. juni 2020 meddelt dispensation til re-
staureringsprojektet. Fredningsnævnet har vurderet, at projektet anses 
for at være i overensstemmelse med fredningen og dens formål. 

 

- Rebild Kommune har bedt Nordjyllands Historiske Museum om en 
udtalelse i forhold til restaureringsprojektet og arkæologiske interesser i 
området. I mail af 12. maj 2020 svarede museumsinspektør Torben 
Christiansen:  ”Museet har intet at indvende mod anlægsarbejde i 
området afsat til det aktuelle naturprojekt. Skulle entreprenøren mod 
forventning alligevel under jordarbejdet støde på fund af potentiel 

arkæologiske interesse (f.eks. trækulsfyldte plamager, keramikskår eller 
nedgravede knogler), så skal arbejdet straks indstilles i det pågældende 

område og museets kontaktes. Slots- og Kulturstyrelsen vil i så fald 
afholde alle omkostninger til en eventuel arkæologisk undersøgelse”.                                            
Som en del af projektet afbrydes drænet til helligkilden Karls Tønde – 
delvist ved opgravning. I forhold til Karls Tønde er det efterfølgende aftalt 
med Museumsinspektør Stig Møller, at museet stiller med en mand til at 

overvære jordarbejdet nær Karls Tønde med henblik på, om der 
eventuelt skal foretages en arkæologisk undersøgelse af helligkilden. 

 

 
 

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle skadelige indvirkning 

på miljøet 
De forventede væsentlige skadelige virkninger på miljøet set i relation til kriterierne i 
1 og 2: 

Udfyldes hvis der er 
sat kryds i ”ja” i en af 

ovenstående. 
 

 

 

 

A. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og 

antallet af personer, der forventes berørt): 

 

B. Indvirkningens art: 
 

C. Indvirkningens grænseoverskridende karakter: 
 

D. Indvirkningens intensitet og kompleksitet: 
 

E. Indvirkningens sandsynlighed: 
 

F. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet: 
 

G. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende 
og/eller godkendte projekter: 

 

H. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne: 
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Kopi sendt til: 

 

• AguaPri Denmark A/S, aquapri@aquapri.dk samt julia.overton@aquapri.dk og gitte@aquapri.dk 

• Rebstrup Fiskeri, rebstrup@aquapri.dk 

• Natursagsbehandler Jens Kristian Uhrenholt, Rebild Kommune, jkuh@rebild.dk 

• Vandløbsmedarbejder Niels Sørensen, Rebild Kommune, niso@rebild.dk 

• Projektmedarbejder Thorsten Møller Olesen, limfjordssekretariatet, thorsten.olesen@aalborg.dk 

• Natursagsbehandler Søren Hansen, Vesthimmerlands Kommune, sorh@vesthimmerland.dk 

• Vandløbsmedarbejder Per Frank Madsen, Vesthimmerlands Kommune, pfma@vesthimmerland.dk 

• Tommy Mogens Rasmussen, Klæstrupvej 4, 9240 Nibe, ejer af matrikelnummer 1a Astrup By, Gi-

ver 

• Kresten Væver Fisker, Nøragervej 7 Gelstrup, 9240 Nibe, ejer af matrikelnummer 1a Astrup By, 

Giver  

• Thomas Agerbo Rafaelsen, Birkeholmvej 5, 9520 Skørping, ejer af matrikelnummer 1d Astrup By, 

Giver  

• Dennis Madsen, Sjøstrupvej 44, 9600 Aars, ejer af matrikelnummer 2I Rebstrup By, Sønderup,  
• Jens Peter Kragelund, Trængstrupvej 77, 9541 Suldrup, ejer af matrikelnummer 1a Rebstrup By, 

Sønderup  

• Lars Hummeluhr, Rodstedvej 15, Rodsted 9541 Suldrup, ejer af matrikelnummer 2q Rebstrup By, 

Sønderup  

• Aktive Fritidsfiskere i Danmark, afid@aktivefritidsfiskere.dk og formand Leif Søndergård, stor-

myleif@gmail.com  

• Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 

• Danmarks Naturfredningsforening, dnrebild-sager@dn.dk og dn@dn.dk 

• Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk og lbt@sportsfiskerforbundet.dk 

samt himmerland@sportsfiskerforbundet.dk  

• Dansk Fritidsfiskerforbund, formand Arne Rusbjerg, teamstr@gmail.com 

• Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og rebild@dof.dk  

• Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark, formand Niels Barslund, 

nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 

• Miljøstyrelsen, mst@mst.dk  

• Naturstyrelsen, nst@nst.dk 

• Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk  

• Fiskeriinspektoratet, mail@fiskeristyrelsen.dk og frederikshavn@fiskeristyrelsen.dk 

• Dansk Entomologisk Forening, def@entoweb.dk  

• Dansk Botanisk Forening v/Mette Kirkebjerg Due, mette.due@gmail.com 

• Halkær Å Lystfiskerforening, formand Rolf Ulrich, rolf@ulrichs.dk 

• Lystfiskeriforeningen Binderup Aa, uffe.westerberg@icloud.com 
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Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til fjernelse af spærring i Sønderup Å 
 
Rebild og Vesthimmerlands Kommuner giver herved dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 
3 til fjernelse af en spærring i Sønderup Å på matr.nr. 2n Rebstrup By, Sønderup. Projektet 
med fjernelse af spærringen er realisering af indsats nr. AAL-1008 i vandplan 1.2 Limfjorden. 
Arealet er beliggende nordvest for Sønderup by. Se vedlagte oversigtskort. 
 
Sønderup Å og de vandløbsnære arealer er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 (NBL’s 
§ 3). Ændringer i tilstanden forudsætter derfor, at der kan meddelelses dispensation til det 
planlagte projekt.  
 
Dispensationen meddeles på baggrund af indgrebets positive fysiske påvirkning af vandløbet 
og beskedne påvirkning af tilstødende og ligeledes § 3-beskyttede naturtyper. 
 
Dispensationen gives på følgende vilkår: 

 Arbejdsbeskrivelsen i dette dokument skal følges og indskrives i dokumentet med de-
tailprojekteringen og opgavebeskrivelsen. 

 Der må kun etableres kørevej, hvor det er afmærket på kortet. Der må efterfølgende 
ikke køres andre steder end på den nyetablerede kørevej, se figur 2. 

 Kørevejen og arbejdsområdet skal etableres med køreplader, hvor der er registeret be-
skyttet natur. 

 I forbindelse med afgravning af brinken skal den lille forhøjning mellem åen og baglan-
det fjernes, se figur 4. 

 Det skal tilstræbes, at der kommer så få strukturskader på de beskyttede arealer som 
overhovedet muligt. 

 Der må ikke efterlades kørespor på arealer med beskyttet natur. 
 Der må ikke udsås frø i tilfælde af, at der skal genetableres efter kørespor eller andre 

strukturskader. 
 Rebild Kommune og Aalborg Museum skal adviseres med én uges varsel før arbejdet 

med dræn til Karls Tønde påbegyndes. 
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Baggrund og beskrivelse af området 
Rebild Kommunes vandløbsgruppe har søgt Rebild og Vesthimmerlands Kommuner om dispen-
sation til gennemførsel af et vandplansprojekt med fjernelse af spærringen AAL-1008 i vand-
område o8905_k i Vandområdeplan 2015-2021. 
 
Projektet går i sin helhed ud på at fjerne et stemmeværk i Sønderup Å med henblik på at opnå 
god økologisk tilstand for åen, skabe kontinuitet og fjerne stuvezonen. Stemmeværket op-
stemmer i dag vandet i Sønderup Å, så Rebstrup Fiskeri kan modtage vand fra vandløbet uden 
at skulle pumpe vandet ind på dambruget. Stemmeværket skaber dog en uhensigtsmæssig 
stuvezone opstrøms dambruget på op til 900 m, og fungerer desuden som spærring for visse 
arter af vandløbsfaunaen bl.a. hav- og bæklampretter. 
 
Projektet er beskrevet nedenfor og er nærmere beskrevet i detailrapporten: Detailprojektering 
og opgavebeskrivelse – fjernelse af spærring AAL-1008 ved Rebstrup Fiskeri i Sønderup Å. 
Rapporten er vedlagt som bilag. 
 
Sønderup Å er registreret, som vandløb beskyttet af NBL’s § 3 stk. 1. Opstrøms spærringen 
ved Rebstrup Fiskeri er vandløbet omgivet af arealer registreret som mose og fersk eng be-
skyttet af NBL’s § 3 stk. 2. Området ligger indenfor habitatområde nr. 15, Nibe Bredning, Hal-
kær Ådal og Sønderup Ådal og størstedelen af de vandløbsnære arealer er yderligere registre-
ret som habitatnaturtyperne kildevæld (7220) og rigkær (7230), begge naturtyper er på ud-
pegningsgrundlaget for habitatområdet. Kort over udbredelsen af § 3 beskyttet natur og habi-
tatnatur findes i kortbilag 1 og 2. 
 
Vandløbet er på alle måder et værdifuldt og højt målsat vandløb tæt på naturlig tilstand. Der 
er taget DVFI-prøver d. 9. marts 2020, hvor DVFI-klassen var 5, svarende til god biologisk 
kvalitet både op- og nedstrøms dambruget. Vandløbet ligger terrænnært og oversvømmer ofte 
de vandløbsnære arealer. Brink-højden på østsiden er i dag på 0,25-0,75 cm. På vestsiden er 
brink-højden til vandspejl kun ca. 0,20 m. Formodentligt skyldes forskellen i terrænhøjde tidli-
gere udført jordarbejde på dambrugssiden. 
 
De vandløbsnære arealer er alle NOVANA-kortlagt d. 18. september 2016. Det nordligste areal 
på østsiden af åen er kortlagt som rigkær, hvor der er bl.a. fundet eng-viol, kragefod, kær-
trehage og bukkeblad. Naturtilstanden er beregnet til at være 0,61, hvilket svarer til en god 
naturtilstand. Lige syd for dette areal ligger der yderligere et rigkær. Her er der bl.a. fundet 
toradet star, kær-snerre, næb-star og top-star. Naturtilstanden er beregnet til at være 0,50 
hvilket svarer til en moderat naturtilstand. 
 
På vestsiden af åen er det nordligste areal kortlagt som rigkær, hvor der er bl.a. fundet dynd- 
og kær-padderok, sump-kællingetand, kål-tidsel, toradet star og næb-star. Naturtilstanden er 
beregnet til at være 0,53, hvilket svarer til en moderat naturtilstand. Inde i dette areal er der 
kortlagt et kildevæld. Her er der bl.a. fundet glanskapslet siv, næb-star, sump-kællingetand, 
bukkeblad, væld-kortkapsel og vand-skræppe. Naturtilstanden er beregnet til at være 0,69, 
hvilket svarer til en god naturtilstand. 
 
Generelt er naturtilstanden i området hovedsageligt moderat, vegetationen virker næringspå-
virket og det virker ikke til, at der er en ordentlig afstrømning fra rigkærene. Det kan skyldes 
at der stedvis er en mindre forhøjning (balk) langs vandløbet på den vestlige side. Denne med-
fører at vandet ikke kan løbe fra rigkærene, og at vandet fra de tidvise oversvømmelser fra 
Sønderup Å ikke kan trække sig helt tilbage i åen. Det vurderes at denne balk er opstået kun-
stigt som følge af senere tiders oprensning af stuvezonen. Strukturindekset ligger generelt 
lavere end artsindekset for naturarealerne. 
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Karls Tønde er i historiske kilder beskrevet som en springkilde i en hård eng (Den Danske At-
las, Erik Pontoppidans 1769). Den har tidligere været benyttet som helligkilde og er nævnt i 
bogen Helligkilder i Himmerland og Kjær Herred, August F. Schmidt, 1924. Det formodes at 
Karls Tønde har været en vandrig springkilde, som er forsvundet som følge af direkte bortdræ-
ning af trykvandet og indvinding af vand fra boring til dambrugsdriften. Dambruget blev anlagt 
under 2. verdenskrig. Vandet fra kilden blev tidligere brugt i dambrugets klækkehus, men da 
der på et tidspunkt kom okker i vandet, afbrød man drænet, så vandet nu ledes direkte ud i 
Sønderup Å. Det har aldrig været nødvendigt at pumpe vandet fra dambrugets grundvands-
boring, så det forventes at der er et væsentligt overtryk, hvilket også er beskrevet i rapporten: 
Hydrologisk undersøgelse Rebstrup Fiskeri, Watsonc 2020. Rapporten er vedlagt som bilag. 
 
Beskrivelse af projektet 
Der er gennemført en hydrologisk undersøgelse af tre scenarier for sænkning af faldet i Søn-
derup Å. 
 
Af nedenstående tabel fremgår en række nøgletal for de tre scenarier; 
 
Scenarie Start 

st. (m) 
Startkote 
DVR90 
(m) 

Slut 
st.(m) 

Slutkote 
DVR90 
(m) 

Fald stryg 
til knæk-
punkt 
(‰)  

Sænkning af 
bund ved 
stemmeværk 
(m)* 

Sænkning af 
vandspejl 
ved stem-
meværk 
(m)* 

1 16.924 15,050 17.252 16,074 3,13 0,75 0,66 

2 16.924 15,050 17.364 16,043 2,26 0,95 0,86 

3 16.924 15,050 17.544 16,160 1,79 1,06 0,89 

Tabel 1. De tre forskellige scenarier der er regnet på med forskellige nøgletal. * Sænkning beregnet fra 
vandspejl (16,94). 
 
Konklusionen i rapporten: Hydrologisk undersøgelse Rebstrup Fiskeri, Watson C 2020 er, at 
der ses en perifer sænkning af grundvandsspejlet i området yderst mod Sønderup Å. Størst 
sikkerhed for at de beskyttede rigkær ikke påvirkes, fås ved gennemførelse af scenarie ”2b”, 
hvor scenarie 2 kombineres med en afværgeforanstaltning ved afbrydelse af dræn fra Karls 
Tønde. 
 
Gennemførelse af denne løsning vil genoprette den oprindelige og meget varierede vandløbs-
bund i stuvezonen, ligesom der opnås et mere naturligt fald ud for dambruget. Løsningen in-
debærer fjernelse af den kunstige vandløbsbund, der er etableret opstrøms dambrugets stem-
meværk omkring stationerne med top i station 17.202 og 17.251, beliggende henholdsvis ca. 
43 og 92 meter opstrøms stemmeværket. 
 
Vandspejlssænkningen ved scenarie 2 på 86 cm svarer ca. niveaumæssigt til den historiske 
angivelse af opstemningshøjden ved stemmeværket på 78 cm. 
 
Scenarie 2 har et gennemsnitligt fald på 2,26 ‰, hvilket svarer til DTU Aqua’s anbefalinger for 
anlæg af gydebanker. Scenariet kan forventes at give gode betingelser for genetablering af 
vandløbsfauna tilknyttet strømmende vand, ligesom den vil sikre faunapassage. 
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Af nedenstående ses en oversigt over tiltag, der skal laves ved at gennemføre scenarie 2b. 
 

 Jordarbejde: 
o Etablering af arbejdsområde og kørselsvej 
o Sænkning af vandløbsbund 
o Afgravning af brinker og balk 
o Etablering/tømning af midlertidigt sandfang 
o Etablering af bredt/lavt gydestryg 
o Etapevis sænkning af stemmeværk 
o Etablering af ø ved stryg 
o Afbrydning af dræn op mod Karls Tønde 

 
 Stenarbejde: 

o Udlæg af grus og sten 
o Brinksikring med sten 

 
På figur 1 ses placeringen af de enkelte tiltage, der skal gennemføres i projektet. Nedenfor er  
de enkelte tiltag beskrevet.  
 

 
Figur 1. De enkelte tiltag i projektområdet med stationering. 
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Etablering af arbejdsområde og kørselsvej 
For at komme rundt i projektområdet skal der etableres kørselsveje langs med åen. Opstrøms 
det nuværende vandindtag må der kun køres på østsiden af åen. Der skal ligeledes etableres 
et arbejdsområde til midlertidig oplagring. Kørselsveje og arbejdsområdet etableres på arealer, 
hvor der er registreret beskyttet natur. For ikke at ødelægge de eksisterende forhold, skal der 
anvendes køreplader på kørselsvejene og arbejdsområdet, se figur 2. 
 

 
Figur 2. Oversigt over kørselsveje (røde streger) og oplagspladser (gult skraveret) i projektområdet. Are-
alerne omkring Sønderup Å er beskyttede og våde - der skal derfor køres med køreplader. 

 
Sænkning af vandløbsbund 
Fra st. 17.270 til 16.924 sænkes vandløbsbunden til projekteret bund ved opgravning af sand, 
grus og sten, dels i eksisterende forløb ud for dambruget og dels opstrøms dambrugets op-
stemning, herunder fjernelse af to kunstige sten-toppe.  
 
Fra st. 17.240 til 16.924 sænkes vandløbsbunden yderligere 30 cm under projekteret bund og 
hæves igen til projekteret bund ± 20 cm med gydegrus og sten (se stenarbejde), så der opnås 
en høl-stryg struktur. 
 
Faldet i Sønderup Å skal på hele projektstrækningen i gennemsnit være 2,26 ‰. Faldet må 
ikke overstige 5 ‰. Der henvises til figur 3 med længdeprofil over strækningen. 
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Figur 3. Længdeprofil st. 17.270-16.924. Signatur; projekteret vandløbsbund (grøn), projekteret vand-
spejl ved sommermiddelvandføring (blå fuldt optrukken), eksisterende vandløbsbund – (lyserød) og bund 
af grus/sten (sort) og eksisterende vandspejl (stiplet blå). Hvor vandløbsbunden restaureres, etableres 
en høl-stryg struktur. 
 
I første omgang sænkes strækningen ovenfor dambrugets stemmeværk (st. 17.270-17.180) 
(stuvezonen) kun til projekteret bund. Efter sænkning af vandspejlet ved stemmeværket op-
graves strækningen ned til 30 cm under projekteret bund. Ny-aflejret sand, der kommer drif-
tende længere opstrøms fra, afgraves også. 
 
Afgravning af brinker og balk 
Gennemførelse af projektet vil medføre, at der efterlades ca. 1 meter høje brinker med et næ-
sten lodret anlæg med eroder-bare brinker ved høj strømhastighed, der afgraves brinkerne på 
dambrugssiden på en 90 meter lang strækning fra st. 17.270-17.180.  
 
Anlægget på brinkerne etableres i 1:1,5. Brinken afgraves så den får en naturlig variation og 
skal derfor ikke graves jævnt. 
 
Brinker på vest siden afgraves ikke pga. ringe køreforhold, beskyttelse og lavere brinkhøjde, 
da terrænet ligger lavere. 
 
Syd for dambrugets nuværende indløb er der placeret nogle balker, der gør at overfladevandet 
ikke afstrømmer naturligt fra rigkæret ned mod åen, men forbliver bliver stillestående og på-
virker naturtilstanden negativt. Balkerne er formodentligt tilført opgravet materiale, da balker-
ne ikke harmonerer med områdets geomorfologi. For at modvirke eventuelle negative påvirk-
ninger fra projektet på de naturarealer der kan blive påvirket mest, er det en forudsætning at 
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balkerne fra st. 17170-17200 fjernes som en afværgeforanstaltning, se figur 4. Tykkelsen af 
balken varierer fra ca. 0,2-0,7 meter. På dette stykke må der efterfølgende ikke være en balk 
mellem åen og baglandet, og det skal være muligt for vandet fra rigkærene at løbe diffust ud i 
åen. Det afgravede materiale fra ”balken” fjernes. 
 

 
Figur 4. Område hvor der i dag er en kunstig balk, som skal fjernes. 
 
Etablering/tømning af midlertidigt sandfang 
For at forhindre sandvandring ved arbejde i åen etableres der i st. 17.200-17.180 (opstrøms 
dambrugets eksisterende indløb) et midlertidigt sandfang på ca. 20 meter. Efter hver sænk-
ning af vandspejlet ved stemmeværket (se afsnit herom) afgraves aflejret sand, der bundfæl-
der sig i det dybere vand foran starten af det nuværende stryg/stemmeværk. 
I st. 16.964-16.924 (opstrøms bro på Rebstrupvej) etableres endnu et midlertidigt sandfang 
på 40 meter, hvor vandløbet graves ca. 0,50 meter dybere end den nuværende bund og 1 me-
ter bredere på modsatte side af dambruget. Sandfanget er placeret på en strækning hvor san-
det også i dag bundfælder. Der må ikke graves dybere af hensyn til fundering af dambrugets 
brink. Sandfanget tømmes med passende mellemrum, efter aftale med den tilsynsførende fra 
Rebild Kommune. 
 
Etablering af bredt/lavt gydestryg 
Der etableres to brede/lave gydestryg begge af ca. 25 meters længde. 
 
Fra st. 17.178-17.153 (ved nuværende indløb) ”oprenses” vandløbet i fuld bredde og der etab-
leres et bredt og lavt gydestryg. Stryget etableres med en gennemsnitsbredde på 8,8 meter, 
varierende fra ca. 6-13 meter og placeres og udgraves som angivet på Figur 5. 
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Fra st. 17.133-17.110 ”oprenses” vandløbet og der etableres et bredt og lavt gydestryg. Stry-
get varieres fra ca. 5-6 meter bredde og placeres og udgraves som angivet på figur 5. 
 

 
Figur 5. Anlægsarbejde i projektområdet omkring og opstrøms stemmeværket i Sønderup Å. 
 
