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Projektets lokalitet 
I den statslige vandplan for oplandet til Limfjorden er der fastsat krav om, at Aalborg Kommune skal fjerne 
en spærring i Binderup Å. Spærringen med lokalitetsnummer AAL-1066 fremgår på nedenstående 
oversigtskort.  
 
Binderup Å ligger i oplandet til Limfjorden. Vandløbet har udløb i Limfjorden. 
 

 
 
Figur 1: Den eksisterende spærring er markeret med rød cirkel. 

Målsætning af vandløbet 
Vandløb: Binderup Å  
Klassifikation: Offentligt vandløb  
Vandplans mål: God økologisk tilstand  

Projektforslag og formål 
Projektforslaget er udarbejdet med baggrund i den Tekniske forundersøgelse for vandplanprojektet ved 
Gelstrup Dambrug (Aalborg Kommune d. 14. marts 2014), samt supplerende forundersøgelser udarbejdet 
af Aalborg Kommune i 2015 og 2016. Som en del af forundersøgelserne har løsningsforslagene været 
diskuteret med de respektive lodsejere. 
 
Formålet med projektet er at skabe faunapassage i vandløbet for fisk og anden vandløbsfauna. Samtidig 
skal indsatsen bidrage til at genoprette gydepladser, forbedre de fysiske forhold i vandløbet og forbedre 
forholdene for vandløbets flora og fauna i øvrigt. Alt i alt skal projektet være med til at sikre god økologisk 



tilstand i vandløbet med henvisning til §1 i bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale 
projekter vedr. vandløbsrestaurering. 

I forbindelse med projektet nedlægges Gelstrup Dambrug, og vandløbet forlægges med et let slynget forløb 
langs det nuværende dambrugsareal. 

Projektbeskrivelse 
Placering af indsatsen fremgår af oversigtskort på figur 1. 
Nedenstående ses fotos af projektlokaliteten. 
 

 
Den uregulerede strækning nedstrøms dambruget.  Umiddelbart opstrøms opstemningen ved dambruget. 

Projektet: 

Projektet er blevet drøftet med lodsejerne og Aalborg Kommune. De projekterede tiltag er valgt med 
udgangspunkt i at sikre fri faunapassage under hensynstagen til lodsejerens interesser.    
 
Nærværende projekt omfatter fjernelse af stemmeværk og fisketrappe ved Gelstrup Dambrug. Ved 
fjernelse af opstemningen udlignes faldet på en vandløbsstrækningen over en strækning af ca. 500 meter 
opstrøms opstemningen. Vandløbet forlægges i et let slynget forløb ind over det nuværende 
dambrugsareal. Der etableres desuden 2 nye søer på dambrugsarealet.  
  
Vandløbet og to nye søer etableres som vist på plantegning i Bilag 1.    
  
Fra st. nr. 7800 – 7625 
De øverste ca. 175 m anlægges med et fald på ca. 2,5 ‰ med en bundbredde på 4-5 meter. For at sikre en 
bibeholdelse af de eksisterende træer på den vestlige vandløbsbred, samt etablere et brinkanlæg der sikrer 
en sikker adgang til vandløbet fra haven til beboelsen Sandvej 17, etableres brinkerne som skitseret på 
tværsnit i Bilag 4. Herved sikres et fladere anlæg, med en ”hylde” tæt på vandspejlet på størstedelen af 
strækningen. Det nye trace etableres med et mindre sving ind på arealet øst for det nuværende forløb jf. 
Bilag 1, som følge heraf forlægges vandløbet op til 7 meter mod øst.  
 
Der udlægges gydegrus og enkelte kampesten i bunden af vandløbet på hele strækningen. 



Eksisterende spang udskiftes efter aftale med lodsejer. 
 
Fra st. nr. 7625 – 7325: 
De nederste 300 m anlægges med et fald på ca. 1 ‰. Vandløbet anlægges med en bundbredde på 4-5 m og 
et anlæg på minimum 1:1,5.  
 
Der etableres 4 gydebanker a 12-15 meter ved udlægning af gydegrus. Der udlægges enkelte kampesten i 
bunden på hele strækningen.   
  
