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1 Indledning 
Hedeselskabet Miljø og Energi A/S, Aalborg har den 30. september 2005 foreta-

get kontrolnivellement af det private vandløb Mønsted å, med henblik på afkla-

ring af, hvorvidt vandløbets faktiske dimensioner er i henhold til de dimensioner, 

bundkoter og fald der er fastsat i kendelse af 26. juli 1967. 

 

 

2 Bemærkninger til opmålingen  
 

St. 0-980 m 

Vandløbet starter i et vådområde og det var ikke muligt at foretage et  nivelle-

ment i området, da det er meget sumpet og tilgroet med gråris m.m. På den neder-

ste del af strækningen var der mindre delstrækninger, hvor vandløbet kunne føl-

ges, men umiddelbart ikke kunne nivelleres. 

 

St. 980-2.374 m 

Strækningen er nivelleret med kotering af vandløbsbund, vandspejl og terræn for 

hver ca. 100 m. Desuden er der målt bundbredde i de enkelte stationer.  

 

St. 2.374- 2.660 m 

Vandløbet gennemløber på denne strækning et vådområde med en sammenhæn-

gende vandoverflade der har karakter af sø. 

 

St. 2.660-3.620 m 

Strækningen er nivelleret som anført for strækning st. 980 – 2.374 m. 

 

 

2.1 Opmålingsresultat 
I nedenstående skema er anført, hvorvidt der er registreret sandaflejringer over 

den i kendelsen fastsatte bundkote. Desuden er den målte og fastsatte bundbredde 

listet op til sammenligning. 

 

Station 

m 

Sandaflejring 

cm 

Målt bund-

bredde (m) 

Bundbredde 

iflg. kendelse (m) 

980 0 2,80 1,20 

1.070 0 3,70 1,20 

1.170 0 2,90 1,20 

1.263 0 2,80 1,20/1,50 

1.370 0 3,30 1,50 

1.470 0 3,90 1,50 

1.570 0 3,90 1,50 

1.670 0 4,50 1,50 

1.770 0 4,30 1,80 

1.870 0 3,20 1,80 

1.974 0 2,60 1,80 
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Station 

m 

Sandaflejring 

cm 

Målt bund-

bredde (m) 

Bundbredde 

iflg. kendelse (m) 

2.070 5 3,30 1,80 

2.165 7 3,70 1,80 

2.265 15 2,80 1,80 

2.269 20 3,20 1,80 

2.374 24 4,10 1,80 

2.660 7 4,20 2,00 

2.740 10 3,40 2,00 

2.844 30 3,80 2,00 

2970 1 5,00 2,00 

3096 15 2,90 2,00 

3220 29 3,30 2,00 

3325 33 3,30 2,00 

3420 29 3,30 2,00 

3520 33 4,20 2,00 

3571 30 3,70 2,00 

3600 30 4,00 2,00 

3620 20 4,00 2,00 

 

Opmålingen viser, at vandløbets faktiske bund i vandløbets nederste ca. 1.600 m 

(st. 2.070-3.620 m) ikke er i henhold til kendelsen, og at der ligger op til ca. 35 

cm aflejringer. Med hensyn til bundbredden er denne væsentlig større end den 

fastsatte. 

 

3 Grødeskæring 
St. 0-980 m 

Ingen vedligeholdelse grundet de vanskelige arbejdsforhold. 

 

St. 980-3.620 m 

Der kunne konstateres en stort set grødefri strømrende på hele strækningen, og 

bredden af denne var minimum som den fastsatte bredde i kendelsen. 

 

4 Konklusion 
Opmålingen viser, at Mønsted å på delstrækninger gennemløber områder, hvor 

der er så blødt og ufremkommeligt, at det efterhånden er umuligt at foretage en 

vandløbsvedligeholdelse som den der er fastsat i kendelsen. Dette er formentlig 

på grund af sætninger af den gamle søbund. Da det på disse strækninger ikke 

længere er muligt at opretholde de bundkoter som kendelsen af  26. juli 1967 

foreskriver, er det heller ikke muligt at sikre den afvanding af de tilstødende area-

ler, som har været hensigten med den tidligere udførte regulering. 

 

En mulig løsning kunne være en ny regulering, der tilpasser vandløbets dimensi-

oner og vedligeholdelse til de nuværende forhold. 

 

En anden mulighed kunne være at genskabe Rosborg sø via et naturgenopret-

ningsprojekt. Her ville det være oplagt at hæve vandstanden frem til ca. st. 1.700 
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m, hvor vandløbet forløber unaturligt dybt i terrænet. Her skulle så laves et stryg 

til sikring af fiskepassagen.  

 

 

 

 

 




