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1. Resumé 

Nærværende rapport udgør den tekniske forundersøgelse af et vandløbsrestaureringsprojekt i Nørreå. 
Indsatsen har id-nr. o8787b og omfatter 10,53 km vandløb. Vandløbsforekomsten er beliggende ca. 
10 km sydøst for Viborg og løber i østlig retning til Vejrumbro og Nørreåen fortsætter videre mod øst til 
sammenløb med Gudenåen ved Randers. 

Projektet er en del af vandområdeplanen for 1.5 Randers Fjord.  

Formålet med nærværende tekniske forundersøgelse er at undersøge mulighederne for at forbedre 
den økologiske tilstand i Nørreå ved hjælp af virkemidlerne: 

 Udlægning af groft materiale 
 Genslyngning 

I forbindelse med forundersøgelsen blev vandløbsforekomsten besigtiget. Derudover er udført 
hydrologiske beregninger på projektforslag i programmet VASP.  

På besigtigelsen blev det vurderet, at Nørreå havde en god fysisk variation med et mæandrerende 
forløb mellem Rindsholm og Randrup Bro. Dog mangler der på mange strækninger groft substrat.  
Nedstrøms Randrup Bro aftager både faldet og den fysiske variation.   

Der er projekteret 9 grusbanker mellem Rindsholm og Randrup Bro. Mellem Randrup Bro og Tapdrup 
er projekteret 2 korte genslyngede strækninger for at øge den fysiske variation kombineret med 
udlægning af groft substrat.  

Nedstrøms Tapdrup er der projekteret med udlægning af fast substrat og sten langs bredden til gavn 
for smådyr, fisk og vandløbsvegetation.  

De projekterede tiltag forventes at forbedre bestanden af ørred markant mellem Rindsholm og 
Randrup Bro, da yngle- og opvækstmulighederne forbedres. Desuden vurderes det grove substrat at 
kunne danne habitat for flere af de værdifulde vandløbsplanter såsom arter af vandaks m.v.  
Mellem Randrup Bro og Tapdrup vurderes genslyngningen at øge den fysiske variation og medvirke til 
forbedrede forhold for både ørred og vandløbsvegetation og dermed medvirke til målopfyldelse.  

Projektet forventes at kunne realiseres for 2.698.500 kr, hvilket dækker både anlægsomkostninger 
samt rådgivningsbistand. Beløbet indebærer, at projektet er omkostningseffektivt efter Statens 
vejledninger.  
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2. Indledning  

Viborg Kommune har anmodet EnviDan A/S om at udarbejde en teknisk forundersøgelse af et 
vandløbsrestaureringsprojekt i Nørreå. Indsatsen har id-nr. o8787b og omfatter 10,534 km vandløb. 
Nærværende rapport inkl. bilag og tegninger udgør således den tekniske forundersøgelse. 

Området med stednavne fremgår af bilag 1 og figur 3-2.  

2.1 Baggrund 

Tilskudsordningen der finansierer nærværende projekt tager afsæt i Vandområdeplanerne 2015-21. 
Vandløbsrestaureringsordningen er en del af det danske Hav- og Fiskeriudviklingssprogram 2014-
2020. Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet har til formål at medvirke til at indfri EU2020-målene om 
en smart, inkluderende og bæredygtig vækst. Dette sker gennem fremme af en fiskeripolitik, der 
balancerer hensyn til miljø, natur og behov for vækst og beskæftigelse i fiskeri og akvakultur. 

Formålet med tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering er gennem forbedring 
af de fysiske forhold i vandløb: 

 at bidrage til genopretning af gydepladser og passager for fisk,  
 at forbedre forholdene for den akvatiske flora og fauna i øvrigt  
 at sikre det fastlagte miljømål i konkrete vandløbsforekomster på en Omkostningseffektiv 

måde 

Genopretning foregår ved at restaurere vandløbsstrækninger ved brug af mindre eller større 
strækningsbaserede restaurering. Restaureringen kan for eksempel være udlægning af groft 
materiale, genslyngning eller lignende. Derudover foregår genopretning ved gennemførelse af 
punktbaserede restaureringer som fjernelse af spærringer eller ved etablering af sandfang og 
okkeranlæg. 

Nærværende projektstrækning er en del af vandområdeplanen for vandområde 1.5 Randers Fjord. 

2.2 Formål 

Formålet med nærværende tekniske forundersøgelse er at undersøge mulighederne for at forbedre 
den økologiske kvalitet i Nørreå ved hjælp af virkemidlerne: 

 Genslyngning 
 Udlægning af groft materiale 

Forundersøgelsen skal indeholde alle nødvendige oplysninger i henhold til at kunne vurdere, om 
projektet kan realiseres. Herunder hører også samtlige af de krav, der fremgår af bekendtgørelserne 
på området. 
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3. Eksisterende forhold 

3.1 Områdebeskrivelse 

I forbindelse med beskrivelsen af relevante eksisterende forhold, tages der udgangspunkt i 
vandløbsforekomsten jf. udpegningen i vandområdeplanen. Vandløbsforekomsten har nr. o8787b og 
omfatter en 10,534 km lang strækning af Nørreå.   

Vandløbsforekomsten er beliggende ca. 10 km sydøst for Viborg i den sydøstlige del af Viborg 
Kommune, og løber i østlig retning fra Vedsø til sammenløb med Gudenåen ved Randers. Nørreåen 
er et type 2 og 3-vandløb med en samlet længde på ca. 40 km. Indsatsstrækningen er dog type 2.  

 
Figur 3-1 På ovenstående kort angives vandløbsforekomstens placering i Nørreåen med grønt. 

På figur 3-2 og bilag 1 er vist åens nuværende stationering samt lokale stednavne anvendt i nærvæ-
rende rapport.  
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Figur 3-2. Oversigtskort med stednavne og stationering.  

3.1.1 Opmåling og terrænmodel 
Der er ikke i forbindelse med nærværende forundersøgelse foretaget en opmåling af vandløb eller 
dræn m.v.  

Selve Nørreåen er opmålt af Viborg kommune i 2017. Denne opmåling anvendes ved projekteringen. 
Opmåling af større tilløb er ligeledes udleveret fra Viborg Kommune.   

Som supplement til opmålingen anvendes den seneste digitale terrænmodel.  
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3.2 Besigtigelse 

Nørreåen blev besigtiget ved sejlads i april 2020. Nedenfor vises en række fotos fra besigtigelsen.   

Broen der fører Århusvej over Nørreåen ved ind-
satsstrækningens start. Ca. st. 500. 

Nedstrøms Rindsholm løber Nørreåen gennem 
Rindsholm skov. Ca. st. 700. 

Nedstrøms Rindsholm løber Nørreåen gennem 
Rindsholm skov. Ca. st. 800. 

Nedstrøms Rindsholm skov ligger åbne engare-
aler langs åen. Ca. st. 1.000. 
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Nær Randrup Bro er åen blevet langsommere 
og arealerne langs åen er ofte bevoksede med 
tagrør m.v. Ca. st. 3.400. 

Ved Bruunshåb renseanlæg øges åens bredde, 
hvor Sdr. Mølleå løber til fra nord. Ca. st. 4.400. 

3.3 Vandløbsforhold 

Vandløbsforekomsten har en samlet længde på 10,534 km og begynder mellem vejbroerne ved den 
gl. og nye Århusvej i Rindsholm. Indsatsstrækningen slutter ca. 100 m opstrøms Vejrumbro.  

Nørreå har tilløb fra Grundel Bæk i Rindsholm umiddelbart opstrøms øvre ende af vandforekomsten, 
Afløb fra Rindsholm mose, Rind Bæk, Sdr. Mølleå fra Viborgsøerne, Vibæk og Dybdal Bæk. 
Herudover er der en række mindre tilløb og et stort antal grøfter i selve ådalen.  

3.3.1 Regulativmæssige forhold 
Vandløbsforekomsten er omfattet af Regulativ for amtsvandløb nr. 104, Nørreå inkl. Non Mølleå, og 
Vedsø med Spangsund. Regulativet er fra 2005.  