Vandløbet etableres således, at det fremover vil danne skel. Søen tættest på huset (ny sø 1) etableres i sin 
helhed på matr. nr. 10o, Gelstrup By, Vokslev, således at den ikke danner fremtidigt skel. 
 
Terrænregulering:  
I forbindelse med anlæggelsen af det nye vandløbstrace, vil nuværende damme på dambrugsarealet blive 
opfyldt og dambrugsarealet planeret til fremtidige terrænkoter, som fremgår af plantegning i Bilag 1. For at 
justere på terrænet, er der indlagt to søer i projektet der vil gøre jordunderskuddet mindre. Det nuværende 
slamdepot ved den nye sø nr. 2 vil blive udjævnet på dambrugsarealet. Ud over at benytte jord fra den 
opgravede sø, vil der skulle tilføres store jordmængder til dambrugsarealet.   
 
I Bilag 3 ses 2 eksempler på tværsnit på dambrugsarealet, hvor det ses hvordan det nye vandløb og den 
store sø ligger i forhold til terræn og bund af nuværende fiskedamme.   
 
Rydning af dambrugsareal:  
Aalborg Kommune forestår nedbrydning, rydning og bortskaffelse af beton fra damme/kummer, mindre 
bygning midt på dambruget, fisketrappe, pæle mm. 
 
Etablering og vedligeholdelse af midlertidige sandfang  
Inden og under anlægsperioden for fjernelse af spærring og regulering af vandløbsbunden etableres to 
midlertidige sandfang, som tømmes jævnligt i løbet af entreprisen. Sandfangene etableres hhv. mellem det 
nuværende vandindtag til dambruget og stemmeværket, samt umiddelbart nedstrøm den eksisterende 
opstemning ved udløb fra dambruget. Sandfangene har til formål at mindske sedimenttransporten til de 
dele af vandsystemet, der ligger nedstrøms projektlokaliteten.  Sandfangene etableres ved midlertidigt at 
overuddybe vandløbet. Sandfangene tømmes efter behov i hele anlægsfasen og sløjfes efter 
anlægsperioden. 
 
Metodebeskrivelse for udlægning af gydebanker 
Gydegruset udlægges som et jævnt lag i hele vandløbets bredde. Gruslaget skal have en tykkelse på 
minimum 30 cm. Gydegruset sammensættes jfr. DTU Aquas vejledning om gydebanker for laksefisk, med 
75 % sten på 16-32 mm og 25 % sten på 33-64 mm, uden skarpkantet flint. 
 
Retablering af projektområdet 

Projektet indebærer en terrænregulering af det nuværende dambrugsareal, hvor der tilkøres jord til 
opfyldning af damme. Arealerne planeres og der eftersås med græs. Alle berørte arealer retableres efter 



endt anlægsarbejde, som minimum til en tilstand som inden anlægsprojektets opstart. Der vil blive 
foretaget fotodokumentation af arealerne inden anlægsarbejdet. Adgangsveje til projektområdet vil blive 
retableret efter endt anlægsarbejde. 
 
Etablering af projekt og regulativdimensioner 

Jf. gældende regulativ for Binderup Å (vedtaget af Nordjyllands amtsråd d. 1. september 1992) inkl. 
tillægsregulativ (vedtaget af Nordjyllands amtsråd d. 4. juni 1997) henligger vandløbet naturligt på 
strækningen. Regulativmæssig størstebredde for grødeskæring på 4,40 meter og mindstebredde for 
strømrende på 2,50 meter.   

Det foreslående projekt reguleres efter de dimensioner, der fremgår af tabel 1. Det betyder, at vandløbet 
etableres og vedligeholdes således, at vandløbet mindst har en vandføringsevne, som svarer til de angivne 
dimensioner i Tabel 1. Vandløbet etableres med varierende bundbredde og brinkanlæg. Bredden må 
variere mellem 3,5 til 5 meter. Brinker etableres med et anlæg på minimum 1:1,5. 