Etapevis sænkning af stemmeværk 
Der foretages en etapevis sænkning af det eksisterende stryg, så erosion og sandtransport 
minimeres. Der efterlades ca. 10 meter af den eksisterende opstemning, som udover selve 
fundamentet, primært består af sten og småsten, som vil fungere som et midlertidigt funda-
ment ved den etapevise sænkning. 
 
Vandspejlet sænkes ved opstemningen i 3-4 etaper á 20-30 cm ned til 86 cm, som er projek-
teret bund i station 17.159 ved stemmeværket. Sænkningen påbegyndes først efter aftale med 
kommunens tilsynsførende. Efter hver sænkning afventes at sand vandrer ned til området op-
strøms starten af det nuværende stryg, hvorefter det opgraves, jf. anvisning under afsnittet 
”Etablering/tømning af midlertidigt sandfang”. 
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Etablering af ø ved stryg 
Der etableres en mindre ø på 1,5x4,0 meter ved stryget umiddelbart opstrøms dambrugets 
nuværende stemmeværk i st. 17.177-17.173. Øen anlægges så vandstrømmen går mod den, 
så hovedstrømmen fortrinsvist ledes væk fra dambrugssiden, for at mindske erosion mod 
dambruget og desuden genskabes en af de mange øer, der naturligt har været på strækningen 
før regulering af vandløbet. 
 
Øen etableres med store sten iblandet knytnævesten iblandet lidt sand og dækkes med sand. 
Øen skal ligge 20-30 cm over vandspejlet i en normal situation. Vandet vil dermed under stør-
re afstrømninger kunne oversvømme øen, så der gives plads til mere vand. Der anvendes sten 
og sandmaterialer opgravet fra eksisterende stryg, se figur 6. 
 

 
Figur 6. Anlægsarbejde i projektområdet omkring stemmeværket i Sønderup Å. 
 
Afbrydning af dræn op mod Karls Tønde 
Drænet fra Karls Tønde afbrydes så der er ca. 15 meter mellem hvert sted, der foretages af-
brydning. Forventeligt vil der være tale om at drænet afbrydes min. 7 gange på strækningen, 
da der er ca. 100 m op til Karls Tønde, se figur 7. Der graves ned i ca. 1-1,5 meters dybde, 
men dybere ved samlebrønden ved dambrugets fødekanal. Den nøjagtige placering af Karls 
Tønde kendes ikke, se figur 7. 
 
Der graves ned til drænet, hvorefter drænet nedknuses og jorden tildækkes forsigtigt igen.  
Samlebrønden ved dambruget er af metal og opfyldes med overskudsjord fra vandløbet, hvor-
efter jorden udjævnes. 
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Er der ved Karls Tønde en brøndsætning, fjernes låget helt og den øverste brøndring nedknu-
ses ned i brønden, hvorefter den fyldes med grusmateriale i overskud fra vandløbet. Området 
tildækkes forsigtigt til sidst. Rør og lignende materialer fjernes fra stedet. 
Alt arbejdet begyndes nedefra og videre i opstrøms retning mod Karls Tønde (fra nord mod 
syd), så der kan arbejdes og køres relativt tørt. 
 

 
Figur 7. Anlægsarbejde ved ”Karls Tønde”. Placering af Karls Tønde efter de høje målebordsblade – den 
nøjagtige placering kendes ikke. 
 
Udlæg af grus og sten 
Der udlægges et 30 cm lag gydegrus på 316 meter af Sønderup Å fra st. 17.240-16.924 i fuld 
vandløbsbredde. Vandløbsbunden varieres fra projekteret bund ± 20 cm, så der opnås en høl-
stryg struktur på strækningen. Sammensætning skal tilstræbe at efterligner den sammensæt-
ning, der naturligt er i området. Grus skal være blandet homogent og skal afspejle det naturli-
ge flintindhold i området, se sammensætningen i tabel 3. Flint må ikke være skarpkantet og 
må ikke være nedknust. 
 

Materiale Specifikation 
Grus 75 % nødder (16-32 mm) 

25 % singels (32-64 mm) 
Tabel 3. Oversigt over materialer til brug for projektet.  
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Der udlægges større sten (20-70 cm) til skjul for fisk og smådyr på 316 meter af Sønderup Å 
fra st. 17.240-16.924. Disse sten skal være helt under vandspejlet ved normal vandføring. 
 
Ved udlæg af sten placeres disse tilfældigt og spredt på hele strækningen, dog skal det altid 
sikres, at gydeområder på 5-15 m2 holdes helt fri for større sten, så gydeområderne kan an-
vendes af gydende fisk. Specielt renholdes områder op til fordybninger, da gydning af ørred og 
andre arter ofte finder sted her. Der udlægges en sten pr. 2 m2 i gennemsnit, og der udlægges 
enkelte spredte store kampesten, der rager op over vandspejlet. 
 
Brinksikring med sten 
Brinksikring er kun relevant ud for dambruget er fra st. 17.180 til st. 17.050 og alene på dam-
brugssiden. I forvejen har dambruget etableret en spuns ved indløb/stemmeværk og ca. 15 
meter nedstrøms for at hindre erosion. Strækningen er ligeledes allerede delvist sikret med 
kampesten. 
 
Brinksikringen foretages med større sten fra eksisterende stryg, hvor stenstørrelsen er opgjort 
til dels 6-50 cm, dels kampesten af forskellig størrelse. Kampestenene lægges yderst. Brinksik-
ringen udføres fra projekteret vandløbsbund til 50 cm over projekteret vandstand ved som-
mer-middelvandføring i anlæg 1:1 eller fladere. 
 
Fra station 17.180-17.145 brinksikres området omkring dambrugets nuværende indløb. Brink-
sikringen rykkes i gennemsnit 1 meter væk fra dambruget og gøres tykkest, hvor der allerede 
er etableret en faskinesætning (dækket med sten/jord) ud for det eksisterende stemmeværk. 
Anlægget udføres i forholdet 1:1. 
 
Fra st. 17.145-17.050 brinksikres området omkring dambrugets nuværende indløb. Brinksik-
ringen etableres i et lag på i gennemsnit ca. 0,4 meter væk fra dambruget og i anlæg 1:1 eller 
1:1,5. 
 
Fra st. 17.180-17.145 på dambrugssiden tilføres jord ovenpå brinksikringen som udjævnes i 
terræn. Øverst lægges tørvemåtter fra nærområdet (Balker). 
 
Begrundelse og vurdering 
Gennemførelse af projektet beskrevet i denne dispensation er en forudsætning for at sikre 
vandområdeplanens krav om ”God økologisk tilstand” i Sønderup Å. Projektet vil skabe konti-
nuitet i vandløbet og fjerne stuvezonen. Dette vil have en positiv effekt på vandløbet som le-
vested for planter og dyr tilknyttet vandløb og som gydeområde for fisk og lampretter. 
 
Etablering af arbejdsområde og kørselsvej er midlertidige foranstaltninger, som bliver etableret 
med køreplader, det vurderes at dette indgreb ikke vil give nogen varig påvirkning af de be-
skyttede naturarealer. 
Tilretning og udjævning af vandløbsbunden gøres for at få fjernet den store mængde sand, der 
har aflejret sig i stuvezonen, samt for at få fjernet det kunstige og stejle stryg, der tidligere er 
etableret nedstrøms udenom opstemningen. Det skal resultere i en strækning med et jævnt 
fald med en høl-stryg struktur. Det vurderes, at det er nødvendigt at tilrette vandløbsbunden 
på denne måde for at opnå det ønskede resultat. Det vurderes at strækningen i starten vil vir-
ke kunstig pga. den store mængde sten og grus, men at sammensætningen af vandløbsbun-
den vil ændre sig, da der over tid igen vil aflejre sig en del sand. 
 
Afgravning af brink og balk skal mindske sandvandring i åen, og vil medføre et bedre samspil   
mellem naturarealer og vandløbet, da indsatsen fjerner den kunstigt balk, der forhindrer van-
det i at løbe fra naturarealerne og ud i åen. Det vurderes, at det på sigt kan medføre, at rig-
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kærene opnår en bedre naturtilstand, også set i samspil med indsatsen om at standse drænin-
gen fra rigkæret og Karls Tønde. 
Etablering/tømning af sandfang er midlertidige foranstaltninger, som efter endt projekt igen 
bliver afviklet. Det vurderes, at dette indgreb ikke vil give nogen varig påvirkning af beskyttet 
natur. 
 
De to gydestryg vil give gode gydemuligheder for fisk og lampretter. Det vurderes at være 
positivt i forhold til naturtilstanden. Da strækningerne i forvejen skal gennemgraves, vil etable-
ringen ikke give yderligere forstyrrelser i åen, og efterfølgende vil strygene have en positiv 
effekt. 
 
For at mindske tykkelsen af den nødvendige brinksikring langs det nuværende indløb etableres 
der en kunstig ø i åen. Det vurderes, at påvirkningen vil være neutralt i forhold til naturtilstan-
den i åen, da området i forvejen skal gennemgraves. 
 
Der er gennemført en hydrologisk undersøgelse, som skulle vurdere en eventuel påvirkning af 
de vandløbsnære, beskyttede naturarealer langs Sønderup Å. Undersøgelsen viser, at der fin-
des et svært gennemtrængeligt lerlag og at der er meget trykvand i området. For nærmere 
detaljer se vedlagt rapport: ”Hydrologisk undersøgelse Rebstrup Fiskeri, Watson C 2020”. Re-
sultatet i rapporten viste ingen signifikant påvirkning af naturtyperne ved gennemførelse af 
scenarie 2b, som indebærer en sænkning af Sønderup Å til den naturlige vandløbsbund og ved 
samtidig afbrydelse af dræn op mod Karls Tønde som afværgeforanstaltning. Desuden fjernes 
den balk der stedvis er langs Sønderup Å fra st. 17.270 til 17.180. Dette sikrer en mere natur-
lig hydrologi og bedre fysiske forhold i hele området. 
 
Netop for at modvirke den effekt sænkningen af vandspejlet kan have på de nærmeste natura-
realer, afbrydes drænet, der dræner vandet fra Karls Tønde ud i åen, se figur 8. Det vurderes, 
at det begrænsede indgreb ved at grave ned og afbryde drænet vil blive opvejet af den positi-
ve effekt det ekstra grundvand vil have på rigkærene i området. 
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Figur 8. Udbredelse af sænkninger på 3 og 5 cm samt stigninger i tryk i det terrænnære sandlag, Wat-
sonC, 2020. 
 
Vurdering af konsekvenser for arter og naturtyper i Natura 2000-området samt bilag IV-arter 

Området ligger indenfor habitatområde nr. 15, Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal. 
Udpegningen af Natura 2000-området betyder, at Danmark er forpligtet til at sikre og genop-
rette gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper området er udpeget for. 
 
Der er foretaget en konkret vurdering af om projektet vil påvirke nogle af de arter eller natur-
typer, som området er udpeget for. Habitatvurderingen er vedlagt som bilag. 
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Konklusionen på habitatvurderingen: 
Rebild og Vesthimmerlands Kommuner vurderer, at projektet ikke vil påvirke udpegnings-
grundlaget for Natura 2000-området negativt, og at der ikke skal laves en egentlig konse-
kvensvurdering i henhold til ”Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter”. Det vurderes ligeledes at projektet 
ikke vil beskadige bilag IV-arters yngle- og rasteområder. 
 
Samlet konklusion 
Samlet vurderer Rebild og Vesthimmerlands Kommuner at gennemførelse af det beskrevne 
vandplansprojekt, med de beskrevne vilkår og afværgeforanstaltninger, ikke vil indvirke nega-
tivt på beskyttede arter og naturtyper i området, og at der vil genskabes naturlig hydrologi og 
passage i Sønderup Å. 
 
Rebild og Vesthimmerlands Kommuner giver derfor dispensation til gennemførelse af projektet. 
Sønderup Ådal er desuden omfattet af fredningen ”Sønderup Ådal Sydøst” og Fredningsnævnet 
har d. 3. juni 2020 meddelt dispensation til gennemførelse af projektet. 

Klage m.v. 
Afgørelsen kan inden 4 uger påklages efter reglerne i vedlagte klagevejledning. 
 
Dispensationen offentliggøres ikke. 
 
Lovgivning 
Afgørelsen er truffet efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2, jf. § 3 (Lov om naturbeskyttel-
se, jf. lovbek. nr. 240 af 13. marts 2019). 
 
Bemærkninger 
Det følger af naturbeskyttelseslovens § 66 at: 
 

 Betingelserne i afgørelsen er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over 
ejendommen. 

 Dispensationen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato eller ikke har væ-
ret udnyttet i tre på hinanden følgende år.  

Der er ansøgers pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om afgørelsens ind-
hold. 
 
Fredning 
Projektområdet ligger indenfor fredningen af Sønderup Ådal Sydøst, jf. Overfredningsnævnets 
afgørelse af d. 25. maj 1972. Fredningen er en tilstandsfredning, som har bestemmelse om, at 
ændring af vandløbet, herunder ved opstemning, uddybning, regulering og udretning ikke må 
finde sted, ligesom den fredede åstrækning ikke må forurenes. 
 
Der er blevet søgt om dispensation fra fredningen hos Fredningsnævnet den 27. maj 2020. 
Fredningsnævnet har d. 3. juni 2020 givet dispensation til projektet med følgende konklusion: 
 
”Fredningsnævnet ligger på baggrund af de oplysninger, der fremgår af det fremsendte mate-
riale, til grund, at den påtænkte ændring vil betyde mere naturlige strømforhold, ligesom pro-
jektet vil være til gunst for fisk og smådyr i vandløbet. Projektet må derfor anses for værende i 
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overensstemmelse med fredningen og dens formål. Herefter og idet der foreligger accept fra 
lodsejerne, meddeler fredningsnævnet dispensation til det ansøgte projekt.” 
 
Fredningsnævnets afgørelse er vedlagt som bilag. 
 
Miljøvurdering 
Der er ligeledes foretaget en screening for miljøvurderingspligt efter lov om miljøvurdering til 
vandplansprojekt i Sønderup Å ved Rebstrup Fiskeri. Screeningsafgørelsen er vedlagt som bi-
lag.  
 
Konklusion på screeningsafgørelsen: 
”Rebild Kommune, Center Plan, Byg og Vej, har, på baggrund af en screening for miljøvurde-
ring og høring af berørte myndigheder og parter, truffet afgørelse om, at der ikke skal foreta-
ges en miljøkonsekvensvurdering af projektet. Afgørelsen træffes efter §21, stk.1 i miljøvurde-
ringsloven (LBK nr. 973 af 25/06/2020) om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM). Det vurderes, at projektet med fjernelse af spærring, opstemning 
og stuve-zone i Sønderup Å ved Rebstrup Fiskeri ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, 
idet projektet ved dets art, dimension og placering, ikke forventes at få væsentlig skadelig 
indvirkning på miljøet.” 
 
Åbeskyttelseslinjen 
Projektet er også vurderet i forhold til naturbeskyttelseslovens § 16, da hele projektområdet 
ligger indenfor åbeskyttelseslinjen. Langt de fleste projekttiltag er enten midlertidige terræ-
nændringer eller ikke omfattet af forbuddet i naturbeskyttelseslovens § 16. Der skal etableres 
et pumpehus inde på dambrugsarealet, men da det går ind under den undtagelsesregel vedrø-
rende opførelse af driftsbygninger, der er nødvendige for fiskerierhvervet, skal der ikke gives 
dispensation til opførsel af denne bygning. Det vurderes derfor, at der ikke skal gives dispen-
sation efter naturbeskyttelseslovens § 16. 
 
Orientering fra museerne 
Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Før jordarbejdet 
sættes i gang skal man være opmærksom på Museumslovens § 25-27. Disse bestemmelser 
vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver 
bygherren mulighed for at få en udtalelse om sandsynligheden for fund af arkæologisk betyd-
ning, samt besked om de finansieringsmæssige konsekvenser. 
 
Findes der under jordarbejdet alligevel spor af fortidsminder, fx knogler, flintredskaber, ler-
karskår m.m., skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet 
skal straks anmeldes til museet. 
Der er ingen registreringer af kulturhistoriske interesser i området i nærhed af Rebstrup Fiske-
ri. Aalborg Museum har dog oplyst, at de ønsker at overvære eventuelt arbejde, der udføres 
ved helligkilden Karls Tønde. 
 
Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til Nordjyllands Historiske Museum – telefon 9931 7400 
eller e-mail historiskmuseum@aalborg.dk 
 
Museumsloven kan findes på internettet på adressen http://slks.dk/forside/ 
 
 

mailto:historiskmuseum@aalborg.dk
http://slks.dk/forside/
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Med venlig hilsen 
 
 
Jens Kristian Uhrenholt 
Biolog 
 
 
 
 
 
 
 

Kopi til: 
Vesthimmerlands Kommune, post@vesthimmerland.dk 
Aquapri Denmark A/S, Durupvej 44, 7870 Roslev: aquapri@aquapri.dk, gitte@aquapri.dk 

Miljøstyrelsen: mst@mst.dk 
Naturstyrelsen: nst@nst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening: dnrebild-sager@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Samrådet, v/Thorkild Kjeldsen, thorkild.kjeldsen@mail.tele.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Vesthimmerland: vesthimmerland@dn.dk 
Nordjyllands Historiske Museum: historiskmuseum@aalborg.dk 
Slots- og Kulturstyrelsen: for@slks.dk 
Dansk Botanisk Forening: nbu_jyl@botaniskforening.dk og dbf.oestjylland@gmail.com 
DOF- Hovedkontoret: natur@dof.dk 
DOF-Nordjylland: rebild@dof.dk 
DOF-Vesthimmerland: vesthimmerland@dof.dk 
Friluftsrådet: fr@friluftsraadet.dk, himmerland-aalborg@friluftsraadet.dk, 
kraghchr@post3.tele.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund, Hovedkontoret, post@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfi-
skerforbundet.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund, himmerland@sportsfiskerforbundet.dk
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Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del, 

Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 

telefon 9968 8461 

mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk   
 

 

Den 3. juni 2020 

 

 

FN-NJS-14-2020: Ansøgning om dispensation til  hydrologisk projekt i Sønderup Ådal. 
 

Fredningsnævnet har den 11. maj 2020 og 27. maj 2020 fra Rebild Kommune modtaget udtalelse om 

ansøgning om tilladelse til at gennemføre et vandplansprojekt/faunapassage på matr.nr. 2n, 1a, 2i 

Rebstrup By, Sønderup samt matr.nr. 1d Astrup By, Giver alle ved Sønderup Å. Ansøgningen 

oprindeligt er indsendt af Aquapri Danmark A/S. 

 

Fredningsnævnet har behandlet sagen uden besigtigelse som en formandsafgørelse i medfør af 

forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk.5. 

 

Sagens baggrund 

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 25. maj 1972 om fredning af arealer ved 

Sønderup Ådal Sydøst, der er en tilstandsfredning, som har bestemmelse om, at ændring af vandløbet, 

herunder ved opstemning, uddybning, regulering og udretning ikke må findested, ligesom den fredede 

åstrækning ikke må forurenes. 

Rebild Kommune henviser til udarbejdet rapport om projektet, hvoraf fremgår blandt andet, at der 

ønskes skabt fri passage ved opstemning i Sønderup Å ved Rebstrup Fiskeri for derved at skabe dels 

god økologisk tilstand, dels gunstig bevaringstilstand for beskyttede arter. Det oplyses, at spærringen 

ved dambruget er centralt beliggende i hovedløbet og udgør den sidste alvorlige spærring i vandløbet: 

 
 

Det oplyses supplerende, at fjernelse af opstemningen ved Rebstrup Fiskeri giver et stort løft for 

levestederne for dyre- og plantelivet tilknyttet vandmiljøet, ligesom det genskaber vandløbets 

kontinuitet. Rebild Kommune sikrer ved tiltaget blandt andet sikring af dambrugets fortsatte drift. 

mailto:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk


 

Kommunen vil fjerne den kunstige opstemning, der ligger ved dambrugets indløb og genskabe 

naturlige fald- og bundsubstratforhold i Sønderup Å samt naturlig hydrologi i ådalen opstrøms 

dambruget. Opstemningen ved Rebstrup Fiskeri består i at dambruget via en 1,10 meter høj 

opstemning indtager vand fra Sønderup Å til produktion af regnbueørred. Dambruget har derudover 

vandindtag fra dræn og boring. 

Opstemningen bevirker, at der i dag findes et stejlt stryg med lokalt op til 20-25 o/oo fald, hvor det 

naturligt er ca. 2 o/oo for strækningen. Derudover findes en ca. 1000 meter lang strækning opstrøms 

vandindtaget, der er stuvningspåvirket og hvor strømhastigheden er unaturligt lav, så den naturlige 

sten og grusbund overlejres af sand og mudder. 

 

 
Ovenfor ses nuværende indretning og vandindtag ved Rebstrup Fiskeri, og som medfører en 

manglende kontinuitet i vandløbet. 

Endelig oplyses, at det nuværende stryg bevirker store strømhastigheder i det relativt store vandløb, 

som dermed kan hindre svage svømmere i at passere. 

Kommunen oplyser faunapassageløsningens resultat således: 

 Sønderup Å forbliver i sit naturlige leje, 

 Dambrugets vandindtag flyttes ned til dambrugets udløb, 

 Vandindtaget til dambruget afgitres for at fjerne indtag af flora og fauna fra Sønderup Å, 

 Opstemningen på 110 cm fjernes og faldet på stryget over en 250 meter lang strækning forbi 

dambruget reduceres, så der skabes naturligt fald- og sedimentforhold samt naturlig hydrologi 

i ådalen opstrøms dambruget, 

 Der udlægges grus og sten på strækninger i stuvezonen, hvor dette er nødvendigt. Hvor det 

findes i forvejen genanvendes det. 

