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Godkendelse af restaurering af Voldbækken  
 
Hermed meddeles godkendelse til restaurering af Voldbækken i henhold til § 
75 jf. § 17 og 37 i bekendtgørelse nr. 1217 af 25/11/2019 af lov om vandløb  
 
Aarhus Kommune meddeler samtidig afgørelse efter miljøvurderingslovens § 
21 om, at det aktuelle projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og 
tilladelse.  
 
Afgørelsen meddeles på baggrund af de oplysninger og på de betingelser, 
som fremgår af de følgende afsnit (side 2-21). 
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1. Projektets formål og baggrund 
 
Som en del af indsatsen med at sikre målopfyldelse i kommunens vandløb 
har Teknik og Miljø og Naturstyrelsen udarbejdet et detailprojekt til restaure-
ring af Voldbækken.  
 
Projektet har til formål at forbedre de fysiske forhold i vandløbet og genskabe 
et vandløb med en naturlig karakter og placering i landskabet.  
 
Miljøtilstanden i vandløbet forbedres ved udlægning af grove substrater, ved 
genslyngning af delstrækninger og ved affladning af de stejle brinker. Dette 
kommer bækkens fine insektliv og fiskebestand til gode. Ligeledes vil vand-
planter få forbedrede vilkår for etablering og derved medføre positiv strukturel 
påvirkning af vandløbets dynamik. Ved udlægning af gydegrus og skjulesten 
forventes det, at der i vandløbet kan etableres en selvreproducerende bestand 
af ørred. Også lampretter vil få glæde af de forbedrede fysiske forhold. Ved 
udførelse af projektet forventes miljøtilstanden i vandløbet at blive forbedret i 
væsentligt omfang og således, at vandløbet kan opfylde Vandområdeplanens 
målsætning om god økologisk tilstand for både fisk og smådyr. 
 
2. Nuværende forhold 
2.1 Lokalitetsbeskrivelse 
Voldbækken har sit udspring syd for Jernaldervej og løber herfra mod syd, 
hvor den får tilløb fra Holmstrup Bæk. Herfra løber vandløbet gennem Skjold-
højkilen mod vest, inden bækken nedstrøms Anelystvej drejer mod syd med 
udløb i Aarhus Å mellem Årslev Engsø og Brabrand Sø (figur 1).  
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Figur 1 Voldbækken, oversigtskort. 

2.2 Voldbækken 
Vandløbet er ca. 5 km langt og har udløb i Aarhus Å.  
Voldbækken er et mindre offentligt vandløb beliggende mellem Skjoldhøjkilen 
og Aarhus Å. Vandløbet har en stabil vandføring og på lange strækninger en 
god vandkvalitet. De fysiske forhold i vandløbet er gode på flere strækninger 
som følge af tidligere restaureringsprojekter og generelt gode faldforhold.  
 
2.3 Fysiske og hydrologiske forhold 
Voldbækken er klassificeret som et type 1 vandløb, dvs. et lille vandløb. Der 
er i 2015 foretaget opmåling af vandløbet på hele dets forløb i forbindelse med 
regulativrevision.  
Der findes ikke vandføringsstationer i Voldbækken, men i forbindelse med re-
gulativrevisionen har Orbicon udregnet karakteristiske afstrømninger på bag-
grund af en længere måleserie fra en nærliggende vandløbsstation. Det sam-
lede opland for vandløbet er beregnet til 13,3 km2 ved udløbet i Aarhus Å. De 
karakteristiske afstrømningsværdier for Voldbækken er vist i Tabel 1. 
 
 
 
Tabel 1 Karakteristiske afstrømninger for Voldbækken udregnet på baggrund af en 
nærliggende måleserie. 

