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1. Baggrund 
 

Nærværende forundersøgelse omfatter vandløbsforekomst o8779_b (den vandløbsstrækning der ønskes 

undersøgt), som udgør den øvre del af vandløbet Sejbæk. Forundersøgelsen er gennemført som led i realisering 

af vandområdeplan 2015-2021 og tilhørende bekendtgørelser.  Der blev meddelt tilsagn om tilskud til 

forundersøgelsen d. 15-11-2017. 

a. Generelt om vandløbet Sejbæk 

 

Sejbæk ligger syd for landsbyen Sjørup i den vestlige del af Viborg kommune. Vandløbets totale længde er ca. 

9,5 km. Vandløbet har udspring på Kongenshus Hede og har udløb i Karup Å opstrøms Hagebro. 

Vandløbsbredden er mellem 0,3 og 2 meter og medianminimumsvandføringen er estimeret til 170 l/s opstrøms 

udløbet til Karup Å. Vandløbet er overvejende grundvandsfødt, hvilket medfører en jævnt stigende og stabil 

vandføring ned gennem vandløbet. Faldforholdene er gode og på vandløbets nedre del er forløb og 

bundforhold varierede med forekomster af sten, grus og sand. Den øvre del af vandløbet har et mere 

kanaliseret forløb, er mere sandet og har lidt mindre fald end den nedre del. Siden der blev etableret 

fiskepassage ved Sejbæk Dambrug i 2014 (spærringsID RIN-00172) har der ikke været faunaspærringer i 

vandløbet. Kantplanten brøndkarse er meget udbredt i vandløbet og kan ved tilgroning af vandløbsprofilet 

udgøre et problem for opfyldelse af målsætningen. 

 

Vandløbet er i vandområdeplan 2015-2021 opdelt i to vandområder. Den nederste del har ID o8779_a mens 

den øverste del (som er genstand for nærværende forundersøgelse) har ID o8779_b. 

 

 
Oversigtskort 1 hvor vandløbsforekomst o8779_b er vist med rødt 

 

 



2. Redegørelse for, hvilke vandløbsrestaureringer, projektet har til formål at gennemføre 

Vandområde o8779_b indgår i vandområdeplan 2015-2021 og i Bekendtgørelse om miljømål for 

overfladevandsområder og grundvandsforekomster (pt. BEK nr. 1522 af 15/12/2017) og Bekendtgørelse om 

indsatsprogrammer for vandområdedistrikter (pt. BEK nr. 1521 af 15/12/2017). 

 
Uddrag fra BEK 1522 

 

 
Uddrag fra BEK 1521 

Vandløbsforekomsten er 5,46 km og udgør den øverste del af Sejbæk, som har udløb i Karup Å i 

hovedvandopland 1.2 – Limfjorden i vandområdedistrikt Jylland – Fyn. Jævnfør BEK 1521 skal restaureringen – 

forudsat det er hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt – udføres ved brug af virkemidlerne ”genslyngning”, 

”udlægning af groft materiale”, ”etablering af træer” samt ”etablering af sandfang”. 

 
Oversigtskort 2 hvor vandløbsforekomst o8779_b er vist med rødt 

 

 



3. Nuværende fysiske forhold 

Som led i forundersøgelse er hele vandløbsforekomsten gennemgået i april 2018.  

Hele strækningen er reguleret og har et forholdsvis kanaliseret forløb. Bredden er mellem ca. 0,3 og ca. 1,4 

meter og vanddybden er mellem ca. 10 og 40 cm. Vandføringen i vandløbet er meget lille tæt på udspringet, 

men stiger dog forholdsvis støt over den undersøgte strækning til anslået ca. 60 l/s. Faldforholdene er ringe tæt 

på udspringet, men bliver bedre jo længere nedstrøms man kommer. Fra krydsning af Vestre Skivevej og 

nedstrøms er der generelt et pænt fald som varierer fra 2-5 promille. Bunden er overvejende sandet og der er 

en del sandsandvandring på strækningen, men der er dog også adskillige partier med grus og mindre sten. 

