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Offentliggørelse af vandløbsrestaureringsprojekt i Gjælbæk

Dato: 26-03-2021

Viborg Kommune offentliggør hermed forslag til et projekt om udlægning af
gydegrus og fjernelse af faunaspærring i det offentlige vandløb Gjælbæk ved mat.
nr. 4y Dollerup By, Dollerup. Se oversigtskort i bilag 1.
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Projektet omhandler følgende:
 Fjernelse af en gammel overkørsel, der udgør en faunaspærring
 Udlægning af 1 ny gydebanke hvor overkørslen fjernes – i alt 4 m3 grus
 Udlægning af enkelte skjulesten i str. ca. 10-30 cm i diameter
 Mulighed for supplering af gydebanken med op til 10 % indenfor 2 år
Projektet er indsendt af Hald Sø Bådelaug.
Offentliggørelse
Projektet vil blive offentliggjort d.d. i henhold til § 15 af Bekendtgørelse om
vandløbsregulering og -restaurering m.v. Offentliggørelsen kan også findes på
http://viborg.dk/vandloebslov.
Eventuelle indsigelser til projektet kan inden 8 uger sendes skriftligt til:
Viborg Kommune, Natur og Vand, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg eller
naturogvand@viborg.dk.
Efter offentlighedsfasen skal projektet endelig godkendes efter vandløbsloven.
Efter godkendelsen er der 4 ugers klagefrist, inden projektet må udføres.
En eventuel klage behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Gjælbæk og de vandløbsnære arealer er udpeget som beskyttet af
naturbeskyttelseslovens § 3, og projektet vurderes derfor at kræve en
dispensation fra denne paragraf.
Projektet
Det aktuelle projekt omhandler forbedrende tiltag for flora og fauna i Gjelbæk.
Der ansøges konkret om at udlægge ca. 4 m3 grus samt enkelte skjulesten – med
det formål at forbedre gyde- og opvækstområder for havørreder i vandløbet samt
forbedre forhold for smådyr. Ansøgningen fremgår af bilag 2.

Ansøger oplyser, at anbefalingerne fra DTU´s vejledning vedrørende grusets
sammensætning følges. Gydebanken vil således blive etableret med ca. 4 m³ grus
af følgende blanding 85% valnøddesten (16-32mm), 15% singles og håndsten (3280mm). Ved udlægningen anvendes “stokkemetoden” fra samme vejledning, så
gydebanken etableres med det anbefalede fald på 3-5 promille og en længde på
ca. 10 m. Gruset udlægges i hele bækkens bredde med en gennemsnitlig dybde
over gydebanken på 15-20 cm.
Der søges desuden om tilladelse til at supplere gydebankerne med 10 % af grusmængden efter 2 år.
D. 24. oktober 2020 gjorde Hald Sø Bådelaug Viborg Kommune opmærksom på en
overkørsel, der med stor sandsynlighed fungerer som en faunaspærring i åen. De
beskrev, at DTU i deres Plan for fiskepleje i Gudenå, delområde 3 (nedstrøms
Tangeværket) Plan nr. 74 – 2020, Distrikt 15, vandsystem 06 opfordrer til at fjerne
det 5 meter lange betonrør, da overkørslen ikke længere bliver brugt.
Viborg Kommune besigtigede i februar 2021 røret og opfordrede efterfølgende
Hald Sø Bådelaug til at indsende en ansøgning om fjernelse af røret og anlæg af
gydebanke. Hald Sø Bådelaug indsendte ansøgningen 20. marts 2021.
Hald Sø Bådelaug har indhentet partserklæring fra lodsejer af den matrikel
projektet vedrører – matrikel 4y, Dollerup By, Dollerup. Lodsejeren har oplyst, at
han har ret til færdsel på markvejen, der fører fra Dollerupvej 103 til
projektområdet, hvorfor denne vil blive benyttet som tilkørselsvej. Tilkørselsveje
fremgår af ansøgningsmaterialet i bilag 2. Nærmeste lodsejer mod øst (matrikel
6bp, Dollerup By, Dollerup) samt umiddelbart opstrøms lodsejer (matrikel 3ac,
Dollerup By, Dollerup) er kopimodtagere på denne offentliggørelse.
Økonomi og tidsplan
I forbindelse med projektet har Hald Sø Bådelaug anmodet Viborg Kommune om
finansiering af og assistance til projektet. Viborg Kommune kan i den forbindelse
oplyse, at kommunen er villig til at afholde alle udgifter til projektet herunder
grus, kørsel og fjernelse af røret samt i samarbejde med Hald Sø Bådelaug at
koordinere og udføre indsatsen. Viborg Kommune forventer, at projektets
samlede omkostninger ca. bliver 30.000 kr.
Projektet forventes udført i perioden august - oktober 2021.
Viborg Kommunes umiddelbare vurdering
Gjelbæk er et offentlig vandløb. Af gældende tillægsregulativ fra 1992 fremgår
det, at Gjelbæk har ”en skærpet målsætning (A), der anvendes, hvor hensynet til
særlige naturvidenskabelige interesser - f.eks. sjældne planter og dyr - vejer tungt
og ønskes beskyttet mod menneskelige indgreb”. Fjernelse af røret og udlæg af
grus for at udjævne faldet og opnå mere naturlige forhold, vurderes ikke at være i
konflikt med regulativet.