 Eventuelle afværgeforanstaltninger ved afbrydelse af drænvandstilførsel til dambruget. 



 

 
 

Rebild Kommune oplyser, at projektstrækningen er placeret inden for Natura2000-område nr. 15 – 

Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal og arealfredning Sønderup Ådal Sydøst. Kommunen 

tilkendegiver, at den vil meddele dispensation i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3, idet det 

vurderes, at projektet vil medføre forbedrede for fisk og smådyr. 

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 19. maj 2020 tilkendegivet, at der ikke er 

indvendinger mod projektet. 

De berørte lodsejere har skriftligt meddelt samtykke til det ansøgte projekt. 

 

Fredningsnævnets afgørelse. 

Fredning af arealer i Sønderup Ådal Sydøst betyder, at projektet kræver fredningsnævnets 

dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele 

dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det 

ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse 

af arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun 

meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 

udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der 

er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til 

grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

 

Fredningsnævnet lægger på baggrund af de oplysninger, der fremgår af det fremsendte materiale, til 

grund, at den påtænkte ændring vil betyde mere naturlige strømforhold, ligesom projektet vil være til 

gunst for fisk og smådyr i vandløbet. Projektet må derfor anses for værende i overensstemmelse med 



 

fredningen og dens formål. Herefter og idet der foreligger accept fra lodsejerne, meddeler 

fredningsnævnet dispensation til det ansøgte projekt. 

 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 

Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 

udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende 

hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 

for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og 

Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk. 
 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 

ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet 

klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og 

Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede 

afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er 

medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 

forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 

forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 

tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 

ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et 

afgørelsesudkast i partshøring. 



 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 

                                                             
 

Torben Bybjerg Nielsen 

 

 

Denne afgørelse sendes til: 

 

1. Poul Roesen, 

2. Jens Munk, 

3. Rebild Kommune, j.nr. 01.05.10-P25-1-20, 

4. Miljøstyrelsen, 

5. Danmarks naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Michael Wulff, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund, 

9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 

10. Friluftsrådet, centralt, 

11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg, 

12. Aquapri Denmark A/S, 

13. Thomas Agerbo Rafaelsen, 

14. advokat Christian Porsborg Gatten som kurator vedrørende ejendommen, Sønderhedevej 7, 

Nibe, 

15. Gitte Nielsen, 

16. Jens Peter Kragelund. 
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Notat  

 

Vurdering efter Habitatbekendtgørelsen 
 
Indledning 
 
Vesthimmerland og Rebild Kommune ønsker at gennemføre et vandplansprojekt, som skal 
fjerne opstemningen og stuvezonen ved dambruget Rebstrup Fiskeri for at forbedre hydrologi 
og vandløbskvalitet i Sønderup Å. I den forbindelse er der udarbejdet en rapport, der vurderer 
på projektets påvirkning af de nærmeste habitatnaturtyper inden Natura 2000-området. Rap-
porten beregner påvirkningen af Natura 2000-området ved 4 forskellige scenarier, ud fra rap-
porten har Vesthimmerland og Rebild Kommune besluttet at gå videre med scenarie 2b, som 
medfører en vandstandssænkning i Sønderup Å på maks. 86 cm ved stemmeværket. 
 
Projektområdet ligger ca. 17 km oppe i Sønderup Å indenfor Habitatområde nr. 15 Nibe Bred-
ning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal. 
 
Vandplansprojektet 
 
En nærmere beskrivelse af vandplansprojektet findes i rapporten: ”Hydrologisk undersøgelse 
ved Rebstrup Fiskeri” version 1, 14.09.2020. 
 
Habitatbekendtgørelsen 
 
I henhold til ”Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttel-
sesområder samt beskyttelse af visse arter” nr. 1595 af 6. december 2018 skal der, før der 
træffes afgørelse, foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med 
andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt (§ 6 stk. 1). 
 
Vesthimmerland og Rebild Kommune foretager derfor en vurdering af, om planen kan medføre 
væsentlig påvirkning af det nærmeste Natura 2000-område. Hvis dette er tilfældet, skal der 
foretages en nærmere konsekvensvurdering af planens virkning på området. 
 
En eventuel konsekvensvurdering skal inddrage Natura 2000-planens og vandområdeplanens 
målsætninger og retningslinjer, idet indsatsplanen ikke må være til hinder for gennemførsel af 
planerne. Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 15, Nibe Bredning, Halkær Ådal og 
Sønderup Ådal. 

 
Natura 2000-området 

Natura 2000-området består af habitatområde nr. 15, Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønde-
rup Ådal, fuglebeskyttelsesområde nr. 1, Ulvedybet og Nibe Bredning samt ramsarområde nr. 
7, Ulvedybet og Nibe Bredning. Udpegningen af Natura 2000-området betyder, at Danmark er 
forpligtet til at sikre og genoprette gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper området 
er udpeget for. 
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Udpegningsgrundlaget for habitatområdet 

Arter: Kildevælds-vindelsnegl (1013), Hedepletvinge (1065), Havlampret 
(1095), Bæklampret (1096), Flodlampret (1099), Odder (1355), Spættet 
sæl (1365) og Gul stenbræk (1528). 

 

Naturtyper: Sandbanker med lavvandet bugter og vige vedvarende dække af 
havvand (1110), Mudder- og sandflader blottet ved ebbe (1140), Kystlaguner og 
strandsøer (1150), Større lavvandede bugter og vige (1160), Rev (1170), Vegeta-
tion af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand 
(1310), Strandenge (1330), Indlandssaltenge (1340), Forstrand og begyndende 
klitdannelser (2110), Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og 
grønsværklit) (2130), Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger (3140), Næ-
ringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks (3150), Brun-
vandede søer og vandhuller (3160), Vandløb med vandplanter (3260), Tørre 
dværgbusksamfund (4030), Enekrat på heder, overdrev eller skrænter (5130), 
Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (6210), Artsrige overdrev 
eller græsheder på mere eller mindre sur bund (6230), Tidvis våde enge på ma-
ger eller kalkrig bund, ofte med blåtop (6410), Bræmmer med høje urter langs 
vandløb eller skyggende skovbryn (6430), Hængesæk og andre kærsamfund dan-
net flydende i vand (7140), Kilder og væld med kalkholdigt vand (7220), 
Rigkær (7230), Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund 
(9160), Stilkegeskove og -krat på mager sur bund (9190), Skovbevoksede tør-
vemoser (91D0) samt Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld (91E0). 

 

Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet  

Arter: Skestork, Pibesvane, Sangsvane, Blå kærhøg, Hedehøg, Fiskeørn, Klyde, 
Hjejle, Almindelig ryle, Brushane, Splitterne, Fjordterne, Havterne, Dværgterne, 
Knopsvane, Kortnæbbet gås, Grågås, Lysbuget knortegås, Pibeand, Krikand, 
Hvinand, Toppet skallesluger samt Blishøne.  

 

Natura 2000-vurdering 
Arterne 

Det vurderes, at følgende arter på udpegningsgrundlaget vil kunne blive påvirket af projektet: 
Kildevælds-vindelsnegl (1013), Havlampret (1095), Bæklampret (1096), Flodlampret (1099), 
Odder (1355) og Gul stenbræk (1528). Det vurderes som meget usandsynligt, at de andre 
arter på udpegningsgrundlagt vil blive påvirket af projektet, da de ikke er fundet indenfor på-
virkningsområdet og de normalt ikke har deres levesteder på de berørte naturtyper.  

Det vurderes at projektet vil have en neutral påvirkning af odder, da arten er en god svøm-
mer, og over land fint kan passere spærringer i vandløb. 

Det vurderes at projektet vil have en positiv påvirkning på Havlampret, Bæklampret og Flod-
lampret da arterne er ringe svømmere og er afhængige af fuld kontinuitet forbi spærringer. En 
fjernelse af stemmeværket vil derfor potentielt medføre en større udbredelse af arterne i vand-
løbet. 

Kildevælds-vindelsnegl blev i 2014 eftersøgt på arealerne langs stuvezonen opstrøms Rebstrup 
Fiskeri. Arten blev fundet et par steder på den østlige side af Sønderup Å, dog i et meget lille 
antal. Desuden blev arten fundet på en lokalitet sydvest for Rebstrup, jf. basisanalyse 2022-
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2027. Arten er meget afhængig af forholdene på levestedet, som må formodes at være i or-
den, da den er fundet i området. Denne art er derfor behandlet sammen med vurderingen af 
påvirkningen på habitatnaturtyperne. 

Gul stenbræk kan have levested på arealerne langs åen, og kan blive påvirket hvis der sker en 
tilstandsændring på de vandløbsnære arealer. Denne art er derfor behandlet sammen med 
vurderingen af påvirkningen på habitatnaturtyperne. I N15 er arten dog kun fundet på to min-
dre dellokaliteter ved Halkær, jf. basisanalyse 2022-2027. 

 

Naturtyperne 

Det vurderes at følgende naturtyper på udpegningsgrundlaget vil kunne blive påvirket af pro-
jektet: Vandløb med vandplanter, Kilder og væld med kalkholdigt vand (kildevæld) og Rigkær. 
Det vurderes som meget usandsynligt, at andre naturtyper på udpegningsgrundlagt vil blive 
påvirket af projektet, da de ikke er fundet indenfor påvirkningsområdet. 

Det vurderes at projektet vil have en positiv påvirkning på naturtypen: Vandløb med vandplan-
ter, da fjernelse af spærringen og dermed stuvezonen netop er med til at forbedre hydrologi-
en, vandløbskvaliteten samt passagemuligheder for fisk og smådyr i Sønderup Å. 

De to naturtyper: Kilder og væld med kalkholdigt vand og Rigkær ligger på begge sider langs 
Sønderup Å indenfor påvirkningsområdet, de vil potentielt kunne blive påvirket af projektet, da 
vandstanden i åen sænkes på en strækning på ca. 800 meter. Længere opstrøms vil vandstan-
den i åen blive sænket med mindre end 3 cm. Det vurderes at være uden betydning for natur-
typerne. For at modvirke en drænende effekt på de våde naturarealer langs åen, er der plan-
lagt afværgeforanstaltning. Der skal sløjfes et dræn, der løber gennem habitatnaturarealerne 
på den østlige side af åen. Drænet leder i dag vand væk fra arealerne og en tidligere kilde di-
rekte ud i åen. 

 

I forbindelse med udarbejdelsen af rapporten er der fortaget modelberegning af projektets 
påvirkning af de nærmeste habitatnaturarealer. Modellen viser generelt en lille rækkevidde af 
påvirkningen fra vandløbet og ind i rigkærsområderne, som er mindre end 10 m. Områder 
hvor sænkningen i det terrænnære sandlag beregnes til mindre end 3 cm, vurderes ikke at 
blive påvirket negativt. Se figur 1. 

 

I scenarie 2b ses det tydeligt, at effekten af at sløjfe drænet af ådalen og kilden er relativt stor 
arealmæssigt i sammenligning med påvirkningen fra sænkning af vandløbet. Påvirkningen ved 
sløjfning af drænet slår igennem langs grænsen mellem vådt og tørt på begge sider af ådalen. 
Når sænkningen af vandspejlet i vandløbet ikke på samme måde berører trykniveauet i hele 
ådalen, er det fordi moræneleret er antaget at være intakt under vandløbet. I princippet kan 
der på samme måde som ved kilderne være forbindelser i form af revner eller sandlinser ude i 
selve vandløbet, som er ukendte. Det forventes dog ikke at give anledning til væsentlig større 
sænkninger langs vandløbet, men ville derimod kunne påvirke trykket i hele ådalen. Der er 
dog målt et betydeligt overtryk i ådalen. 

 
Det vurderes, at de beregnede påvirkninger i rapporten er retvisende og ret sikre. Det vurde-
res også, at de berørte områder med rigkær og kildevæld er meget små og at de mest artsrige 
dele af naturarealerne vil være helt upåvirkede af vandløbsprojektet. Ved gennemførsel af af-
værgeforanstaltningen i projektet ved sløjfning af drænet fra kilden, vurderes det, at projektet 
som helhed vil være positivt for habitatnaturen i området. 
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Da det vurderes, at naturtyperne ikke bliver påvirket i området, vurderes det at arterne Kilde-
vælds-vindelsnegl og Gul stenbræk heller ikke vil blive påvirket. 

Figur 1 Udbredelse af sænkninger på 3 og 5 cm i det terrænnære sandlag i scenarie 2b. 

 



 

 
Side 5 af 5

Bilag IV-artsvurdering 
 
Kommunerne har ikke nogen konkret viden om forekomster af bilag IV-arter indenfor påvirk-
ningsområdet. Det vurderes dog, at der med rimelig sandsynlighed kan forekomme yngle- og 
rasteområder for odder. Det er kommunernes vurdering at mulige konsekvenser af projektet 
vil have en positiv til neutral effekt på odderens og andre bilag IV-arters yngle- og rasteområ-
der. 
 
Konklusion 

 

Vesthimmerland og Rebild Kommune vurderer, at projektet ikke vil påvirke udpegningsgrund-
laget for Natura 2000-området negativt, og at der ikke skal laves en egentlig konsekvensvur-
dering i henhold til ”Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbe-
skyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter”. Det vurderes ligeledes at projektet ikke vil 
beskadige bilag IV-arters yngle- og rasteområder. 

 

 
 
 
 
 
Udarbejdet af:  
 
Jens Kristian Uhrenholt, Rebild Kommune og  
Søren Nordahl Hansen, Vesthimmerlands kommune, d. 07-10-2020. 
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Klage- og søgsmålsvejledning 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

Der kan klages over afgørelsen indtil 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen 
udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på 
Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rebild Kommune 
via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- 
kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Rebild Kommune. Hvis Rebild Kommune 
fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via 
Klageportalen. Du får besked om at klagen er sendt videre. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, 
medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive 
fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rebild 
Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse 
om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk. 

Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold 
til loven være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. 
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1 Indledning 
Rebild Kommune ønsker at gennemføre et vandplansprojekt, som skal fjerne stuvezonen ved dambruget 

Rebstrup Fiskeri og forbedre hydrologi og vandløbskvalitet i Sønderup Å. I denne rapport vurderes 

påvirkningen fra projektet på grundvandsafhængige rigkær langs vandløbet.  

2 Projektområdet 

2.1 Generel områdebeskrivelse 
Projektområdet ligger ca. 17 km oppe i Sønderup Å i kote 17 indenfor Habitatområde nr. 15 Nibe Bredning, 

Halkær Ådal og Sønderup Ådal. Ådalen ligger nedskåret 10-20 meter under det omkringliggende terræn. Det 

overordnede grundvandspotentiale ligger et par meter højere end ådalens bund og ådalen er 

karakteriseret ved en betydelig grundvandsudstrømning på strækningen. På historiske kort og fra historiske 

arkiver vides det, at der engang har været en kilde (Karls Tønde) ca. 100 m syd for dambruget på den østlige 

side af ådalen, hvor der ligger en afsnøret meanderbue på vandløbet. Der er i dag ingen kilde ved Karls 

Tønde, angiveligt fordi der er lagt dræn, som tidligere har forsynet dambruget med vand. Der er dog i dag 

flere små kildestrømme – selv i tørre perioder – og vandstanden er terrænnær i store dele af ådalen 

opstrøms dambruget, hvilket bevidner om en fortsat stor tilstrømning af grundvand til området. 
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2.2 Natur og botaniske beskrivelser 
Figur 2-1 viser et oversigtskort over området og de udpegede habitatnaturtyper. Det er området 0-200 m 

syd for dambruget, som er det primære fokusområde i opgaven, fordi der her det største fald i vandspejlet 

finder sted og samtidig findes den bedste naturtilstand i rigkær langs vandløbet her. 

 

Figur 2-1 Habitatnaturtyper og overordnede grundvandspotentialeforhold i området syd for Rebstrup Fiskeri. Det 

primære fokusområde i opgaven er markeret med den hvide cirkel. 
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Den bedste naturkvalitet findes på rigkærsarealet nord for den tidligere meanderbue øst for Sønderup Å. 

Her er stor diversitet og i 2011 blev hele 27 stjernearter og 51 arter registreret i dokumentationsfeltet. I 

2016 blev der registeret noget færre arter. Om dette skal tilskrives en mindre grundig registrering eller en 

reel udvikling er uvist. Der er ikke nogen meget sjældne eller meget sårbare arter registreret i området. Der 

er ganske fine lysåbne partier på den flade vandløbsnære del af rigkærsudpegningen, mens der på 

skråningen og stedvis også på de vandløbsnære partier er tilgroet af høje urter. Området bærer kraftigt 

præg af ikke at være afgræsset eller plejet.  

Tabel 1 Summering af artsfund ifm. naturtypekortlægning på rigkærsareal sydøst for Rebstrup Fiskeri i 2011 og 

2016. 

KORTLÆGNINGSÅR 2011 (LINK) 2016 (LINK) 

Strukturindex 0,87 0,56 

Artsindeks 0,73 0,69 

Naturtilstandsindeks 0,79 0,61 

Antal arter fundet i alt 51 37 

Antal arter i dokumentationsfelt 51 37 

Antal problemarter 1 2 

Antal stjernearter 27 22 

Antal to-stjernearter 0 0 

 

Ved gennemgang af området er det tydeligt, at området er præget af udstrømmende grundvand – mange 

steder helt ned til vandløbskanten. Enkelte steder langs kanten af vandløbet er topografien højere end de 

bagvedliggende områder, hvilket giver anledning til samling af vand på terræn og mindre gunstige forhold 

for rigkær.  

Topografien illustreres i det følgende. 

2.3 Topografi 
Topografien i området vises på Figur 2-2. Rigkærsudpegningen går op til kote ca. 20,5 -21 svarende til 3,5- 4 

meter over vandspejlsniveauet i vandløbet, som ligger i kote ca. 17. Terrænet falder ikke helt ensidigt ud 

mod vandløbet. Der er nogle små forhøjninger nær vandløbet, som måske kan være naturlige. Særligt syd 

for meanderbuen ser disse forhøjninger ud til at skabe lidt forsumpning af stillestående vand på terræn.  
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Figur 2-2 Topografi I fokusområdet og profilsnit gennem ådalen. Profilsnittets placering af vist med den røde linje 

på kortet. 

Drænudløb? 
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2.4 Geologi  
Jordbunden i området og oplandet er præget af aflejringer fra sidste istid og tiden herefter. Størsteparten af 

aflejringerne i den øverste meter er moræneler (ML) og smeltevandssand (DS), mens aflejringerne langs 

vandløbet er postglaciale aflejringer (ferskvandssand, FS). I og omkring ådalen ligger moræneleret 

terrænnært og har en mægtighed på 10-30 meter. Under dette moræneler ligger et magasinlag på ca. 10 

meters tykkelse. Under de kvartære aflejringer er kalken overlejret af 70 m tertiær ler (moler).  

På Figur 2-3 præsenteres et geologisk snit af Sønderup Ådal, der viser geologien i overordnede træk. Af 

figuren fremgår tykkelse og mægtighed af morænelers-aflejringerne og dybden af de prækvartære 

aflejringer (moler, kalk og kridt). 

 

 

Figur 2-3 Geologisk tværsnit af Sønderup Ådal nord for projektområdet.  

Lige ved projektområdet er der også en 18,2 m dyb DGU 40.156 tilhørende Rebstrup Fiskeri, som ikke er 

inddraget på Figur 2-3. Her findes glacialt moræneler (ML) indtil 9,5 m dybde, underlejret af glacialt 

smeltevandsgrus (DG) indtil 18 m dybde – se også Figur 5-3. 
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2.5 Drænoplysninger 
Som en del af undersøgelserne er en kendt dræning af engen blevet undersøgt. Figur 2-4 viser et kort med 

en omtrentlig placering af drænet, som dog ikke er fundet i ådalen. Drænet leder vand fra området, hvor 

kilden ”Karls Tønde” engang havde sit udspring og ind til en brønd (brønd2, Figur 2-5) ved dambruget. 

Vandet benyttes ikke længere af dambruget grundet opståede problemer med jern/okker i vandet.  

Fra ”brønd2” går en overløbsledning (Figur 2-6) til ”brønd1” og derfra ud i Sønderup Å. Vandføringen blev 

målt i brønd1 29 juni 2020 til 2 l/s, Figur 2-7. Ifølge driftsmedarbejderen på dambruget har kilden givet ca. 7 

l/s på det tidspunkt, hvor vandet blev pumpet fra brønd2 og ind på dambruget. 

Dem 29. juni blev det forsøgt at pumpe brønd 2 tør for at kunne besigtige drænet, som løber til i bunden af 

brønden 2-3 meter under terræn. Der blev nedsænket 2 pumper med en samlet ydelse på 15 l/s, men dette 

var ikke tilstrækkeligt til at pumpe brønden tør. Efter ca. 10 min slukkedes pumperne. Resultater indikerer, 

at drænledningen er i stand til at føre en betydelig mængde vand og er således ikke tilstoppet. Da 

pumperne slukkedes steg vandstanden i brønden til ca. 0,5 m under brønddækslet svarerende til 10 cm 

over overløbsrøret. Brønddækslet er indmålt til kote 17,64.  

 

Figur 2-4 Oversigtskort, hvor den sandsynlige placering af drænet er indikeret 
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Figur 2-5 Brønd 2 gravet fri for ca. 0,5 m jord, som stammer fra uddybning af fødekanalen til dambruget. 

