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Høring af forslag til restaurering af Holmbæk  

 

Aarhus Kommune ønsker at gennemføre en restaurering af Holmbæk. 
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kendtgørelse nr. 834 af 27/06/2016 om vandløbsregulering og- restaurering 

m.v. 

 

Indsigelser og bemærkninger til projektet skal sendes til Aarhus Kommune, 

Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. eller pr. mail til 

vandognatur@mtm.aarhus.dk senest den 17. juli 2019. 

 

 

Høringen meddeles på grundlag af de oplysninger og på de betingelser, som 
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restaurering af Holmbæk udarbejdet af Atkins A/S 2019. 
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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 udarbejdet et detailprojekt til restaurering af Holmbæk.  

 

Projektet har til formål at forbedre de fysiske forhold i vandløbet og samtidig 

sikre en tilfredsstillende faunapassage mellem vandløbet og Aarhus Bugt.  

 

Ved projektets udførelse forbedres miljøtilstanden i vandløbet ved udlægning 

af grove substrater. Dette kommer både bækkens fine insektliv og fiskebe-

stand til gode. 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 pro-

jektet forventes miljøtilstanden i vandløbet at blive forbedret i væsentligt om-

fang og således, at vandløbet kan opfylde Vandområdeplanens målsætning 

om god økologisk tilstand for både fisk og smådyr. 

 

2. Nuværende forhold 

2.1 Lokalitetsbeskrivelse 

Holmbæk udspringer ved sammenløbet af de små bække Tyvbæk og Bryde-

bæk og løber herfra mod nord med udløb i Aarhus Å kort inden dennes udløb 

i Årslev Engsø.  

 

 

 
Figur 1 Holmbæk, projektområdet. 
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2.2 Holmbæk 

Vandløbet er ca. 1,1 km langt og har udløb i Aarhus Å.  

Holmbæk er et mindre offentligt vandløb beliggende mellem Åbo Skov og Aar-

hus Å, vest for motorvejen. Vandløbet har en stabil vandføring og på lange 

strækninger en god vandkvalitet. De fysiske forhold i vandløbet er dog relativt 

dårlige på trods af fine faldforhold.  

 

 

2.3 Fysiske og hydrologiske forhold 

 

Holmbæk 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 Holmbæk, men i forbindelse med regu-

lativrevisionen 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 4,1 km2 ved udløbet i Aarhus Å. De 

karakteristiske afstrømningsværdier for Holmbæk er vist i Tabel 1. 

 
Tabel 1 Karakteristisk afstrømning for Holmbæk udregnet på baggrund af en nærlig-

gende måleserie. 

Afstrømningskarakteristik [l/s/km2] 

Medianminimum 0,4 

Årsmiddel 9,1 

Vintermedian maksimum 40,0 

 

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.  

Der er ikke foretaget tilstandsvurdering af planter og fisk på vandløbsstræk-

ningen. Det er derfor kun tilstandsvurderingen af smådyrsfauna, der ligger til 

grund for den nuværende vurdering af vandløbets tilstand.  

Ved Harlevholmvej i Holmbæk findes en aktiv smådyrsfauna-station med nr. 

NST110374. Den seneste prøve fra 2017 viste en faunaklasse 7 og dermed 

høj økologisk tilstand.  I 2012 blev faunaen vurderet til faunaklasse 5 og der-

med god økologisk tilstand. 

De fysiske forhold i vandløbet er oplagte at forbedre og vandløbet har et godt 

potentiale som ørredvandløb.  

 

2.5 Biologiske forhold omkring vandløbet 

I området findes der flere beskyttede naturtyper, se figur 2. 
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I den øverste del af projektområdet ligger et moseområde, som er omfattet af 

naturbeskyttelseslovens § 3. I den nedre del af projektområdet ligger et be-

skyttet engområde. Derudover er Holmbæk også beskyttet efter naturbeskyt-

telseslovens § 3. 

 

 

 

Figur 2 Oversigt over beskyttet natur ved Holmbæk.  