Ifølge regulativet udføres vedligeholdelsen på indsatsstrækningen efter følgende retningslinjer.  

Regulativopfyldelse vurderes udfra de fastsatte dimensioner, altså geometrisk skikkelse, dog 
suppleres efter behov med vandspejlsberegninger på opmålte og regulativdimensioner. Maningtal og 
afstrømningsværdier fremgår af regulativet. Forudsætninger for evt. oprensning fremgår herunder.   

”Ved aflejringer på 10 cm eller mere over den regulativmæssige bundkote gennemføres oprensning til 
maks. 20 cm under der regulativmæssige bund med tilsvarende reduktion i bundbredden. Hvis der 
konstateres brinkud-skridninger eller lignende forhold, som begrænser vandføringsevnen i vandløbet, 
oprenses disse ligeledes. 

Ovenstående oprensning kan udelades, såfremt vandspejlsberegninger for kontrolopmålingen viser, at 
det beregnede vandspejl ligger lavere end det regulativmæssige vandspejl beregnet udfra regulativ 
dimensionerne tillagt 10 cm bundhævning. Beregningerne udføres med det angivne manningtal for 
den anførte afstrømningsværdi. 

Hvis beregningerne for kontrolopmålingen viser, at vandspejlet ligger højere end det regulativmæssige 
vandspejl udfra regulativ dimensionerne til lagt 10 cm bundhævning ved den angivne 
afstrømningsværdi, iværksættes der oprensning.” 

Det bør tilføjes, at Nørreåen gennem en årrække har været oprenset hårdhændet, med det resultat at 
bundbredden er for stor og bundkoten ligger for dybt i forhold til regulativet. Der er derfor i 2005 
indskrevet følgende i regulativet for med en naturlig udvikling at få hævet bundkoten og indsnævret 
profilet: 

”Vedligeholdelsen I Nørreå skal i en 5 årig overgangsperiode gradvis tilnærmes de regulativmæssige 
dimensioner efter nedenstående plan for at give eksisterende afvandingsinteresser tid til at omstille sig 
til de fremtidige forhold: 

- fra 01.01.2006 til 01.01.2011 reduceres vedligeholdelsen gradvis til kun at foregå inden for det 
regulativmæssige vandløbs-profil. 

- fra 01.01.2011 udføres vedligeholdelsen af Nørreå kun til opretholdelse af de regulativmæssige 
afvandingsforhold. 

- at vandløbenes fysiske tilstand bringes i overensstemmelse med de krav, målsætningen stiller hertil.”  
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Ovenstående retningslinjer for vedligeholdelsen har dog ikke medført at bundbredde eller bundkote er 
på linje med regulativet, da Nørreåens bund på de flade stræk nedstrøms Rindsholm generelt 
stadigvæk ligger lavere end regulativdimensionerne og vandløbets bredde stadig er for stor.  

3.3.2 Fysiske forhold 
Faldet på Nørreåen har aldrig været stort, men ved en omfattende regulering omkring 1920 blev åen 
udrettet og uddybet og faldet reduceret endnu mere. I dag er faldet på Nørreåen koncentreret oppe 
ved Rindsholm hvor åen har grus og stenbund og blot få 100 m nedenfor er faldet reduceret og 
vandløbsbunden er domineret af sand og aflejret sediment.     

Bestemmelse af fysisk indeks udtrukket fra WinBio fremgår af tabel 3-1.  

Tabel 3-1. Fysisk indeks på lokaliteter langs indsatsstrækningen. 

Lokalitet Fysisk indeks-værdi 

Rindsholm, st. ca. 300 33-38 

Bruunshåb renseanlæg 11-19 

Vejrumbro 8-14 

 

Disse værdier kan ikke relateres direkte til vandrammedirektivets krav til vandløb, men i type 2/3 
vandløb må værdier omkring 35 beskrives som fine. De lavere værdier fra den nedre strækning med 
ringere fald svarer til moderat til ringe fysisk kvalitet og er et resultat af den omfattende regulering og 
åens naturligt beskedne fald.  

Generelt har Nørreå på en kort strækning mellem Rindsholm og Randrup Bro et mæandrerende forløb 
med god variation. De resterende nedre strækninger er forholdsvis ensformige, med stor bundbredde 
og finkornet substrat.  

Vandløbet bærer præg af en okkerpåvirkning ved Rindsholm fra Grundel Bæk der løber til Nørreå kort 
nedstrøms afløbet fra Vedsø. Okkerpåvirkningen aftager ned gennem vandløbet, men vurderes at 
have en negativ påvirkning på de øverste km af åen.  

Der er udpeget en okker indsats i vandområdeplanerne til håndtering af denne belastning. 
Problemstillingen belyses derfor ikke yderligere i denne forundersøgelse. 
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Foto 1. Okkerpåvirkning fra Grundel bæk i Rindsholm.  

3.4 Hydrologi 

Oplandet til projektstrækningens nedstrøms ende er estimeret til at have et areal på ca. 230 km2 
(Figur 3-3). indsatsstrækningen er markeret med grønt.  

Ved afløbet fra Vedsø er oplandet 108 km2.. 

 
Figur 3-3 Oplandsarealet til øvre (gul) og nedre (lilla) projektgrænse i Nørreå. 
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Til at beregne afstrømningskarakteristika er der anvendt data fra en række målestationer rekvireret fra 
Viborg kommune. I Tabel 3-2 angives den beregnede vandføring i Nørreå ved projektstrækningens 
start og slut. 

Tabel 3-2 Vandføringen i Nørreå ved indsatsstrækningens start og slut. 

 Start, Afløb fra Vedsø (l/s) Slut, Vejrumbro (l/s) 

Medianminimum 972 2.070 

Sommermiddel 1.285 2.737 

Vintermiddel 1.725 2.739 

Medianmax 2.916 6.210 

10 års maximum 3.564 7.590 

 

EnviDan har opsat en hydrologisk model i Vasp for beregning af vandstanden i Nørreåen. Modellen er 
kalibereret ind efter målt vandstand og afstrømning ved målestation 21.03 ved Vejrumbro.  

  
Figur 3-4. Vandstand ved Vejrumbro 2011.  

 

 
Figur 3-5. Vandføring ved Vejrumbro 2011. 
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Som det ses på figur 3-4 og 3-5 er der stigende vandstand hen over forår og forsommer april- juni på 
trods af faldende vandføring i Nørreåen. Dette skyldes opvækst af vandløbsvegetation. 
År 2011 er valgt da sammenhængen er særlig tydelig dette år.  
Vandstanden ses at være i gennemsnit 10-15 cm højere i sensommer/efterår end i vinterperioden på 
trods af to meget store afstrømningshændelser i den sene vinterperiode. 

3.5 Biologiske forhold 

Den samlede økologiske tilstand for indsatsstrækningen er opgjort til at være ”moderat”1. Vandløbet er 
målsat til ”god økologisk tilstand”. I det følgende gennemgås de enkelte biologiske parametre, som 
den samlede tilstandsvurdering er baseret på.  

Generelt vurderes den økologiske tilstand at være bedst på de øverste ca. 2 km af åen fra Vedsø og 
nedstrøms, hvor der er et vist fald og variation i de fysiske forhold. Længere nedstrøms aftager faldet 
og variationen og miljøtilstanden falder.  

Smådyr 

Jf. MiljøGIS til vandområdeplanerne er tilstanden vurderet for fisk og makrofytter er ukendt. Baseret på 
smådyr er der moderat økologisk tilstand på hele indsatstrækningen i Nørreå (Figur 3-6).  
Opstrøms udløbet fra Rindsholm dambrug, vist med rød på figur 3-4, er der registreret faunaklasse 5 
og 6 på station 21002151 2. Prøverne er udtaget fra 2002 til 2018.  

Ved Randrup Bro, vist med grøn på figur 3-4, er der 1 prøve fra 2019. Denne viser faunaklasse 6.  