Afstrømningskarakteristik [l/s] 

Medianminimum    8 
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Årsmiddel  48 

Vintermedian maksimum 231 

 
2.4 Biologiske forhold i vandløbet 
I Vandområdeplanen for 2015-2021 er vandløbet målsat til God økologisk til-
stand. Tilstanden vurderes ud fra tre tilstandsparametre (smådyr, fisk og plan-
ter), som alle spiller en rolle for den samlede vurdering af den økologiske til-
stand.  
På projektstrækningen er der ikke foretaget tilstandsvurdering af planter og 
fisk. Det er derfor kun tilstandsvurderingen af smådyrsfauna, der ligger til 
grund for den nuværende vurdering af vandløbets tilstand.  
Ved Anelystvej og Treege findes aktive smådyrsfauna-stationer med nr. 
NST110586, hhv. NST110417. De seneste prøver fra 2019 viste en fauna-
klasse på 6 ved stationen ved Anelystvej og faunaklasse 7 ved Treege. Der-
med har vandløbsstrækningen en god hhv. høj økologisk tilstand på de senest 
undersøgte stationer. Tidligere har faunaen kun været vurderet til en fauna-
klasse 4 og dermed moderat økologisk tilstand. Der er gennem de senere år 
gennemført flere tiltag i oplandet, som har haft positive indvirkninger på vand-
kvaliteten i Voldbækken.  
De fysiske forhold i vandløbet er oplagte at forbedre gennem projektområdet, 
og vandløbet har ligeledes et godt potentiale som ørredvandløb, idet der hvert 
år registreres gydende havørreder både op- og nedstrøms for projektområdet. 
 
2.5 Biologiske forhold omkring vandløbet 
I området findes der flere beskyttede naturtyper, se figur 2. 
I den øvre del af projektområdet ligger et beskyttet engområde mellem True 
Vandmølle og True Skov og nedstrøms Edwin Rahrsvej ligger der ligeledes 
beskyttet eng såvel som et overdrev. Derudover er selve Voldbækken også 
beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Nedstrøms Rætebølvej ligger et 
beskyttet vandhul. 
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Figur 2 Oversigt over beskyttet natur ved Voldbækken. 

 
2.6 International naturbeskyttelse 
Indsatsen i Voldbækken er ikke beliggende inden for et internationalt beskyttet 
Natura-2000 område. Det nærmeste Natur-2000 område udgøres af H233 
Brabrand Sø med omgivelser, som er beliggende ca. 1,5 km syd for projekt-
området. H233 Brabrand Sø er ikke beliggende i oplandet til Voldbækken og 
som følge af afstanden, vil vandløbsprojektet ikke give anledning til ændring i 
grundvandsstanden samt de hydrologiske forhold i habitatområdet. 
Det vurderes, at restaureringsprojektet vil have en generel positiv effekt på 
Voldbækken, og eventuelle bilag IV-arter, der måtte være tilknyttet vandløbs-
systemet. Der er i 2017 observeret en Odder med to unger i selve Voldbæk-
ken, så denne bruges i et ukendt omfang som raste- og/eller fourageringslo-
kalitet for arten. Med projektet vil de forbedrede naturforhold og en evt. øget 
fiskebestand i vandløbet kun have en positiv effekt på eventuelle forekomster 
af Odder. 

3. Projektforslag 
 
3.1 Projekterede tiltag 
I dette afsnit beskrives de enkelte projekterede tiltag. En oversigtstegning over 
stationeringen i Voldbækken fremgår af figur 3 nedenfor. 
Projektforslaget omfatter følgende tiltag:  
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Voldbækken Øvre 

• Station ca. 400-700 m. Etablering af slynget forløb. 

• Station ca. 700-900 m. Udlægning af grove substrater og gyde-
banker.  

Voldbækken Midt 

• Station ca. 1.150-1.250 m. Udlægning af grove substrater og gy-
debanker. Affladning af brinker. 

• Station ca. 1.250-1.350 m. Etablering af slynget forløb  

Voldbækken Nedre 

• Station ca. 1.350-1.500 m. Udlægning af grove substrater og gy-
debanker. Affladning af brinker. 

• Station ca. 1.500-1.650 m. Etablering af slynget forløb. 

• Station ca. 1.700- 1.800 m. Udlægning af grove substrater og gy-
debanker. 

 
Figur 3 Oversigt over stationering. 
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3.2 Adgangsveje 
Der er generelt gode adgangsforhold til projektområdet, som overvejende lig-
ger på arealer ejet af Naturstyrelsen. På grund af terrænforholdene er der 
overvejende tale om tørre arealer, hvorfor brug af køreplader ikke vurderes 
som nødvendigt.  