Opstrøms Vestre Skivevej er vandløbet noget tilgroet med vandløbs- og kantvegetation og der ses ikke tegn på 

regelmæssig vedligeholdelse. Nedstrøms Vestre Skivevej bærer vandløbet derimod præg af regelmæssig 

vedligeholdelse. Der er en klart defineret strømrende og der er ganske få vandplanter og kantplanter. På den 

nederste del af strækningen er der en del submerse vandplanter (primært sideskærm og brøndkarse). Visuelt 

bedømt er størstedelen af strækningen let til moderat okkerbelastet (bundsubstrat og vegetation er 

orangefarvet, og enkelte steder er der okkeraflejringer) 

I bilag 1 er de enkelte delstrækninger nærmere beskrevet med fotodokumentation mv. 

a. Data fra MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2015-2021. Juni 2016. 

Oplysninger om afgrænsning, typologi mm. 

 

Oplysninger om vandløbsforekomstens tilstand 

Økologisk tilstand. Smådyr: God økologisk tilstand 

Økologisk tilstand. Fisk: Dårlig økologisk tilstand 

Økologisk tilstand. Makrofytter (vandplanter): Ukendt tilstand 

Økologisk tilstand, miljøfarlige forurenende stoffer: Ukendt tilstand 

Økologisk tilstand. Samlet: Dårlig økologisk tilstand 

b. Data fra Danmarks Miljøportal (WinBio) 

Resultater af vandløbsbedømmelser (DVFI) (st. 0778-00022) 

Ved ”Sjørup Plantage Øst” (st. 0778-00022) som ligger lige NS vandområde o8779_b bedømmes DVFI hvert år. 

Til faunaklasse 5 i 2016 og 2017. En enkelt gang har faunaklassen været 6 (i 2015). 



Fysisk værdi 2018: 37 

Fysisk værdi 2017: 40 

Fysisk værdi 2016: 36 

Fysisk værdi 2015: 31 

Resultater af vandløbsbedømmelser (DVFI) (st. 0778-00032) 

Ved ”100 m. øst for Sejbæk Bro” som ligger midt i vandområde o8779_b er DVFI bedømt i 2017 til faunaklasse 

4 og fysisk værdi til 30 (stationen ikke bedømt siden 1994). 

Resultater af vandløbsbedømmelser (DVFI) (st. 0778-00034) 

Ved ”1000 m. øst for Sejbæk Bro” som ligger i den øvre del af vandområde o8779_b er DVFI i 2009 bedømt til 

faunaklasse 5 og fysisk værdi til 15 (stationen er ikke bedømt siden 1995). 

Resultater af fiskeundersøgelser (st. 0778-00022) 

2017: én ørred på 15 cm, én bæklampret på 10 cm og én trepigget hundestejle 

2016: 10 ørreder (mellem 5,5 og 21 cm), 1 trepigget hundestejle 

2015: 11 ørreder (mellem 13 og 18 cm) og 2 trepigget hundestejle 

2014: 50 ørreder (mellem 5 og 28 cm) og 4 trepigget hundestejle 

2013: 44 ørreder (mellem 6,5 og 27 cm) og 4 trepigget hundestejle 

Resultater af fiskeundersøgelser (st. 0778-00026) 

Ved ”Flintbjerghøj Syd” som ligger på den nedre del af vandområde o8779_b 

2011: én ørred på 13,5 cm 

Resultater af fiskeundersøgelser (st. 0778-00030) 

Ved ”200 m. vest for Sejbæk Bro” som ligger midt i vandområde o8779_b 

2011: Ingen fangst 

Resultater af fiskeundersøgelser (st. 0778-00034) 

Ved ”1000 m. øst for Sejbæk Bro” som ligger i den øvre del af vandområde o8779_b 

2009: 2 ørreder (mellem 8 og 8,5 cm) og 14 trepigget hundestejle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c. Data for ørredbestandens tilstand fra DTU Aqua (hentet fra fiskepleje.dk) 