 

2.6 International naturbeskyttelse 

Indsatsen i Holmbæk 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. 0,4 km øst for Holmbæk. H233 Brabrand Sø er ikke beliggende 

i oplandet til Holmbæk og som følge af afstanden, vil vandløbet ikke 

give anledning til ændring i grundvandstanden samt de hydrologiske 

forhold i habitatområdet. 

Det vurderes, at restaureringsprojektet vil have en generel positiv 

effekt på Holmbæk, og eventuelle bilag IV-arter, der måtte være 

tilknyttet vandløbssystemet. Da eng og moseområde ikke påvirkes 
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ved gennemførsel af vandløbsprojektet, ventes de projekterede til-

tag ikke at få nævneværdig betydning for eventuelle bilag 4 arter, 

der måtte være tilknyttet disse områder. 

3. Projektforslag 

 

3.1 Projekterede tiltag 

I indeværende afsnit beskrives de enkelte projekterede tiltag. En oversigtsteg-

ning over stationeringen i Holmbæk fremgår af figur 3. 

Projektforslaget omfatter følgende tiltag:  

 

• Station 100-155 m. Etablering af 3 gydebanker. 

• Station 209-443 m. Udlægning af grove substrater og gydeban-

ker.  

• Station 443 m. Etablering af drikkested med fast forkant. 

• Station 443-508 m. Justering af brinkanlæg. Etablering af høller 

og stryg. 

• Station 508-576 m. Bundudskftning. Udlægning af grove substra-

ter. 

• Station 576-589 m. Udlægning af grove substrater. 

• Station 613-700 m. Etablering af 3 gydebanker. 

• Station 730-803 m. Udlægning af grove substrater. 

• Station 803-900 m. Udlægning af 3-4 gydebanker og skjulesten. 
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Figur 3 Oversigt over stationering. 
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3.2 Adgangsveje 

Der er gode adgangsforhold til det projekterede forløb opstrøms Harlevholm-

vej, hvorfra adgang kan foregå langs vandløbet. Der er ligeledes mulighed for 

at tilgå vandløbet fra vandværkets kørevej øverst i projektområdet. Adgang 

med maskiner skal koordineres med lodsejere idet der er afgræsning med 

kreaturer på nogle af arealerne.  

Nedstrøms Harlevholmvej kan adgang ske via have og engarealer vest for 

vandløbet. Der er desuden mulighed for at tilgå den nederste del af projekt-

området fra østsiden, idet der er etableret en kørevej mellem motorvejen og 

støjvolden. Det forventes ikke, at der vil være et behov for udlægning af køre-

plader idet der ikke forventes adgangsveje via de beskyttede engarealer. Til 

udlægning af grus langs haven nedstrøms Harlevholmvej vil der muligvis blive 

behov for udlægning af køreplader i plast på særligt udsatte områder. 

 

 

Figur 4 Oversigtskort over adgangsveje i indsatsområdet. Adgangsveje er 
vist med grøn stiplet linje. 
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3.3 Projekterede indsatser 

Indsatsstrækning 1 starter fra station 104 m ved udløbet fra sandfanget. Her-

fra til station 155 ved broen foreslås udlægning af 3 gydebanker på 6-8 me-

ter længde og 15-20 cm højde. Desuden udlægning af variationsskabende 

sten i en tæthed på 1-2 sten per meter på hele indsatsstrækningen.  

Den endelige placering af gydebankerne besluttes ved etableringen, så der 

kan tages højde for lokale adgangsforhold mv. Der er adgang til strækningen 

via engen ved Harlevholmvej 21, og der forventes generelt tørre og faste 

jordbundsforhold langs denne del af vandløbet. Der er flere træer på stræk-

ningen og dermed begrænset adgang for større maskiner. Det anbefales 

derfor, at udlægningen af grus foretages med brug af motorbør eller lig-

nende. 

Til arbejderne estimeres det, at der skal anvendes 6 m3 gydegrus og 75 sten 

i størrelsen 100-300 mm svarende til ca. 0,5 m3. 

