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Direkte tlf.: 87 87 55 70 

Direkte e-mail: abmi@viborg.dk 

Offentliggørelse af vandløbsrestaureringsprojekt i Møllebækken  

 

Viborg Kommune offentliggør hermed forslag til et projekt om vandløbsrestaurering 

i det offentlige vandløb Møllebækken/Hedemølle Bæk i Bjerringbro i station ca. 

795-1090 meter (nyt regulativ, i klageperiode). Projektet berører matrikel 10mf 

Bjerring By, Bjerringbro. Projektet omhandler udlægning af gydegrus til etablering 

af 5 gydebanker.  

 

Projektet er indsendt af Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening. 

 

Projektet vurderes at kræve en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.  

 

Offentliggørelse  

Projektet vil blive offentliggjort den 24. juni 2019 i henhold til § 15 af 

Bekendtgørelse om vandløbsregulering- og regulering m.v. (BEK nr. 834 af 27. juni 

2016). Ansøgningsmaterialet kan findes på 

https://kommune.viborg.dk/Borger/Natur,-miljoe-og-affald/Soer-og-

vandloeb/AfgorelserOmVand/Afgoerelser-efter-vandloebsloven. 

 

Eventuelle indsigelser 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 godkendes efter vandløbsloven. Efter 

godkendelsen er der 4 ugers klagefrist, inden projektet må udføres. En eventuel 

klage behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

 

Projektet 

Det aktuelle projekt omhandler udlægning af 20 m2 gydegrus til etablering af 5 

gydebanker i Møllebækken i Bjerringbro. Gydebankerne planlægges etableret med 

et gruslag på 30 cm og en længde på 10 meter i vandløbets fulde bredde. 

 

Ansøger oplyser, at de vi følge DTU Aquas nyeste anbefalinger ved etablering af 

gydebankerne. Der vil således blive anvendt en grussammensætning bestående af 

85 % valnøddested (16-32 mm) og 15 % singles og håndsten (33-64 mm) og 

gydebankerne vil blive anlagt med et fald på 3-5 promille. Gydebankerne vil blive 

anlagt ved hjælp af ”stokkemetoden” således der maksimalt vil være en opstuvning 

på 5 cm ved gydebankernes start og der vil ikke kunne registreres 
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vandstandsstigninger 20 meter opstrøms den første gydebanke. Det forventes 

derfor ikke, at vandløbets vandføringsevne eller evne til at afvande de 

vandløbsnære arealer vil påvirkes af projektet.  

 

Den aktuelle strækning af Møllebækken er målsat god økologisk tilstand i 

vandområdeplanerne for 2015-2021. Den aktuelle samlede tilstand er god, hvor 

tilstanden for smådyr er god og høj for fisk og vandplanter. Det aktuelle projekt 

vurderes at kunne bidrage til fortsat målopfyldelse i Møllebækken, da den øgede 

fysiske variation som følge af gruset vil medvirke til at skabe bedre forhold for 

vandløbets fauna. Projektet vil således forbedre gyde- og opvækstforhold for fisk i 

Gudenåsystemet, som Møllebækken er en del af. 

 

Møllebækken er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Projektet medfører en 

tilstandsændring i vandløbet og kræver derfor en dispensation fra 

naturbeskyttelsesloven. Der er registreret beskyttet mose på de vandløbsnære 

arealer ved den ene gydebanke. Hele projektområdet er beliggende i et 

parkområde med eksisterende stier, som vil blive benyttet som tilkørselsveje.  

 

Viborg Kommune afholder udgifterne til projektet og det praktiske arbejde udføres 

af Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening.  

 

Har du spørgsmål til dette brev eller sagen i øvrigt, er du velkommen til at kontakte 

mig på direkte tlf. 8787 5570 eller e-mail naturogvand@viborg.dk. 

  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ane Bruun Middelbo 

Biolog 

 

 

Bilag 

1. Oversigtskort 

2. Ansøgningsmateriale  

 

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  

• Sportsfiskerforbundet (Viborg), jkm@sportsfiskerforbundet.dk  

• Sportsfiskerforbundet, lbt@sportsfiskerforbundet.dk  

• Danske Vandløb, dv@danskevandloeb.dk   

• Friluftsrådet LimfjordSyd, ajj-7600@webspeed.dk  
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• Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk (i vandløbsregulering og –restaurering vlb 

§15) 

• Viborg Museum, oldtid@viborg.dk 

• Landboforeningen Midtjylland, map@lmo.dk 

• Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 

• Fiskeridirektoratet, frederikshavn@lfst.dk  

• Dansk Fritidsfiskerforbund, teamstr@gmail.com 

• Viborg Kommune, ejer af matrikel 10mf Bjerring By, Bjerringbro, 

jkl@viborg.dk 
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Bilag 1: Oversigtskort 

 

 

Oversigtskort. Den røde cirkel indikerer projektområdet. 

 

 

De røde stjerner indikerer placering af de 5 gydebankerne. 

 

 

 



Bilag 2: Ansøgningsmateriale 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 


