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Offentliggørelse: Ændring af afløb fra Vansø til Tjele Å
Viborg Kommune offentliggør hermed forslag til et projekt om regulering af
rørunderføring under Vansøgårdsvej, opbygning og sikring af vandløbsbund
nedstrøms Vansøgårdsvej, samt ændring af flodemål i afløbet fra Vansø til Tjele Å
ved matr.nr. 1c, 6b, 6e og 7000c Sdr. Ingstrup By, Rødding, samt 10b og 7000e
Rødding By, Rødding.
Projektet er sat i gang af Viborg kommune. Projektet omhandler en omlægning af
afløbet fra Vansø til Tjele Å, da det gamle rør ikke fungerer optimalt og at dette
udgør en spærring for vandring opstrøms for vandløbets fauna.
Offentliggørelse
Projektet vil blive offentliggjort d.d. i henhold til § 15 af Bekendtgørelse om
vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BEK nr. 834 af 27. juni 2016).
Ansøgningsmaterialet kan findes på http://viborg.dk/vandloebslov.
Eventuelle indsigelser eller kommentarer til projektet kan inden 4 uger sendes
skriftligt til Viborg kommune:
Viborg Kommune, Natur og Vand, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg eller
naturogvand@viborg.dk.
Efter offentlighedsfasen skal projektet godkendes efter vandløbsloven. Efter
godkendelsen er der 4 ugers klagefrist, inden projektet må udføres. En eventuel
klage behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Projektet vurderes at kræve en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, da
Vansø, arealer omkring Vansø og Tjele Å er omfattet af naturbeskyttelseslovens
bestemmelser.
Projektet
Beskrivelse af projekt
Viborg Kommune har igangsat projektet som følge af at det gamle afløb fra Vansø
til Tjele Å ikke er funktionelt mere. I dag ledes vandet fra søen gennem en
rørunderføring på Ø23 cm. Den nuværende tilstand har medført at vandstanden i
Vansø er steget 40-50 cm i forhold til det fastlagte sommerflodemål. Viborg
Kommune har derfor undersøgt mulighederne for at genoprette den tidligere
vandstand. Som forholdene er i dag, udgør tilstanden også en totalspærring for
fisk og vandløbsinsekter.
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Ved lave vandstande i søen burde afløbet til Tjele Å ske gennem rørledningen med
rørindløb på søsiden og et ca. 130 m langt forløb under vandløbsbunden med
rørudløb i vandløbet. Viborg Kommune har forsøgt at rense denne rørledning ved
spuling for at genetablere den tidligere vandstand i søen, men det har ikke været
muligt at skabe gennemløb i røret. Kommunen har lokaliseret rørindløbet i søen,
men det har ikke været muligt at genfinde rørudløbet i vandløbet. Derfor vil
Viborg Kommune etablere en ny og større rørunderføring under Vansøgårdsvej.
Vansø og Tjele Å har begge miljømålet god økologisk tilstand i
vandområdeplanerne 2015-2021. Viborg Kommune vurderer, at hvis vandstanden
reguleres ned til sommerflodemålet, er der risiko for, at dette vil tørlægge de
øverste 100 meter af Tjele Å og danne en spærring, hvilket ville være i strid med
målsætningen i vandområdeplanerne.
Tjele Å, Vansø og naturarealer langs søens sydvestlige bred er omfattet af § 3 i
naturbeskyttelsesloven. Viborg Kommune skal ansøge om dispensation fra
naturbeskyttelsesloven, hvis den nuværende vandstand i søen skal ændres, idet
dette kan forventes at kunne medføre en tilstandsændring på grund af ændringer
i arealernes fugtighedstilstand.
Vansø har i dag et vandspejlsareal på 18,3 ha ved den nuværende vandstandskote
for sommermiddelafstrømning på 20,40 m DVR90. Ved sænkning af vandstanden
til 20,10 m DVR90 vil søens areal blive reduceret til ca. 16,2 ha. Naturafdelingen i
Viborg kommune har meddelt, at der forventes at kunne gives dispensation til at
sænke vandstanden til 20,10 m DVR90 iht. projektforslaget.
Den nye rørunderføring etableres med et cirkulært Ø60 cm rør. Røret lægges
vandret og med bund ca. 15 cm lavere end vandløbsbunden. Tilslutning til det
eksisterende vandløbsprofil i Tjele Å nedstrøms Vansøgårdsvej udføres i en jævn
og faunapassabel overgang.
Oversigtskort og detailplaner
Bilag 1: Oversigtskort
Bilag 2: Skitseprojekt for afløb fra Vansø til Tjele Å
Se også skitseprojekt for afløb fra Vansø til Tjele Å på
http://viborg.dk/vandloebslov.
Oversigt over de af projektet berørte matrikler
matrikelnummer ejerlavsnavn
7b
Rødding By, Rødding
2b
Batum By, Rødding
5n
Batum By, Rødding
16l
Batum By, Rødding
2m
Batum By, Rødding
3n
Kokholm, Rødding
6b
Batum By, Rødding
4ø
Kokholm, Rødding
6c
Sdr. Ingstrup By, Rødding
6e
Sdr. Ingstrup By, Rødding

4z
4æ
3a
2a
10b
10f
1c
6b
7000c
7000e

Kokholm, Rødding
Kokholm, Rødding
Kokholm, Rødding
Kokholm, Rødding
Rødding By, Rødding
Rødding By, Rødding
Sdr. Ingstrup By, Rødding
Sdr. Ingstrup By, Rødding
Sdr. Ingstrup By, Rødding
Rødding By, Rødding

Overslag over udgift med forslag til fordeling
Ud fra erfaringspriser på maskinarbejder på tilsvarende opgavetyper, forventet
materialeforbrug mv. skønnes et omkostningsomfang på størrelsesorden kr.
120.000 - 170.000.
Udgifter til den fremtidige vedligeholdelse vil afholdes jf. de nuværende
forpligtigelser om vedligehold.
Tidsplan for arbejdets udførelse
Projektet forventes tidligst igangsat efterår 2021.
Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte mig på tlf.
87875516 eller naturogvand@viborg.dk
Med venlig hilsen
Martin Bjork Christensen

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
• 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
• Viborg Sportsfiskerforening, Jørgen Buch, jbuch8800@gmail.com
• Ålestrup Lystfiskerforening, Søren Godsk, skgodsk@gmail.com
• Tjele Å´s Lodsejerelag ved Finn Kjærgaard, finn@fkmanagement.dk
• Berørte ejere.

Bilag 1: Oversigtskort