Ved st. 71 (ns Vestre Skivevej): Dårlig økologisk tilstand

 

Ved st. 72 (ca. 1.3 km ns Vestre Skivevej): Dårlig økologisk tilstand

 



Ved st. 73 (ved afslutning af vandløbsforekomst o8779_b): Ringe økologisk tilstand

 

4. Redegørelse for de anlægstekniske muligheder 

Ud fra en samlet vurdering af bl.a. vandløbs- og vandkvalitet, beskyttelsesforhold, vandløbets størrelse, 

vandføring og fald samt omkringliggende terræn og bevoksning på strækningen er den øverste del af 

vandløbsforekomsten ikke egnet til restaurering.  

Ud fra samme kriterier vurderes, at strækningen fra ca. 250 meter opstrøms Vestre Skivevej og ned til 

slutningen af vandløbsforekomsten er egnet til restaurering. Det vurderes, at der er behov for at øge den 

fysiske variation og mindske sandvandringen, hvilket kan ske ved restaurering med brug af virkemidlerne 

genslyngning på dele af strækningen og udlægning af groft materiale i form af gydegrus og skjulesten på dele 

af strækningen. Sandvandring og tilsanding af gydebanker længere nedstrøms kan mindskes ved brug af 

virkemidlet etablering af sandfang på en enkelt lokalitet. Etablering af træer langs vandløbet vil kun i meget 

begrænset omfang være et egnet virkemiddel på strækningen. Dels er der allerede en del træer og bevoksning 

langs vandløbet (herunder decideret galleriskov), dels vil yderligere træer påvirke vandløbsvegetationen 

negativt pga. vandløbets begrænsede bredde. Som tidligere nævnt er kantplanten brøndkarse generelt meget 

udbredt i vandløbet og kan ved tilgroning af vandløbsprofilet udgøre et problem for opfyldelse af 

målsætningen. Ved besigtigelsen af vandløbet var det dog ikke tegn på at det er tilfældet på den undersøgte 

vandløbsstrækning. Det foreslås dog at plante en række af træer ud for de gydebanker der etableres på helt 

lysåbne strækninger i forbindelse med nærværende projekt for at undgå grødevækst i gydebankerne. 

De foreslåede indsatser på de enkelte delstrækninger er nærmere beskrevet i bilag 1. Indsatsforslagene kan 

tillige ses i bilag 2 (kortbilag med principskitse af indsatsforslag). 

Samlet foreslås at: 

• Udlægge ca. 11 stk. gydegrusbanker. Hovedparten af bankerne udlægges i en længde på 10 meter. Hvis 

to banker udlægges tæt på hinanden, skal længden reduceres. Bankerne udlægges i vandløbets fulde 

bredde og i en tykkelse på ca. 20 cm. Så vidt muligt etableres bankerne med et fald på 4-5 promille.  

• udlægge ca. 85 stk. skjulesten. Stenene udlægges enkeltvis, så de medvirker til at skabe mere varierede 

strøm- og substratforhold og et mere varieret vandløbsprofil. 

• Genslynge vandløbet på ca. 9 kortere strækninger som pt. er på mellem 40 og 120 meter. 

Genslyngningen vil øge længden af de berørte strækninger betydeligt. 



• Etablering af i alt ca. 20-40 træer (galleritræer) ud for de gydebanker der etableres som led i 

nærværende projekt hvor der mangler skyggende bevoksning.  

 

a. Sammensætning af bundsubstrat, brinkanlæg og fald 

Gydegrus vil bestå af: 

85% sten på 16-32 mm (nøddesten) 

15% sten på 33-64 mm (singels + håndsten) 

Max. 15% flintmateriale 

Skjulesten vil bestå af sten på 30-60 cm. Hvor der etableres nyt slynget vandløbsforløb vil brinkanlægget ikke 

blive stejlere end 1:1.5. 