3.3 Projekterede indsatser 
Indsatsstrækning Øvre starter umiddelbart nedstrøms Anelystvej og går ned 
til True Vandmølle. På strækningen forløber vandløbet i et meget reguleret 
forløb langs den sydlige skrænt. Specielt på den øverste del er brinkerne 
meget stejle og vandløbet ligger dybt i terrænet. Vandløbet har et højt fald 
på gennemsnitligt 12 promille og mangler forekomster af grus. For at gen-
skabe et naturligt forløb af Voldbækken, foreslås det derfor at genslynge 
vandløbet i de laveste dele af terrænet. Da terrænet mod syd ligger væsent-
ligt højere end mod nord vil de nye slyng overvejende bliver etableret mod 
nord. Ved genslyngningen får vandløbet et mere naturligt udtryk og faldet re-
duceres til gennemsnitligt 7-8 promille. Ved genslyngningen sikres et fladere 
anlæg således, at vandløbet specielt i indersvingene bliver mere tilgængeligt 
med et anlæg på ca. 1:4. Det reducerede fald giver ligeledes mulighed for 
etablering af stryg bestående af gydegrus egnet for ørreder og lampretter. 
Under de nuværende forhold er der ikke egnede gydeområder på stræknin-
gen. Et fladere anlæg giver ligeledes mulighed for at f.eks. kreaturer eller he-
ste kan græsse helt ud til vandløbskanten. Længere ned mod True Vand-
mølle har vandløbets placering i terrænet et mere naturligt udtryk og her ses 
en høj grad af selvrestaurering således, at et mæandrerende forløb kan er-
kendes. På denne strækning vil der således i overvejende grad blive tale om 
udlægning af groft materiale i form af gydegrus og enkelte skjulesten på de 
steder hvor eksisterende småstyrt kan udlignes. 
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Figur 4 Projekterede tiltag for Voldbækken-Øvre del. Beskyttede 
naturtyper fremgår af kortet. 

Nedknusning af eksisterende dræn 
Fra det nordlige skovareal løber et drænsystem til Voldbækken (fig 5). Dræ-
net stammer fra den tidligere landbrugsmæssige udnyttelse af arealerne. Da 
den beskyttede eng og skovarealet ikke har behov for en kunstig sænkning 
af grundvandsstanden, nedlægges drænets funktion. Drænet nedlægges 
ved at de yderste meter inden udløbet i Voldbækken graves op og bortskaf-
fes. Derudover vil der på 3-4 steder i drænsystemet blive gravet ned til dræ-
net med henblik på strækningsvis nedknusning af drænet. Herved sikres det, 
at det vand der i dag løber i drænet fremover vil ledes til Voldbækken ad na-
turlige strømningsveje i de øvre jordlag og som diffus overfladeafstrømning. 
Hele oplandet til drænsystemet er i dag udlagt til skov, så vandet antages at 
være rent og uden høje værdier af næringsstoffer. 
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Figur 5 Drænsystem som planlægges nedknust er vist med rød 

markering. 

 
Indsatsstrækning Midt starter umiddelbart nedstrøms Rætebølvej og forløber 
ned til passagen af Edwin Rahrsvej (figur 6 nedenfor). På strækningen ligger 
vandløbet forholdsvis dybt og med stejle kanter. På den øverste strækning 
er der ringe mulighed for at lave større slyngninger idet det omgivende ter-
ræn ligger højt på begge sider af vandløbet. Her vil der i stedet ske en af-
fladning af det stejle brinkanlæg, mens der nede i selve vandløbsprofilet la-
ves mindre slyngninger så vandløbet får et mindre reguleret forløb. Som 
supplement til ovenstående udlægges der ligeledes gydebanker på de dels-
trækninger, hvor faldet skønnes passende hertil. På det sidste stykke ned 
mod Edwin Rahrs vej planlægges en større genslyngning, så faldet reduce-
res fra gennemsnitligt 14 promille til 5-6 promille. Genslyngningen etableres 
ved at forlægge vandløbet til det laveste punkt i terrænet mod vest. Som en 
del af genslyngningen etableres den nye vandløbsbund med varierende høl-
stryg sekvenser, hvormed der opstår egnede gyde- og opvækstområder for 
ørreder, samt etablering af vandplanter, som har ringe levebetingelser i det 
eksisterende regulerede forløb.  
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Figur 6 Projekterede tiltag for Voldbækken-Midterste del. Beskyt-
tede naturtyper fremgår af kortet. 