 
Figur 3-6 Den økologiske tilstand i Nørreå på og omkring indsatsstrækningen (Kilde: MiljøGis). 

Ved udløbet fra Bruunshåb centralrenseanlæg, vist med gul på figur 3-4, er der udtaget prøver op og 
nedstrøms udløbet. 1 prøve opstrøms udløbet har vist faunaklasse 5, resten både op og nedstrøms 

 

1 jf. MiljøGIS til vandområdeplanerne 
2 på station 21002151 
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har vist 4. Ved Vejrumbro, vist med lilla på figur 3-4, er udtaget 2 prøver, den nyeste fra 2002. Begge 
viser faunaklasse 4. 

Fisk 

Den økologiske tilstand baseret på fisk er registreret som ukendt. Der er udført fiskeundersøgelser på 
stationer ved Rindsholm, Randrup Bro og Vejrum Bro. Der er ved Rindsholm registreret ørred, ål, 
gedde, skalle og grundling. Ved Randrup Bro er registreret aborre, løje, suder og trepigget 
hundestejle. Disse undersøgelser er ikke anvendt til en tilstandsvurdering..  
Ved Vejrumbro er registreret gedde, løje, sandart, skalle og brasen. Det må også forventes, at der 
forekommer ål. 

På baggrund af DTU Aquas ørredkort ses det, at der ikke undersøges stationer på indsatstrækningen i 
Nørreåens hovedløb. Der er dog registreret tilstedeværelse af ørredyngel i en række af de mindre 
tilløb til Nørreåen. På Figur 3-7 ses et oversigtskort. Det er fund af enkelte ørreder i Rind Bæk, 
Søndermølle Å og Vibæk, et mindre tilløb fra nord. Det bemærkes, at kortet angiver den naturlige 
produktion, dvs. der er taget højde for eventuelle udsætninger. Der er ikke registreret laks ved 
undersøgelserne.  

Det kan konkluderes at Nørreå pt. ikke er et ørredproducerende vandløb, undtaget eventuelt helt oppe 
ved Rindsholm. Vandløbet fungerer som gennemgangsvand og eventuelt som opvækstvand for ørred, 
der gyder i de mindre tilløb.  

 
Figur 3-7 DTU Aqua’s ørredindeks for indsatsstrækningen i Nørreå. Figuren viser ørred og laks slået sammen.  

 

Makrofytter (planter) 

Ved besigtigelsen i april 2020 var plantevæksten meget begrænset. Dette skyldes primært 
besigtigelsestidspunktet. Det vides dog at pindsvineknop er den dominerende art.  
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Tidligere, tilbage i 80 og 90érne, hvor der blev skåret grøde op til 7 gange årligt var pindsvineknop 
altdominerende i hele åens bredde. Ved en mere nænsom grødeskæring, kun foretaget i 
strømrenden, er der de senere år sket en øgning i artsantallet. Blandt andet ses udbredelse af 
vandaks, primært langs bredderne, hvor der ikke slås grøde. 

Den økologiske tilstand baseret på makrofytter er registreret som ukendt. 

Samlet opfylder Nørreåen ikke målsætningen på indsatsstrækningen.  

3.6 Jordbundsforhold 

3.6.1 Jordbundstyper 
I Figur 3-8 ses et jordartskort for Nørreådalen og tilstødende arealer. Kortet stammer fra den 
geologiske overfladekartering på www.arealinfo.dk. Indsatsstrækningen i ådalen består næsten 
udelukkende af humusjord. Øverst ved Rindsholm er registreret grovsandet jord. Store dele af 
oplandet består af lerblandet sandjord. 

 
Figur 3-8 Jordbundstyperne omkring Nørreåen. (Miljøportalen) 

3.6.2 Okker 
På baggrund af okkerkortlægningen i arealinfo.dk fremgår det af figur 3.7, at den første del af Nørreå 
er registreret som Klasse III, der indikerer, at området er klassificeret som lav risiko for 
okkerudledning, hvorimod den resterende del af ådalen er registreret som Klasse I, hvilket indikerer, at 
der er stor risiko for okkerudledning. I Nørreåen er den største okkerpåvirkning øverst på strækningen. 
Okkertilførslen stammer dog fra tilløbene, primært Grundel Bæk.   
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Figur 3-9 Okkerklassificeringen langs Nørreåen. (Miljøportalen) 

3.6.3 Jordforurening 
Ifølge arealinfo.dk er der ikke registreret jordforureningen langs vandløbsforekomsten.  

3.7 Landskabelige forhold  

3.7.1 Arealanvendelse 
Hovedparten af arealerne omkring indsatsstrækningen er udpeget som §3 beskyttede naturarealer, 
hvoraf nogle udnyttes ekstensivt til høslæt. Stort set hele ådalen er præget af våde og tidsvis våde 
naturtyper. På ådalens sider findes en del skovområder, især ved Rindsholm. 
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Figur 3-10 Arealanvendelsen omkring indsatsstrækningen (Kilde: MiljøGIS). 

3.7.2 Landskabshistorik 
Ved en gennemgang af gl. kort bl.a. høje målebordsblade fra perioden 1842-1899 fremgår det, at 
Nørreåen har været igennem en omfattende regulering i begyndelsen af 1900-tallet. Ned gennem 
ådalen har der tidligere ligget en række større søer. Disseer ved reguleringen blevet afvandet og 
tørlagte. På figur 3-9 ses Nørreå’s oprindelige forløb på høje målebordsblade. Her kan over-, mellem- 
og nedre Bredning Sø tydeligt ses.  

Længere nede ad åen lå Tapdrup, Thisted og Vejrum Sø. Søerne vurderes at have haft en størrelse 
på ca. 10-15 ha hver. Vejrum Sø måske lidt større.  
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Figur 3-11 Høje målebordsblade over Nørreå fra Vedsø til Søndermølle å. Her har ligget 3 søer, der blev afvandet ved 
reguleringen. Over, Mellem og Nedre Bredningsø. 

 
Figur 3-12 Høje målebordsblade med ådalen ned mod Vejrum inden reguleringen. Her har ligeledes ligget søer der nu er 
afvandet. Tapdrup, Thisted og Vejrum Sø.  

Faldet på Nørreåen er naturligt lavt. Men med søerne placeret i ådalen, var faldet sandsynligvis 
koncentreret på åstrækningerne mellem søerne. Faldet var derfor formentlig højere på disse 
mellemliggende strækninger end det fald der er på vandløbet i dag. I dag er søerne væk og faldet er 
fordelt ud på hele vandløbets strækning i den flade del af ådalen.  
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I dag er faldet på Nørreåen koncentreret oppe ved Rindsholm. Her observeres grus og stenbund 
mens der blot få km nedstrøms er et ringe fald og vandløbsbunden er domineret af sand og aflejret 
sediment.     

3.8 Planforhold og administrationsgrundlag 

3.8.1 Vandområdeplanen 
Vandløbsforekomsten afvander via Gudenåen til hovedvandopland 1.5 Randers Fjord, og er således 
en del af Vandområdedistrikt Jylland og Fyn. Ifølge MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2015-2021 er 
den samlede økologiske tilstand ”moderat” på hele indsatsstrækningen af Nørreå.  

For vandløbsforekomsten (o8787b) er der udpeget to virkemidler til forbedring af den økologiske 
tilstand. Det drejer sig om: 

 Genslyngning: Ved genslyngning forstås en tilbagelægning af et kanaliseret vandløb til dets 
forløb og profil før udretningen eller et tilsvarende naturligt forløb, samt at skabe muligheder 
for at vandløbenes naturlige morfologiske processer kan udfoldes og dermed igangsætte en 
naturlig udvikling. 

 Udlægning af groft materiale: Herved forstås udlægning af groft materiale (primært sten, 
grus eller træ) alene uden andre fysiske indgreb i enten kanaliserede eller naturligt slyngede 
vandløb. Det udlagte materiale er/kan være erstatning for materiale, der er blevet fjernet 
gennem tidligere tiders opgravning og vedligeholdelse. 