Ansøger har desuden redegjort for, at der forventes en maksimal opstuvning på 5
cm lige ved gydebankens start, samt at det forventes, at der ca. 20 meter
opstrøms gydebanken ikke vil kunne registreres en ændring i vandstanden.
Gjelbæk er målsat til god økologisk tilstand i vandområdeplanerne 2015-2021.
Den nuværende tilstand af vandløbet er samlet dårlig økologisk tilstand, hvoraf
tilstanden for smådyr er god, mens tilstanden for fisk er dårlig. Formålet med
projektet er at forbedre forhold for fisk og smådyrsfauna tilknyttet vandløbet.
Projektet kan derfor medvirke til, at Gjelbæk opnår en samlet god økologisk
tilstand.
Projektet vurderes umiddelbart ikke at være i konflikt med eller til hinder for tiltag
i vandområdeplanerne. Overkørslen er ikke nævnt i vandområdeplanerne. Viborg
Kommunes umiddelbare vurdering er dog, at den udgør en faunaspærring,
hvorfor ønske om fjernelse af spærringen forventes imødekommet ved en
tilladelse og dispensation på vilkår.
Projektet er beliggende i beskyttet mose efter naturbeskyttelseslovens § 3. Viborg
Kommune forventer derfor ved evt. tilladelse og dispensation at stille vilkår om
arbejdets udførsel, således at det påvirker den beskyttede natur mindst muligt,
bl.a. ved tilkørsel via markvej, som det også fremgår af ansøgningen.
Har du spørgsmål til dette brev eller til sagen i øvrigt, er du velkommen til at
kontakte mig direkte på tlf. 8787 5562 eller e-mail naturogvand@viborg.dk.
Med venlig hilsen

Carina Pilgaard
Skov- og landskabsingeniør

Bilag:
1. Oversigtskort med beskyttet natur og matrikler
2. Ansøgningsmateriale (vedlagt separat)
Kopi til:
 Miljøstyrelsen – national, mst@mst.dk
 Miljøstyrelsen – lokal, ojl@mst.dk
 Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
 Danmarks Naturfredningsforening – lokal, dnviborg-sager@dn.dk
 Dansk Ornitologisk Forening – national, natur@dof.dk
 Dansk Ornitologisk Forening – lokal, viborg@dof.dk
 Dansk Botanisk forening Jylland, dbf.oestjylland@gmail.com
 Dansk Entomologisk Forening, def@entoweb.dk
 Dansk forening for rosport, dffr@roning.dk


















Dansk kano- og kajakforbund, miljo@kano-kajak.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
Danmarks Sportsfiskerforbundet, lbt@sportsfiskerforbundet.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund lokal,
himmerland@sportsfiskerforbundet.dk
Danske Vandløb, dv@danskevandloeb.dk
Friluftsrådet LimfjordSyd, limfjordsyd@friluftsraadet.dk
Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk
Viborg Museum, oldtid@viborg.dk
Landboforeningen Midtjylland, map@lmo.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Hald Sø´s Bådelaug, baadelaughaldsoe@gmail.com
Viborg Sportsfiskerforening, Jørgen Buch, formand@vsf.dk
Viborg Fiskeriforening (VIBFISK), vibfisk@gmail.com og
jonner@mail1.stofanet.dk
Ejer af matrikel nr. 4y, Dollerup By, Dollerup
Ejer af matrikel nr. 6bp, Dollerup By, Dollerup
Ejer af matrikel nr. 3ac, Dollerup By, Dollerup

Bilag 1: Oversigtskort med beskyttet natur og matrikler

Stjernen markerer rørets og gydebankens placering samt matrikler og beskyttet natur