 

Indsatsstrækning Nedre strækker sig fra Edwin Rahrsvej og ned mod passa-
gen af jernbanen (figur 7 nedenfor). På strækningen udlægges der gydegrus 
under Edwin Rahrs Vej til udligning af eksisterende småstyrt. Nedstrøms ve-
jen udlægges der ligeledes gydegrus på egnede lokaliteter, hvor vandløbets 
højre brink samtidig afflades så det får et fladere anlæg og et mindre regule-
ret udtryk. Nedstrøms herfor etableres et slynget forløb fra station ca. 1.500-
1.650 m i det laveste tracé i ådalen således at det høje fald på ca. 22 pro-
mille udlignes til gennemsnitligt 8-12 promille. Dette betyder at vandløbet for-
lægges mod vest. Der udlægges sten og grus i passende mængder og det 
gamle tracé tildækkes med de opgravede materialer fra det nye forløb. Der 
forventes ikke at være overskudsjord fra etableringen af det nye tracé, men 
hvis dette er tilfældet, udbringes det på arealer, som ikke er beskyttet natur. 
Nedstrøms for det genslyngede stykke udlægges enkelte gydebanker på 
steder med passende fald på 5-8 promille. 
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Figur 7 Projekterede tiltag for Voldbækken-Nederste del. Beskyt-
tede naturtyper fremgår af kortet. 

Dimensionering af nye vandløbsstrækninger 
På de nyetablerede vandløbsstrækninger dimensioneres vandløbet så det 
overholder regulativets krav til vandføringsevne, men under hensyntagen til 
etablering af et så naturligt forløb som terrænet tillader. Dette medfører, at 
vandløbet vil få vekslende bundbredder og skråningsanlæg. Bundbredderne 
vil variere fra 1 til 3 meter og skråningsanlægget anlægges så fladt som mu-
ligt. Variationen i bundbredde, skråningsanlæg og meandrering vil også be-
tyde, at vandløbet vil fremstå med varierende vanddybder, hvilket vil sikre 
varierede habitater og dermed understøtte et mangfoldigt dyre- og planteliv 
tilknyttet bækken. 

Udlægning af sten og grus 
Grus og sten udlægges så vandløbet får et naturligt udtryk med høl-stryg se-
kvenser. Det vil sige, at vandløbet veksler mellem dybe partier i svingene og 
lavere hurtigt strømmende vand på strygene. På strygene skal gruset bestå 
af grusfraktioner der egner sig til gydning for ørred og lampret og har en na-
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turlig sammensætning uden større mængder flint og kalk. Jf. DTU Aquas an-
befalinger etableres gydebankerne med fordelingen 75 % nøddesten og 25 
% singels.  

Variationsskabende sten 
På hele indsatsstrækningen udlægges desuden variationsskabende sten i 
størrelsen 100-500 mm. 

 

4. Konsekvensvurdering 
Dette kapitel omhandler konsekvenserne, hvis ovenstående projektforslag 
gennemføres. 
 
4.1 Fremtidige fysiske og hydrologiske forhold 
Ved de projekterede tiltag skabes der grundlag for, at Voldbækken kan fun-
gere som et fysisk varieret vandløb der kan understøtte en alsidig vandløbs-
fauna. 
  
Det gennemsnitlige fald i projektområdet er meget højt, hvilket skaber gode 
forudsætninger for at opretholde et strømmende forløb uden væsentlig påvirk-
ning af de vandløbsnære arealer. Anvendelsen af de vandløbsnære arealer i 
projektområdet består overvejende af udyrkede arealer samt afgræsning med 
kreaturer. De projekterede tiltag kan gennemføres uden at ændre den regula-
tivmæssige vandføringsevne væsentligt. På enkelte steder vil vandstanden 
lokalt hæve sig hvor der udlægges gydebanker og genslynges, men på grund 
af vandløbets gode faldforhold vil påvirkningen kun være lokal og strække sig 
få meter opstrøms.  
 