3.8.2 National beskyttet natur 
Vandløbsforekomsten og større tilløb er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Dette gælder 
ligeledes de tilstødende arealer langs vandløbsforekomsten, der alle er beskyttet efter 
naturbeskyttelsesloven. Fra begyndelsen af Nørreå og nedstrøms til Vejrumbro er arealerne 
kategoriseret som enten mose eller eng samt nogle få søer. Se bilag 2 og Figur 3.11.  

 
Figur 3-13 Naturtyper omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 langs Nørreåen. 
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3.8.3 Natura 2000-beskyttelse 
Vandløbsforekomsten og de tilstødende arealer ligger i habitatområde nr. 30 Lovns Bredning, 
Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk. 

  
Figur 3-14. Udstrækning af Habitatområde H30 langs indsatsstrækningen. 

Følgende naturtyper og arter fra udpegningsgrundlaget kan være relevante i Nørrådalen.  

Naturtyper:  
Næringsrig sø, Vandløb, Hængesæk, kildevæld, Skovbevokset tørvemose, tidvis våd eng, nedbrudt 
højmose og Rigkær. 

Arter:  
Stor vandsalamander, Odder og Bæklampret.   

3.8.4 LIFE-IP Natureman 
Indsæt afsnit her, Winnie.  

3.8.5 Bilag IV-arter 
I henhold til habitatdirektivets artikel 12 skal EU-medlemslande indføre en streng beskyttelse af en 
række dyre- og plantearter, uanset om de forekommer indenfor et af de udpegede habitatområder 
eller udenfor. Bilag IV-arterne er ligeledes beskyttet efter § 29 a i naturbeskyttelsesloven, under 
navnet bilag 3 arter.  

Bilag IV-arterne må ikke bevidst forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden. Forbuddet 
er gældende i forhold til alle livsstadier. Yngle- eller rasteområder må ligeledes ikke beskadiges eller 
ødelægges. 

Ifølge DMUs faglige rapport nr. 635 vedrørende habitatdirektivets bilag IV arter kan odder, stor 
vandsalamander og spidssnudet frø forekomme omkring vandløbsforekomsten. Der er dog ikke 
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kendskab til, hvorvidt de nævnte arter konkret forekommer inden for undersøgelsesområdet. 
Derudover må det forventes, at der forekommer flere af de flagermusearter, som er omfatter af bilag 
IV. 

3.8.6 Planloven 
Planlovens formål er at sikre, at den sammenfattende fysiske planlægning forener de 
samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne landets natur og miljø, så 
samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for 
bevarelsen af dyre- og plantelivet. 

3.8.7 Okkerloven 
Okkerloven har til formål at forebygge og bekæmpe okkergener i bl.a. vandløb. 

Ifølge loven skal dræninger og udgrøftninger indenfor jordbrugserhvervet beliggende i de 
okkerpotentielle områder klasse I og II godkendes af kommunen. Udpegningen af okkerpotentielle 
områder indikerer risiko for udvaskning af okker i forbindelse med sænkning af grundvandsstanden. I 
forbindelse med øvrige tiltag der har samme effekt på grundvandsforholdene skal risikoen for 
udvaskning af okker tilsvarende vurderes efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven. 

3.8.8 Vandløbsloven 
Nørreå er omfattet af vandløbsloven. Vandløbslovens har til formål at sikre, at vandløb kan benyttes til 
afledning af overfladevand samt spildevand og drænvand – under hensyntagen til de miljømæssige 
interesser. Generelt skal der gives tilladelse til vandløbsrestaureringer efter § 37 i vandløbsloven, da 
der ikke må gennemføres vandløbsrestaurering uden vandløbsmyndighedens tilladelse. Viborg Kom-
mune er vandløbsmyndighed og skal derfor give tilladelsen. 

3.8.9 Bygge- og beskyttelseslinjer 
Nørreåen er på hele strækningen omfattet af åbeskyttelseslinje og hovedparten af 
vandløbsforekomsten er beskyttet af en skovbyggelinje ved de større skove på ådalsskrænten. 
Opstrøms Nørreå er der søbeskyttelseslinje omkring Vedsø samt hele Nørreå og Søndermølle Å. Der 
er enkelte beskyttede sten- og jorddiger på skrænter og højjorden omkring vandløbsforekomsten, men 
ikke i selve ådalen. Se figur 3.12. Der er ingen kirkebyggelinjer i ådalen. 
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Figur 3-15 Bygge- og beskyttelseslinjer i området omkring vandløbsforekomsten. 

3.8.10 Fredninger og kulturhistorie 
Der er en lang række fredede fortidsminder langs ådalen på indsatsstrækningen, men ingen i selve 
ådalen. Dog er jernbanebroen i Rindsholm omfattet af fortidsmindefredning. Se figur 3.13. 

I følge museumslovgivningen skal museer inddrages, for at afgøre om jordfaste fortidsminder vil blive 
berørt af projekter i ådalene, hvor der projekteres jordarbejder. Ved en evt. realisering skal Viborg 
museum orienteres. Der er indhentet en udtalelse fra Viborg museum vedr. evt. arkæologisk 
forundersøgelse i forbindelse med en realisering.   



Viborg Kommune – Vandløbsrestaurering Nørreå Side 23 af 40 

 

 
Vejlsøvej 23 • DK-8600 Silkeborg • Tlf.:  +45 86 80 63 44 • www.envidan.dk • CVR 18 33 43 05 

 

 
Figur 3-16. Punkter angiver beskyttede fortidsminder og beskyttelseszoner langs Nørreå (Kilde: Arealinfo.dk) 

3.8.11 Skovrejsning og bevaringsværdige landskaber 
Ifølge kommuneplanen på arealinfo.dk er ådalen omkring vandløbsforekomsten udlagt som areal hvor 
skovrejsning er uønsket. Hele ådalen med undtagelse af Bruunshåb centralrenseanlæg er ligeledes 
udlagt som bevaringsværdigt landskab.   

3.9 Tekniske anlæg 

3.9.1 Veje, broer og bygninger 
Der findes to broer på projektstrækningen. Det drejer sig om broerne ved hhv. A11 – Århusvej og 
Randrup bro.  

3.9.2 Bruunshåb renseanlæg 
Ved Bruunshåb ligger et stort renseanlæg der modtager vand fra Viborg by samt store dele af oplan-
det. Renseanlægget har udløb til Nørreå i st. ca. 4.500 m.  

3.9.3 Pumpelag 
Nedstrøms Randrup Bro ligger et privat pumpelag (klosterengen) på åens vestside. Mellem Tapdrup 
og Vejrumbro ligger et privat pumpelag der afvander et område på den nordlige side af åen. Det er 
uvist i hvilket omfang pumpedriften er aktiv eller ophørt. 
Opstrøms Vejrumbro ligger yderligere et privat pumpelag på sydsiden. Så vidt vides er dette pumpe-
lag fortsat i drift i sommerhalvåret. 

3.9.4 Rindsholm dambrug 
Ca. 500 m opstrøms start af indsatsstrækningen ligger udløbet fra Rindsholm dambrug.   



Viborg Kommune – Vandløbsrestaurering Nørreå Side 24 af 40 

 

 
Vejlsøvej 23 • DK-8600 Silkeborg • Tlf.:  +45 86 80 63 44 • www.envidan.dk • CVR 18 33 43 05 

 

3.9.5 Dræning 
Der er ikke indhentet drænoplysninger, da det vurderes at der er meget få eller ingen dræn på 
strækningen. I stedet er der mange grøfter der løber til åen. Sandsynligvis ledes drænvand fra de 
drænede arealer på den højere jord ud i grøfterne og videre ned i den mere ekstensive del af ådalen 
og slutteligt ud i Nørreå. 

3.9.6 Ledninger 
Der er indhentet ledningsoplysninger fra følgende ledningsejere i forbindelse med projektet.  

Energi Viborg, Eniig Fiber og forsyning, Evida Gas, Global connect fiber, N1 strøm, TDC samt 
Bruunshåb, Randrup by og Vejrumbro vandværker.  

