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Adresseoplysninger udfyldes ved ekspedering. Se mod-
tagerlisten nedenfor. 
   
   
  

24-10-2017 

Orientering om 8 ugers høring af vandløbsrestaure-
ringsprojekt ved Gelstrup Dambrug 

Baggrund for vandløbsrestaureringsprojekt  

I den statslige vandplan for Hovedopland Limfjorden 1.2, er der fastsat krav 
om, at Aalborg Kommune skal fjerne en spærring i Binderup Å. Indsatsen 
omfatter fjernelse af spærring i form af en opstemning ved Gelstrup Dam-
brug. Placeringen er vist på nedenstående oversigtskort.  

 

Aalborg Kommune har som vandløbsmyndighed besluttet at fremme vand-
løbsrestaureringsprojektet efter Vandløbsloven (LBK nr. 127 af 26. Januar 
2017) samt bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016.  

Projektet fremlægges hermed i høring i 8 uger. 

Projektforslag  
Der er udarbejdet et projektforslag for indsatsen. Projektforslag for indsats nr. 
AAL-1066 er vedlagt til din orientering.  
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Har du fået dette brev digitalt kan 
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Formålet med projektforslaget og forventede resultater 
Formålet med projektet er at skabe faunapassage for fisk og anden vand-
løbsfauna. Samtidig skal indsatsen genoprette gydepladser og forbedre de 
fysiske forhold i vandløbet. Alt i alt skal projektet være med til at sikre god 
økologisk tilstand i vandløbet. 

Det forventede resultat, ved gennemførelse af projektet er, at passageforhol-
dene for fisk og anden vandløbsfauna bliver væsentlig forbedret og at der vil 
ske en stigning i bestanden af specielt ørreder.  

Anlægs- og driftsudgifter  
Det er Aalborg kommunen, der er ansvarlig for at gennemføre vandløbsre-
staureringsprojektet. Det er Naturerhvervsstyrelsen, der finansierer projektet.  

Forventet tidspunkt for anlægsarbejdet 

Det forventes, at projektet opstartes i marts 2018 og afsluttes senest i juni 
2018.  

Kommunen sørger for orientering af lodsejerne i god tid inden projektet op-
startes.  

Myndighedsforhold 

Lovgrundlag  
Gennemførelse af projektet kræver godkendelse efter § 37 i vandløbsloven, 
idet der er tale om et vandløbsrestaureringsprojekt. Et vandløbsrestaure-
ringsprojekt skal behandles efter Vandløbslovens gældende regler i kapitel 7 
i Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaure-
ring m.v.  
 
Godkendelsesprocedure  
Inden der kan træffes afgørelse i sagen, er der iht. vandløbsloven mulighed 
for at komme med indsigelser og bemærkninger til det fremlagte projekt.  
 
Restaureringsprojektet, som er vedlagt, skal behandles efter vandløbslovens 
bestemmelser med 8 ugers indsigelsesperiode og efterfølgende en tilladelse 
efter vandløbsloven med en 4 ugers klageperiode.  
 
Kommunens fremme af projektforslaget offentliggøres på Aalborg Kommune 

hjemmeside www.aalborgkommune.dk/annoncer med de lovpligtige 8 
ugers indsigelsesperiode fra den 24. oktober til den 19. december 2017. 
 
Evt. indsigelser eller bemærkninger fremsendes skriftligt til Aalborg Kom-
mune, Miljø- og Energiforvaltning, VandMiljø, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nør-
resundby, eller så vidt muligt elektronisk på miljoe@aalborg.dk og skal være 
kommunen i hænde senest 8 uger efter offentliggørelsen, dvs. senest den 
19. december. 
 
Først efter den offentlige høring, kan der træffes afgørelse efter vandløbslo-
vens §37 og naturbeskyttelsesloven. Der vil være 4 ugers klagefrist på afgø-
relserne efter vandløbsloven og på en dispensation efter naturbeskyttelseslo-
ven.  
 

http://www.aalborgkommune.dk/annoncer
mailto:vand-miljoe@aalborg.dk
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Høring og myndighedsbehandling efter anden lovgivning  
Aalborg Kommune har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. 
Afgørelsen er offentliggjort sammen med projektbeskrivelsen for vandløbs-

projektet på www.aalborgkommune.dk/annoncer. Afgørelsen kan, for så 
vidt angår retlige forhold, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klage-
fristen er den 21. november 2017. 

Vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og skal derfor vurderes 
og behandles efter naturbeskyttelsesloven.  

 

Såfremt der er spørgsmål til projektforslaget kan der rettes henvendelse til 
Johan Pedersen, jop-mef@aalborg.dk, tlf.: 9931 2248. 

 

 
Venlig hilsen 

 

 
 

 

Johan Pedersen  
Ingeniør  
  
9931 2248  
  

 

 

 

Vedlagt 

Projektforslag for vandløbsrestaurering i Binderup Å ved Gelstrup Dambrug. 

 

Kopi af brev til høringsberettigede og interessenter:  

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, Aalborg, aalborg@dn.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk  

Sportsfiskerforeningen SALAR 

Sammenslutningen af lystfiskerforingen i Binderup Å   

Landbrugsstyrelsen, Fiskeriinspektorat Vest, frederikshavn@lbst.dk 

Nordjyllands Historiske Museum, historiskmuseum@aalborg.dk  

 

 

http://www.aalborgkommune.dk/annoncer
mailto:jop-mef@aalborg.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:aalborg@dn.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:frederikshavn@lbst.dk
mailto:historiskmuseum@aalborg.dk
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Kopi til naboer: 

Søren Laustsen, Sandvej 13, 9240 Nibe 

Jakob Viborg, Sandvej 17, 9240 Nibe 

Bent Sørensen, Hobrovej 62, Vokslev 9240 Nibe 

Jens Juul Andersen, Binderupvej 25, Vokslev 9240 Nibe 

Lotte Jakobsen, Binderupvej 25, Vokslev 9240 Nibe 

Helle Andreasen Buus, Gelstrupvej 3, Gelstrup 9240 Nibe 

Kresten Væver Fisker, Nøragervej 7, 9240 Nibe 

Lisa Mølgaard Frandsen, Sandvej 11, Gelstrup 9240 Nibe 
 
Christian Bech Frandsen, Sandvej 11, Gelstrup 9240 Nibe 
 
Henrik Svenningsen ApS, Hobrovej 61, Vokslev 9240 Nibe 
 
Aquapri A/S 
 