4.2 Biologiske forhold i vandløbet 

4.2.1 Smådyr 
Voldbækken har i dag en høj økologisk tilstand for smådyr på strækninger 
nedstrøms projektområdet samt god økologisk tilstand ved Anelystvej. Ved 
gennemførelse af projektet skabes forbedrede fysiske forhold på en strækning 
på ca. 1.400 m og det forventes, at der med tiden vil kunne opnås høj økolo-
gisk tilstand på denne del også. Dette skyldes, at de nødvendige arter allerede 
er til stede i vandløbet nedstrøms, samt at vandkvaliteten i Voldbækken ge-
nerelt er forbedret væsentligt i de senere år så bækken nu kan fungere som 
levested for en mangfoldig rentvandsfauna. 

4.2.2 Fisk 
Den nuværende tilstand for fisk i Voldbækken er ukendt på de øvre stræknin-
ger og dårlig på de nedre. De senere år har der dog været registreret i omeg-
nen af 25-50 årlige gydebanker i bækken, hvilket indikerer bækkens potentiale 
som ørredvandløb. Den dårlige tilstand skyldes overvejende manglen på en 
selvreproducerende havørredbestand i Aarhus Å- systemet, som Voldbækken 
er en del af. Udover mangel på egnede gyde- og opvækstområder i projekt-
området, så er det især passageproblemerne for nedtrækkende smolt ved 
Årslev Engsø, der er medvirkende årsag til mangel på gydefisk i systemet.  
Det vurderes, at vandløbet har et stort potentiale som gydevandløb for ørred 
selv om der pt. kun er en mindre ørredbestand i vandløbet. Ved gennemfø-
relse af det skitserede projekt ventes det, at havørreder fra Aarhus Å vil ind-
finde sig i vandløbet og medvirke til, at der kan opnås god økologisk tilstand 
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for fisk i løbet af en årrække. Bestandens størrelse vil sandsynligvis afhænge 
af, om der findes en løsning m.h.t. problematikken ved Årslev Engsø. 

4.2.3 Planter 
Ved etableringen af et lysåbent forløb med gode faldforhold og et fast bund-
substrat kan det forventes, at der vil indfinde sig vandløbsplanter, som trives i 
god strøm. Vandstjerne og smalbladet mærke ventes hurtigt at indfinde sig, 
og ærenpris bør ligeledes fremkomme, hvis denne findes i systemet. Mæng-
den af planter afhænger dog af, om strækningerne er tilpas lysåbne. Der fin-
des allerede en sund bestand af vandranunkel i vandløbet og denne vil sand-
synligvis blive den dominerende vandplanteart på den restaurerede stræk-
ning. Vandranunkel spiller en nøglerolle i vandløb idet planten både giver høj 
fysisk variation samt fungerer som levested og skjul for både fisk og smådyr. 
Da vandløbet er et type 1 vandløb, er der dog ikke krav til plantesammensæt-
ningen i forhold til vandløbets målsætning. 
 
4.3 Biologiske forhold omkring vandløbet 

4.3.1 Terrestrisk natur 
I den øverste del af projektområdet ligger et beskyttet engareal på den nord-
lige side ned mod True vandmølle. Der er tale om en relativ artsrig natureng 
med arter som sump-fladstjerne, engkarse, kær-ranunkel, glanskapslet siv, 
næb-star, manna-sødgræs, eng-nellikerod, kær-tidsel mv. Engen har en na-
turtilstand III, hvilket svarer til en moderat naturtilstand. Idet projektet kun med-
fører mindre lokale vandstandshævninger ved udlægning af gydebanker på 
denne strækning vil der ikke ske en negativ påvirkning af denne eng.  
Nedstrøms Edwin Rahrsvej ligger en beskyttet eng og et overdrev. Engen vil 
blive påvirket, idet vandløbet på en delstrækning slynges ind gennem engen. 
Engen blev besigtiget den 23. marts 2020. Ved besigtigelsen kunne det kon-
tateres, at der er tale om en artsfattig og relativ tør eng domineret af rørgræs. 
Desuden blev der registreret vild kørvel, vorterod, stor nælde, og skvalder-kål. 
Engen har på baggrund af besigtigelsen en estimeret naturtilstand IV sva-
rende til en ringe naturværdi. Det er kommunens vurdering, at en genslyng-
ning af Voldbækken i sit oprindelige tracé, samlet vil   øge områdets natur-
værdi. Det beskyttede overdrev ligger højt i terrænet og påvirkes ikke af vand-
løbsprojektet. 
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Figur 8 Foto den 23. marts 2020 - Engareal på sydsiden af Edwin 
Rahrs Vej – Voldbækken lægges i sit oprindelige tracé. 