Der ligger ledninger langs vejene på kanten af ådalen samt i bebyggede områder, men ingen 
nedgravede kabler eller lign. i selve ådalen på strækningen.  

På 1 lokalitet mellem Rindsholm og Randrup bro krydser en 60 kV luftledning Nørreåen.  

 

Figur 3-17. Ledningsoplysninger. 
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4. Projektforslag 

Med udgangspunkt i de eksisterende forhold og vandområdeplanens udpegning samt i dialog Viborg 
Kommune er der valgt at arbejde videre med de projekttiltag, der præsenteres i nærværende afsnit.  

Der er arbejdet med de to udpegede virkemidler: 

 Udlægning af groft materiale 
 Genslyngning  

De projekterede tiltag inkl. foreslåede adgangsveje er fremgår af figur 4-1 til 4-6 samt bilag 3 og 4. 

4.1 Udlægning af groft substrat 

Der er projekteret 9 lokaliteter med udlægning af groft substrat på indsatsstrækningen. Disse er 
udvalgt på baggrund af faldforhold, eksisterende substratsammensætning samt adgangsforhold. 
Sidstnævnte har været en nødvendighed, da der er områder, hvor det vurderes vanskeligt at komme 
ned til åen med maskiner og grus.  

Som udgangspunkt etableres grusbankerne ved at hæve den eksisterende bundkote med ca. 25 cm 
på bankens forkant. Grusbanken anlægges med et fald på 2-3 ‰. Undtaget er den sidste gydebanke, 
der anlægges med et lidt mindre fald på 1-2 ‰ pga. åens naturlige fald her. Bankernes længde er i 
størrelsesordenen 15-60 m. Bankerne skal anlægges, så bagkanten glider jævnt over i den 
eksisterende bundkote – dvs. der skal ikke være et fald/styrt ved afslutningen af banken. 

Grusbankerne anlægges ud fra gældende vejledninger og med følgende substratsammensætning: 

 75 % sten på 16-32 mm 
 25 % sten på 33-64 mm 

Efter bankernes etablering suppleres med enkelte skjulesten i størrelsen 300 – 400 mm. Disse lægges 
med en frekvens af 1 sten pr. lbm.På figur 4.1 fremgår de enkelte grusbankers placering. Her er 
grusbankerne nummereret, og i det følgende gennemgås de enkelte grusbanker med fokus på 
relevante lokalitetsspecifikke forhold. Nummereringen starter længst opstrøms på strækningen. 
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Figur 4-1. Placering og nummerering af gydebanker. 

 

På figur 4.1 er vist gydebankerne placering og numre. Nummereringen starter længst opstrøms på 
strækningen. 

Tabel 4-1. Dimensioner og placering af grusbanker.  

Gydebanke  St start m St slut m Længde m Tykkelse m Bredde m m3 grus 
1 425 440 15 0,3 7 31,5 
2 535 595 60 0,3 8 144 
3 770 820 50 0,3 8 120 
4 980 1010 30 0,3 8 72 
5 1235 1270 35 0,3 8 84 
6 1440 1460 20 0,3 8 48 
7 1660 1690 30 0,3 8 72 
8 2035 2070 35 0,3 8 84 
9 2650 2680 30 0,3 8 72 

Sum           727,5 
 

Grusbanke nr. 1 

Grusbanken anlægges med ca. 2-3 ‰ fald og med en længde ca. 15 m. Der kan opnås adgang fra 
sydsiden af åen. 

Grusbanke nr. 2 og 3 
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Begge banker anlægges med ca. 2-3 ‰ fald og med en samlet længde ca. 50-60 m, dog opdelt i 2 
banker á 25 m. Det vurderes muligt at tilgå vandløbet fra nordsiden gennem skoven og de 
adgangsveje der er der. 

Grusbanke nr. 4-8 

Grusbankerne anlægges med ca. 2-3 ‰ fald og med en længde på ca. 30-35 m. Der kan opnås 
adgang via engarealer nord for åen. Der skal sandsynligvis anvendes køreplader på de sidste få m 
inden åen. 

Grusbanke nr. 9 

Grusbanken anlægges med ca. 1-2 ‰ fald og med en længde på ca. 30 m. Der kan opnås adgang via 
markarealerne nord for åen. Der skal sandsynligvis anvendes køreplader på de sidste få m inden åen. 

4.2 Genslyngning 

På 2 lokaliteter mellem Randrup Bro og Tapdrup gennemføres indsatser på Nørreåen. Der er tale om 
2 genslyngninger suppleret med udlægning af fast substrat. 

Nørreåens naturlige fald på strækningen er ca. 0,35-0,5 ‰, altså under 1 ‰. Ved de to opstrøms 
indsatser koncentreres åens fald over indsatsen, så faldet nærmer sig 1 ‰. Se dimensionstabel 4-2. 
Med de naturgivne forhold er det ikke muligt at lave indsatser med kraftigere fald, uden at 
stuvningspåvirke en alt for lang strækning. 

Det nuværende profil er reguleret så intenst at forslagene forsøger at tilnærme profilet til et mere na-
turligt forløb. Derfor er de nye slyng ved indsats 1 og 2 anlagt med 2 slyng over en samlet længde på 
155 m ved indsats 1 og 2 slyng over en længde på 295 m ved indsats 2. Mæanderlængden er lidt un-
der de anbefalede 10-14 ved indsats 1 og kan opgøres til ca. 8,5 ved indsats 1 og ca. 12 ved indsats 
3. Vandløbsbredden er hhv. 9 og 12 m ved de to indsatser.  

De 2 lokaliteter fremgår af figur 4-2 herunder samt bilag 3.2 til 3.3. På alle lokaliteter er valgt 
strækninger hvor Nørreåen er reguleret og hvor det omgivende terræn er lavtliggende, så der ikke 
udgraves et dybtliggende nyt forløb. Nørreåens eksisterende forløb uden for det nye profil opfyldes 
med det opgravede materiale.   



Viborg Kommune – Vandløbsrestaurering Nørreå Side 28 af 40 

 

 
Vejlsøvej 23 • DK-8600 Silkeborg • Tlf.:  +45 86 80 63 44 • www.envidan.dk • CVR 18 33 43 05 

 

 
Figur 4-2. Oversigt over de 2 indsatser.  

 

 
Figur 4-3. Længdeprofil over de 2 indsatser.  

 

Længdeprofil er vedlagt som bilag 6. 
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Lokalitet 1. Randrup Bro: 

Umiddelbart nedstrøms Randrup Bro løber Nørreåen reguleret og uden fysisk variation. Her føres åen 
ind over engareal vest og øst for åen i et 155 m langt nyt forløb.  

Der udlægges fast substrat 3 steder hvor vandløbsbunden hæves over regulativniveau. Nørreåen har 
på strækningen et gennemsnitligt fald på ca. 0,4 ‰ og i sommerperioden kan vandstanden stige som 
følge af opvækst af grøde, selvom afstrømningen er lavere end om vinteren.   
For at undgå vandstandsstigninger ved de middel- og højere vandstande anlægges det nye forløb 
med et væsentligt bredere vandløbsprofil. Det bredere profil vil kunne rumme større vandmængder og 
vil modvirke den foreslåede hævning af vandløbsbunden. Ved projekteringen er sigtet efter at holde 
vandstanden indenfor ca. 5 cm af det nuværende niveau, både sommer og vinter.  
Der er ved projekteringen også sigtet efter at opnå arealharmoni mellem ejer på øst og vestsiden, så 
begge efter en realisering modtager og afgiver samme areal. Disse grundlæggende overvejelser 
gælder også indsats 3.  
Nørreåen har på strækningen en bredde på ca. 7-8 m. Det nye forløb anlægges med en bredde på 9 
m og op til 15 m på de lavere partier.  