 

 

Figur 2-6 Overløb fra brønd 2 til brønd 1. 
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Figur 2-7 Vandføring estimeres I brønd 1 til 2 l/s d. 9. juni 2020 

Figur 2-8 viser et luftfoto fra 1954. Luftfotoet afslører ikke hvor drænet fra Karls Tønde ligger. Men det viser 

til gengæld, at der dengang var en grøft gennem ådalen 30 m syd for dambruget. I dag er der et forsumpet 

og tilgroet område på dette sted (ca. 15-30 meter fra vandløbet), som virker næringsbelastet. Der er ikke 

nogen synlige tegn på dræning fra marken. Grøften i marken er i dag fyldt op, men det er nærliggende at 

tro, at den er erstattet af et dræn, som måske stadig leverer vand til rigkæret. Der er ved besigtigelse fundet 

et væld højt oppe på skrænten – længere oppe end rigkærsafgrænsningen – som virker næringsberiget 

(tilgroet med padderok m.m.). Vi mistænker et drænudløb her, men det er ikke påvist.  

Syd for meanderbuen ca. 300 meter fra dambruget viser 1954 fotoet en svag skrå linje fra sydøst mod 

nordvest, som munder ud i vandløbet. Her kan ligeledes være et skjult dræn.  
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Figur 2-8 Luftfoto fra 1954 med indikationer på grøfter og dræn i projektområdet. (krak.dk) 

 

Grøft erstattet med dræn? 

dræn? 
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3 Feltundersøgelser 

3.1 Terrænnær geologi 
I forbindelse med feltarbejdet, er der udført 10 håndboringer til dybder imellem 1-2 m langs tre transekter 

på tværs af rigkærsområdet, med det formål at vurdere de overfladenære jordlag samt at foretage pejlinger 

af det terrænnære grundvand. Placeringen af de 10 håndboringer er vist på Figur 3-1. 

 

Figur 3-1 Oversigt over placering af håndboringer 

Tilstedeværelsen af kalk i de forskellige jordlag er blevet undersøgt ved syretest i felten. Hvis prøven bruser 

er det tegn på kalk. De geologiske prøvebeskrivelser fremgår af Bilag 1 og vandstandspejlinger præsenteres 

i afsnit 0. Placeringerne af boringerne er indmålt med differential GPS (se Bilag 2), så det terrænnære 

grundvandsspejl kan omregnes til koter.  

Der forefindes lag af tørv og muld øverst i alle boringerne med et højt organisk indhold. Disse lag er fundet i 

varierende tykkelse fra 30-115 cm og underlejres af mellemkornet og groft sand med en del grus, sten. 

Øverst i området – længst fra vandløbet (boring nr. 3 og nr. 6) – træffes fed blåler med små kalksten, som 

bruser kraftigt med syre, i dybder på hhv. 115 cm og 165 cm under terræn.  
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Figur 3-2 Jordbunden i projektområdet - a) det øverste organiske tørvelag, b) det fede blåler og c) de store sten, 

der stedvist findes på overgangen imellem tørv og klastiske sedimenter  

Det ler, som er fundet i boringer længst oppe af skrænten, er ret lavpermeabelt. Det er dog ikke sikkert, at 

disse egenskaber er gældende for hele det lerlag, som er ca. 10 m tykt i ådalen, da der er tale om 

moræneler. Forekomsten af rigkær og kildefremspring indikerer, at der kan være sprækker og indslag af 

sand og grus, som samlet set giver vandet mulighed for at finde vej op gennem laget til ådalen.  

På Figur 3-3 gengives indholdet af bilag 2, men det detaljerne kan kun ses i bilaget.  

 

Figur 3-3 Gengivelse af bilag 2 med jordprofiler m.m.  

3.2 Vandstandsdata 
Området kan generelt karakteriseres som vådt med udbredte tegn på væld og udstrømning af grundvand. 

Stedvis er der vand som samles på terræn, selv i tørre perioder.  

I pejleboringerne 1, 3, 4, og 6 er der sat 2 filtre, som er forsøgt placeret adskilt fra hinanden i 2 niveauer. De 

betydelige forekomster af grus og sten gjorde dette vanskeligt i praksis. Der måles opadrettet gradient i 

boring 1,4 og 6, mens vandspejlet er sammenfaldende i de 2 filtre i boring 3. Dette giver god mening, da 

filtrene i boring 3 ikke kunne adskilles og begge rammer et vandførende sandlag. Filterintervaller, jordlag 

m.m. er angivet på bilag 2. 

Figur 3-4 viser vandstandsforhold i pejleboringer og i vandløbet d. 19. juni 2020 i en tør periode, mens Tabel 

2 opsummerer vandspejlsforholdene for de enkelte pejleboringer. 

Tabel 2: Opsummering og beskrivelse af vandspejlsforhold 

PEJLEBORING BESKRIVELSE 

1 
Terrænnært vandspejl i kort filter og 13 cm overtryk trods filtre der knapt er 

adskilte. 

2 Vandspejl 20 cm under terræn. Måske påvirket af dræn? 

3 Vandspejl 34 cm under terræn. Ved overgang til mere tør skråning. 
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4 
Vandspejl 10 cm under terræn. Overtryk trods placering nær vandløb og på 

relativt hævet terræn (kote 17,81 - 90cm over vandspejl i vandløb).  

5 Terrænnært vandspejl 

6 Vandspejl ca. 0,5 meter under terræn. Måske drænpåvirket? 

7a Rindende vand på terræn. Meget blødt og vældpåvirket. 

7b Tørt, hævet vandløbsnært. Vandspejl 32 cm under terræn. 

8 Oversvømmet, vandlidende. 

9 Terrænnært vandspejl nedenfor skrænten. 

 

 

Figur 3-4 Vandstandsniveauer ved synkronpejlerunde d. 19/6-20 

Der er opstillet 3 automatiske loggere i området, for at kunne vurdere på de tidslige variationer. I 

pejleboring 1 (Rebstrup 1) blev der indledningsvist installeret en logger i begge filtre (dyb og kort). Den ene 

logger blev efter en uge flyttet til pejleboring 7b. I boring 1 er der et overtryk mellem de to filter på ca 13 cm 

som nævnt ifm. de manuelle pejlinger. Vandstanden i det korte filter i tørven variarer meget lidt og ligger få 

cm under terræn i hele perioden. Der er minimal respons på nedbør og fordampning eller for den sags 

skyld vandstanden i vandløbet. Det skal her nævnes, at vandstanden i vandløbet er målt længere væk fra 

stemmeværket og at stemmeværket betyder, at der stort set ikke er variationer i vandstanden i vandløbet 

ved boring 1. I tørre periode som fx starten af august måned ses en døgnvariation i vandstanden i tørven, 

som afspejler fordampning af vand i dagtimerne, som udlignes om natten. Disse døgnvariationer udgør ca 

1 cm.  
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Figur 3-5 Vandstandstidsserie af Rebstrup nr. 1 og Rebstrup nr. 10 - vandløbet (d. 3/6 – xx/9 2020), samt 

nedbørsdata fra DMI. 

 

Loggeren ved boring 7b har haft til formål at undersøge de relativt tørre partier nær vandløbet i dette 

område. Vandstanden ligger her 30 cm under terræn i tørreperioder, mens jorden kortvarigt bliver 

vandmættet helt til terræn ved større nedbørshændelser. Boreprofilet indikerer, at der kan være fyldt 

opgravet materiale ovenpå det naturlige terræn på denne lokalitet fordi der ikke er tørv, men sandblandet 

muldjord i den øverste halve meter og tørv derunder. Vi vurderer, at denne opfyldning forklarer, at jorden 

er mere tør på dette sted end tilsvarende steder langs vandløbet.  

Når dynamikken i vandløbet og pejleboring 7b sammenlignes ses det, at dynamikken er langt større i 

pejleboringen. Hvis man zoomer på grafen (https://watsonc.dk/calypso/RebstrupFiskeri.html) kan man se, 

at pejleboringen responderer tidligere på nedbør end vandløbet. Det understreger også, at det ikke er 

vandløbet der styrer vandstanden i pejleboringen, men at nedbør selvfølgelig påvirker dem begge. 

Vandstanden virker til at have et naturligt niveau omkring kote 17,2, som hurtigt etableres efter nedbør. Det 

hurtige fald skyldes afdræning til vandløbet af den øverste jord, som ikke er tørv, men formentlig opgravet 

jord/sand fra vandløbet. 

 

Figur 3-6 Vandstandstidsserie af Rebstrup nr. 7b og Rebstrup nr. 10 - vandløbet, samt nedbørsdata fra DMI. 

Udsnit af målingerne fra perioden 24/7-31/7, 2020. 

mailto:mail@watsonc.dk
https://watsonc.dk/calypso/RebstrupFiskeri.html


                                                                               Tlf: +45 2843 5100 ● mail@watsonc.dk ● www.watsonc.dk 
 

Rebild Kommune 

16 

 

 

 

4 Forståelsesmodel 
Her redegøres for den samlede hydrologiske forståelse af området, som danner grundlag for 

modelopsætning og de endelige konklusioner. Figur 4-1 forsøger at illustrere de forhold, som listes i 

nedenstående punkter. 

• Ådalsmagasinet består af tørv øverst (ca. 0,5m) og sand/grus (varierende tykkelse) 

• Indenfor 0,5 – 2 meter ligger et udbredt morænelerlag af mindst 10 meters tykkelse. Det faktum, at 

der er et betydeligt overtryk i boringen DGU 40.156 (2 m over terræn, jf. pejling af rovandspejl) 

understøtter, at kontakten mellem sandmagasin og vandløb er begrænset af et sammenhængende 

lerlag. 

• I ca. 10 meters dybde ligger et gennemgående vandførende magasinlag, som er det lag der 

indvindes fra til dambruget (DGU 40.156) 

• Ådalen er i stor grad født af vand, som udspringer i ådalen diffust og i form af kilder, mens den 

direkte kontakt mellem magasin og vandløb er begrænset. Dette bekræftes af opadrettet gradient 

mellem øverste sandlag og tørven i alle de tre boringer, hvor det lykkedes at adskille filtrene fra 

hinanden. Det understøttes også af vandstandsforhold, som er terrænnære i tørre perioder samt 

af synlig overfladeafstrømning både nær vandløbet og højt oppe ad skrænten ca. 3 meter over 

vandløbets niveau. 

• Kilder i ådalen, herunder den tidligere Karls Tønde – nu drænet, forventes at modtage vand fra det 

underliggende magasinlag og ikke kun horisontal tilstrømning fra højereliggende vandførende lag. 

Mere lokale sprækker eller huller i lerlaget kan være forklaringen på betydelig lokal udstrømning. 

• Udstrømmende grundvand fra skrænten løber på overfladen ned mod vandløbet og føder 

lavereliggende arealer med grundvand. Dette er med til at gøre de vandløbsnære arealer robuste i 

forhold til vandspejlsændringer. Det at overskydende vand løber på terræn og stedvis hober sig op 

på terræn understreger at vandet ikke let afdrænes til vandløbet. Hvis sandlaget nær terræn var 

meget højpermeabelt og vandførende ville vandet i højere grad strømme gennem sandet til 

vandløbet.  
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Figur 4-1 Konceptuel illustration af hydrogeologiske forhold ved Rebstrup Fiskeri. 

5 Modelopsætning 
Grundvandsmodellen, som benyttes til konsekvensvurdering, er opstillet i MIKE SHE. Der er tale om en lokal 

model, som dækker en strækning på ca. 1100 m langs vandløbet og en bredde som er ca. 400 m på hver 

side af vandløbet. I forhold til geologien består modellen af 4 lag – et tyndt tørvelag øverst, herunder et 

tyndt sandlag, øverste moræneler, ca. 10 m tykkelse og øverste sandmagasin på ca. 10m tykkelse. Det er 

vurderet at det ikke er nødvendigt for opgaven at beskrive strømningsforhold i magasiner dybere end 

sandmagasinet. Modellens cellestørrelse horisontalt er 5 x 5 m og modellen kan således ikke forventes at 

beskrive sænkninger mindre end 5 m fra vandløbet. Modellen køres dynamisk for en 2-årig periode med 

klimadata for perioden januar 2000 til januar 2002. Resultater udtrækkes som middelværdier for 

påvirkningen i månederne maj-juli 2001. 

5.1 Modelafgrænsning 
Modellens afgrænsning og tilknyttede randbetingelser er særdeles afgørende for validiteten og der 

redegøres derfor i det følgende ret detaljeret for overvejelserne i den forbindelse.  

Der er forskellige udfordringer forbundet med at opstille randbetingelser til en grundvandsmodel, som kun 

dækker et lokalt område – herunder at sikre, at modellens vandbalance er realistisk. I nærværende model 

vælges det at definere en flow-randbetingelse, som bestemmer, hvor stor vandmængde der strømmer til 

modelområdet. Alternativet ville være en trykrandbetingelse, og så ville de hydrauliske egenskaber for 

modellens geologiske lag bestemme, hvor meget vand der samlet strømmede til området. Modellens 

simulerede potentialeforhold ville i så fald blive ret ufølsomme overfor parameterværdier i de geologiske 

lag, og resultatet bliver en meget usikker vandbalance og en ringe prediktionsevne i modellen. Så fordi der 

her arbejdes med et område, hvor modellen ikke kan kalibreres op mod kendte vandføringer og 

trykniveauer i et større regionalt område, er den sikreste tilgang at definere vandbalancen på forhånd.  

Ifølge rapport med afstrømningsmålinger i Nordjyllands Amt fra 2005 (link) er 

medianminimumsafstrømningen for hele Sønderup Å (Vegger Bro) 5,6 l/s/km2,  mens middelafstrømningen 
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er 11,3 l/s/km2. Figur 5-1 viser tilvæksten i medianminimumsafstrømning på deloplande (topografiske) jf. 

BEST (NIRAS).  

På det delopland, som dækker modelområdet er tilvæksten i medianminimumsvandføring (MMVF) 78 l/s. 

Da deloplandet kun er 4,7 km2 svarer det til 16,5 l/s/km2, hvilket er urealistisk stort i en 

medianminimumssituation. Det fortæller samtidig, at det hydrologiske opland til dette delområde er meget 

større end de 4,7 km2. Når grundvandspotentialekortet betragtes ligger vandskellet øst for Sønderup Å på 

linje med Suldrup næsten 5 km fra projektområdet. En del af det grundvand, som dannes helt ude ved 

grænsen til det hydrologiske opland, kan sagtens strømme i dybe grundvandsmagasiner og komme op til 

ådalen indenfor projektområdet, hvilket forklarer den store vandføringstilvækst på delstrækningen.  

Selve modelrådet udgør 47 % af vandløbsstrækningen indenfor det delopland, hvor tilvæksten er 78 l/s. 

Derfor er antagelsen, at vandtilførslen til modelområdet er 37 l/s i en tør sommersituation. Det er valgt at 

tage udgangspunkt i denne vandtilførsel i modellen frem for en middeltilstrømning fordi risikoen for at 

vandstanden påvirkes et størst i en sommersituation. De 37 l/s tilføres modellen dels som indstrømning i 

grundvandsmagasinet (28 l/s) og dels som nedbør (9 l/s svarende til 1 mm pr. dag). 

 

Figur 5-1 Modelafgrænsning for grundvandsmodel i dette projekt, grundvandspotentiale og Median 

minimumsafstrømning (BEST NIRAS) for deloplande.  

Som randbetingelse til modellens magasinlag (sand1 = modellens nederste lag) benyttes de 28 l/s. I de øvre 

lag defineres no-flow randbetingelser ved modellens afgrænsning. I magasinet antages ¾ af vandet at 

komme fra oplandet mod øst og ¼ fra vestsiden, se Figur 5-2.  
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Figur 5-2 Modellens flow-randbetingelser I lag 4 (magasinlag sand1)  

5.2 Geologi og beregningslag i modellen 
Modellen afgrænses til at beskrive de hydrologiske forhold ned til og med det øverste sandlag, som ligger 

fra ca. kote 8 til kote 0 m under terræn, knap 10 meter under terræn. På baggrund af geologien i 

håndboringer er der i modellen indlagt 0,5m tørv i toppen og et sandlag på 0,5 m. Selvom der er fundet 

varierende tykkelser af tørv og sand indlægges altså i praksis lag med ensartet tykkelse.  
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Figur 5-3 Geologisk snit gennem ådalen ved Rebstrup Fiskeri. Boringen DGU-nr.: 40.156 er dambrugets boring. 

5.3 Vandindvinding 
Boringen ved Dambruget (DGU 40.156) er indsat i modellen og pumper fra det underliggende sandlag. Der 

er indsat en oppumpning på 7 l/s. I virkeligheden er der ingen pumpe i boringen, men vandet løber af sig 

selv over i dambrugets klækkehus. Der er i boringen målt et ro-vandspejl på kote 19,96 hvilket er ca. 2 m 

over terræn og 3 meter over vandspejlet i vandløbet. Trykniveauet i boringen i drift formodes omkring 

terræn, da vandet kan løbe uden pumpe. Det præcise niveau for udløbet til klækkehuset kendes dog ikke. 

Boringen har givet nyttig viden fordi det giver mulighed for at kalibrere de hydrauliske egenskaber for 

magasinlaget i modellen. Uden oppumpning simuleres et potentiale på 19,9 i boringen og når der pumpes 

7 l/s er trykniveauet 16,1, hvilket er ca. 1m under terræn. I praksis er ydelsen på boringen formentlig 

varierende over året og relateret til den generelle grundvandsstand i magasinet. 

5.4 Implementering af vandløbsberegninger i hydrologisk model for 

ådalen 
Limfjordssekretariatet og Rebild Kommune har gennemregnet forskellige scenarier for vandstandsforhold i 

vandløbet ved forskellige udformninger af vandløbsprojektet. Der er til denne opgave udleveret 

vandspejlskoter for en referencesituation og tre fremtidige scenarier. Disse vandspejlsforhold i vandløbet 

er implementeret i den hydrologiske model for ådalen som en fastholdt randbetingelse langs vandløbet. 

Modellen beregner så effekten af forskellige niveauer i vandløbet på den resterende del af ådalen.  

5.5 Hydrauliske parametre 
Modellen er kalibreret ud fra de målte trykniveauer ved at justere på de hydrauliske ledningsevner for de 4 

lag i modellen. Værdierne for den anvendte model vises i Tabel 3. 
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Tabel 3 Anvendte hydrauliske parametre I modellen 

LAG HYDRAULISK LEDNINGSEVNE (M/S) 

Tørv 1.00E-06 

Sand 1.00E-05 

Moræneler 1.00E-06 

Sandmagasin 0.0002 
 

5.6 Modelresultater for nuværende forhold 
I modellens scenarie 0 er der simuleret et trykniveau i magasinet, som er vist på Figur 5-4. Trykket ligger ca. 

2 meter højere end de laveste områder i ådalen.  

 

 

Figur 5-4 Simuleret grundvandspotentiale I modelområdet I grundvandsmagasinet (modellens lag 4) 

Modellens øverste lag er stor set vandfyldt (vand til terræn) i hele det område, hvor der er udpeget rigkær. I 

det tynde sandlag, som findes under tørven ses betydningen af at indlægge dræn på den formodede 

placering mellem brønden ved dambruget og det som en gang var en kilde ved Karls Tønde (se Figur 5-5). 

Drænet er indlagt i modellen 1 meter under terræn. Ved den tidligere kildes placering er der i moræneleret 

indsat en højere hydraulisk ledningsevne for at kunne simulere end vandføring på 2 l/s svarende til det, 
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som er målt i felten. Drænet menes at have leveret op til 7 l/s tidligere, men da det ønskes at indregne 

effekten af den nuværende situation er drænet tilpasset de 2 l/s.  

 

 

Figur 5-5 Trykniveau I terrænnært sandlag (0,5-1 m.u.t) og markering af område, som er påvirket af dræn.  

På baggrund af pejlerør opstillet i ådalen er der målt et overtryk i det øverste sandlag som varierer mellem 

få cm og op til 15 cm. I modellen er de hydrauliske egenskaber for alle lag justeret ved manuel kalibrering 

sådan, at både trykniveauforhold i magasinlaget (modellens lag 4) og gradientforhold mellem tørven (lag1) 

og det terrænnære sandlag (lag2) ligner det som er målt i sommeren 2020.  
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Figur 5-6 Simulerede trykniveauforhold I modellen i scenarie 0 (nuværende forhold). Snittet ligger vest-øst ca. 50 

meter syd for Rebstrup Fiskeri. Den grønne linje er lag 2 og den røde linje er lag 1. 

6 Modelresultater 
Her beskrives kortfattet de scenarier, som er gennemregnet og resultaterne af hvert scenarie præsenteres.  

6.1 Beskrivelse af scenarier 
Der er udleveret vandspejlskorter for en middelvandføring i Sønderup Å for 3 scenarier (reference ” 

Scenarier for anlæg af faunapassage ved Rebstrup Fiskeri i Sønderup Å”, Limfjordssekretariatet 11 august 

2020. 

Scenarie 0: Referencesituation med det nuværende vandspejlsforløb i Sønderup Å 

Scenarie 1: Minimal sænkning af vandspejl opstrøms stemmeværk nær den mest værdifulde natur. 

Sænkning af vandspejl maks. 66 cm ved stemmeværk 

Scenarie 2: Sænkning af vandspejl maks. 86 cm ved stemmeværk. Bedre udjævning af fald end 

scenarie 1 

Scenarie 3: Sænkning af vandspejl maks. 89 cm ved stemmeværk. Større sænkning end scenarie 2 fra 

ca. st. 17400 til 17800. Bedre udjævning af fald end scenarie 2 

Figur 6-1 viser en grafisk oversigt over vandspejlsscenarierene i vandløbsprojektet. 
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Figur 6-1Vandspejlsforløb I scenarie 1,2, og 3 anvendt som randbetingelse til grundvandsmodel for nærområdet. 

