
 

 

 
Tilsyn med indretning og drift på Skibelund Havørre dopdræt i 2012 
 
Den 10. oktober 2012 har Viborg Kommunes Miljøforvaltning udført et tilsyn på 
Skibelund Havørredopdræt. 
 
Dambrugets driftsansvarlige, Per Frost Vedsted, var ikke til stede. Viborg Kommu-
ne var repræsenteret af Ole Borg Christensen. 
 
Tilsynet var rettidigt varslet jfr. retssikkerhedslovens bestemmelser. 
 
Ved tilsynet blev dambrugets indretning og drift gennemgået. Desuden blev dam-
brugets vandindvinding synet. 
 
Indretning og drift 
 
Dambruget opdrætter havørreder til udsætning. Dambruget består af en afdeling 
syd for Skibelundvej og en afdeling nord for vejen. Afdeling syd består af et klæk-
kehus samt 8 mindre damme. Afdeling nord består af 6 damme. Dambruget ind-
vinder alene grundvand fra væld. Vandet kan recirkuleres internt på dambruget. 
Dambrugets renseforanstaltninger består af mikrosigter, et fast-medie biofilter samt 
et bundfældningsbassin. Efter bundfældningsbassinet passerer vandet et efterkla-
ringsbassin, før det løber ud i Kettinghøj Bæk. 
 
Der er ikke foretaget ændringer af dambrugets indretning siden sidste tilsyn. 
 
Der er etableret et rislefilter til indløbsvandet for at fjerne gasser og øge iltmætin-
gen. Der er i dag en overdækning af vældet. Denne overdækning ønskes forbed-
ret. Der er opsat et hegn omkring vældet pga odder. 
  
Dambrugets driftsjournal blev fremlagt ved tilsynet. Journalen er ført i overens-
stemmelse med dambrugsbekendtgørelsen. 
 
Dambrugets anvendelse af medicin og hjælpestoffer m.v. blev drøftet ved tilsynet. 
Forbruget er ikke ændret i forhold til sidste år. 
 
Analyser af slam fra slamdepotet viser, at indholdet af cadmium er så højt, at 
slammet ikke må udspredes på landbrugsjord jf. bestemmelserne i slambekendt-
gørelsen. Ved behov for tømning af slamdepotet skal slammet derfor køres til de-
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poni. Viborg Kommune, Virksomhedsmiljø, skal kontaktes for at få en tilslutningstil-
ladelse til renseanlæg. 
 
Tilsynet gav i øvrigt ikke anledning til bemærkninger. 
 
Resultater af faunabedømmelser i 2012 
 
Viborg kommune har i foråret 2012 undersøgt smådyrsfaunaen i vandløbet ned-
strøms dambruget i.h.t. Dansk Vandløbs Fauna Indeks. Ved bedømmelsen blev 
DVFI-værdien nedstrøms dambruget bedømt til faunaklasse 7.   
 
Kettinghøl Bæk nedenfor Skibelund Havørredopdræt er i vandplanen målsat til god 
økologisk tilstand DVFI-værdien skal være 6 eller bedre (større) for at målsætnin-
gen er opfyldt.  Samtidig gælder, at hvis der på den enkelte lokalitet i et vandløb er 
registeret en DVFI-værdi, der er bedre end 6, forudsættes denne som udgangs-
punkt opnået igen, før miljøtilstanden kan betragtes som tilfredsstillende. 
Målsætningen vurderes derfor at være opfyldt nedstrøms Skibelund Havørredop-
dræt. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Ole Borg Christensen 
Biolog 
 