Hvor der etableres nyt slynget vandløbsforløb og hvor der udlægges gydebanker vil faldet på de restaurerede 

strækninger være mellem 2 og 5 promille.  

b. Genslyngningens meanderlængde på nye vandløbsstrækninger 

Hvor der etableres nyt slynget vandløbsforløb vil meanderlængden være på mellem 10 og 14 gange vandløbets 

bundbredde 

c. Maksimal vandføring og tilpasning af sandfang 

Sandfanget anlægges med en længde på ca. 10 gange vandløbsbredden og med en bredde på 2-3 gange 

vandløbsbredden således at størrelsen af sandfanget tilpasses vandløbets maksimalvandføring, som ud fra 

foreliggende vandløbsdata er skønnet til 150 l/s ved slutningen af vandløbsforekomsten. 

d. Middelvandføring og tilpasning af okkeranlæg 

Ikke relevant da etablering af okkeranlæg ikke indgår i forundersøgelsen.  

e. Vandføring i omløbsstryg 

Ikke relevant da etablering af omløbsstryg ikke indgår i forundersøgelsen 

f. Koter på vandløbsbund i forhold til terræn 

Som led i forundersøgelsen er der foretaget en opmåling af den offentlige del af vandløbsforekomsten. Plot af 

opmålingen som angiver bund- og terrænkoter er vedlagt som bilag 3. Opmålingen og besigtigelsen viser, at 

hovedparten af vandløbet ligger forholdsvis terrænnært. Strækninger der er foreslået genslynget er valgt, hvor 

vandløbet ligger forholdsvis terrænnært (0,5 meter eller mindre). 

g. Træers placering 

Som nævnt vurderes, at vandløbsforekomsten kun i begrænset omfang er egnet til etablering af træer som 

virkemiddel. Derfor foreslås, at der alene etableres træer ud for de gydebanker der etableres som led i 

nærværende projekt hvor der mangler skyggende bevoksning. Træerne plantes i en enkelt række under 

kronekanten på sydsiden vandløbet. 

5. Konsekvenser af gennemførelse af vandløbsrestaureringsprojektet 

Samlet vurderes, at det beskrevne restaureringsprojekt vil medvirke til, at miljømålet for vandløbsforekomsten 

kan opfyldes.  

a. Forbedring af tilstanden i vandløbet i henhold til miljømål 

Genslyngning vil medvirke til at genskabe fysisk variation, herunder af vanddybde og strømningshastighed. 



Udlægning af groft materiale (gydegrus og skjulesten) vil også medvirke til at genskabe fysisk variation. Groft 

materiale vil desuden forbedre gyde- og opvækstforhold for fisk og forbedre forholdene for smådyrsfaunaen.  

Et sandfang vil mindske sandvandring og tilsanding af nedstrøms beliggende gydebanker. 

Etablering af træer ved nye gydebanker hvor der mangler skyggende bevoksning vil give fysisk variation og 

reducere risikoen for tilgroning af gydebankerne. 

Den foreløbige vurdering er, at det skitserede restaureringsprojekt efter anlægsfasen ikke vil medføre ændret 

afvanding af omkringliggende arealer. Dog kan der meget lokalt opstå vandspejlsændringer, f.eks. nogle få 

meter opstrøms nyetablerede gydebanker. Tilsvarende vurderes, at det skitserede restaureringsprojekt efter 

anlægsfasen ikke vil medføre øget naturpåvirkning eller okkerbelastning, forudsat bund og vandspejl ikke 

sænkes. Der skal laves en nærmere vurdering af afvanding, naturpåvirkning og okkerproblematik ifm. en 

detailprojektering. 

b. Oversigt over berørte lodsejere og deres holdning til projektet 

Samtlige lodsejere ved vandløbsforekomsten er skriftligt orienteret om forundersøgelsen før undersøgelsen 

blev påbegyndt. Lodsejerne er efterfølgende hørt om foreslåede tiltag på deres matrikler. Viborg Kommune har 

talt eller skrevet med alle lodsejere, som vil blive berørt af det beskrevne projekt. En enkelt lodsejer var imod 

at deltage i projektet. For pågældende lodsejer er der tale om en kort vandløbsstrækning, hvor der ikke er 

foreslået en indsats. Alle øvrige berørte lodsejere havde ingen indvendinger imod realisering af det beskrevne 

projekt forudsat de ikke fik udgifter ifm. projektet. 

