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Offentliggørelse af restaureringsprojekt i Sejbæk
Viborg Kommune har den 9. juni 2021 modtaget en ansøgning om
vandløbsrestaurering i Sejbæk. Projektet berører en række matrikler, som fremgår
af bilag 1. Projektet er sat i gang af Viborg Kommunen som en del af de statslige
vandområdeplanerne 2015-2021. Projektområdet kan ses i bilag 2.
Projektet indeholder flere elementer:
 Genslyngning
 Udlægning af skjulesten og gydegrus
 Plantning af træer
 Fjernelse af rørbro
Offentliggørelse
Projektet vil blive offentliggjort den 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 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.
Projektet vurderes at kræve en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.
Projektet
Sejbæk er målsat god økologisk tilstand i vandområdeplanerne 2015-2021. Den
samlede nuværende tilstand er dårlig, hvor tilstanden for smådyr er god/moderat,
for fisk er den dårlig, mens den er god/moderat for vandplanter. Projektet vil
netop forbedre forholdene for fisk og projektet kan dermed være med til at
forbedre tilstanden væsentligt. Nærværende projekt vil medføre optimale
gydeforhold og skjulesteder for ørreder.
Vandløbsrestaureringen består af en række tiltag.


der udlægges skjulesten over en samlet strækning på 1.991 m.
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der udjævnes vandspejlsfald fra to rørbroer ved udlægning af gydegrus
over en samlet strækning på 111 m.
der etableres 11 egentlige gydebanker med individuelle længder på 10-45
m og en samlet længde på 190 m.
der foretages genslyngning af 4 strækninger med en samlet genslynget
længde på 945 m, hvor der tillige udlægges bundsubstrat i form af
gydegrus samt skjulesten.
der udplantes 120 rødel.
3 meter rørbro fjernes og bortskaffes.

Projektområdet omfatter flere arealer, der er beskyttede efter
naturbeskyttelseslovens §3. Sejbæk er beskyttet vandløb. Arealerne langs
vandløbet er på hele strækningen omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 om
beskyttede naturtyper (sø, eng og mose). Der er lavet en vurdering på
konsekvenserne af den hydrologisk påvirkning i vandløbet som følge af projektet.
Projektet forventes ikke at ændre væsentligt på afvandingstilstanden af de
vandløbsnære arealer, hvoraf flere er våde naturtyper, som bl.a. er afhængige af
trykvand. Undtagelsen herfor er strækningerne omkring st. 3.000-3.400 og st.
4.100-4.400, hvor der udlægges gydebanker, som forventes at hæve vandspejlet i
åen med 10-20 cm, og derved tilsvarende hæve grundvandsstanden på de mest
vandløbsnære arealer. Dette vurderes dog ikke have medføre en negativ tilstandsændring af de nærtliggende § 3-arealer, der er udpeget som mose.
Sejbæk er på projektstrækningen ikke beliggende i et Natura 2000-område. De
første 450 meter af Sejbæk ligger dog i Natura Habitatområde H226 (Kongenshus
Hede). Derudover løber vandet fra Sejbæk ud i Habitatområde N40 - Karup Å. De
udpegede arter som bæklampret, havlampret, flodlampret, grøn kølleguldsmed
og odder kan forventes at bevæge sig inden for projektområdet, selvom det er
beliggende udenfor habitatområderne. Arterne vurderes dog ikke at blive
væsentligt påvirkede af de beskrevne tiltag i anlægsfasen, da arterne er mobile og
kan bevæge sig ift. de enkelte anlægsaktiviteter. Det forventes at en
restaureringsindsats med udlægning af sten, gydegrus og genslyngning vil påvirke
bevaringsstatus for arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget positivt.
Projektområdet er ikke beliggende inden for fredede områder. Umiddelbart syd
for Sejbæk ligger det frede område for Kongenshus Mindepark. Projektet vurderes
ikke at påvirke fredningen.
Det forventes, at projektet kan realiseres inden for 5-6 uger, når alle aftaler og
tilladelser er på plads. Det planlægges, at anlægsarbejderne gennemføres efter
høsten i 2021, hvor der ikke står afgrøder på omkringliggende marker, og hvor
vandføringen i vandløbet oftest er lav og jorden på de omkringliggende arealer
mest mulig tør.
Efter projektet, forventes de ændrede forhold, at blive indarbejdet i den
kommende regulativrevision.
Har du spørgsmål til dette brev eller til sagen i øvrigt, er du velkommen til at
kontakte mig på direkte tlf. 87875559 eller e-mail naturogvand@viborg.dk.
Med venlig hilsen