Derudover er der regnet på effekten af at gennemføre scenarie 2 samtidig med at drænet som afvander 

Karls Tønde og kæret sløjfes. Dette tillægsscenarie benævnes scenarie 2b. 

6.2 Visualisering af påvirkning 
I det følgende vises de beregnede vandspejlsændringer i modellen. Generelt er det sådan, at vandstanden 

er terrænnær indenfor de områder hvor der er rigkær og en påvirkning fra ændret vandspejl i vandløbet 

kan medføre en ændring af vandstand ved terræn (i modellens øverste lag). Men projektet kan også påvirke 

udstrømningen af grundvand fra de underliggende lag, uden at der sker en vandspejlsændring ved terræn. 

Først når udstrømningen bliver kraftigt reduceret begynder effekten af medføre vandspejlssænkninger ved 

terræn. Figur 6-2 illustrerer dette princip. 

 

Figur 6-2 Illustration af påvirkning fra vandindvinding eller anden hydrologisk påvirkning på henholdsvis 

vandstand og udstrømning i et naturområde afhængigt af påvirknings størrelse 

Da modellen jo er bygget op med 2 terrænnære lag (1 tørv, 2 sand) og på grund af ovenstående 

sammenhæng mellem fjernelse af vand og vandstandsændringer (Figur 6-2), så har vi valgt at vise 

vandstandsændringerne i modellens lag 2, hvor påvirkningen altid er større end i lag 1. Den viste sænkning 

i lag 2 kan så i praksis give anledning til en vandstandssænkning i lag 1 (planternes rodzone), som ikke kan 

være større end i lag 2, eller påvirkningen kan medføre en reduceret udstrømning af trykvand til lag1. 
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6.3 Scenarie 1 
Figur 6-3 viser udbredelse af sænkninger på 3 og 5 cm i det terrænnære sandlag (lag2) i scenarie 1. 

 

Figur 6-3 Udbredelse af sænkninger på 3 og 5 cm i det terrænnære sandlag (lag2) i scenarie 1. 
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6.4 Scenarie 2 
Figur 6-4 viser udbredelse af sænkninger på 3 og 5 cm i det terrænnære sandlag (lag2) i scenarie 2. 

 

Figur 6-4 Udbredelse af sænkninger på 3 og 5 cm i det terrænnære sandlag (lag2) i scenarie 2. 
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6.5 Scenarie 2b, inkl. sløjfning af dræn 
Figur 6-5 viser udbredelse af sænkninger på 3 og 5 cm samt udbredelsen af stigning i trykket det 

terrænnære sandlag (lag2) i scenarie 2b. I dette scenarie sløjfes dræningen af ådalen hen mod Karls Tønde. 

 

Figur 6-5 Udbredelse af sænkninger på 3 og 5 cm samt stigninger i tryk i det terrænnære sandlag (lag2) i scenarie 

2b. 

  

mailto:mail@watsonc.dk


                                                                               Tlf: +45 2843 5100 ● mail@watsonc.dk ● www.watsonc.dk 
 

Rebild Kommune 

28 

 

 

6.6 Scenarie 3 
Figur 6-6 viser udbredelse af sænkninger på 3 og 5 cm i det terrænnære sandlag (lag2) i scenarie 3. 

 

 

Figur 6-6 Udbredelse af sænkninger på 3 og 5 cm i det terrænnære sandlag (lag2) i scenarie 2. 
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7 Konsekvensvurdering og diskussion af resultater 
Modellen viser generelt en lille rækkevidde af påvirkningen fra vandløbet og ind i rigkærsområderne, som 

er mindre end 10m. Områder hvor sænkningen i det terrænnære sandlag beregnes til mindre end 3 cm, 

vurderes ikke at blive påvirket negativt. Der er beskedne forskelle i påvirkningen fra de 3 scenarier. Scenarie 

1 giver som forventet lidt mindre påvirkning, mens scenarie 2 og 3 er ret ens.   

I scenarie 2b ses det tydeligt, at effekten af at sløjfe drænet af ådalen og kilden Karls Tønde er relativt stor 

arealmæssigt i sammenligning med påvirkningen fra sænkning af vandløbet. Påvirkningen ved sløjfning af 

drænet slår igennem langs grænsen mellem vådt og tørt på begge sider af ådalen. Forklaringen på, at 

sløjfning af drænet har så betydning på begge sider af ådalen er, at der i modellen er indbygget en 

hydraulisk forbindelse mellem magasinet (lag4) og det øvre sandlag (lag2), hvor dræningen finder sted. Når 

drænet fjernes, hæves afdræningsniveauet 1m langs hele drænet. Dette får betydning for trykniveauet i 

hele ådalen og kan ifølge modellen ses helt over på den anden side af vandløbet. 

Når sænkningen af vandspejlet i vandløbet ikke på samme måde berører trykniveauet i hele ådalen, er det 

fordi moræneleret er antaget at være intakt under vandløbet. I princippet kan der på samme måde som 

ved kilderne være forbindelser i form af revner eller sandlinser ude i selve vandløbet, som vi ikke kender til. 

Sådanne ville ikke forventes at give anledning til væsentlig større sænkninger langs vandløbet, men ville 

derimod kunne påvirke trykket i hele ådalen. Dog ved vi, at der er et betydeligt overtryk i ådalen og ved 

boringen ved Rebstrup Fiskeri (DGU 40.156) til trods for at vandløbets niveau i dag falder stejlt langs med 

Dambruget. Havde der været god kontakt mellem magasin og vandløb så havde der slet ikke været 

trykvand på opstrøms side af dambruget.  

Vores samlede vurdering er, at de beregnede påvirkninger er retvisende og ret sikre. Vi vurderer også, at de 

berørte områder med rigkær er meget små og at de mest artsrige dele af kærene vil være helt upåvirkede 

af vandløbsprojektet. Hvis det vælges at kompensere projektet ved sløjfning af drænet fra Karls Tønde så 

vurderes det, at projektet som helhed vil være positivt for området. Skulle der desuden blive mulighed for 

at få etableret pleje på arealet i form af skånsomme græssende dyr samt at lokalisere og håndtere evt. 

drænvand fra bagvedliggende marker, så vurderes den positive effekt af dette at overskygge 

vandløbsprojektets negative virkning. 
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Bilag 1 Geologiske beskrivelser v. Rebstrup Fiskeri 

Nordligste transekt 

 

 

  

mailto:mail@watsonc.dk


                                                                               Tlf: +45 2843 5100 ● mail@watsonc.dk ● www.watsonc.dk 
 

Rebild Kommune 

31 

 

 

Mellemste transekt 
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Sydligste transekt 
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Bilag 2 GPS-positioner og vandspejlskoter 

Pejlerunde d. 11/6-20: data ikke vist fordi flere rør ikke var indstillet på en ligevægt kort efter etablering 

Pejlerunde: d. 19/6-20 - k: kort filter - d: dybt filter 

 Northing 

(X) 

Easting  

(Y) 

Terrænkote  

(Z) – m DVR90 

Vandspejlskote 

– m DVR90 

cm.u.t Vandspejl, 

beskrivelse 

Nr. 1 62991883,7 538037,0 17,459 
17,374 (k) 8 Opadrettet 

gradient 17,498 (d) -4 

Nr. 2 62991801,3 538065,2 17,518 17,323 (k) 20  

Nr. 3 62991787,5 538084,2 19,144 
18,804 (k) 34 Ingen 

gradient 18,804 (d) 34 

Nr. 4 62991578,7 538025,0 17,813 
17,716 (k) 10 Opadrettet 

gradient 17,754 (d) 6 

Nr. 5 62991536,4 538049,5 17,474 17,434 (k) 4  

Nr. 6 62991484,3 538072,8 18,745 
18,218 (k) 51 Opadrettet 

gradient 18,295 (d) 45 

Nr. 7a 62990413,3 538003,3 17,225 17,225 (k) 0  

Nr. 7b 62990689,4 538004,5 17,513 17,188 (k) 32  

Nr. 8 62990635,1 538029,7 17,329 17,389 (k) -6  

Nr. 9 62990605,1 538044,4 18,091 18,061 (k) 3  

Nr. 10 (v. sydligste 

transekt) 62990662,6 538000,0 

 16,895  Vandløb 

Nr. 11 (v. overløbet)  62992463,1 538055,9  16,885  Vandløb 

 

 Pejlerunde: d. 11/9-20 - k: kort filter - d: dybt filter 

 Northing 

(X) 

Easting  

(Y) 

Terrænkote  

(Z) – m DVR90 

Vandspejlskote 

– m DVR90 

cm.u.t Vandspejl, 

beskrivelse 

Nr. 1 62991883,7 538037,0 17,459 
17,379 (k) 8 Opadrettet 

gradient 17,488 (d) -3 

Nr. 2 62991801,3 538065,2 17,518 17,438 (k) 8  

Nr. 3 62991787,5 538084,2 19,144 
18,704 (k) 44 Ingen 

gradient 18,704 (d) 44 

Nr. 4 62991578,7 538025,0 17,813 
17,726 (k) 9 Opadrettet 

gradient 17,749 (d) 6 

Nr. 5 62991536,4 538049,5 17,474 17,454 (k) 2  

Nr. 6 62991484,3 538072,8 18,745 

18,378 (k) 37 Svag 

opadrettet 

gradient 

18,395 (d) 35 

Nr. 7a 62990413,3 538003,3 17,225 17,225 (k) 0  

Nr. 7b 62990689,4 538004,5 17,513 17,228 (k) 29  

Nr. 8 62990635,1 538029,7 17,329 17,409 (k) -8  

Nr. 9 62990605,1 538044,4 18,091 18,061 (k) 3  

Nr. 10 (v. sydligste 

transekt) 62990662,6 538000,0 

 16,890  Vandløb 

Nr. 11 (v. overløbet)  62992463,1 538055,9  16,885  Vandløb 
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AAL-1008 ved Rebstrup Fiskeri i Sønderup Å 
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Kolofon: 

Rebild Kommune og Limfjordsrådets Sekretariat 

År 2021 

Udført af Rebild Kommune i samarbejde med Limfjordsrådets Sekretariat i forbindelse med gen-

nemførelse af indsats i Vandområdeplan Jylland-Fyn (2015-2021) i hovedvandopland 1.2 Lim-

fjorden.  

Rapporten beskriver detailprojektering for indsats ved spærring AAL-1008 i vandområde 

o8905_k i Vandplanområdeplan 2015-2021.  

Indeholder data fra Geodatastyrelsen. 

Forsidefoto: Fjernelse af opstemningen ved Rebstrup Fiskeri vil genskabe det naturlige fald, grus- 

og stenbund, dynamik og hydrologi som her i Sønderup Å nedstrøms dambruget. Tiltaget vil give 

et stort løft for dyre- og plantelivet tilknyttet vandløbet, samt forbedre vandløbets kontinuitet 

og faunapassage. Tidligere var der i Sønderup Å omkring Rebstrup Fiskeri flere markante øer, 

hvilket vidner om en meget stor fysisk variation som kun sjældent ses i vandløb i dag.  
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1  VANDPLANINDSATS  

1.1 Detailprojekteringens anvendelse og formål 

Detailprojekteringen og opgavebeskrivelsen har til formål at lave en detaljeret anlægsbeskrivelse, som 

entreprenører kan bruge som grundlag for at give tilbud og senere realisere indsatsen efter. Detailpro-

jektet indeholder desuden de oplysninger, der er nødvendige i forhold til myndighedsbehandling af 

projektet.  

Relevante elementer fra forundersøgelsesrapporten inddrages i detailprojekteringen, mens en stor del 

af baggrunden for indsatsen og løsningen kun findes i forundersøgelsesrapporten.  

Hvis der er ændringer eller nye tiltag i forhold til forundersøgelsesrapporten så gennemgås disse også 

i detailprojekteringen sammen med en opdateret konsekvensvurdering. 

1.2 Vandplanindsats 

Vandområde o8905_k, Sønderup Å, er en del af Halkær-Sønderup Å vandsystem, som løber til Halkær 

Bredning, der er en del af hovedopland 1.2 Limfjorden. Vandområdet er omfattet af Vandområdeplan 

Jylland-Fyn (2015-2021). Detailprojekteringen omfatter restaureringsindsatsen; Fjernelse af spærring 

AAL-1008. 

1.3 Oversigtskort - placering af indsats 
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Oversigtskort der viser placeringen af indsats AAL-1008. 

 

Oversigtskort der viser placeringen af indsats AAL-1008 i Sønderup Å ved Rebstrup Fiskeri. 
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2 BESKRIVELSE AF VANDLØBET OG ANLÆGSTEKNISKE FORHOLD 

 Generelt 

I vandområdeplan Jylland-Fyn (2015-2021) er der udpeget en indsats ved opstemningen ved Rebstrup 

Fiskeri, med henblik på at opnå god økologisk tilstand og skabe kontinuitet, samt fjerne stuvezonen. 

Der er i forvejen etableret et stryg på stedet i form af et såkaldt internt opbygget stryg.  

For at få en velfungerende løsning med et tilstrækkeligt lavt fald er det nødvendigt, at sænke bunden 

og vandspejlet ved opstemningen og i stuvezonen opstrøms dambruget. Niveauet for sænkningen af 

bunden har afventet en opmåling af vandløbsbunden og en hydrologisk undersøgelse, der skulle af-

dække om der kunne være en påvirkning af de opstrøms liggende rigkær.  

 

 

Stemmeværket med modstrømstrappe ses til venstre og det nuværende stemmeværk med stryg med 
indløb med lang overløbskant til højre.  
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 Bindinger for projektet 

Projektet er underlagt en række bindinger, der skal tages hensyn til ved projekteringen. De vigtigste er 

vist; 

• Forsat drift af Rebstrup Fiskeri: 

o Sønderup Å forbliver i sit eksisterende forløb ud for dambruget. 

o Teknisk løsning såfremt vandindtaget ændres. 

o Dambruget kompenseres ved flytning af indløb og etablering af pumpeløsning. 

o Uændret vandindtag fra Sønderup Å på 175 l/s. 

o Ingen opbygning af vandløbsbund neden for dambrugets udløb, så dambrugets vandafled-

ning ikke hindres.  

• Naturbeskyttelse; området er beskyttet og der skal tages hensyn til: 

o NATURA 2000, naturbeskyttelseslovens § 3, særligt hensyn til habitatkortlagte rigkær og hy-

drologien opstrøms dambruget. Ingen mulighed for at slynge vandløbet yderligere.  

o Fredning af Sønderup Ådal. 

• Eksisterende hård vandløbsbund (opmålt) er bestemmende for hvor den fremtidige vandløbs-

bund kommer til at ligge. 

 

Stuvezonen opstrøms det nuværende stemmeværk med ringe strømforhold og aflejring af fint substrat, 

primært sand. Et biologisk velfungerende vandløb indebærer genopretning af de naturlige strøm-, 

dybde- og substratforhold. 
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 Nøgledokumenter for projektet 

I projektet er inddraget en række centrale dokumenter og gennemført en række delundersøgelser, 

hvoraf de vigtigste er: 

• Forundersøgelse AAL-1008 - Fjernelse af Stuvezone ved Rebstrup Fiskeri i Sønderup Å Orbicon 

2014. 

• Notat Rebstrup Fiskeri scenarieberegning; viser forskellige løsningsmodeller for sænkning af 

vandløbsbund.  

• Registrering af Kildevælds-Vindelsnegl (Vertigo geyerii), samt levestedsvurdering af arten i stu-

vezonen opstrøms fra Rebstrup Fiskeri, Sønderup Å, Rebild og Vesthimmerland Kommune, 

Amphi Consult 2014.  

• Hydrologisk undersøgelse Rebstrup Fiskeri, Watson C 2020, vurderer påvirkning af grund-

vandsforhold og natur ved sænkning af vandstanden i Sønderup Å. 

• Projektbeskrivelse vedrørende indpumpningsanlæg ved Rebstrup Fiskeri, Svend Poulsen juli 

2020; beskrivelse af ombygning inklusive bilag. 

• Projektbeskrivelse nuværende stryg ved Rebstrup Fiskeri Nordjyllands Amt 1993. 

• Vandindvindingstilladelse overfladevand, Nordjyllands Amt 2006. 

• Vandindvindingstilladelse grundvand, Nordjyllands Amt 2003. 

• Teknisk og biologisk forundersøgelse til etablering af naturlige vandstandsforhold i udpegede 

naturtyper i Sønderup Ådal ved Rebstrup, Grontmij 2015. 

• Historiske oplysninger fra Kulturteknisk afd. Plejlstrup Kanal sag041, Hedeselskabet 1938. 

• Regulativ for Sønderup Å Amtsvandløb nr. 113, Nordjyllands Amt 1993. 

• Miljøgodkendelse af Rebstrup Fiskeri 1994, Nordjyllands Amt. 

• Tilsagn fra Miljøstyrelsen om tilskud til erstatning - Rebild Kommune – til flytning af vandindtag 

og etablering af pumpeløsning på Rebstrup Fiskeri. 

• Aftale om nedlæggelse af stemmeværk ved Rebstrup Fiskeri 2020; aftale mellem Rebild Kom-

mune og Aquapri A/S i forbindelse med flytning af vandindtag og etablering af pumpeløsning. 

• Dispensation til projektet fra Fredningsnævnet for Nordjylland den 3.6.2020. 
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2.4 Naturbeskyttelses-hensyn 

Sønderup Å og omgivelserne omkring Rebstrup Fiskeri er udpeget som beskyttet natur, hvilket der i 

detailprojekteringen tages hensyn til.  

Natura2000 

 

Sønderup Ådal omkring Rebstrup Fiskeri indgår i habitatområde Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønde-

rup Ådal, hvilket betyder at der skal sikres gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper i udpegnings-

grundlaget. Af særlige forhold der skal tages hensyn til i området findes naturtyperne 7230 rigkær og 

7220 kildevæld.   

 

Naturbeskyttelseslovens beskyttelser 

Sønderup Å omkring Rebstrup fiskeri og de omkringliggende naturtyper er beskyttede efter naturbe-

skyttelseslovens § 3 og åen afkaster en beskyttelseslinje jf. naturbeskyttelseslovens § 16, hvilket der 

skal tages hensyn til i projektets detailprojektering.   
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Beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelseslovens § 3; vandløb, mose, eng eller overdrev. 

 

 

Området omkring Rebstrup Fiskeri er registreret med åbeskyttelseslinje.  
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Udpegede habitatnaturtyper i området omkring Rebstrup Fiskeri. 
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Fredning 

Sønderup Ådal er fredet og er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 25. maj 1972. 

 

Afgrænsning af fredningen af Sønderup Ådal omkring Sønderup Å. Dambrugsarealet er dog ikke om-

fattet af fredningen.  

 

2.5 Tekniske anlæg og installationer 

Der er i forundersøgelsen ikke registreret tekniske anlæg og installationer ved udførelse af gra-

veforespørgsel. Der er dog flere tekniske anlæg og installationer, som ikke er opført i LER.  

Det drejer sig primært om Rebstrup Fiskeri, som har en række installationer på dambrugets areal, her-

under pumper, el, rør, vandindtag og udløb, faskinesætning af indløb, indløbsgitter m.v. der sikrer 

dambrugets drift. Hertil findes også et dræn op mod kilden ”Karls tønde”, ligesom det tidligere eng-

vandingsanlæg ”Plejlstrup Kanal” findes i umiddelbar nærhed af projektområdet.  
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2.6 Kulturhistoriske interesser 

Der er ingen registreringer af kulturhistoriske interesser i området i nærhed af Rebstrup Fiskeri. Aal-

borg Museum har dog oplyst, at de ønsker at overvære eventuelt arbejde der udføres ved helligkilden 

Karls Tønde. 

 

2.7 Eksisterende stryg 

Sønderup Å er på strækningen ud for dambruget, karakteriseret af et stort fald. I henhold til projekt-

beskrivelsen er der etableret et 100 m langt stryg. Bredden er 20 meter øverst på stryget, som efter 

30-40 meter indsnævres til 4,5 meter. Strygets fald er 15‰ på de første ca. 40 meter og herefter 10 

‰.   

Strygets bund består af 6-50 cm sten med henblik på, at stabilisere bunden. Strygets sider er sikret 

med kampesten for at undgå erosion af brinkerne. Brinken er på dambrugssiden faskinesat fra indløb 

og 20 meter nedstrøms, hvorpå der er udlagt sten og jord.   

Selve stemmeværket består af lodret satte svinerygsplanker, der er sat i ca. 2-3 meters dybde. Der er 

etableret 2 udskæringer i spunsen på hhv. 1,5 og 3 meters bredde. Der kan i noget omfang reguleres 

på vandstanden via stemmeplanker.  

Det nuværende stryg har i et vist omfang flyttet sig siden etableringen, så vandløbet er blevet smallere 

og der er også tegn på erosion på brinken ved dambruget et enkelt sted. Indsnævringerne hvor der er 

aflejret sand er enkelte steder, herunder ved stemmeværket, op til flere meter.  

 

2.8 Vandløbsbund og vandspejl 

Opmåling af vandløbstrækningen opstrøms dambrugets stemmeværk (stuvezonen) viser, at vandløbs-

bunden er overordentligt heterogen og varieret på hele strækningen. Bunden er i hele det opmålte 

forløb fast og består af grus og sten, som dog flere steder er overlejret af sedimenteret sand. Den store 

variation ses også for den faste vandløbsbund på strækningen, som hermed angiver, at den naturlige 

vandløbsbund stadig findes intakt på næsten hele strækningen, hvorved udlægning af hårdt materiale 

ikke er nødvendigt på strækningen omfattet af stuvezonen. 
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Opmåling af bund og vandspejl m DVR90 under de nuværende forhold. Signaturer er: vandspejl (blå), 

bund (lyserød), fastbund (sort). 