 

Figur 4-4. Placering og udformning af indsats 1.  
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Lokalitet 2. Nord for renseanlægget: 

Ca. 500 m nordøst for Bruunshåb renseanlæg, ud for Tapdrup, løber Nørreåen igen reguleret og uden 
fysisk variation. Åen er her op til 12-14 m bred. Her føres åen ind over engareal både øst vest for det 
eksisterende forløb i et 295 m langt nyt forløb.  

Der udlægges 4 grusbanker á 20 m med fast substrat med dybere partier imellem. For at undgå 
vandstandshævninger anlægges det nye forløb med en bredde på op til 17-18 m. 

Åens eksisterende forløb opfyldes og for at undgå erosion skal der stensikres på en række lokaliteter 
vist på figur 4-5.  

 
Figur 4-5. Placering og udformning af indsats 3.  

 
Dimensionering af indsatser.  

I tabel 4-2 fremgår eksisterende og fremtidige dimensioner. For fremtidige koter er tale om færdige 
koter efter udlægning af fast substrat.   

Tabel 4-2. Dimensioner for indsatser nedstrøms Randrup Bro.  

  St. regulativ Station pro-
jekt 

Ekst. bund-
kote 

Ny bund-
kote 

Fald ‰ Bund-
bredde 

Anlæg 

Indsats 1 3465 0  2,60 3,02   9/15 1:2 
  3570 155 2,13 2,92 0,65 9/15 1:2 
Indsats 2 5130 0 2,10  2,65   12/18 1:1,5 
  5425 295 2,07  2,55 0,34 12/18 1:1,5 
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4.3 Udlægning af grus og sten, nederste del 

På den nedre del af indsatsstrækningen udlægges grus og større skjulesten på 3 lokaliteter langs 
nordsiden af Nørreåen. Formålet med udlægningen er at skabe fast substrat som rodfæste for vand-
løbsvegetation samt levested for vandløbs smådyr. Større sten vi fungere både som levested for små-
dyr og yngel af ørred og større fisk.  

Gruset udlægges i 50-60 m lange baner langs bredden i en lagtykkelse på 0,3-0,5 m og 1-2 m bredde.  
Der forudsættes anvendt ca. 150 m3 grus pr. lokalitet og 1 stk. min. Ø50 cm skjulesten pr 2 m. Se bi-
lag 3.5. 
Ved detailprojektering bør undersøges om det nuværende sediment i åen vil kunne bære det udlagte 
gruslag ved simple geotekniske undersøgelser. Vurderes bæreevnen at være for ringe, kan det nuvæ-
rende øvre lag afgraves og oplægges på egnede lokaliteter i nærheden.     

 
Figur 4-6. Udlægning af grus og større sten på den nedre del af indsatsstrækningen.  

4.3.1 Jordbalance.  
Tabel 4-3. Jordbalance samt sten og grusmængder.  

  Udgravning 
m3 

Opfyldning m3 Balance Grus m3 Skjulesten Stensikring 
m3 

Indsats 1 2.290 1.260 +1.000 90 60 30 
Indsats 2 6.600 2.630 +3.970 108 80 60 
Nedre del - - - 150 75 - 
 I alt 8.890 3.890 +4.970 348 235 90 

 

Der vil være et jordoverskud på anslået ca. 5.000 m3 ved en realisering. Dette vurderes at skulle 
fjernes og kan formentlig udspredes på landbrugsjord i nærheden efter aftale med lodsejere eller 
anvendes til opfyldning af lavninger.  

Ved indsats 1 og 2 er fast substrat forudsat at skulle udlægges i banker á 20 m længde og i 0,3 m 
tykkelse i det nye vandløbs fulde bredde.  
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Skjulesten udlægges på bankerne med 1 stk. pr. løbende m. Der skal anvendes sten af en vis 
størrelse grundet vandløbets størrelse, så derfor bør stenstørrelsen være ø400-500 mm.  

Placering af stensikring fremgår af figur 4-4 til 4-6 samt bilag 3.2 til 3.4.  

De nærmere detaljer afklares ved en eventuel detailprojektering.  
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5. Konsekvensvurdering 

Nærværende afsnit fokuserer på konsekvenserne af de i afsnit 4 præsenterede projekttiltag.  

5.1 Vandløbsforhold 

5.1.1 Fysiske forhold 
Som beskrevet i afsnit 3 er de fysiske forhold i Nørreå ringe. Faldet er ringe og kun øverst på 
projektstrækningen nedstrøms Rindsholm er der passende fald til gydning for ørred. Her mangler dog 
fast substrat.  
Derfor er der projekteret med en række grusbanker, med det formål at forbedre de fysiske forhold og 
tilføre noget af det grus, der sandsynligvis har været naturligt i området. Udover at bidrage med groft 
substrat vil grusbankerne lokalt medvirke til at øge strømhastigheden og dermed skabe et mere 
varieret strømningsmønster. 

De 2 indsatser nedstrøms Randrup Bro vil skabe et mere dynamisk vandløb med større variation i 
strømningsmønster og dybdeforhold. I svingene vil der opstå dybere partier og vandet vil være mere 
turbulent når det skal passere de nye slyng. På det udlagte faste substrat vil vanddybden være lavere 
og strømhastigheden højere. Dette vil være til gavn for en mere artsdivers vandløbsflora og 
smådyrsfauna.  

På de 2 indsatser nedstrøms Randrup Bro vil vandhastigheden i vinterperioden øges fra ca. 0,33 til 
ca. 0,42 m/sek, hvilket er tæt på den optimale strømhastighed for ørreds gydning. 

5.1.2 Vandstand 
Den hydrologiske model er kalibreret ind efter de forhold vedr. grødeopvækst og den påvirkning det 
har på vandstanden som beskrevet i afsnit 3.4. Grøden opvækst medfører en hævet vandstand, da 
den hæmmer afstrømningen og denne effekt beskrives beregningsmæssigt som Manningtal, hvor et 
lavt Manningtal beskriver en høj modstand og et højt Maningtal beskriver en lav modstand, svarende 
til en lav vandstand.  
Der er derfor i sommerperioden beregnet med manningtal 12 for Nørreåen generelt og Manningtal 8 
for de lave stryg, hvor den lavere vanddybde vil medføre at grødevæksten vil have en forholdsmæssig 
større påvirkning end i resten af åen.  
For vinterperioden er anvendt Manningtal 33, svarende til en stort set grødefri situation. De anvendte 
Manningtal er beregnet af Wsp ved en større gennemgang af hele Nørreåen indenfor de sidste par år. 
Regulativet for Nørreå nævner et Manningtal for vinter på 35. Regulativet omtaler ikke et 
sommermanningtal.  
Vinterperioden er i nærværende rapport defineret som oktober til udgang marts og sommerperioden er 
april til udgang september.    

Beregningsresultater 

I bilag 6 præsenteres et længdeprofil med de projekterede ændringer i Nørreå. På længdeprofilet er 
der plottet en sommer medianminimum, sommer og vintermiddel afstrømning samt en medianmax 
afstrømning. Medianmax afstrømning er den største afstrømning, der statistisk set forekommer hvert 2 
år. 

For at kunne sammenligne den nuværende situation med projektscenariet er der i bilag 6 samplottet  
vandspejl for ovenstående afstrømninger, både ved de nuværende forhold og ved projektscenariet. 

I bilag 6 er også samplottet nuværende og fremtidig bundkote, så ændringer er tydelige at se.   
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Generelt vil grusbankerne få en meget begrænset effekt på vandspejlet i Nørreå. Umiddelbart 
opstrøms bankerne vil der være en effekt på 2-3 cm ved en lav sommervandføring, , men denne 
aftager meget hurtigt.. Ved højere afstrømninger vil gydebankerne ikke have nogen opstuvende efekt.  
Undtaget er de to øverste grusbanker i Rindsholm, der hæver vandspejlet med ca. 5-6 cm. 
Påvirkningszonen opstrøms er dog tilsvarende kort, da åen her har et væsentligt kraftigere fald. 
Påvirkningszone  vil have en længde svarende til gydebankens længde, altså ca. 15 m.    