Navn og adresse Matr. nr. og ejerlav Foreslåede tiltag og evt. tilkendegivelse 

Kongenshus Mindepark for 
hedens opdyrkning, 
Klostermarken 12, 8800 
Viborg 

1g, Kongenshus, Resen Ingen restaureringsindsats 

Jimmy E. Bro, Nygaardsmark 
12,  8800 Viborg 

2c, Nygaard, Daugbjerg Ingen restaureringsindsats 

Kongenshus Mindepark for 
hedens opdyrkning, 
Klostermarken 12, 8800 
Viborg 

1r, Sejbæk Gde., Daugbjerg Ingen restaureringsindsats 

Lars B.H. Larsen, Hvidevej 19, 
8800 Viborg 

2s, Sejbæk Gde., Daugbjerg Ingen restaureringsindsats 

Vagn Nielsen, Veste Skivevej 
181, 8800 Viborg 

2d, Sejbæk Gde., Daugbjerg Ingen restaureringsindsats 

Henning K. Kristensen, 
Sejbækvej 37, 8800 Viborg 

2f, Sejbæk Gde., Daugbjerg Ingen restaureringsindsats 

Henning K. Kristensen, 
Sejbækvej 37, 8800 Viborg 

2g, Sejbæk Gde., Daugbjerg Ingen restaureringsindsats 

Kim H. H. Jensen og Käthe D. 
Jensen, Sejbækvej 35, 8800 
Viborg 

2l, Sejbæk Gde., Daugbjerg Indsats: Udlægning af én gydebanke på ca. 
10 meter og skjulesten. 
Tilkendegivelse: Lodsejer har ingen 
indvendinger imod projektet (tlf.) 

Charlotte L. Eriksen, Sejbækvej 
33, 8800 Viborg 

2a, Sejbæk Gde., Daugbjerg Ingen restaureringsindsats 

Peder K. Jensen, Sejbækvej 44, 
8800 Viborg 

1p, Sejbæk Gde., Daugbjerg Indsats: Punktvis genslyngning og 
udlægning af skjulesten. 
Tilkendegivelse: Lodsejer har ingen 
indvendinger imod projektet (tlf.) 



Jannik K. Nielsen og Anna 
Louise S. Østergaard, Vestre 
Skivevej 140, 8800 Viborg 

1b, Sejbæk Gde., Daugbjerg Indsats: Punktvis genslyngning og 
udlægning af skjulesten. 
Tilkendegivelse: Lodsejer har ingen 
indvendinger imod projektet (tlf.) 

Lene og Niels J. Skovborg, 
Vestre Skivevej 138, 8800 
Viborg 

1g, Sejbæk Gde., Daugbjerg Indsats: Udlægning af skjulesten, gydegrus 
(2 banker a ca. 10 meters længde) og 
punktvis genslyngning på nordsiden af 
vandløbet 
Tilkendegivelse: Lodsejer har ingen 
indvendinger imod projektet (tlf.) 

Ole C. Olesen, Holstebrovej 
240, 8800 Viborg 

1s, Sejbæk Gde., Daugbjerg Indsats: Udlægning af skjulesten 
Tilkendegivelse: Lodsejer har ingen 
indvendinger imod projektet (tlf.) 

Erik A. Pedersen, Vestre 
Skivevej 132, 8800 Viborg 

5h, Engedal, Daugbjerg Indsats: Udlægning af skjulesten og 
gydegrus (2 banker a ca. 10 meters længde) 
Tilkendegivelse: Lodsejer har ingen 
indvendinger imod projektet (tlf.) 