 

Som omtalt er der stedvis sandaflejringer over den faste bund i stuvezonen. Der er dog også en del 

steder, hvor grus og sten ligger frit eksponeret. Sandaflejringerne varierer fra 0,00-0,65 meters højde. 

Middelbredden ved overfladen på vandløbet i projektområdet er ud fra opmålinger ved skønnet som-

mermiddelvandføring opgjort til ca. 5,9 meter. 

Den varierede faste bund gør, at der opstår flere naturlige ”toppe” af vandløbsbund som holder vandet 

oppe over en længere strækning - også selvom der foretages en sænkning af vandstanden i Sønderup 

Å.  

På strækningen findes også indikationer af, at der er udlagt kunstige stenbanker. Det er tilfældet ved 

ca. st. 17.202 og 17.251 hvor der er ansamlet større sten i store mængder i homogen størrelse. Tidli-

gere har der været etableret en engvandingskanal – Plejlstrup kanalen, som i dag er nedlagt. Denne 

kanal blev oprettet i 1874 og vandet blev via stemmeværk i Sønderup Å ført over i kanalen.   

Stenene formodes udlagt i forbindelse med etablering/stabilisering af det eksisterende stryg og det 

gamle stemmeværk. Stenene formodes at stamme fra det nærtliggende stenbrud, som i dag er ned-

lagt. Formodningen om at stenbankerne er kunstige understøttes af, at stenansamlingerne ligger på 
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en reguleret strækning, der ligger placeret væk fra det historiske forløb af Sønderup Å, hvor indløbet 

til Plejlstrup Kanal lå. Yderligere ses det normale fald af den faste vandløbsbund ikke på de sidste hund-

rede meter hen mod stemmeværket, hvor der derimod ses en meget usædvanlig og unaturlig stigning 

af vandløbsbunden. 

 

Historisk har Sønderup Å haft et andet forløb: Nuværende forløb (blå), Høje målebordsblade (grøn) og 

Plejlstrup kanalen (rød). Sønderup Å er i forbindelse med anlægget af Plejlstrup kanalen og Rebstrup 

Fiskeri stærkt reguleret omkring dambruget, hvorfor vandløbsbunden ud for dambruget og umiddel-

bart opstrøms dambruget ikke er naturlig.  
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Oversigt der viser Plejlstrup kanalen, det nuværende forløb af Sønderup Å og det historiske forløb af 

Sønderup Å (høje målebordsblade). Tillige ses det skønnede omrids af det nedlagte stenbrud og hvor 

der er konstateret kunstige stenbanker i det nuværende åforløb. 

 

2.9 Naturligt fald for Sønderup Å 

Det naturlige fald for Sønderup Å omkring Rebstrup Fiskeri er vanskeligt at bestemme nøjagtigt. Dels 

er åen allerede tidligt reguleret og dels har der formodentlig været store lokale variationer i faldet. For 

at få en ide om det naturlige fald på strækningen er det gennemsnitlige fald bestemt over en strækning 

op- og nedstrøms Rebstrup Fiskeri, hvor det vurderes at åen ikke har været reguleret. Dette er vurderet 

ud fra, hvor der er sammenfald af det nuværende vandløbsforløb og det historiske forløb som ses af 

høje målebordsblade, hvor det vurderes at der er fast vandløbsbund. Bundkoter er fundet ud fra se-

neste opmåling af Sønderup Å af Orbicon i 2006 og vandløbslængden er målt som historisk forløb fra 

høje målebordsblade. 

Det naturlige fald for strækningen er estimeret til ca. 1,2 ‰, hvor det i dag er 1,5 ‰, som en følge af 

at flere slyng er rettet ud og strækningen dermed er blevet kortere. 

I forhold til opstemningshøjden ved stemmeværket, er stemmehøjden i forbindelse med anlægget af 

Plejlstrup Kanalen i 1874 angivet til 1¼ alen over almindelig sommervandstand, svarende til 78,5 cm. 

Niveauet kan antages at være en god indikator for opstemningshøjden ved stemmeværket, men er 

ikke en præcis angivelse, da vandløbet som omtalt er reguleret og dermed kunstigt anlagt ved stem-

meværket og dambruget. Hertil er der formodentligt siden foretaget en mindre nedregulering på dele 
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af vandløbet ud for og nedenfor Rebstrup Fiskeri, ligesom det antages at der er udlagt kunstige sten-

banker umiddelbart opstrøms stemmeværket. 

Den nuværende faunapassage/opstemning er konstrueret, så vandspejlet i åen ved indløbet til dam-

brugets nuværende fødekanal varierer mellem kote 16,90 og 16,95 m DNN ved stemmeværket, sva-

rende til kote 16,87-16,92 DVR90 i henhold til eksisterende projektbeskrivelse. 

 

2.10 Løsningsscenarier for sænkning af vandløbsbund 

Der er indledningsvist beregnet 3 mulige scenarier for fald på nyt stryg (fjernelse af stemmeværk/ek-

sisterende stryg). Scenarierne beregner koter for den fremtidige vandløbsbund og vandspejl.  

Scenarierne er vist i nedenstående figur og det valgte løsningsscenarie er afhængig af resultatet af den 

hydrologiske undersøgelse der er foretaget for at vurdere en eventuel indvirkning på grundvandsni-

veauet og hermed den beskyttede habitatnaturtype 7230”Rigkær” der findes umiddelbart opstrøms 

dambrugets stemmeværk.  

 

Længdeprofil af modelberegnet vandløbsbund og vandspejl for scenarie 1,2 og 3.  Det ses, at sænkning 

af vandspejl ved stemmeværk aftager forholdsvist hurtigt op gennem stuvezonen. 
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Beregningsforudsætninger 

For nærmere beskrivelse af scenarierne henvises til ”Notat_Rebstrup Fiskeri_alternativer”. Forudsæt-

ningerne for beregningerne ses her; 

Forudsætning Værdi Bemærkninger 

Modelberegning VASP  

Strækning hvor beregning 
er udført 

St.16.923,95 – st. 
17.889,05 

Strækningen starter umiddelbart opstrøms bro ved Reb-
strup Fiskeri til udløb af Blindbæk.  

Start af stryg (nedre ende) 
i alle scenarier  

st. 16.923,95/ kote 
15,050 m DVR90 

Nødvendigt af hensyn til dambrugets forsatte drift og 
for at hindre oversvømmelse. 

Fremtidig vandløbsbund Fast bund Der benyttes data for opmålt fast bund af grus/sten. 

Opland vandføringsstation 108 km2 Hydrometrisk målestation 10.15 Sønderup Å, Vegger 
Bro. 

Opland stemmeværk Reb-
strup Fiskeri 

85 km2 Opgjort fra vandløbsopland i GIS. 

Sommermiddelvandføring 
stemmeværk 

713 l/s Opgjort fra forundersøgelsesrapport, hydrometrisk må-
lestation 10.15 Sønderup Å, typografisk opland og areal-
specifik afstrømning på 8,3 l/s/km2 ved stemmeværket. 

Middelbredde (bund) 
Vandløb 

4,5 m Opgjort ud fra opmålinger af Limfjordsrådet/orbicon. 

Vandspejlskote (DVR90) 
ved stemmeværk  

16,944 m Ved beregning af sænkning af bund og vandspejl ved 
stemmeværk er taget udgangspunkt i beregnet som-
mermiddelafstrømning. 

Manningtal benyttet ved 
modellering 

12 Opgjort ud fra faglig rapport og som forundersøgelse: 
https://naturstyrelsen.dk/media/133482/tr49.pdf. 

 

Af nedenstående fremgår en række nøgletal for de tre scenarier; 

Sce-
narie 

Start 
st. (m) 

Startkote 
DVR90 (m) 

Slut 
st.(m) 

Slutkote 
DVR90 
(m) 

Fald stryg til 
knækpunkt 
(‰)  

Sænkning af 
bund ved stem-
meværk (m)* 

Sænkning af vand-
spejl ved stemme-
værk (m)* 

1 16.924 15,050 17.252 16,074 3,13 0,75 0,66 

2 16.924 15,050 17.364 16,043 2,26 0,95 0,86 

3 16.924 15,050 17.544 16,160 1,79 1,06 0,89 

De tre forskellige scenarier der er regnet på med forskellige nøgletal.  * Sænkning beregnet fra vand-

spejl (16,94).  

 

Det ses af scenarieberegningerne, at sænkning af vandspejl ved stemmeværk er signifikant størst i 

nærområdet til stemmeværket og aftager gradvist op gennem Sønderup Å indtil opstemningen, ikke 

påvirker vandspejlet mere. Stuvezonen er opgjort til 965 meter opstrøms stemmeværket ved sommer-

middelvandføring og er udbredt fra stemmeværket i st. 17.159 til st. 18.124.  

 

https://naturstyrelsen.dk/media/133482/tr49.pdf
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2.11 Hydrologisk undersøgelse 

Watson C har gennemført en hydrologisk undersøgelse af de tre scenarier for sænkning af faldet 

i Sønderup Å. Konklusionen er, at der ses en perifer sænkning af grundvandsspejlet i området 

yderst mod Sønderup Å. Størst sikkerhed for at de beskyttede rigkær ikke påvirkes fås ved gen-

nemførelse af scenarie ”2b”, hvor scenarie 2 kombineres med en afværgeforanstaltning ved af-

brydelse af dræn fra Karls tønde. 

Yderligere detaljer findes i Watsons C´s hydrologiske undersøgelse.  
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Beregning af sænkning af grundvandsspejlet på 3 og 5 cm, samt udbredelsen af stigning i grundvands-

trykket i det terrænnære sandlag. 
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2.12 Anbefalet løsningsscenarie 

 

Anbefalet løsning 

Ud fra den hydrologiske undersøgelse anbefales det at gennemføre ”scenarie 2” i kombination med 

en afværgeforanstaltning der afbryder drænet fra Karls Tønde (scenarie 2b). Med denne afværgefor-

anstaltning vil Rebild kommune være indstillet på at tillade at gennemføre projektet af hensyn til de 

beskyttede Rigkær.  

Gennemførelse af denne løsning vil genoprette den oprindelige og meget varierede vandløbsbund i 

stuvezonen, ligesom der opnås et mere naturligt fald ud for dambruget. Løsningen indebærer fjernelse 

af den kunstige vandløbsbund, der er placeret opstrøms dambrugets stemmeværk omkring statio-

nerne med top i station 17.202- og 17.251, beliggende henholdsvis ca. 43 og 92 meter opstrøms stem-

meværket.  

Vandspejlssænkningen ved scenarie 2 på 86 cm svarer også niveaumæssigt til den historiske angivelse 

af opstemningshøjden ved stemmeværket på 78,5 cm. 

Scenarie 2 har et gennemsnitligt fald på 2,26 ‰, hvilket svarer godt til DTU Aqua´s anbefalinger for 

anlæg af gydebanker. Scenariet kan forventes at give gode betingelser for genetablering af vandløbs-

fauna tilknyttet strømmende vand, ligesom den vil sikre faunapassage. 

 

Brinksikring og sandopgravning 

Gennemførelse af projektet (scenarie 2b) gør det nødvendigt at brinksikre og grave sand op, så erosion 

og sandtransport i Sønderup Å i forbindelse med projektet reduceres. Nedenstående figur viser ter-

rænhøjden i projektområdet beregnet ud fra højdemodellen. 
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Vandløbsbund og vandspejl samt brinker på højre og venstre side af Sønderup Å i projektområdet. Mør-

kegrøn viser brink på dambrugsside. Den projekterede vandløbsbund (scenarie 2) ses med lysegrøn, 

mens vandspejlet ses med blå. 

 

Ud for dambruget er brinksikring kun relevant fra stemmeværket (st. 17.159) ned til punktet (st. 

17.050) og alene på dambrugssiden, da forholdene nedstrøms forbliver som hidtil. I forvejen har dam-

bruget etableret en spuns ved indløb/stemmeværk og ca. 15 meter nedstrøms for at hindre erosion. 

Strækningen er delvist sikret med kampesten i forvejen. 

Sønderup Å har ud for dambruget - på dambrugssiden - et anlæg skønnet til ca. 1:1, nogle steder fla-

dere og terrænet ligger her ca. 1,70 meter over projekteret vandløbsbund. På modsatte side varierer 

terrænet fra vandspejl til flere meter over. Jorden består på dambrugssiden antageligt af jord, sand, 

grus og sten. På modsatte side består jorden formodentligt at tørv, sand, grus og ler. 

For at undgå erosion af brinker efter sænkning af vandløbsbunden, bør dambrugssiden brinksikres for 

at sikre dambruget mod erosion på st. 17.159-17.050, dvs. 109 meter. Lagtykkelsen bør være ca. 1 

meter uden på eksisterende brink-faskinesætning, hvor åen dermed trækkes ud. Stenlaget på de øvrige 

strækninger bør være ca. 0,40 m. Af hensyn til naturinteresser brinksikres den modsatte bred ikke.  

Brinksikringen bør etableres ud i Sønderup Å, med et anlæg der ikke overstiger (stejlere) det eksiste-

rende på stedet.  
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For yderligere at sikre mod erosion af dambruget bør to stryg oprenses og reetableres, hvor vandløbet 

i dag er indsnævret med flere meter grundet sandaflejringer. Indsnævringen ses tydeligt på luftfotos. 

Der er tale om et stryg ved det nuværende stemmeværk (st. 17.178-17.153) og fra st. 17.133-17.110. 

Etablering af en ø på det øverste stryg vil yderligere bryde den kraftige strøm ind mod dambruget og 

genskabe en af de mange øer, der naturligt har været på strækningen før regulering af vandløbet.  

Fra stemmeværket og opstrøms er det kun nødvendigt at brinksikre (herunder afgrave brinker) en be-

grænset strækning i Sønderup Å. Det ses, at afstanden fra brinkerne til vandspejl ikke øges signifikant 

ved sænkningen opstrøms st. 17.450. På den relativt upåvirkede strækning opstrøms st. 17.450 til st. 

17.900 er brinkhøjden ca. 0,5 m over vandspejlet på begge sider af Sønderup Å. På strækningen nær-

mest stemmeværket fra st. 17.450-17.159 øges brinkhøjden på dambrugssiden efter sænkning til pro-

jekteret vandspejl med ca. 0,5 m, så højden af brinken kommer op på ca. 1,00 m, med variationer fra 

0,75-1,25. På vestsiden er brinkhøjden til vandspejl kun ca. 0,80 m. Formodentligt skyldes forskellen i 

terrænhøjde tidligere udført jordarbejde på dambrugssiden.  

Ud fra undersøgelser udført af Watson C vurderes det, at brinkerne opstrøms dambrugets stemme-

værk overvejende består af tørv og mellemkornet sand med lidt ler og småsten.  

 

Jordprøve nr. 1 og 4 og ligger vandløbsnært og umiddelbart ovenfor stemmeværket (Watson C hydro-

logisk undersøgelse i Sønderup Å 2020). 

 

Faskinesætningen ved dambruget går fra stemmeværket op til dambrugets indløbskanal, hvor der er 

et meget kraftigt sving. 

Sænkningen af Sønderup Å vil medføre, at der efterlades ca. 1 meter høje brinker med et næsten lodret 

anlæg med eroderbare brinker ved en højere strømhastighed. Såfremt der er tale om brinker med 
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meget grus eller tørv reduceres erosionen. Specielt ud for dambruget vil der være betydelig risiko for, 

at Sønderup Å vil erodere ind mod dambruget og den eksisterende spuns. Med henblik på at nedsætte 

erosion foreslås følgende tiltag på strækningen: 

• Sønderup Å flyttes ved det nuværende indløb ca. 1 m væk fra spunsvæggen, hvor der i dag findes 
en bred overløbskant ved stemmeværket, så den eksisterende spuns beskyttes. Dette gøres med 
store sten i anlæg 1:1 op til terræn fra st. 17.180-17.145 m. 

• Brinker på dambrugssiden sikres med store sten fra st. 17.145-17.050 med anlæg 1:1.  

• Brinker på dambrugssiden opstrøms stemmeværket afgraves med anlæg 1:1,5 fra st. 17.270-17.180 
m (90 meter), umiddelbart omkring indløbet og sikres mod erosion. Specielt gammelt indløb mod 
dambruget er vigtigt at brinksikre. 

• Brinker på Vesthimmerlands siden afgraves ikke pga. ringe køreforhold, beskyttelse og lavere brink-
højde, da terrænet ligger lavere. 

 

I forhold til at begrænse sandtransporten i Sønderup Å bør strækningen opstrøms stemmeværket fra 

st. 17.364-17.159 opgraves for sand og sænkningen af stemmeværket bør foregå i etaper så der kan 

graves sand op i to midlertidige sandfang, der tømmes under anlægsarbejdet. Det skønnes, at der på 

denne strækning alene ligger ca. 170 m3 sand herunder også naturlige forekomster, og dertil skal læg-

ges sten og grus. Opgravede materialer forudsættes, af hensyn til naturbeskyttelsen i området, bort-

kørt, hvis det ikke kan genanvendes i forbindelse med anlægsarbejdet.   

Ud over sand skal også sten og grus indlejret i det nuværende stryg bortkøres, i det omfang det ikke 

kan genanvendes på stedet. 

Ved dambrugets nuværende indløb er placeret nogle balker, der gør at overfladevandet ikke 

afstrømmer naturligt over rigkæret ned mod åen, men forbliver stillestående og påvirker natur-

tilstanden i den beskyttede naturtype. Balkerne er formodentligt tilført opgravet materiale, da 

balkerne ikke harmonerer med områdets geomorfologi. 

For at kunne opnå dispensation fra naturbeskyttelsesloven til projektet, er det en forudsætning 

at balkerne fra st. 17.170-17.200 fjernes som en afværgeforanstaltning.    

Tykkelsen af balken varierer fra ca. 0,2-0,7 meter og arealet, der skal graves, er vurderet til 228 

m2.  Det vurderes at der skal afgraves; 228x0,45= 103 m3. 

Vandløbsstation Bredde af balke (m) Lagtykkelse af balke (m) 

17.170 10 0,70 

17.180 10 0,20 

17.190 2 0,20 
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2.12 Dambrugsteknisk beskrivelse af pumpeløsning 

Løsningsmodellen (scenarie 2b) forudsætter, at Rebstrup Fiskeri flytter sit nuværende vandindtag ned 

til afløbet, hvor der etableres et nyt vandindtag og der etableres en pumpeløsning. En del af hervæ-

rende detailprojektering har været at beskrive denne løsning og der henvises til den dambrugstekniske 

beskrivelse for flere detaljer. 

Anlægsarbejdet i forbindelse med vandløbsprojektet skal koordineres nøje med anlægsarbejdet på 

dambruget.  
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Grovskitse af projekteret ny-indretning af dambruget, hvor indløbet flyttes ned til afløbet og der etab-

leres nyt vandindtag her via pumpeløsning. Detaljer ses af projektbeskrivelse for dambruget udarbejdet 

af Svend Poulsen A/S. 
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3 DETAILPROJEKTERING OG OPGAVEBESKRIVELSE 

 

Detailprojekteringen tager afsæt i en forundersøgelse fra 2014, hvor lodsejerholdninger er undersøgt 

sammen med tekniske muligheder og planmæssige forhold. Siden forundersøgelsen har forudsætnin-

gerne i projektet ændret sig på adskillige punkter, idet der har været nogle bindinger, der har skullet 

tages hensyn til.    

I det følgende beskrives detailprojekteringen med baggrund i de anlægstiltag, der er skitseret i forun-

dersøgelsen med senere tilpasninger beskrevet i herværende detailprojektering. Sønderup Å forbliver 

i det nuværende vandløbsforløb. 

Beskrivelsen er opdelt i:  3.1 Forberedende arbejde, 3.2 Anlægsarbejde og 3.3 Afsluttende arbejde. 

 

3.1 Forberedende arbejde 

Af nedenstående ses en oversigt over tiltag i det forberedende arbejde. 

Ydelser: 

• Førregistrering, lodsejeraftaler og fotodokumentation 

• Desinficering af udstyr 

• Kørselsvej  

• Etablering af arbejdsområde 

• Graveforespørgsel 

Materialer: Ingen 

 

3.1.1 Forberedende arbejde - Førregistrering, lodsejeraftaler og fotodokumentation 

Ydelser: Entreprenøren skal afsætte tid til at fotodokumentere arbejdsområdets tilstand og koordinere 

tidspunkt for gennemførsel med lodsejere. Det er særlig vigtigt at arbejdet altid koordineres med an-

lægsarbejdet, der foretages på dambruget, samt med dambrugets fiskemester for at sikre stabil drift 

af dambruget og undgå produktionstab. Færdsel på dambrugets areal skal altid aftales med dambru-

gets fiskermester. 

 

Materialer: ingen 
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3.1.2 Forberedende arbejde - Desinficering 

Af hensyn til risiko for smitte med fiskesygdomme skal der foretages desinfektion af alle redskaber og 

materiel, herunder gummistøvler/waders efter godkendt desinfektionsprocedure og -middel. Dette 

skal foretages løbende under anlægsarbejdet, såfremt udstyr og lignende benyttes i andre vandløb. 