Indsatsstrækning 2 starter fra ca. station 209 m og strækker sig til station 

443 m. På denne strækning etableres en fast bund i vandløbet og vandløbs-

profilet tilpasses så der opnås et terrænnært forløb med høl-stryg karakter. 

Strækningen har et gennemsnitligt fald på ca. 5 promille og dermed stort po-

tentiale til at understøtte fysisk varierede forhold. På strækningen vil der 

både blive lagt gydegrus og skjulesten ud. Inden udlægning af de grove sub-

strater kan der være behov for oprensning af sedimentaflejringer. Dette vur-

deres konkret i anlægsfasen. Den nye vandløbsbund etableres så den over-

holder dimensionerne og vandføringsevnen beskrevet i regulativet for Holm-

bæk. 

 

Til arbejderne estimeres det, at der skal anvendes ca. 30 m3 gydegrus og 5 

m3 skjulesten i størrelsen 100-400 mm. 

Indsatsstrækning 3 strækker sig fra station 426 til 589 m. I station 443 etab-

leres et nyt drikkested med fast forkant, da brinkerne på det nuværende er 

trådt ud og giver anledning til sedimentvandring og ustabil vandløbsbund- og 

brinker. 

 

Afgravning af brinkanlæg 

Nedstrøms drikkestedet fra station 443 til 508 m ligger vandløbet i dag ned-

skåret med stejle brinker med anlæg tæt på 1:1. På denne strækning foreta-

ges en delvis bearbejdning af vandløbsprofilet. 
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Bearbejdningen foretages ved at afgrave skråningsanlæg på den ene eller 

begge sider af vandløbet (ned til anlæg 1:3) og samtidig grave bunden bre-

dere. Profilbearbejdningen foretages på delstrækninger af ca. 9 meter, som 

efterfølges af en tilsvarende strækning, hvor der ikke ændres på vandløbets 

skikkelse. På de bearbejdede stykker udlægges gydegrus i en tykkelse af 

ca. 15-20 cm oven på den eksisterende bund, så vandløbet opnår et udtryk 

af skiftende stryg og høller.  

Ved profilbearbejdning som beskrevet ovenfor på begge vandløbets brinker 

estimeres det, at der skal håndteres op til 40-50 m3 jord og udlægges 10 m3 

gydegrus. Forslag til de steder, hvor profilet bearbejdes og der udlægges gy-

degrus er vist på figur 5, men den endelige beslutning tages i forbindelse 

med arbejdernes opstart. Som udgangspunkt skal det afgravede materiale 

køres bort, da det omkringliggende areal er udpeget som §3-mose, og mate-

rialet derfor ikke kan udplaneres i umiddelbar nærhed af vandløbet.  

 

 

Figur 5 Projekterede tiltag på indsatsstrækning 3. 
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Bundudskftning 

Fra station 508 til 576 m, en strækning på ca. 68 meter, er der konstateret 

sandbund og der kan med fordel foretages en bundudskiftning. Ved bundud-

skiftningen oprenses omkring 20 cm af den eksisterende bløde vandløbs-

bund og der udlægges efterfølgende tilsvarende 20 cm gydegrus, i alt ca. 10 

m3. Ved dette tiltag er afvandingstilstanden som udgangspunkt uændret. Op-

rensningen kan ikke udplaneres på §3-arealerne omkring vandløbet og skal 

derfor køres bort. 

Udlægning af sten og grus 

Fra station 576 m indtil broindløbet i station 589 m udlægges der gydegrus, 

så et fald på ca. 20 cm ved trærødderne i st. 576 udjævnes. Der skal bruges 

ca. 3 m3 til formålet. 

Variationsskabende sten 

På hele indsatsstrækningen udlægges desuden variationsskabende sten i 
størrelsen 100-400 mm i en tæthed på 1-2 sten per meter vandløb svarende 
til 250 sten eller ca. 2 m3. 