 
4.5 International naturbeskyttelse 
Indsatsen i Voldbækken er ikke beliggende indenfor eller i nærheden af et 
internationalt beskyttet Natura-2000 område. En påvirkning af arter og natur-
typer i udpegningsgrundlaget vurderes at være af underordnet betydning 
grundet projektets karakter. 
Jf. kriteriebekendtgørelsen for vurdering af kommunale vandløbsprojekter må 
projektet ikke medføre skade på nogen af de dyre- og plantearter, der er om-
fattet af bilag 3 til lov om naturbeskyttelse. Dette bilag indeholder arter på ha-
bitatdirektivets bilag IV. 
Det skitserede projekt ventes generelt at have en positiv betydning for even-
tuelt forekommende bilag IV arter, da vandløbets fysiske variation forøges og 
fiskebestanden ventes at øges. Det er muligt, at der fra tid til anden kan fore-
komme odder langs vandløbet, og padder kan have gavn af en fugtig spred-
ningskorridor langs vandløbets kanter.  
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4.6 Lovgivning og myndighedsbehandling 

4.6.1 Vandløbsloven 
Projektet er iht. § 37 i vandløbsloven (LBK nr. 1217/2019) en vandløbsrestau-
rering. Restaureringen skal godkendes iht. kapitel 7 i bekendtgørelse nr. 
834/2016 om vandløbsregulering og –restaurering. 

4.6.2 Naturbeskyttelsesloven 
Det skitserede projekt berører Voldbækken, som er et beskyttet vandløb. En 
realisering af projektet vurderes derfor at kræve en dispensation fra naturbe-
skyttelseslovens § 3. På en mindre strækning genslynges vandløbet gennem 
en beskyttet § 3 eng. Da engen påvirkes ved tiltaget, kræver dette ligeledes 
dispensation fra Naturbeskyttelsesloven 3. 

4.6.3 VVM-bekendtgørelsen 
Se afsnit 6.3 
 
4.7 Projektets forventede resultater 
Det skitserede projekt ventes at medføre en markant forbedring af miljøtilstan-
den i Voldbækken. Bækken har gennem de sidste 10 år fået øget vandkvali-
teten væsentligt idet smådyrsfaunaen viser hhv. god og høj økologisk tilstand. 
Dette ventes også at blive tilfældet på de restaurerede strækninger, der vil få 
gode fysiske forhold på grund af det gode fald og vandløbsbundens etablering 
med grove materialer og med mindre stejle brinker. 
 
Ved restaureringen forventes det, at Voldbækken i løbet af en årrække også 
vil leve op til målsætningen for fisk og dermed den samlede målsætning for 
vandløbet. Dette er dog delvis afhængig af en bedre passageløsning for hav-
ørredbestanden ved Årslev Engsø. 
Projektet er udformet således, at der ikke forventes at ske ændringer i de af-
vandingsmæssige forhold for de omkringliggende arealer, ligesom der ventes 
ingen eller begrænsede effekter på de beskyttede naturtyper, som ligger i til-
knytning til vandløbet.  
 
4.8 Realisering af projektet  
For at give et samlet billede af mulighederne for realisering af projektet rede-
gør dette afsnit for lodsejernes holdning og tidsplan for gennemførsel. 