 

Materialer: ingen 

 

 

3.1.3 Forberedende arbejde - Kørselsvej 

Ydelse: Tilkørselsadressen er Rebstrupvej 5, 9541 Suldrup. Mulige adgangsveje ses af nedenstående 

kort og er begrænsede af hensyn til naturbeskyttelse, skrænter, vådområder, samt bæreevne af bro 

over Sønderup Å.  

 

Specielt området opstrøms stemmeværket langs åen er meget vådt med flere kildevæld. Opstrøms det 

nuværende vandindtag må der kun køres på østsiden af åen.   

 

Det forudsættes at køretøjer ikke krydser broen over Sønderup Å ved dambruget med henblik på at 

udgå belastning af denne. Da der ikke findes og ikke er mulighed for at etablere en vendeplads på 

stedet betyder det, at der vil skulle bakkes til projektområdet i forbindelse med til- og bortkørsel af 

jord sten m.v. 

 

Kørsel på dambrugets areal er ikke mulig, da brinken kan kollapse og der er tekniske anlæg nedgravet. 

Entreprenøren skal afsætte tid til at koordinere kørsel/adgangsveje, samt nedtagning og opsætning af 

elhegn med lodsejere. Ved tilkørsel fra øst over mark er det vigtigt, at entreprenøren sikrer at der kun 

køres i etablerede kørespor. 

 

Det vil sandsynligvis være nødvendigt at en del af arbejdet skal udføres med kørsel i Sønderup Å mens 

denne er fuldt vandførende da vandet ikke kan ledes uden om.    

 

Der forudsættes anvendt køreplader på arealerne ned mod åen af hensyn til naturbeskyttelse. Der skal 

tilstræbes, at der kommer så få strukturskader på de beskyttede arealer som overhovedet muligt. Her-

til kan også forventes udlagt køreplader på dele af adgangsvejen Rebstrupvej for at forebygge slid.  

Krydsning af vandløbet ved dambrugets stemmeværk kan ske ved opsætning af midlertidig bro. 

 

Materialer: ingen 
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3.1.4 Forberedende arbejde - Etablering af arbejdsområde 

Ydelse: Der skal tages hensyn til dyr på marker og der er opsat elhegn på begge sider af Sønderup Å. 

Hegnet skal tages ned og genopsættes og/eller området skal frahegnes i forbindelse med anlægsarbej-

det.  

 

Oplagsområde til materiel, udstyr og materialer ses af nedenstående kort. Køreplader og eller geonet 

er nødvendige på arealerne ned mod åen af hensyn til naturbeskyttelse. Anlægsarbejdet bør i videst 

muligt omfang udføres i perioder, hvor der er tørt for at undgå køreskader men vil være afhængig af 

dambrugets produktionsplan.   

 

Entreprenøren skal afsætte tid til at koordinere adgang til områderne og håndtering af hegn med lods-

ejerne. 

 

Materialer: ingen 

 

  
Oversigt over kørselsveje (røde streger) og oplagspladser (gult skraveret) i projektområdet. Arealerne 

omkring Sønderup Å er beskyttede og våde - der skal derfor køres med køreplader. Kørsel på adgangs-

vej fra øst skal foregå i kørespor. 
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3.1.5 Forberedende arbejde - Graveforespørgsel 

Ydelse: Tekniske anlæg og installationer i projektområdet skal respekteres og må ikke beskadiges i for-

bindelse med projektet. Der er foretaget en LER-forespørgsel i forundersøgelsen, som viser at der ikke 

er tekniske installationer i eller nær projektområdet. Internt på dambruget findes imidlertid mange 

tekniske installationer: ledninger, pumper, rør, boringer, vandindtag og udløb m.v. Entreprenøren skal 

altid foretage en graveforespørgsel i LER.DK inden igangsætning af gravearbejde. 

Hvis entreprenøren gør skade på tekniske anlæg eller installationer, skal tilsynet og lodsejer kontaktes 

omgående. 

Der skal tages specielt hensyn til dambrugets produktionsforhold i anlægsarbejdet, hvilket medfører 

at anlægsarbejdet skal koordineres tæt med dambruget, så der ikke opstår produktionstab. 

 

Materialer: ingen 
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3.2 Anlægsarbejde 

 

3.2.1 Anlægsarbejde - oversigt 

Af nedenstående ses en oversigt over tiltag i anlægsarbejdet. 

• Jordarbejde: 

o Sænkning af vandløbsbund 

o Afgravning af brinker 

o Etablering/tømning af midlertidigt sandfang 

o Etablering af bredt/lavt gydestryg 

o Etapevis sænkning af stemmeværk 

o Etablering af ø ved stryg 

o Afbrydning af dræn op mod Karls tønde 

o Bortkørsel af overskudsjord 

• Stenarbejde: 

o Udlæg af grus 

o Udlæg af sten 

o Brinksikring 

• Diverse arbejde: 

o Fjernelse af eksisterende stemmeværk/bygværk i Sønderup Å. 

o Etablering af midlertidig pumpe til dambrugets vandforsyning 

o Rydning 

o Byggemøder 

o Procedure 

 

 

Af nedenstående ses tiltag i anlægsarbejdet i oversigtsform. 
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Oversigt over de vigtigste anlægsarbejder i projektområdet med stationering. 
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Anlægsarbejde i projektområdet omkring og opstrøms stemmeværket i Sønderup Å.  

 



   

 

Side | 34 

 

 
Anlægsarbejde i projektområdet omkring stemmeværket i Sønderup Å. Balk-afgravning ses af 

særskilt figur 

 

Oprensning af bredt gy-

destryg (grøn skraveret) 
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Anlægsarbejde der viser balk der skal afgraves og fjernes i projektområdet omkring stemmevær-

ket i Sønderup Å. Afgravningen sker under tilsyn af hensyn til rigkær. 
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Længdeprofil med vigtige dele af anlægsarbejdet. Signatur: projekteret vandløbsbund (grøn), projek-

teret vandspejl ved sommermiddelvandføring (blå fuldt optrukken), eksisterende vandløbsbund – (ly-

serød) og bund af grus/sten (sort) og eksisterende vandspejl (stiplet blå). Brinksikring og bearbejdning 

er ikke vist. Hvor vandløbsbunden restaureres, etableres en høl-stryg struktur omkring det projekterede 

forløb. 

 

Station Beskrivelse Opmålt bundkote 
(m) 

Projekteret bund-
kote (m) 

17364 Start projektområde (os) 16,21 16,04 

17270  16,00 15,83 

17250  16,05 15,78 

17180 Stryg A start 16,02 15,63 

17159 Eksisterende stemmeværk nedstrøms side 16,33 15,58 

17153 Stryg A slut 16,26 15,57 

17133 Stryg B start 16,01 15,52 

17110 Stryg B slut 15,83 15,47 

17026  15,08 15,28 

17024 Slut projektområde 15,05 15,05 

17019 Bro Rebstrupvej (opstrøms side)   

Oversigt over projekteret stationering og bundkote DVR90 som der kan pejles efter i anlægsarbejdet. 
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3.2.2 Jordarbejde - opsummering 

Ydelse: 

Jordarbejde Skønnet håndtering m3  

Afblænding af nuværende vandindtag til dambrug (indeholdt i andre 
poster) 

0 

Sænkning af vandløbsbund (st. 17.270-16.924) og fjerne sandaflejrin-
ger (st.17.270-17.180) 

1.152 

Afgravning af brinker (st. 17.270-17.180) og balk 254 

Etablering/tømning af midlertidigt sandfang (st. 17.200-17.180 og st. 
16.964-16.924), samt tømning af sandfanget ved dambrugets nye ind-
løb 

1.421 

Etablering af bredt/lavt gydestryg (st.17.178-17.153 og 17.133-17.110) 191 

Etapevis sænkning af stemmeværk 20 

Etablering af ø ved stryg (st.17.177-17.173) 10 

Afbrydning af dræn op mod Karls tønde 20 

Samlet 3.069 

Bortkørsel af overskudsjord 2.827 

*Overblik over jordarbejde. Ved bortkørsel er er fratrukket genbrug af materialer. Overskudsjord består 

af flere substrattyper. 

 

Materialer: ingen 

3.2.3 Afblænding af nuværende vandindtag til dambrug 

Ydelse: Det nuværende vandindtag afblændes og brinksikres forsvarligt mod erosion med sten, sand 

og jord, så der ikke løber vand ind på dambruget inden anlægsarbejdet påbegyndes. Posten er dækket 

ind under det øvrige anlægsarbejde og beskrives derfor ikke nærmere her.  

Det er vigtigt, at den midlertidige pumpeløsning etableres inden vandindtaget afbrydes og dette skal 

koordineres med dambrugets fiskemester. 

Materialer: ingen 

 

3.2.4 Jordarbejde - Sænkning af vandløbsbund 

Ydelse: På st. 17.270-16.924 sænkes vandløbsbunden til projekteret bund (gennemsnitligt fald 2,26 ‰) 

ved fjernelse af sten, grus og sand, dels i eksisterende forløb ud for dambruget og dels opstrøms stem-

meværket. Vandløbet etableres med en middelbredde ved overfladen på 5,9 meter (sommermiddel-

vandføring), varierende fra 5,3-6,1 meter. Bundbredden skal som minimum være 4,5 meter. Vandløbet 

graves yderligere bredere ved etablering af to stryg (se afsnit 3.2.7).  
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Fra st. 17.240-16.924 sænkes vandløbsbunden yderligere 30 cm under projekteret bund og hæves igen 

til projekteret bund ± 20 cm med gydegrus og sten (se stenarbejde), så der opnås en høl-stryg struktur. 

Faldet i Sønderup Å skal på hele projektstrækningen i gennemsnit være 2,26 ‰. Faldet må ikke over-

stige 5 ‰. Der henvises til tabel med bundkoter. 

I første omgang sænkes strækningen ovenfor dambrugets stemmeværk (st. 17.270-17.180) kun til pro-

jekteret bund. Efter sænkning af vandspejlet ved stemmeværket opgraves strækningen fra st. 17.240-

17.924) yderligere ned til 30 cm under projekteret bund. Ny-aflejret sand der er kommer driftende 

længere opstrøms fra, afgraves også. Det skønnes af der ny-aflejres ca. 20 cm sand på hele strækningen 

(st. 17.270-17.180). På strækningen fra st. 17.270-17.153 graves til den gennemsnitlige vandløbs-

bredde ca. 5,9 meter uden øverste del af stryget. 

Det vurderes, at der på strækningen, fra st. 17.270-17.924, skal opgraves 1.152 m3 materialer inklusiv-

sikkerhedsfaktor på bredden x 1,20. 

Skrånende anlæg anlægges i siderne og så vidt muligt fladere end 1:1,5. 

Materialer: ingen 

 

3.2.5 Jordarbejde - Afgravning af brinker 

Ydelse: Brinkerne afgraves på dambrugssiden på en 90 meter lang strækning fra station 17.270-17.180. 

Anlægget på brinkerne etableres i 1:1,5, dvs. en op og 1,5 hen. Brinken afgraves så den får en naturlig 

variation og skal derfor ikke graves jævnt. 

Balken ved åen, vist i tidligere figur afsnit 3.2.1, afgraves fra st. 17.170-17.200, så der efterføl-
gende ikke er en balk mellem åen og baglandet. da det skal være muligt for vandet fra rigkærene 
at løbe diffust ud i åen. Det afgravede materiale fra balken fjernes. 
 

Det vurderes, at der skal opgraves 254 m3 jord.  

Materialer: ingen 

 

3.2.6 Jordarbejde – Etablering/tømning af midlertidigt sandfang 

Ydelse: I st. 17.200-17.180 (opstrøms dambrugets eksisterende indløb) etableres et midlertidigt sand-

fang på ca. 20 meter.  Efter hver sænkning af vandspejlet ved stemmeværket (se afsnit herom) afgraves 

aflejret sand, der bundfælder sig i det dybere vand foran starten af det nuværende stryg/stemmeværk. 

I st. 16.964-16.924 (opstrøms bro Rebstrupvej) etableres et midlertidigt sandfang på 40 meter, hvor 

vandløbet graves ca. 0,50 meter dybere end den nuværende bund og 1 meter bredere på modsatte 
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side af dambruget. Sandfanget er placeret på en strækning hvor sandet også i dag bundfældes. Der må 

ikke graves dybere af hensyn til fundering af dambrugets brink.  

Ved dambrugets nye indløb opgraves (tømmes) sandfanget i projektperioden. 

Sandfangene tømmes med passende mellemrum, efter aftale med Rebild Kommune og dambrugets 

fiskemester, inden for projektets rammer. Det vurderes dagligt om der er behov for opgravning. 

Det vurderes, at der skal opgraves 1.421 m3 til etablering og løbende opgravning. 

Materialer: ingen 

 

3.2.7 Jordarbejde - Etablering af bredt/lavt gydestryg 

Ydelse: Vandløbet oprenses og der etableres to brede og lave gydestryg. En del af dette arbejde er 

allerede indkalkuleret i afsnittet ”Sænkning af vandløbsbund”. Faldet må være maksimalt 5 ‰. 

Fra st. 17.178-17.153 (ved nuværende indløb) ”oprenses” vandløbet i fuld bredde og der etableres et 

bredt og lavt gydestryg. Stryget etableres med en gennemsnitsbredde på 8,8 meter, varierende fra ca. 

6-13 meter og placeres og udgraves som angivet på plan.  

Fra st. 17.133-17.110 ”oprenses” vandløbet og der etableres et bredt og lavt gydestryg. Stryget varie-

res fra ca. 5-6 meter i bredde og placeres og udgraves som angivet på plan.   

Det vurderes, at der skal håndteres yderligere 191 m3 jord, bestående af vandløbsbund. 

Materialer: ingen 

 

3.2.8 Jordarbejde - Etapevis sænkning af stemmeværk 

Der foretages en etapevis sænkning af det eksisterende stryg, så erosion og sandtransport modvirkes. 

Der efterlades ca. 10 meter af den eksisterende opstemning, som udover selve fundamentet, primært 

består af sten og småsten, som vil fungere som et midlertidigt fundament ved den etapevise sænkning. 

I forbindelse med håndteringen af den etapevise sænkning regnes med ekstra håndtering af sten og 

lignende til sikring for at modvirke kollaps. 

Vandspejlet ved opstemningen sænkes ved opstemningen i 3-4 etaper á 20-30 cm ned til 86 cm, som 

er projekteret bund i station 17.159 ved stemmeværket. Sænkningen påbegyndes først efter aftale 

med kommunens tilsynsførende og med accept fra dambrugets fiskemester. Efter hver sænkning af-

ventes at opstrøms liggende sand drifter nedstrøms til området opstrøms starten af det nuværende 

stryg, hvorefter det opgraves, jævnfør anvisning under afsnittet ”Etablering/tømning af midlertidigt 

sandfang”. 

Der vurderes, at der skal håndteres 20 m3 sten til denne ekstra sikring.  
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Materialer: ingen 

 

3.2.9 Jordarbejde - Etablering af ø ved stryg 

Ydelse: Der etableres en mindre ø på 1,5x4,0 meter ved stryg umiddelbart opstrøms dambrugets nu-

værende stemmeværk i st. 17.177-17.173. Øen anlægges så vandstrømmen går mod øen, så hoved-

strømmen fortrinsvist ledes væk fra dambrugssiden, for at mindske erosion mod dambruget. 

Øen etableres med store sten iblandet knytnævesten iblandet lidt sand og dækkes med sand. Øen skal 

ligge 20-30 cm over vandspejlet i en normal situation. Vandet vil dermed under større afstrømninger 

kunne oversvømme øen, så der gives plads til mere vand. Der anvendes sten og sandmaterialer opgra-

vet fra eksisterende stryg. 

Der vurderes, at der skal håndteres 10 m3 materialer til denne opgave.  

Materialer: ingen 

 

3.2.10 Jordarbejde - Afbrydning af dræn op mod Karls tønde 

Drænet fra Karls tønde afbrydes så der er ca. er 15 meter mellem hvert sted, der foretages afbrydning. 

Forventeligt vil der være tale om at drænet afbrydes minimum 7 gange op til Karls Tønde. Der graves 

ned i ca. 1-1,5 meters dybde formodentligt dybere ved samlebrønden ved dambrugets fødekanal. Den 

nøjagtige placering af Karls tønde kendes ikke.  

Der graves ned til drænet, hvorefter drænet nedknuses og jorden tildækkes forsigtigt igen.   

Samlebrønden ved dambruget opfyldes med overskudsjord fra vandløbet, hvorefter jorden udjævnes. 

Er der ved Karls tønde en brøndsætning, fjernes låget helt og det nedknuses sammen med øverste 

brøndring nede i brønden, hvorefter den fyldes med grusmateriale i overskud fra vandløbet. Området 

tildækkes forsigtigt til sidst. Rør og lignende materialer fjernes fra stedet. 

Alt arbejdet begyndes nedefra og videre i opstrøms retning mod Karls Tønde (fra nord mod syd), så 

der kan arbejdes og køres relativt tørt. 

Rebild Kommune, center for Natur og Miljø og Aalborg Museum skal adviseres med én uges varsel før 

arbejdet med dræn til Karls Tønde påbegyndes. 

Der skønnes, at der skal håndteres ca. 20 m3 jord til dette arbejde.  
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Anlægsarbejde i ved ”Karls tønde”. Placering af Karls tønde efter høje målebordsblade – den nøjagtige 

placering kendes ikke. 

Materialer: ingen 

 

3.2.11 Jordarbejde - Bortkørsel af overskudsjord 

Ydelse: Opgravet overskudsjord fra anlægsarbejdet skal bortkøres fra området. Overskudsjord 

består af ler, tørv, sand, grus og sten m.v. Der kan regnes med, at der vil være en del grus og 

stenmaterialer i overskud fra nedbrydningen af det eksisterende stryg. Disse materialer forud-

sættes genanvendt i anlægsarbejdet i videst mulige omfang og skal derfor ikke køres bort.  

Entreprenøren skal selv i god tid inden arbejdets udførelse lave aftaler om, hvor overskudsjord 

(sand, jord, sten, grus, tørv o.l.) udbringes eller bortskaffes/afhændes. 

Det vurderes, at der skal bortkøres 2.827 m3 ren jord af diverse substrattyper af det opgravede.  

Heraf skal 296 m3 benyttes til at udjævne terræn internt på dambruget og 2.531 m3 køres helt 

bort. 
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Materialer: Ingen 

 

3.2.12 Stenarbejde – Udlæg af grus 

Ydelse: Der udlægges et 30 cm lag gydegrus på 316 meter af Sønderup Å fra st. 17.240-16.924 i fuld 

vandløbsbredde, regnet som 5,9 m + 20 % sikkerhedsfaktor. Vandløbsbunden varieres fra projekteret 

bund ± 20 cm, så der opnås en høl-stryg struktur på strækningen. Arbejdet inkluderer tildækning af det 

midlertidig etablerede sandfang. Faldet må maksimalt være 5 ‰. 

Projekteret vandløbsbund ses af tabel i afsnit 3.2.1. Vandløbsbunden af gydegrus etableres i 

projekteret bund ± 20 cm, så der opnås en høl-stryg struktur i et ujævnt lag. Det vurderes, at der 

skal udlægges 839 m3 gydegrus. 

Specifikation for det udlagte grus ses under materialer. 

 Materialer: 

Materiale Specifikation Mængde (inkl. sikkerhedsfaktor 1,25) 

Grus 75 % nødder (16-32 mm) 
25 % singels (32-64 mm) 

839 m3 

Oversigt over materialer til brug for projektet. Ved mængden af grus regnes der med en sikkerheds-

faktor på 1,25, da der erfaringsmæssigt bruges mere end beregnet. Grus skal være blandet homogent 

og skal afspejle det naturlige flintindhold i området. Flint må ikke være skarpkantet og må ikke være 

nedknust. 

 

3.2.13 Stenarbejde – Udlæg af sten 

Ydelse: Der udlægges sten på 316 meter af Sønderup Å fra st. 17.240-16.924. Disse sten skal være helt 

under vandspejlet ved normal vandføring. I Sønderup Å fra st. 17.364-17.240 udlægges ingen sten ud 

over de sten- og grusforekomster, der findes naturligt på strækningen.  

Ved udlæg af sten placeres disse tilfældigt og spredt på hele strækningen, dog skal altid sikres, at gy-

deområder på 5-15 m2 holdes helt rene for sten, så gydeområderne kan anvendes af gydende fisk. 

Specielt renholdes områder op til fordybninger, da gydning af ørred og andre arter ofte finder sted her. 

Der udlægges en sten pr. 2 m2 i gennemsnit og der udlægges enkelte spredte store kampesten der 

rager op over vandspejlet. 

Det vurderes, at der skal udlægges 932 stk. sten, som genbruges fra eksisterende stryg, svarende 

til, at der skal håndteres ca. 13 m3 sten. 
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Materialer: 

Materiale Specifikation Mængde  

Sten - skjul til fisk/smådyr 932 skjulesten ved 1 pr.2 m2 (20-70 cm) 
fra eksisterende stryg 

0 m3 

 

3.2.14 Stenarbejde - Brinksikring 

Ydelse: Der brinksikres op mod dambruget og dambrugets indløb afbrydes. 

Brinksikringen foretages med større sten fra eksisterende stryg, hvor stenstørrelsen er opgjort 

til dels 6-50 cm, dels kampesten af forskellig størrelse. Kampestenene lægges yderst. Brinksik-

ringen udføres fra projekteret vandløbsbund til 50 cm over projekteret vandstand ved sommer-

middelvandføring i anlæg 1:1 eller fladere. 