Florian Rasmussen
Biolog

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
 Viborg Sportsfiskerforening, Jørgen Buch, formand@vsf.dk
 Danske Vandløb, dv@danskevandloeb.dk
 Bæredygtig Landbrug, jura@baeredygtigtlandbrug.dk
 Friluftsrådet LimfjordSyd, limfjordsyd@friluftsraadet.dk
 Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk
 Viborg Museum, oldtid@viborg.dk
 Landboforeningen Midtjylland, map@lmo.dk
 Fiskerikontrollen i Nykøbing Mors, inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk
 Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
 Sønder Resen Lystfiskerforening, Jan Snejbjerg Jensen,
jan.snejbjerg@mail.dk
 Skive-Karup Å lodsejere- og lystfiskerforening, Schneider Phillipsen,
schneider.philipsen@mail.dk
 KÅS, formand, Tom Sørensen, tom@tmbs.dk
 Berørte ejer
Bilag:
1. Matrikel
2. Oversigtskort
3. Ansøgning inklusiv bilag (vedlagt separat)

Bilag 1: Matrikelliste
Matrikel nummer
2l, Sejbæk Gde., Daugbjerg
2a, Sejbæk Gde., Daugbjerg

Ejer
Kim og Käthe Jensen, Sejbækvej 35, 8800 Viborg
Charlotte Eriksen, Sejbækvej 33, 8800 Viborg (kun adgangsvej og evt.
oplagsplads) – berørt areal forpagtet til Henning Kristensen, Sejbækvej
37, 8800 Viborg
1a, Sejbæk Gde., Daugbjerg Peder Jensen, Sejbækvej 44, 8800 Viborg (kun evt. oplagsplads)
1p, Sejbæk Gde., Daugbjerg Peder Jensen, Sejbækvej 44, 8800 Viborg
1b, Sejbæk Gde., Daugbjerg Anna Louise Østergaard og Jannik Nielsen, Koldkurvej 3, 7470 Karup J.
1g, Sejbæk Gde., Daugbjerg Lene og Niels-Jørgen Skovborg, Vestre Skivevej 138, 8800 Viborg
1s, Sejbæk Gde., Daugbjerg Ole C. Olsen, Holstebrovej 240, 8800 Viborg – berørt areal forpagtet til
Søren Rahbek, Engedalsvej 1, 8800 Viborg
5h, Engedal, Daugbjerg
Thomas Andersen, Vestre Skivevej 132, 8800 Viborg
5m, Engedal, Daugbjerg
Ole Nielsen, Vester Skivevej 130B, 8800 Viborg (kun adgangsvej)
4q, Engedal, Daugbjerg
Hestbjerg Økologi ApS, Nr. Feldingvej 100, 7500 Holstebro
4p, Engedal, Daugbjerg
Ole Nielsen, Vester Skivevej 130B, 8800 Viborg
4l, Engedal, Daugbjerg
Flintbjerghøj ApS, Lånumvej 54, 7850 Stoholm Jyll. (kun adgangsvej)
3e, Engedal, Daugbjerg
Hestbjerg Økologi ApS, Nr. Feldingvej 100, 7500 Holstebro
2d, Engedal, Daugbjerg
Naturstyrelsen Kronjylland, Vasevej 7, 8920 Randers NV kontaktperson Jesper Stenild (ild@nst.dk)
7h, Engedal, Daugbjerg
Benny Sørensen, Nørrehedevej 28, 8800 Viborg og Dennis Sørensen,
Nørrehedevej 30, 8800 Viborg
2b, Engedal, Daugbjerg
Naturstyrelsen Kronjylland, Vasevej 7, 8920 Randers NV kontaktperson Jesper Stenild (ild@nst.dk) – kun adgangsvej

Bilag 2: Oversigtskort

For yderligere detaljer henvises til ansøgers bilag C som viser de projekterede
tiltag.