Brinkerne på den restaurerede strækning skal stabiliseres med tørv/halmmåtter samt kampesten, hvor det 
er nødvendigt.  
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Tabel 1: Vandløbsprojektets dimensioner. Vandløbsstationeringernes placering fremgår af figur 2.  
1: Strækningen restaureres med en varierende vandløbsbredde, så der skabes partier med varierende vanddybder og 
strømhastigheder. 
2: Maximalt skråningsanlæg. Det faktiske anlæg, må godt have en lavere hældning.  

 
 
 
 



Afvanding og vandspejlsforhold 

Opstrøms reguleringen (st. 7800) sænkes vandspejlet i åen med ca. 50 cm for at fjerne stuvezonen fra 
opstemningen. Det giver anledning til et øget fald på en strækning af ca. 650 m opstrøms op mod Vokslev 
bro. På længdeprofil i Bilag 2, ses beregnede vandspejle efter at opstemningen er fjernet og det nye forløb 
af Binderup Å er etableret. Strækningen opstrøms det nye forløb får derved øget faldet fra 0,4 ‰ til ca. 1,2 
‰. Det øgede fald opstrøms projektlokaliteten, vil betyde, at der mobiliseres en mindre sandvandring, der 
opsamles i sandfangene. Sandvandringen vil være størst i starten og gradvist aftage, til der optræder en ny 
ligevægt. 
 
Som det fremgår af ovenstående, sænkes terrænet på dambrugsarealet ifm terrænreguleringen. Dette 
medfører en teoretisk afvanding som fremgår af teoretiske afvandingskort i Bilag 3. 
Derudover vurderes tiltaget med fjernelse af spærringen ikke at få negative afvandingskonsekvenser for 
vandløbets afvandingsmæssige forhold. Der er lavet beregninger for de nuværende forhold og for de 
projekterede forhold. Vandspejlsberegningerne er foretaget for:  
-     En lav vandføring, typisk om foråret. Der er anvendt en vandføring på 8 l/s/km 2 og et Manningtal på 
25.  
-     En middelvandstand. Der er anvendt en vandføring på 10 l/s/km 2 og et Manningtal på 13.  
-     En høj vandstand hvor der er anvendt en medianmaksimumsvandføring. Vandføring på 27 l/s/km 2 og 
et Manningtal på 15.  
 
Længdeprofilet i Bilag 2 afspejler derfor de afvandingsmæssige konsekvenser af projektet. Vandspejlet på- 
og oven for den regulerede strækning, sænkes i forhold til de nuværende forhold. 
 
Forbedret spildevandsrensning 

Ejendommene Sandvej 13 og Sandvej 17 er begge udpeget til forbedret spildevandsrensning. I forbindelse 
med projektet, etableres anlæg til forbedret spildevandsrensning. Anlægget etableres i forbindelse med, 
men uafhængigt af, nærværende vandplanprojekt. Det forventes, at der etableres en løsning med et 
rodzoneanlæg som skitseret på Bilag 1. 

Beskyttet natur  
Projektet kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 og § 16. 
 
Binderup Å og et moseareal på projektlokalitetens sydlige strækning (fra st. nr. 7800 til st. nr. 7710) er 
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det nye trace af Binderup Å forlægges ind over mosearealet op til 
5 meter mod øst for at sikre tilstrækkeligt anlæg på vandløbsbrinkerne. Der vil blive behov for 
rydning/fældning af elletræer i mosen i begrænset omfang.  
 
Hele projektområdet ligger inden for 150 m åbeskyttelseslinien omkring Binderup Å jf. 
naturbeskyttelseslovens § 16. 
 
Etablering af de to søer inden for projektområdet kræver tilladelse efter planlovens 
landzonebestemmelser. 
 
Habitatdirektivet 



Nærmeste Natura 2000-område er nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal beliggende ca. 2,3 
km fra projektlokaliteten. Den yderste strækning af Binderup Å løber i Natura 2000-området. Relevante 
arter i forhold til udpegningsgrundlaget for området er havlampret (1095), bæklampret (1096) og odder 
(1355). Projektet vil ikke påvirke naturtyper på udpegningsgrundlaget, og det vil alene have en positiv 
effekt for arterne.  Relevante arter på habitatdirektivets bilag IV er arterne spidssnudet frø, stor 
vandsalamander og odder. Projektet vurderes ikke at ville påvirke arternes yngle- eller rasteområder 
negativt. 
 