Hestbjerg Økologi ApS, Nr. 
Feldingvej 100, 7500 
Holstebro 

4q, Engedal, Daugbjerg Indsats: Udlægning af skjulesten og 
gydegrus (1 banke a ca. 10 meters længde 
på hver delstrækning) 
Tilkendegivelse: Lodsejer har ingen 
indvendinger imod projektet (tlf.) 

Ole R. Nielsen, Vestre Skivevej 
130 B, 8800 Viborg 

4p, Engedal, daugbjerg Indsats: Udlægning af skjulesten og 
gydegrus (1 banke a ca. 10 meters længde 
på hver delstrækning) 
Tilkendegivelse: Lodsejer har ingen 
indvendinger imod projektet (tlf.) 

Hestbjerg Økologi ApS, Nr. 
Feldingvej 100, 7500 
Holstebro 

3e, Engedal, Daugbjerg Indsats: Genslyngning på øverste 
delstrækning. Udlægning af skjulesten og 
gydegrus (2 banker a ca. 10 meters længde) 
på nederste delstrækning 
Tilkendegivelse: Lodsejer har ingen 
indvendinger imod projektet (tlf.) 

Jakob H. Eriksen, Holstebrovej 
251, 8800 Viborg 

3p, Engedal, Daugbjerg Ingen indsats (udlægning af nogle få 
skjulesten er taget ud pga. 
lodsejermodstand og da det ikke har 
betydning for det samlede projekt) 
Tilkendegivelse: Lodsejer er imod at deltage 
i projektet (tlf.) 

Hestbjerg Økologi ApS, Nr. 
Feldingvej 100, 7500 
Holstebro 

6b, Engedal, Daugbjerg Indsats: Udlægning af skjulesten og 
gydegrus (1 banke a ca. 10 meters længde) 
Tilkendegivelse: Lodsejer har ingen 
indvendinger imod projektet (tlf.) 

Naturstyrelsen, Kronjylland, 
Vasevej 7, 8920 Randers 

2d, Engedal, Daugbjerg Indsats: Punktvis genslyngning og 
udlægning af skjulesten 
Tilkendegivelse: Lodsejer har ingen 
indvendinger imod projektet (mail og tlf.) 

Benny H. Sørensen 
Dennis H. Sørensen 

7d, Engedal, Daugbjerg Indsats: Et blivende sandfang opstrøms 
vejbro og udlægning af gydegrus (1 banke a 
ca. 10 meters længde) 
Tilkendegivelse: Lodsejer har ingen 
indvendinger imod projektet (tlf.) 



c. Eventuelle afværgeforanstaltninger 

Der foreslås ikke, at afværgeforanstaltninger skal indgå i projektet. 

d. Eventuelle tekniske anlæg i projektområdet 

Der er ingen tekniske anlæg i projektområdet. 

e. Eventuelle handleplaner for truede fiskearter 

Der er ikke handleplaner for truede fisk i vandløbsforekomsten. 

f. Beskyttelseshensyn i projektområdet, herunder vedr. Natura 2000 

Den øverste del af vandløbsforekomsten ligger i Natura 2000-område nr. 40 Karup Å, Kongenshus og 

Hessellund Heder. De foreslåede indsatser ligger neden for natura 2000 området og vurderes ikke at påvirke 

udpegningsgrundlaget. 

Såvel vandløb som de vandløbsnære arealer er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. 