 

Samlede mængder 

Til de ovenfor beskrevne arbejder på indsatsstrækning 3 vurderes det, at der 
samlet set skal anvendes 23 m3 gydegrus og 2 m3 skjulesten i størrelsen 
100-400 mm.  

Hertil skal der påregnes materialer til etablering af drikkested med fast for-
kant. 

 

Indsatsstrækning 4 strækker sig fra station 589 m nedstrøms Harlevholmvej 

og til station ca. 940 m.  

På indsatsstrækning 4 forslås restaurering ved udlægning af gydegrus og 
variationsskabende sten. Figur 6 viser forslag til placering af gydebanker 
samt udlægning af sten og grus som bundsubstrat. 

Fra Harlevholmvej (st. ca. 600) og nedstrøms til st. ca. 730 udlægges 3-4 
gydebanker af 6-8 m. Der findes allerede flere større sten i vandløbet på 
denne strækning og disse kan med fordel skubbes til side og efterfølgende 
genudlægges på gydebankerne – evt. med lidt supplering. Adgangsforhol-
dene er begrænsede, men det er muligt at anvende en motorbør på bælter 
samt manuel fordeling af gruset efterfølgende. Der kan være behov for ud-
lægning af enkelte køreplader på udsatte steder. Placeringen af gydeban-
kerne tilpasses adgangsmulighederne, og der skal være opmærksomhed på 
ikke at stuve vandet omkring rørtilløbet i st. 700 m. 

På strækningen fra st. 730-800 m er der direkte adgang til vandløbet med 
mindre maskiner fra græsplænen. Der må forventes brug af enkelte kørepla-
der for at beskytte plænen samt retablering af denne efterfølgende. På 
strækningen forslås en generel udlægning af gydegrus som bundsubstrat i 
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en lagtykkelse på ca. 10 cm, i alt svarende til ca. 11 m3. På en strækning på 
ca. 30 meter afgraves venstre brink ligeledes idet denne er meget stejl og ty-
deligt erosionspåvirket. 

Fra st. 800-900 m er det muligt at arbejde med motorbør og minigraver fra 
vandløbets højre brink. På strækningen foreslås udlægning af 3-4 gydeban-
ker, og placeringen af disse udvælges efter adgangsforholdene. På denne 
strækning suppleres desuden med skjulesten. 

Nedstrøms st. 900 m er der dårlige adgangsforhold samt stuvning fra Århus 
Å, og der er derfor ikke projekteret restaureringstiltag på denne strækning. 

 

Til de ovenfor beskrevne arbejder vurderes det, at der skal anvendes ca. 23 
m3 gydegrus og 2 m3 skjulesten af størrelserne 200-400 mm. 
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Figur 6 Oversigt over projekterede tiltag nedstrøms Harlevholmvej. 
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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 Holmbæk kan fungere 

som et fysisk varieret vandløb der kan understøtte en alsidig vandløbsfauna. 

  

Det gennemsnitlige fald i projektområdet er på ca. 5 ‰, 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, men på grund af vandløbets 

gode faldforhold vil påvirkningen kun være lokal og strække sig få meter op-

strøms. Nedenfor er konsekvenserne for de enkelte indsatsstrækninger uddy-

bet. 

 

Strækning 1 
For den første indsatsstrækning er der indlagt tre gydebanker som vist på Fi-
gur 1. Vandspejlsberegninger viser, at der på en kort strækning kan forventes 
omkring 10 cm højere vandspejl efter udlægning af gydebankerne i forhold til 
grundlaget for regulativet. Det hævede vandspejl vil strække sig hen over alle 
tre gydebanker og sandfanget og op til overkørslen omkring st. 60 m, hvor en 
pukkel på vandløbsbunden (st. 67 m) er definerende for vandspejlshøjden. 
Fjernes denne pukkel viser beregningerne, at gydebankerne kun vil medføre 
en vandspejlshævning på ca. 1 cm ved overkørslen i forhold til de regulativ-
mæssige forhold. 
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Figur 1: Beregnede vandspejlshøjder i en årsmiddel situation for Holmbæk strækning 
1, hhv. opmåling 2016 (blå), regulativ 2018 (lys grøn) og regulativ med projekterede 
tiltag (mørk grøn). 