4.8.1 Lodsejerholdning  
I forbindelse med detailprojektet er der foretaget en ejendomsmæssig forun-
dersøgelse for at få klarlagt lodsejernes holdning til projektet. Indsatsstræk-
ningen omfatter 5 matrikler med 3 ejere. De berørte lodsejere og deres hold-
ninger fremgår af Tabel 2. 
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4.8.2 Tidsplan 
Det forventes, at projektet kan realiseres inden for 14 arbejdsdage, når alle 
aftaler og myndighedsbehandling er på plads. Det anbefales, at arbejdet ud-
føres i en tør periode, og at der laves aftaler med de berørte lodsejere således, 
at arbejdet tilrettelægges bedst muligt. 

5. Sagsforløb 

5.1 Udsendelse til myndigheder, organisationer m.fl. 
Forslaget til restaureringsprojekt var i offentlig høring i 8 uger frem til den 4. 
september 2020, hvor det var muligt for berørte parter, interesseorganisatio-
ner og berørte myndigheder at komme med bemærkninger og indsigelser. 

5.2 Indkomne udtalelser 
Der er ikke modtaget høringssvar. 
 
 
6. Godkendelse 

6.1 Vandløbsloven 
Der meddeles tilladelse til projektet efter Vandløbslovens § 75 jf. § 18 og 37 
(LBK. Nr. 1217 af 25/11/2019) samt i henhold til § 25 jf. § 22 i bekendtgørelse 
om vandløbsregulering og – restaurering m.v. (BEK.nr. 834 af 27/06/2016), 
da vandløbsmyndigheden vurderer, at projektet ikke vil have væsentlig nega-
tiv indflydelse på vandløbets afvandings- og afstrømningsmæssige forhold el-
ler negative miljømæssige konsekvenser. 
 
6.2 Naturbeskyttelsesloven 

Matrikel Ejer Holdninger og bemærkninger 

17a, True By, Brabrand 
Nina Hvam 
Bjørn Schrøder 

Positiv 

6m, True By, Brabrand Naturstyrelsen Positiv 

1c, Årslev By, Sdr. Årslev Naturstyrelsen Positiv 

76h, Brabrand By, Brabrand Naturstyrelsen Positiv 

76a, Brabrand By, Brabrand Naturstyrelsen Positiv 

1t, Årslev By, Sdr. Årslev Naturstyrelsen Positiv 

1f, Årslev By, Sdr. Årslev Tine Kjærbølling Positiv 

1n, Årslev By, Sdr. Årslev Tine Kjærbølling Positiv 
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Dispensation efter naturbeskyttelsesloven blev givet i forbindelse med annon-
cering af den offentlige høring. 
 
6.3 VVM-bekendtgørelsen 
Aarhus Kommune træffer hermed afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 
om, at det aktuelle projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilla-
delse.  
 
Afgørelsen begrundes med, at der i miljømæssig sammenhæng er tale om 
et simpelt projekt, der hverken i forhold til dets placering, karakteristika eller 
potentielle miljøpåvirkning vurderes at medføre væsentlig påvirkning af mil-
jøet, men at det tværtimod vil kunne forbedre naturtilstanden i Aarhus Å-sy-
stemet. Projektet vurderes desuden ikke at kumulere med andre eksiste-
rende eller planlagte projekter.  
 
Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke 
skal igennem en miljøvurderingsproces.  
 
Ansøgers udfyldte VVM-ansøgningsskema fremgår af bilag 1. 
 
   
7. Vilkår for godkendelsen 
 

• Aarhus Kommune, Teknik og Miljø fører som bygherre tilsyn med an-
lægsarbejdet. 

 

• Der må under anlægsarbejdet ikke forekomme skadelige opstuvninger 
opstrøms arbejdsstedet. 
 

•  Arbejdet skal i øvrigt tilrettelægges og udføres således, at de ned-
strøms liggende vandløbsstrækninger påvirkes mindst muligt af an-
lægsarbejdet. 

 

• Bygherren kan, hvis det skønnes formålstjenligt, lade udføre mindre 
tekniske ændringer under arbejdets udførelse. 
 

Godkendelsen bortfalder, hvis projektet ikke er gennemført inden 3 år fra god-
kendelsens dato.  
 
8. Økonomi og tidsplan 
Alle omkostninger til projektet afholdes af Aarhus Kommune og Naturstyrel-
sen. 
 