Nærværende forundersøgelse vurderer, at det skitserede projekt ikke vil påvirke sårbar beskyttet natur 

negativt. Hvis arbejdet med detailprojekteringen viser en meget lokal påvirkning af sårbar beskyttet natur, vil 

projektet blive tilrettet.  

g. Eventuelle dambrug i projektområdet 

Der er ikke dambrug i vandløbsforekomsten. Ca. 1.9 km neden for vandløbsforekomsten ligger Sejbæk 

Dambrug. Som nævnt er der etableret fri passage ved dambruget. 

h. Kort over nuværende og projekteret vandløbsforløb 

Der henvises til bilag 2, som viser projektstrækningen hvor de foreslåede indsatser er indtegnet. 

i. Nødvendige tilladelser for gennemførelse af projektet 

I henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 

skal projektet VVM-screenes. Projektet kræver desuden tilladelse efter vandløbsloven, dispensation efter 

naturbeskyttelsesloven og landzonetilladelse efter planloven. 

Træplantning kan kræve en dispensation fra kommuneplanen, da strækningen ligger i et område der er 

udpeget som Naturområde og Værdifuldt landskab i kommuneplanen. I disse områder skal naturværdierne 

beskyttes, og anlægsarbejder der forringer de naturmæssige og landskabelige værdier, der ligger til grund for 

udpegningen kan ikke tillades. 

Projektet er omfattet af følgende regelsæt, som angivet i skemaet. Vurdering af muligheden for at opnå de 

nødvendige tilladelser er ligeledes angivet i skemaet herunder. Hvis detailprojekteringen viser en meget lokal 

påvirkning af beskyttet natur (f.eks. rigkær eller kildevæld), vil indsatsen blive tilpasset, så påvirkningen undgås. 

 

Nødvendig tilladelse / 
dispensation 

Regelsæt Vurdering af mulighed for at 
opnå tilladelse / dispensation 

Genslyngning VVM-screening (LBK 1225 af 25/10/2018) 
Vandløbslov (§ 37) 
Naturbeskyttelseslov (§3) 
Planlov (§ 35) 

God 

Udlægning af groft materiale Vandløbslov (§ 37) 
Naturbeskyttelseslov (§3) 

God 



Etablering af sandfang VVM-screening (LBK 1225 af 25/10/2018) 
Vandløbslov (§ 37) 
Naturbeskyttelseslov (§3) 

God 

Etablering af træer Evt. vandløbslov 
Naturbeskyttelseslov 
Kommuneplan 

God 

 

6. Fastsættelse og vurdering af projektets referenceværdi og omkostningseffektivitet 

Jævnfør BEK nr. 115 af 16-02-2018 (kriteriebekendtgørelsen) er den vejledende referenceværdi inklusiv 

detailprojektering for mindre restaurering i kombination med større restaurering i et type 2 vandløb 229.500 

kr./km vandløbsforekomst. Dermed bliver referenceværdien 5,463 km * 229.500 kr./km = 1.253.758,50 kr. 

Dermed kan maksimal omkostningseffektivitet beregnes til: 1.253.758,50 kr. * 1,5 = 1.880.637,75 kr. 

Viborg Kommune vurderer, at et realiseringsprojekt med god margin kan gennemføres inden for den 

maksimale omkostningseffektivitet. Dermed er projektet omkostningseffektivt. 

7. Oplysninger om projektets samlede finansiering 
 

Viborg Kommune forventer, at projektet fuldt ud kan finansieres af den statslige tilskudsordning som 

medfinansieres af EU´s Hav- og Fiskerifond. Tilskudsordningen har ophæng i to bekendtgørelser, en 

kriteriebekendtgørelse, der administreres af Miljøstyrelsen, og en tilskudsbekendtgørelse, der administreres af 

Fiskeristyrelsen. 

 

8. Budget for gennemførelse af det samlede restaureringsprojekt 

Nedenstående budgetoverslag er skønsmæssigt fastsat. Ved ansøgning om realisering vil der foreligge et mere 

detaljeret budget inden for nedenstående budgetoverslag. 

 

Projektering, udbud og byggeledelse: 

Egne timer: 150.000 kr. 

Ekstern rådgiver: 250.000 kr. 

Anlægsudgifter: 1.000.000 kr. 

Samlet budget for realisering: 1.400.000 kr. 

 