På strækningen med de projekterede genslyngninger ses en meget beskeden hævet vandstand, 
indenfor et interval på 2-5 cm, dog ved sommerminimum ses en lidt større stigning på op til 9 cm 
ovenfor indsats 2. Bemærk at vandstanden ved sommerminimum afstrømning er lavere end ved 
sommermiddel.  

Både ved sommer og vintermiddel afstrømninger er stigningen 0-5 cm. Bemærk at vintervandstanden 
er lavere end sommervandstanden i åen.  

Da vandspejlet i Nørreåen overordnet er uændret vil de afvandingsmæssige effekter af projektet også 
overordnet være uændrede. Grøfter og dræn vil dermed fungere som hidtil.  

Beregnede vandstande ved de 3 indsatser samt ved udløbet fra renseanlægget fremgår af tabel 5-1 
herunder.  

Tabel 5-1. Beregnet vandstandskote nuværende og projekteret ved start af de 3 indsatser samt ved udløb fra renseanlægget.  

Afstrømning Indsats 1. St. 3465 Renseanlæg udløb. 
St. 4.500 

Indsats 3. St. 5130 

Sommer medianmini-
mum nuværende 

3,59 3,39 3,27 

Sommer medianmini-
mum projekteret 

3,65 3,39 3,25 

Længde på påvirknings-
zone opstrøms 

150 m 0 m 0 m 

Sommermiddel nuvæ-
rende 

3,76 3,57 3,46 

Sommermiddel projekte-
ret 

3,77 3,57 3,46 

Længde på påvirknings-
zone opstrøms 

0 m 0 m 0 m 

Vintermiddel nuværende 3,34 3,14 3,00 
Vintermiddel projekteret 3,39 3,14 3,00 
Længde på påvirknings-
zone opstrøms 

100 m 0 m 0 m 

Vintermedianmax nuvæ-
rende 

3,64 3,45 3,32 

Vintermedianmax projek-
teret 

3,64 3,44 3,32 

Længde på påvirknings-
zone opstrøms 

0 m 0 m 0 m 

 

Ved indsats 1 vil stuvningszonen være ca. 150 m 
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5.1.3 Biologiske forhold 
På baggrund af den fysiske vandløbsgennemgang var der tre forhold, som vurderes afgørende for den 
manglende målopfyldelse. 

1. Mangel på groft substrat  
2. Det begrænsede fald og store bundbredde/tværsnitsareal  
3. Ensartede fysiske forhold 

Det vurderes på den baggrund, at en forbedring af de fysiske forhold vil afspejles i forbedringer i både 
DVFI, bestandstætheder, udbredelse og artsrigdom hos såvel fisk som planter.  

Fisk 
Der er i forbindelse med projektet defineret 9 lokaliteter, hvor der udlægges grusbanker i en fraktion, 
der medfører, at de vil være velegnede som gydehabitat for ørred, bæk og flodlampretter m.m. 
Derudover vil projektet generelt øge den fysiske variation i vandløbet og dermed forbedre de fysiske 
levevilkår for flere fiskearter. Som det fremgår af afsnit 3.5, er der i dag meget få ørredyngel i Nørreå. 
De nye gydebanker kan producere en del ungfisk, der sidenhen kan sprede sig nedstrøms og finde 
optimale levesteder hvor der i dag ikke er habitat for ørred. Nørreå er et type 2 vandløb og den 
økologiske tilstand i forhold til fisk skal derfor vurderes efter alle de forekommende fiskearter (link). De 
projekterede tiltag vurderes at kunne forbedre tilstanden for den brede fiskefauna markant, ikke kun 
for ørred.  

Planter 
Projekttiltagene vurderes at forbedre de fysiske forhold på strækningen. Det vil på sigt være til gavn 
for en mere divers vandløbsflora og dermed en højere sandsynlighed for målopfyldelse. Faktorer som 
grødeskæring og lysindfald har dog også stor betydning for den økologiske tilstand vurderet ved hjælp 
af vandplanter. Disse forhold ændres generelt ikke ved gennemførelse af indeværende projekt, men 
den lave vanddybde samt det lave anlæg på strygene vil give vandplanter bedre levevilkår. De øverste 
2-3 gydebanker der ligger i Rindsholm skov vil dog som i dag være skyggede af træer.   
Nørreåen har potentiale til at have en divers artssammensætning af vandplanter, med bl.a. en række 
vandaksarter, vandranunkel og vandstjerne, svarende til tilstanden i Gudenåen. De skitserede 
projekttiltag vil medvirke til at løfte tilstanden i denne retning.   

Smådyr 

Nørreåen opfylder ikke kravet om god økologisk tilstand, på nær øverst i Rindsholm. Projektet må 
forventes at forbedre faunaklassen i og omkring de projekterede tiltag, da det udlagte faste substrat er 
velegnede levesteder for vandløbsmådyr.   

5.2 Okker 

De projekterede grusbanker vil ikke ændre på okkerudvaskningen, da okker tilføres fra tilløbene.  

5.3 Arealanvendelse 

De projekterede tiltag resulterer i en vandstandshævning på 2-3 cm umiddelbart opstrøms 
grusbankerne, men kun ved de helt lave sommerafstrømninger. Ved genslyngningerne er der en lille 
vandstandshævning, men den største påvirkning ses ved lave sommerafstrømninger. Se bilag 6 og 
tabel 5-1. Ved store afstrømningshændelser vil forskellen blive mindre. På den baggrund vurderes det, 
at de projekterede tiltag har en minimal effekt på de ånære arealer og dermed arealanvendelsen. 
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5.4 Planforhold og administrationsgrundlag 

5.4.1 Vandområdeplanen 
Som beskrevet i afsnit 5.1.3 forventes projektet at forbedre forholdene for alle tre parametre: Smådyr, 
fisk og vandløbsplanter. Det forventes derfor, at tiltagene vil medvirke til at der opnås målopfyldelse på 
indsatsstrækningen. 

5.4.2 National beskyttet natur 
Projektets effekt på afvandingsforholdene langs Nørreå er så begrænset, at det ingen effekt vil få på 
de ånære, §3-beskyttede naturtyper. Dog skal der inden anlægsarbejdet søges dispensation til 
anlægsarbejde ved alle indsatser pga. kørsel, depoter mm.  

Ved anlægsarbejdet skal tages udstrakt hensyn til de beskyttede arealer og der er i projektet forudsat 
udstrakt brug af køreplader for at skåne beskyttede naturarealer i ådalen. I forhold til Nørreå, der 
ligeledes er omfattet af naturbeskyttelsesloven, skal der søges dispensation fra §3, da forløbet og 
tilstanden ændres som følge af projektet. 

5.4.3 Natura 2000-beskyttelse 
Indsatsstrækningen ligger i habitatområde H30, Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord, Simested 
og Nørre Ådale samt Skravad Bæk.  
De beskyttede arter på udpegningsgrundlaget der potentielt kan forekomme i området vurderes ikke at 
påvirkes negativt af de skitserede projekttiltag, da projektet vil forbedre forholdene for både odder, stor 
vandsalamander og bæklampret.  

Der er ikke konkret kendskab til at anlægsarbejdet vil berøre nogle af de naturtyper der er på 
udpegningsgrundlaget, men inden evt. anlægsarbejde skal de berørte lokaliteter besigtiges og hele 
projektet skal gennem en Natura 2000 væsentlighedsvurdering.   

5.4.4 Bilag IV-arter 
I henhold til habitatdirektivets artikel 12 skal EU-medlemslande indføre en streng beskyttelse af en 
række dyre- og plantearter, uanset om de forekommer indenfor et af de udpegede habitatområder 
eller udenfor. Projektet forventes ikke at påvirke nogle Bilag IV-arter negativt. Den eneste umiddelbare 
effekt vurderes at være på odder, som grundet større fiskebestande potentielt får et bedre 
fødegrundlag. 