Anlægsarbejderne planlægges udført i efteråret 2020 og alternativt i foråret 
2021. 

 

9. Underretning om høring 

Følgende underrettes: 

 
- Fiskeriinspektorat Øst, inspektoratoest@naturerhverv.dk  
- Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh Ø, mst@mst.dk  
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- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk  
- Danmarks Sportsfiskerforbund Natur og Miljøteam Aarhus og Djursland, ka-
bager@mail.dk  
- Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere, kabager@mail .dk  

- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforenin-
gen.dk  
- Dansk Ornitologisk Forening i Aarhus, aarhus@dof.dk  
- Dansk Botanisk Forening, dbf.oestjylland@gmail.com  
- Friluftsrådet, Kreds Aarhus Bugt v. kredsformand Flemming Nielsen, Lethen-
borgvej 17, 8660 Skanderborg, aarhus@friluftsraadet.dk  

- Dansk fritidsfiskerforbund, Arne Rusbjerg, teamstr@gmail.com 

- Nina Hvam og Bjørn Schrøder 

- Tine Kjærbølling 

- Naturstyrelsen 

 

10. Klagevejledning  

10.1 Godkendelse efter vandløbsloven  

 
Godkendelsen efter Vandløbsloven kan påklages til Miljø- og Fødevarekla-
genævnet af: 
• ansøgeren 
• offentlige myndigheder 
• Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund 
• enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i 

sagens udfald 
• en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker 
 
Godkendelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. I tilfælde af klage 
må afgørelsen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af klagemyndigheden, 
medmindre denne bestemmer andet. 
 
Klagefristen for dispensationen efter naturbeskyttelsesloven og afgørelse ef-
ter vandløbsloven er 4 uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. 
 
Ved klage fra foreninger eller organisationer, kan Miljø- og Fødevareklage-
nævnet kræve, at foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres 
klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter eller på anden måde. 
Miljøvurderingsloven  
I henhold til miljøvurderingslovens § 49 kan afgørelser truffet i henhold til § 
21 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige 
spørgsmål. Det vil sige, at man f.eks. kan klage, hvis man ikke mener, at 
kommunalbestyrelsen har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Man kan der-
imod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter ens opfattelse burde 
have truffet en anden afgørelse. Afgørelsen kan påklages af enhver med ret-
lig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov 
om nationalparker, samt en række landsdækkende foreninger og organisati-
oner. 
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Klagefristen for afgørelsen er 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er med-
delt.  
 
Efter miljøvurderingslovens § 54 kan afgørelser efter loven prøves ved dom-
stolen. Søgsmål skal ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentlig-
gjort.  

 

10.2 Klageadgang 
Klagefristen regnes fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen 
til den følgende hverdag. 
 
Hvis du vil klage, skal det ske via Klageportalen på Borger.dk eller Virk.dk: 
 

• Du skal logge dig på Klageportalen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 
med dit NemID 

• Du skal bruge dokumentet med den afgørelse, som du vil klage over. 

• Du skal bruge dit dankort eller andet betalingskort til at betale geby-
ret for at klage. 

• Du kan skrive din klage direkte i portalen. 

• Du kan også vælge at vedhæfte dokumenter, f.eks. en begrundelse 
for din klage eller et billede. 

• Du får en kvittering på e-mail, når du har godkendt din klage og betalt 
gebyr. 

• Du får konkret vejledning i portalen om, hvilke oplysninger du skal 
skrive. 

• Din klage skal være godkendt og du skal have betalt gebyr/bestilt en 
faktura i Klageportalen inden kl. 23.59 på dagen for klagefristens ud-
løb, for at klagen er korrekt indsendt. 

 
Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenæv-
nets 
hjemmeside. 
 
Gebyret tilbagebetales, hvis: 

• klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæ-
ves 

• klageren får helt eller delvis medhold i klagen 

• klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klage-
berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevare-
klagenævnets kompetence. 

 
Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra 
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offentliggørelsen. 
 
Ansøgningens videre behandling 
Hvis Aarhus Kommune får besked om, at der er indgivet en klage, vil det 
straks blive meddelt ansøger. 
 
 

 

 

  