Lodsejere og adgangsforhold 
Projektet er blevet drøftet med lodsejerne og Aalborg Kommune. De projekterede tiltag er valgt med 
udgangspunkt i at sikre fri faunapassage under hensynstagen til lodsejerens interesser.    
Lodsejerne vil blive orienteret i god tid inden projektet opstartes. Alle arealerne vil blive efterladt i 
retableret stand. 
Adgangsveje til projektlokaliteten, herunder den del af Sandvej med status som privat fællesvej (grusvejen) 
vil blive retableret efter anlægsperioden. 

Forventet målopfyldelse 
Med ovenstående projektforslag er DTU Aquas vejledning til gydebanker fulgt.  
 
Det konkrete miljømål er at skabe fuld faunapassage i Binderup Å og samtidigt at skabe nye gyde- og 
opvækstområder for fisk. Projektet sikrer målet ved at fjerne spærringen og ved udlægning af gydegrus 
samt skjulesten.  
 
Ved projektets gennemførelse bliver passageforholdene for fisk og anden vandløbsfauna væsentlig 
forbedret. Det forventes derfor, at der vil ske en stigning i bestanden af specielt ørreder.  

Forventet tidspunkt for anlægsarbejdet 
Betingelsen for Naturerhvervsstyrelsens tilskud til projektet er, at Aalborg Kommune skal have afsluttet 
indenfor 3 år fra april 2016.  

Det forventes, at projektet opstartes i februar/marts 2018, med forventet færdiggørelse medio 2018..  

Kommunen og/eller entreprenører sørger for orientering af lodsejerne i god tid inden projektet opstartes.  

Fremtidig vedligeholdelse  
Den fremtidige vandløbsvedligeholdelse af vandløbet forbliver uændret og påhviler Aalborg Kommune idet 
Binderup Å er et offentlig vandløb.  

Anlægs- og driftsudgifter  
Det er Aalborg kommunen, der er ansvarlig for at gennemføre vandløbsrestaureringsprojektet. Det er 
Naturerhvervsstyrelsen, der finansiere projektet.  Aalborg Kommune afholder anlægsudgifterne og 



konsulentudgifterne som udlæg som refunderes, når projektet er gennemført. Det foreløbige overslag på 
de samlede projektomkostninger er på ca. 3 mio kr. ekskl. moms. Når projektet er gennemført, vil der ikke 
være driftsomkostninger udover almindelig vandløbsvedligeholdelse.  

Kulturhistorie 
Projektet berører ikke bygninger eller eksisterende vandtekniske anlæg (eksisterende møllesø, sluser, 
indløbs- og afløbskanaler), der har kulturhistorisk interesse.  

Kildehenvisning  
1/ Teknisk forundersøgelsesrapport for Gelstrup 14/3-2014  

2/ Supplerende forundersøgelser, Aalborg Kommune i 2015 og 2016 

  



Bilag 1: Plantegning for skitseprojekt 
 

 
Plantegning for skitseprojekt. Stationering og bundkoter for nyt forløb af vandløbet fremgår. Eksisterende 
terrænkoter (punktopmålinger) samt fremtidigt terrænniveau fremgår. 



Bilag 2: VASP læ
ngeprofil af eksisterende forhold og ny vandløbsbund 

 



Bilag 3: Teoretisk afvandingskort for dambrugsarealet 

 
Kort med angivelse af teoretisk afvandingsdybde for dambrugsarealet efter anlægsprojektet.  

 

 



Bilag 4: Eksempler på tværsnit 
 

Tværsnit opstrøms dambrugsarealet – snit A og B 

 

 
Principtegning for tværsnit opstrøms nuværende vandindtag til dambruget. Rød/brun linje viser nuværende 
tværsnitsprofil, mens princip for nyt tværsnit er vist som farvelagt. 

 

 

 



Tværsnit på dambrugsarealet – snit C 

 

 

 