Fra station 17.180-17.145 brinksikres området omkring dambrugets nuværende indløb. Brink-

sikringen rykkes i gennemsnit 1 meter væk fra dambruget og gøres tykkest, hvor der allerede er 

etableret en faskinesætning (dækket med sten/jord) ud for det eksisterende stemmeværk. An-

læg udføres i forholdet 1:1. 

Fra st. 17.145-17.050 brinksikres området omkring dambrugets nuværende indløb. Brinksikrin-

gen etableres i et lag på i gennemsnit ca. 0,4 meter væk fra dambruget og i anlæg 1:1 eller 1:1,5. 

Det vurderes, at der skal brinksikres med sten, som genbruges fra eksisterende stryg, svarende 

til at der skal håndteres ca.  96 m3 sten. 

 Fra st. 17.180-17.145 på dambrugssiden tilføres jord ovenpå brinksikringen som udjævnes i ter-

ræn. Øverst lægges tørvemåtter fra nærområdet (Balker). Der skal tages hensyn til fjernelse af 

balker og afstrømning fra rigkær. Denne post er inkluderet i afsnit ”3.2.11 Jordarbejde - Bortkør-

sel af overskudsjord”. 

Materialer:  

Materiale Specifikation Mængde  

Sten til brinksikring 96 m3 fra eksisterende stryg 0 m3 

 

3.2.15 Diverse arbejde - Fjernelse af eksisterende stemmeværk/bygværk i Sønderup Å 

Ydelse: Eksisterende stemmeværk fjernes og bortkøres. Stemmeværket er 20 meter langt og 

består af lodretsatte svinerygsplanker ned i ca. 3 meters dybde, dertil er der en konstruktion af 

u-jern. 

Materialer: ingen 
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3.2.16 Diverse arbejde – Etablering af midlertidig pumpe til dambrugets vandforsyning 

Ydelse: Der opsættes og monteres en midlertidig pumpe der skal opretholde forsyningen af frisk 

vand til dambruget under anlægsarbejdet i vandløbet. Dette sikrer dambrugets normale produk-

tion ved anlægsarbejdet i vandløbet. 

Opstart og slukning af pumpe skal altid nøje koordineres med dambrugets fiskemester, som skal 

give accept af begge dele, så der ikke opstår produktionsproblemer på dambruget. 

Vandet pumpes (indtages) fra et punkt opstrøms gravearbejdet, så der er sikkerhed for at der 

indtages helt friskt vand. Vandet pumpes til dambrugets fødekanal. Det er vigtigt at pumpen 

ikke influeres af gravearbejdet. Her skal regnes med en pumpelængde på ca. 150 meter. 

Når gravearbejdet eller andet anlægsarbejde i vandløbet ikke udføres, indtager dambruget vand 

fra dambrugets nye indløb (pumpe) og den midlertidige pumpe kan slukkes. Slukning af pumpen 

skal hver gang accepteres af fiskemesteren og der skal påregnes tid til, at der igen løber ”klart” 

vand i åen, uden opgravet materiale, ved dambrugets nye vandindtag. 

Opsætning, arbejde med og løbende pasning/rengøring af midlertidig pumpe foretages af en-

treprenøren i vandløbsprojektet.   

Entreprenøren i vandløbsprojektet har ansvaret for at pumpen, til enhver tid, fungerer under 

anlægsarbejdet i vandløbet og skal sætte en mand til at rense denne, så vandføringen altid op-

retholdes til dambruget. Ved sænkning af vandstanden i åen skal sikres, at pumpen ikke tørlæg-

ges.  

Entreprenøren har pligt til at oplyse både fiskemester og kommunen om eventuelle driftsstop 

straks. I sådanne tilfælde stoppes gravearbejde øjeblikkeligt og kan ikke genoptages før der er 

fundet en løsning, som fiskemesteren siger god for.  

Dambrugets fiskemester opsætter en overvågningsalarm for vandstanden i fødekanalen, så 

eventuelle uheld kan opdages. 

Går vandstandsalarmen eller orienteres fiskemesteren om driftsstop af pumpe, igangsætter fi-

skemesteren den nye pumpe på dambruget øjeblikkeligt. 

Vandindtaget i fødekanalen lukkes inden gravearbejdet opstrøms går i gang. 

 

Materialer: 
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Materiale Specifikation Mængde 

Midlertidig pumpe, diesel 
eller strøm til el-generator, 
inkl. slanger/rør, sugekurv 
indløb, diverse materiel, 
brændstofforbrug 

Pumpeløsningen skal altid 
give minimum 100 l/s 
vand ved dambrugets fø-
dekanal.  
 
Samlinger skal være tætte 
og der skal tages højde 
for tryktab i valgt løsning. 
 
Pumpen påmonteres en 
solid sugekurv og opstil-
les, så  sand, pinde og 
grøde o.l. ikke suges ind i 
pumpen og hindrer til-
strækkeligt vand til dam-
bruget.   
 
El til el-generator eller 
diesel til dieselmotor 

En eller flere pumper der giver den 
nødvendige ydelse og driftssikkerhed.  
Skønnet anlægsarbejde 1 mdr. Der 
kræves en overkapacitet på pumpen, 
så der tages højde for tryk- og vand-
tab i rørledningerne. Pumpekapacite-
ten skal dermed være ca. 150-200 l/s. 
 
Ca. 150 meter rør (ca. 400 mm) ved 
en pumpe og ca. 300 meter rør (ca. 
200 mm) ved to pumper. 
 
1 eller 2 stk. sugekurve afhængig af 
løsning. 
 
Brændstof/energiforbrug til pumpe-
løsning i ca. 1 mdr. under anlægsar-
bejdet. 

 

 

3.2.17 Diverse arbejde - rydning 

Ydelse: I forbindelse med anlægsarbejdet er det nødvendigt med en mindre rydning for at kunne 

udføre anlægsarbejdet. Rydningen er koncentreret i området omkring stemmeværket og be-

grænses i videst mulige omfang. 

Materialer: ingen 

 

3.2.18 Diverse arbejde - byggemøder 

Ydelse: I forbindelse med anlægsarbejdet og også inden dette, skal der holdes byggemøder ved 

behov således, at ombygningen på dambruget kan koordineres nøje med anlægsarbejde i vand-

løbet. Kørsel er indeholdt i posten. Der skal regnes med minimum et ugentligt møde suppleret 

med møder ved behov. Dertil kan forventes løbende tilsyn med opgaven.  

Materialer: ingen 
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3.2.19 Diverse arbejde - procedure for udførelse af arbejdet 

Ydelse: Arbejdet udføres i en forudbestemt rækkefølge. Skal denne ændres, skal der være accept 

fra Rebild Kommune og dambruget.  

Det er vigtigt, at alt arbejdet nøje koordineres med kommunen og dambrugets fiskemester, så 

der tages de fornødne hensyn til dambrugets produktionsforhold i anlægsarbejdet, hvilket med-

fører at anlægsarbejdet skal koordineres tæt med dambruget, så der ikke opstår produktionstab. 

For anlægsarbejdet betyder det, at der vil være perioder, hvor arbejdet må sættes i stå. Hertil 

er det en væsentlig forudsætning at arbejdet foregår i den tidsperiode, der passer dambrugets 

produktionsplan. Det betyder at der skal regnes med en tidsbegrænset periode til at udføre ar-

bejdet i. 

Af nedenstående ses en oversigt over rækkefølgen af arbejdet (excl. forberedende og afslut-

tende arbejde;  

Nr Anlægsarbejde Hvor? 

1 Nyt vandindtag og ombygning på dambrug færdig Nedstrøms stemmeværk 

2 Etablering og løbende tømning af midlertidigt sandfang og ved sandfang i 
dambrugets nye vandindtag 

Bro ved Rebstrupvej og 
ved sandfang i vandind-
tag dambruget 

3 Opsætning/igangsætning af midlertidig pumpe til dambrugets vand-
forsyning 

Opstrøms stemmeværk 

4 Afbrydning af dambrugets nuværende vandindtag fra Sønderup Å Opstrøms stemmeværk 

5 Anlægsarbejde i Sønderup Å udføres i nedstrøms retning  Hele projektområdet 

6 Sænkning af vandløbsbund til projekteret bund (st. 17.270-17.149) Opstrøms stemmeværk 

7 Etapevis sænkning af vandspejl og fjernelse af stemmeværk Ved stemmeværk 

8 Løbende tømning af midlertidigt sandfang ved stemmeværk Opstrøms stemmeværk 

9 Afgravning af brinker (st. 17.270-17.180) og balker Opstrøms stemmeværk 

10 Sænkning af vandløbsbund til 30 cm under projekteret bund (st. 17.270-
17.149) og udlæg af grus og sten. 

Opstrøms stemmeværk 

11 Bortkørsel af overskudsjord (løbende) Opstrøms stemmeværk 

12 Etablering af brinksikring, som arbejdet skrider frem (st.17.180-17.050) Ud for dambruget  

13 Sænkning af vandløbsbund til 30 cm under projekteret bund (st. 17.149-
17.050) 

Nedstrøms stemmeværk 

14 Udlæg af grus og sten (st. 17.149-16.924) Ud for dambruget 

15 Etablering af bredt/lavt gydestryg (st. 17.178-17.153) Ud for dambruget 

16 Etablering af ø ved stryg Opstrøms eksisterende 
stryg 

17 Etablering af bredt/lavt gydestryg (st. 17.133-17.110) Ud for dambruget 

18 Bortkørsel af overskudsjord (løbende) Nedstrøms stemmeværk 

19 Afbrydning af dræn op mod Karls tønde Opstrøms 

 

Materialer: Ingen 
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3.3 Afsluttende arbejde 

3.3.1 Afsluttende arbejde – reetablering af området 

Ydelse: Områder til oplag og selve arbejdsarealet skal reetableres, når projektet er afsluttet.  

Eventuelle skader på jord, veje, hegn eller andet skal udbedres og reetableres i samme stand 

som inden. Kørespor skal så vidt muligt undgås ved brug af køreplader og udjævnes. Entrepre-

nøren skal genopsætte hegn. Der udplantes ingen græs o.l. på arealerne, af hensyn til naturbe-

skyttelse i området. Det er en klar forudsætning, at der ikke må efterlades kørespor på arealer 

med beskyttet natur og der må ikke udsås frø i tilfælde af, at der skal genetableres efter kørespor 

eller andre strukturskader. 

Særligt skal den lange adgangsvej (Rebstrupvej) som består af grus, reetableres i samme stand 

som før opstart af anlægsarbejdet. 

Entreprenøren skal afsætte tid til at få lodsejers accept af reetableringen. Det skal aftales med 

lodsejer, hvor fældede træer skal lægges. Reetableringen skal dokumenteres af entreprenøren. 

Materialer:  er inkluderet i ydelsen. 

 

3.3.2 Afsluttende arbejde – opmåling 

Ydelse: Entreprenøren skal foretage en kontrolopmåling med henblik på at dokumentere vand-

løbsbund og vandspejl fra st. 16.900-17.364. Opmålingen foretages i system EUREF 89, og høj-

dekoordinaten i DVR 90 med geokodede koordinater med en opmålings præcision på Z-koordi-

naten bedre end eller lig ± 2 cm. Angivelse af GI-fikspunkter anvendt til koteringen i DVR90 op-

lyses. 

Resultatet leveres digitalt i ARCGIS tabeller med en beskrivelse af data, samt i format kompati-

belt med vandløbsprogrammet VASP. 

Profilering af vandløbet foretages for hver ca. 50 meter og hver gang vandløbet ændrer karakter, 

det være sig ved indsnævringer/udvidelser eller markante ændringer af vandløbsbunden. Sam-

men med et profil af ændringen, skal der foretages opmåling af et profil umiddelbart før og efter 

ændringen. Profilopmåling foretages altid hvor der forekommer ændringer i dimensionen, det 

vil sige ændringer i bredde, anlæg og fald. 

Vandspejlet måles ved alle profiler, ligesom koten fastsættes for alle åbne og rørlagte tilløb med 

angivelse af side i vandløbet. Ved rør opmåles bund af røret og dimension noteres. Forhold af 

betydning noteres og stationeres. 

Materialer: ingen 
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3.4 Option 

Anlægsarbejdet er med stort volumen og der er risiko for uforudsigeligt og stort ekstra grave- 

og sikringsarbejde i forbindelse med opgaven herunder: skred af brinker, afbrydning af Karls 

tønde, kørevanskeligheder i vådt terræn og i åen, sandtransport i vandløbet og bortkørsel af 

store jordmængder. Såfremt der er råderum i den økonomiske ramme efter indhentning af til-

bud, bør der derfor indsættes en optionsmulighed.   
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4 BERØRTE LODSEJERE OG DERES HOLDNING 

Projektet berører flere lodsejere, som alle er positive overfor gennemførelse af projektet. 

Oplysningerne gemmes af hensyn til GDPR, som internt notat i kommunen. 

Efter indgåelse af kontrakt om anlægsarbejdet, udleveres relevante kontaktoplysninger på lodsejere 

til den udførende entreprenør.  

 

 

Matrikelforhold i projektområdet.  
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5 KONSEKVENSVURDERING 

 Naturbeskyttelse 

 

Gennemførelse af projektet beskrevet i denne rapport er en forudsætning for at sikre Vandområde-

planens krav om ”God økologisk tilstand” i Sønderup Å. Projektet vil skabe kontinuitet i vandløbet og 

fjerne stuvezonen. Dette vil have en positiv effekt på vandløbet som levested for planter og dyr tilknyt-

tet vandløb og som gydeområde for fisk og lampretter.  

Sønderup Å er udpeget som beskyttet natur efter Naturbeskyttelseslovens § 3 og omfattet af Natura 

2000 beskyttelse. Arealerne omkring indsatsen består primært af fersk eng, overdrev, mose, kildevæld. 

Af særligt beskyttelseskrævende habitat naturtyper, findes opstrøms dambrugets stemmeværk natur-

typen 7220 kildevæld og 7230 rigkær. Af hensyn til disse naturtyper har der været gennemført en hy-

drologisk undersøgelse, der skulle vurdere en eventuel påvirkning af naturtyperne, som der henvises 

til for nærmere detaljer. Resultatet viste ingen signifikant påvirkning af naturtyperne ved gennemfø-

relse af scenarie 2, som indebærer en sænkning af Sønderup Å til den naturlige vandløbsbund og ved 

samtidig afbrydelse af dræn op mod Karls Tønde som afværgeforanstaltning. Dette sikrer en mere na-

turlig hydrologi i området.  

I forhold til beskyttede arter vurderes ingen bilag IV arter at blive påvirket. Odderen sikres mere gun-

stige forhold. Projektet vurderes heller ikke at beskadige eller ødelægge yngle- og rastepladser for ar-

ter opført i henholdsvis bilag 3 og 5 i Lov om Naturbeskyttelse. Bilag 3 indeholder arter, der er opført 

på habitatdirektivets bilag IV. Bilag 5 indeholder en liste over danske plantearter, der nyder særlig be-

skyttelse.  

Samlet vurderer Rebild Kommune, at gennemførelse af det beskrevne naturgenopretningsprojekt, 

med de beskrevne afværgeforanstaltninger, ikke vil indvirke negativt på beskyttede arter og naturty-

per i området, og der vil genskabes naturlig hydrologi. 

Det vurderes heller ikke, at beskyttede arter, opført i bilag 3 og 5 i Lov om Naturbeskyttelse, vil påvirkes 

negativt ved projektet.  

Rebild Kommune er indstillet på at give dispensation til gennemførelse af projektet. Sønderup Ådal er 

desuden fredet og Fredningsnævnet har givet dispensation til gennemførelse af projektet. 

Dispensationen gives på følgende vilkår: 

• Arbejdsbeskrivelsen i dispensationen følges og indskrives i detailprojektering og opgavebeskri-

velsen. 

• Der må kun etableres kørevej og køres på den på kortet afmærkede kørselsvej, som ses af figur 

i afsnit 3.1.4. 
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• Kørevejen og arbejdsområde skal etableres med køreplader, hvor der er registeret beskyttet 

natur. 

• I forbindelse med afgravning af brinken skal den lille forhøjning mellem åen og baglandet fjer-

nes. 

• Der skal tilstræbes at der kommer så få strukturskader på de beskyttede arealer som overho-

vedet muligt. 

• Der må ikke efterlades kørespor på arealer med beskyttet natur. Der må ikke udsås frø i til-

fælde af, at der skal genetableres efter kørespor eller andre strukturskader. 

• Rebild Kommune, center for Natur og Miljø og Aalborg Museum skal adviseres med én uges 

varsel før arbejdet med dræn til Karls Tønde påbegyndes. 

 

 Afvandingsforhold 

Afvandingsevnen forventes ikke ændret væsentligt ved gennemførelse af projektet. Analyse af jord-

bundsgeologien i området viser, at der findes et lerlag og der er meget trykvand i området. 

Vandstanden i selve vandløbet vil sænkes, hvorved omgivelserne - herunder dambruget - vil være 

bedre sikret mod oversvømmelse ved store afstrømningshændelser. Nærmere oplysninger om hydro-

logien kan ses af den hydrologiske undersøgelse Watson har udarbejdet. Vurderingen er i overens-

stemmelse med vurderingen fra forundersøgelsen.  

 

 Tekniske anlæg og installationer 

Der er i forundersøgelsen ikke registreret tekniske anlæg og installationer ved udførelse af gravefore-

spørgsel. Der er dog flere tekniske anlæg og installationer, som ikke er opført i LER. Det drejer sig pri-

mært om Rebstrup Fiskeri, som har en række installationer på dambrugets areal, herunder pumper, 

el, vandindtag og udløb, faskinesætning af indløb, indløbsgitter m.v. der sikrer dambrugets drift. Hertil 

findes også et dræn op mod kilden ”Karls tønde”, ligesom det tidligere engvandingsanlæg ”Plejlstrup 

kanal” findes.  

Projekteringen har taget højde for ovenstående anlæg og installationer, så der ikke sker en påvirkning. 

Området omkring kilden ”Karls tønde” sikres fremover en mere naturlig hydrologi.  
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6 ØKONOMI 

 Budget for projektet 

Som en del af forundersøgelsen indhentes der tilbud fra minimum to entreprenører på anlægsarbej-

det. Nedenstående budgetposter overføres til tilbudsliste. Det billigste tilbud på anlægsarbejdet vil 

sammen med omkostninger til bygherre i forbindelse med realiseringsprojektet udgøre den samlede 

pris for at realisere projektet.  

Anlægsudgifter Opdateres efter tilbudsgivning Antal Enheder 
Enheds-
pris 

Pris kr (ex. 
Moms)  

3.1.1 Forberedende arbejde - Førregistrering, lodsejerafta-
ler og fotodokumentation 

1 stk.   

3.1.2 Forberedende arbejde – Desinficering 1 stk.   

3.1.3 Forberedende arbejde – Kørselsvej 2 stk.   

3.1.4 Forberedende arbejde - Etablering af arbejdsområde 2 stk.   

3.1.5 Forberedende arbejde – Graveforespørgsel 1 stk.   

3,2.3 Jordarbejde - afblænding af nuværende vandindtag 
til dambrug (indgår i øvrige poster) 

1 stk.   

3.2.4 Jordarbejde - Sænkning af vandløbsbund 1.152 m3   

3.2.5 Jordarbejde - Afgravning af brinker og balk 254 m3   

3.2.6 Jordarbejde - Etablering/tømning af midlertidig sand-
fang/tømning af sandfang ved vandindtag 

1.421 m3   

3.2.7 Jordarbejde - Etablering af bredt/lavt gydestryg 191 m3   

3.2.8 Jordarbejde - Etapevis sænkning af stemmeværk 20 m3   

3.2.9 Jordarbejde - Etablering af ø ved stryg 10 m3   

3.2.10 Jordarbejde - Afbrydning af dræn op mod Karls tønde 20 m3   

3.2.11 Jordarbejde - Bortkørsel af overskudsjord 2.827 m3   

3.2.12 Stenarbejde - Udlæg af grus 839 m3   

3.2.13 Stenarbejde - Udlæg af sten 13 m3   

3.2.14 Stenarbejde – Brinksikring 96 m3   

3.2.15 Diverse arbejde - Fjernelse af eksisterende stemme-
værk/bygværk i Sønderup Å 

1 stk.   

3.2.16 Diverse arbejde - Etablering af midlertidig pumpe til 
dambrugets vandforsyning  

1 stk.   

3.2.17 Diverse arbejde – Rydning 1 stk.   

3.2.18 Diverse arbejde – Byggemøder   stk.   

3.2.19 Diverse arbejde - Procedure for udførelse af arbejdet 1 stk.   

3.2.20 Option       

3.3.1 Afsluttende arbejde - Reetablering af området 1 stk.   

3.3.2 Afsluttende arbejde – Opmåling 1 stk.   

I alt       

Budget for anlægsarbejdet i projektet. 
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Projektet er afgørende for at opfylde Vandrammedirektivets krav om at sikre god økologisk tilstand i 

vandområdet, da det vil genskabe levesteder for fisk og vandløbets smådyr samt skabe faunapassage.  

En forudsætning for projektets gennemførelse er, at der opnås 100 % tilskud til gennemførelsen af 

projektet samt, at der gives tilskud til erstatning til lodsejeren i henhold til gældende regler.  

 

 Erstatninger 

Der er søgt erstatning og givet tilsagn til Rebstrup Fiskeri A/S i forbindelse med kompensation for flyt-

ning af dambrugets vandindtag og etablering af en pumpeløsning på dambruget. Flere detaljer fremgår 

af tilsagnet.  

Det kan komme på tale med erstatninger til andre lodsejere, hvis projektet medfører et dokumenteret 

tab efter de almindelige erstatningsretlige regler. 
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