5.4.5 VVM 
Vandløbsrestaureringer optræder på bilag 2 af VVM bekendtgørelsen og skal derfor VVM screenes 
inden realisering. 

5.4.6 Okkerloven 
Projektet sænker ikke vandspejlet, og der er således ikke behov for at søge om godkendelse. 

5.4.7 Vandløbsloven 
Da projektet indeholder tiltag hvori der indgår restaurering af vandløb, kræver gennemførelse af 
projektet godkendelse efter vandløbsloven, idet der ikke må ændres på et vandløbs skikkelse eller 
gennemføres restaureringsforanstaltninger uden vandløbsmyndighedens godkendelse.  

5.4.8 Fredninger og kulturhistorie 
Der skal formentlig søges dispensation fra beskyttelseslinjen ved jernbanebroen i Rindsholm, da 
grusbanke 1 ligger i kanten af beskyttelseszonen. Der er ikke registreret øvrige fredninger der bør 
medføre behov for dispensation.  
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Ved anlægsarbejde med udgravning af de 2 nye slyng skal Viborg museum orienteres inden 
gravearbejdet igangsættes, da de evt. vil monitere udgravningsarbejdet.  

Udtalelse fra Viborg Museum er vedlagt som bilag 7. 

5.5 Tekniske anlæg 

5.5.1 Veje, broer, bygninger og ledninger 
Der projekteres grusbanker op og nedstrøms Århusvej broen i Rindsholm. Broen har dog et massivt 
vandslug og vil ikke påvirkes af den beskedne vandstandstigning.  
Opstrøms gydebanke 1 ligger udløbet fra dambruget i Rindsholm. Vandstanden ændres ikke så langt 
oppe, så udløbet fra dambruget påvirkes ikke.   

Nedstrøms Randrup Bro er projekteret en genslyngning. Den beskedne vandstandshævning påvirkr 
ikke broen.  

Da der ikke er ledninger i ådalen er der heller ikke påvirkning af ledninger eller kabler.  

Bruunshåb renseanlæg afleder vand til Nørreåen mellem indsatserne og vandstanden ved afløbet fra 
renseanlægget er uændret, bortset fra ved en medianmax afstrømning hvor vandstanden stiger 6 cm. 
Som beskrevet i afsnit 5.1.2 er vandstanden ved medianmax er dog lavere end ved sommermiddel, 
pga. grødeopvækst i sommerperioden, så det vurderes at renseanlægget fortsat kan aflede vand 
uhindret.  

5.5.2 Dræn og grøfter 
Der er ikke registret dræn ved forundersøgelsen og de projekterede vandstandsstigninger er 
beskedne, men skulle der ved anlægsarbejdet træffes dræn skal disse føres til udløb i det nye slyng.  

Dette skal ligeledes være i fokus ved en eventuel detailprojekteringen, og på den baggrund sikres det, 
at projektet ikke får nogen betydende effekt på drænforholdene i området. 
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6. Realisering 

6.1 Økonomi 

6.1.1 Anlægsoverslag 
Der er gennemført et anlægsoverslag for det præsenterede projektscenarie. Overslaget er primært 
baseret på erfaringspriser fra lignende projekter. Prisen for gydegrus er vurderet til 600 kr/m3 udlagt 
grus.  
 

Tabel 6-1 Økonomisk overslag på udlægning af fast substrat, Rindsholm til Randrup Bro. 

Projektelement Længde m m3 grus Pris 
(DKK, ekskl. moms) 

Gydebanke nr.    

1 15 31,5 18.900 

2 60 144 86.400 

3 50 120 72.000 

4 30 72 43.200 

5 35 84 50.400 

6 30 72 43.200 

7 35 84 50.400 

8 30 72 43.200 

9 45 108 64.800 

Sum 330   472.500 

Skjulesten Ø300-400 mm 330 stk.  30.000 

Køreplader 500 500m i 30 dage 100.000 

Sum   835,5 m3 602.500 

 

 

Tabel 6-2 Økonomisk overslag på genslyngning og fast substrat, Randrup Bro til Tapdrup. 

Projektelement m3 jord Pris 
(DKK, ekskl. 

moms) 

Håndtering af 
overskudsjord 

Kørepla-
der 

Pris, grus 
og sten 

Pris i alt 
(DKK, ekskl. 

moms) 

Indsats 1 2.290 195.000 100.000 75.0003 55.000 425.000 

Indsats 2 6.600 560.000 397.000 200.0004 64.000 1.096.000 

 

3 Ved indsats 1 er forudsat 500 m kørepladevej i 30 arbejdsdage inkl. udlægning og øvrig håndtering 
4 Ved indsats 2 er forudsat 1000 m kørepladevej i 40 arbejdsdage inkl. udlægning og øvrig håndtering. 
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Udlægning af 
fast substrat, 
nedre del 

- - - 100.000 100.000 200.000 

Sum 9.410 805.000 549.000 475.000 180.000 1.721.000 

6.1.2 Rådgivningsbistand 
Der er ligeledes udarbejdet økonomisk overslag på rådgivningsbistand i forbindelse med en eventuel 
realisering af projektet (Tabel 6-3). Det bemærkes, at udgifterne til realiseringen i høj grad afhænger 
af bygherres ønsker bl.a. i forhold til udbudsform, tilsynsfrekvens m.v. 

Tabel 6-3 Økonomisk overslag på anlægsarbejderne. 

Projektelement Pris 
(DKK, ekskl. moms) 

Detailprojektering 150.000 

Udbud og kontrahering 50.000 

Byggeledelse og fagtilsyn 75.000 

I alt 375.000 

6.1.3 Omkostningseffektivitet 
Jf. bekendtgørelsen er realiseringen af projektet ikke omkostningseffektiv, hvis det ansøgte beløb for 
realiseringen er mere end 1,5 gange referenceværdien for vandforekomsten. Vejledende 
referenceværdi for gennemførelse af kombination af mindre og større restaureringer i type 2 vandløb 
er 204.000 kr/km. Da vandløbsforekomsten/indsatsstrækningen i Nørreå (ref. nr. o8787b) er 10,534 
km resulterer dette i en referenceværdi på 2.148.936 kr. For at være omkostningseffektiv skal 
projektet kunne realiseres for 1,5 x denne sum, svarende til 3.223.404 kr.  

Da den samlede økonomi til anlægsomkostninger og rådgivningsbistand er estimeret 2.698.500 kr er 
projektet omkostningseffektivt – også selvom der sandsynligvis skal inkluderes et beløb til Viborg 
Kommunes interne håndtering af en projektrealisering. 

6.1.4 Tidsplan 
Som udgangspunkt anbefales det, at anlægsarbejderne gennemføres i sommerhalvåret eksempelvis 
juli og august der plejer at have de tørreste forhold i ådalene. Ved Nørreåen er de tørreste forhold dog 
muligvis i det sene forår, inden grøden vokster frem og hæver vandstanden.  
Ved at udføre arbejdet på det tørreste tidspunkt mindskes generne for lodsejerne under transporten af 
maskiner og materialer ned til Nørreå, samtidig med anvendelsen af køreplader og dermed 
anlægsomkostningerne begrænses. Ligeledes begrænses de trykskader på evt. §3 vegetation der er 
svær helt at undgå ved denne type arbejde. 

Under forudsætning af at anlægsfasen udføres sammenhængende, vurderes projektet at kunne 
gennemføres på 8-10 uger. 
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7. Lodsejere 

7.1 Lodsejereholdning 

I forbindelse med forundersøgelsen er de påvirkede lodsejere blevet kontaktet. Størstedelen af 
lodsejerene er positivt indstillet overfor gennemførelse af projektet. En central lodsejer stiller sig dog 
modvillig overfor projektet som helhed. Der er derfor løbende udarbejdet forslag til alternative 
løsninger for en mulig gennemførelse, som kan uddybes yderligere i forbindelse med en 
detailprojektering ved realiseringen. 

Det vurderes derfor som en realistisk mulighed at gennemføre projektet og opnå målopfyldelse. 


