
 
 
 
 
 

    

Offentliggørelse af vandløbsrestaureringsprojekt med etablering af 
faunapassage i Haller Å ved det nedlagte Vallerbæk Dambrug  
 
Viborg Kommune offentliggør hermed forslag til et projekt om nedlæggelse af 
stemmeværk, udlægning af gydegrus m.m. i det offentlige vandløb Haller Å ved 
mat. nr. 4a og 4b Vallerbæk By, Karup samt 4a, 4c og 5dg Karup By, Karup. 
Se oversigtskort i bilag 1. 

Projektet omhandler følgende: 
 Nedbrydning og bortskaffelse af stemmeværk 
 Etablering af nyt vandløb i gammelt tracé  
 Sløjfning af gammelt vandløb ved opfyldning af eksisterende materiale 
 Etablering af op til 5 gydebanker og større sten 
 Stensikring af brinker 

Projektet er indsendt af Viborg Kommune. 
 
Offentliggørelse  
Projektet vil blive offentliggjort den 11.11.2020 i henhold til § 15 af 
Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BEK nr. 834 af 27. 
juni 2016). 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. 
Før der meddeles en endelig tilladelse, skal de økonomiske forhold være afklaret. 
Efter en evt. meddelt tilladelse er der 4 ugers klagefrist, inden projektet må 
udføres. En eventuel klage behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

Haller Å og de vandløbsnære arealer er udpeget som beskyttet af 
naturbeskyttelseslovens § 3, og projektet vurderes derfor at kræve en 
dispensation fra denne paragraf.  

Viborg Kommune har vurderet at projektet ikke kræver landzonetilladelse.  

Det ansøgte er omfattet af bilag 2 punkt 10f (Anlæg af vandveje, som ikke er 
omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb) i miljøvurderingsloven. 

Rolf Christiansen 
Sendes til: roc@viborg.dk  
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Derfor skal derfor træffes afgørelse om, hvorvidt der skal udarbejdes en 
miljøkonsekvensrapport for det ansøgte projekt. 
 
Projektet  
Viborg Kommune ansøger om nedlæggelse af stemmeværk ved det nedlagte 
Vallerbæk Dambrug for at sikre fri passage for vandløbsfaunaen. Vandløbet 
ønskes omlagt til dets tidligere naturlige forløb på strækningen ved 
stemmeværket.  
 
Dambrugsdriften ophørte i 2011, og dambrugsområdet er siden retableret til 
naturnær tilstand. Stemmeværket er der dog stadig. Opstemningshøjden er ca. 
1,3 m, og det skaber en opstuvningszone på ca. 250 m. Opstrøms 
stemmeværket er vandløbet kanaliseret og ligger unaturligt højt i terrænet. 
Stemmeværkets nuværende påvirkning af vandløbet forårsager ringe muligheder 
for faunaens passage forbi dambruget. Projektet forventes at sikre fri passage for 
vandløbets fauna samt sikre, at vandløbet har fuld vandføring på hele 
strækningen.  
 
Det oprindelige vandløbsleje oprenses let svarende til vandløbet op- og 
nedstrøms dambruget, med en vandløbsbredde på ca. 4 m. Ved oprensningen 
graves kun ned til den oprindelige vandløbsbund, hvor denne er synlig ved 
oprensningen. 
 
Hvor grusvejen krydser vandløbets oprindelige og ansøgte forløb, eksisterer 
overkørslen stadig. Funderingsforholdene for broen er ikke kendte, men ansøger 
vurderer, at vandløbet kan etableres i tilstrækkelig dybde til at overkørslen fortsat 
vil være brugbar. 
 
På strækningen mellem sammenløbet neden for stemmeværket og det 
retablerede vandløb i den gamle bagkanal (ca. 150 m) forløber vandløbet i det 
nuværende forløb. Her vil der blive udlagt ca. 5 gydebanker og evt. større sten, 
således vandspejlet i denne del af vandløbet hæves, så der opnås kontinuitet til 
vandspejlet i den nedstrøms ende af den nye vandløbsstrækning. Mellem 
gydebankerne forventes det, at der aflejres materiale, så der med tiden opnår en 
forholdsvis jævnt faldende bund af vandløbet. 
 
Flere oplysninger fremgår af ansøgningsmaterialet bilag 2. 
 
De direkte berørte lodsejere har tilkendegivet accept af projektet.  
 
Fjernelse af spærringen (stemmeværket) er en indsats i vandområdeplanerne 
videreført fra 1. vandplanperiode, mens etablering af sandfang og udlæg af groft 
materiale er indsatser for strækningen i vandområdeplanerne for 2015-2021. 
Ansøger oplyser, at gennemførelsen af projektet skal ske i sammenhæng med 
samtidig udlægning af groft materiale og sandfang. Projektet kan således være 



med til at opfylde krav om målsætningen om god økologisk tilstand, idet forhold 
for fisk og vandplanter forbedres.  
 
Projektet forventes udført snarest muligt, når samtlige afgørelser vedr. 
sagsbehandlingen foreligger, men dog i sammenhæng med de andre beskrevne 
vandområdeplanindsatser. 
 
Viborg Kommune afholder alle udgifter i forbindelse med projektet. 
 
Haller Å er et offentligt vandløb og fremtidigt vedligehold af åens nye forløb 
påhviler fortsat Viborg Kommune. 
 
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, ajj-7600@webspeed.dk   
 Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk   
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 Viborg Museum, oldtid@viborg.dk  
 Landboforeningen Midtjylland, map@lmo.dk   
 Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk   
 Viborg Sportsfiskerforening, Jørgen Buch, formand@vsf.dk   
 Viborg Fiskeriforening (VIBFISK), vibfisk@gmail.com og 

jonner@mail1.stofanet.dk   
 Fiskeridirektoratet, frederikshavn@lfst.dk   
 Ejer af matrikel 4a Vallerbæk By, Karup 
 Ejer af matrikel 4b Vallerbæk By, Karup  
 Ejer af matrikel 4a Karup By, Karup 
 Ejer af matrikel 4c Karup By, Karup 
 Ejer af matrikel 5dg Karup By, Karup 
 Silkeborg Kommune, vand@silkeborg.dk  
 Sangild Dambrug  
 Leif Egholm  
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Bilag 1: Oversigtskort  
 

  

Den røde streg, indikerer det gamle forløb af Haller Å, som ønskes reetableret i forbindelse 
med fjernelse af spærringen. Grøn cirkel markerer placeringen af spærringen. 
 

Gammel eksisterende rørbro, som 
”genbruges” i projektet

Nuværende fungerende rørbro

Påfyldning af gydegrus / større sten 
– ca. 5 banker fordelt på en 150 m 
strækning – fra 250 m til 400 m
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