I en ekstremsituation, f.eks. ved en 10-årshændelse, viser vandspejlsbereg-
ninger, at vandspejlet for længdeprofilet med tiltag fortsat ligger højere end 
for regulativet omend forskellen er mindre ved de høje afstrømninger (2-3 
cm ved 10-årshændelsen). Udlægning af gydebanker vurderes ikke at give 
anledning til kapacitetsproblemer ved overkørslen i st. 60, men puklen i st. 
67 kan udgøre et problem ved en 10-års hændelse.  
Beregnede vandspejlshøjder ved vintermiddel og 10-års hændelser fremgår 
af hhv. Figur 2 og Figur 3. 
 

 

 
Figur 2: Beregnede vandspejlshøjder i en vintermiddel situation for Holmbæk stræk-
ning 1, hhv. opmåling 2016 (blå), regulativ 2018 (lys grøn) og regulativ med projekte-
rede tiltag (mørk grøn). 
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Figur 3: Beregnede vandspejlshøjder for Holmbæk strækning 1 ved en 10-års hæn-
delse, hhv. opmåling 2016 (blå), regulativ 2018 (lys grøn) og regulativ med projekte-

rede tiltag (mørk grøn).  

Strækning 2 

For den anden indsatsstrækning udlægges der grove substrater på vandløbs-

bunden på store dele af strækningen, hvormed der opnås et vandløb med høl-

stryg karakter. Ved udlægningen sikres det, at den regulativmæssige vandfø-

ringsevne ikke overskrides idet profilet tilpasses de dimensioner der er be-

skrevet i regulativet for Holmbæk. Afvandingen vil således ikke forringes i for-

hold til de regulativmæssige bestemmelser. Efter restaureringen af stræknin-

gen vil der ved vandløbsvedligeholdelsen fremover være fokus på, at Holm-

bæk ved normale afstrømninger ikke løber ud af sit profil og danner et diffust 

forløb gennem den eksisterende rørskov. 

Strækning 3 
På indsatsstrækning 3 medfører gydestrygene lokale vandspejlshævninger 
på op til 10 cm ved en årsmiddel afstrømning, som vist på Figur 4. På grund 
af de gode faldforhold på strækningen er forskellen udlignet opstrøms om-
kring station 435 m.  
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Figur 4 Vandspejlsberegninger for indsatsstrækning 3 ved en årsmiddel afstrømning. 
Signatur: Regulativbund (rød), opmålt bund med tiltag (sort), vandspejl baseret på re-
gulativ (grøn), vandspejl baseret på opmåling med tiltag (blå). 

For 1- og 10-årshændelser på indsatsstrækning 3 viser vandspejlsberegnin-
gerne, at vandspejlene for både regulativbund og opmålt bund med tiltag 
står over topkoten på rørbroerne, ved rørbroen i station 540 er vandspejlet 
ved 10-årshændelsen endda over terræn. Vandspejlsberegningerne er vist i 
Figur 5. Da vandspejlene omkring rørbroerne er i niveau med de nuværende 
forhold er der ikke tale om en ændring i de afvandingsmæssige forhold. 
 

 
Figur 5 Vandspejlsberegning for 1- og 10-årshændelser for regulativbund (rød) og 
opmålt bund med tiltag (sort) for indsatsstrækning 2. Vandspejl baseret på regulativ 
(1-års, lys grøn, 10-års, mørk grøn), vandspejl baseret på opmåling med tiltag (1-års, 
mørkeblå, 10-års, lyseblå.) For 10-årshændelsen ligger vandspejlene så tæt, at de 

kan være svære at skelne fra hinanden på figuren. 
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Strækning 4 
På den fjerde indsatsstrækning viser vandspejlsberegningerne, at tiltagene 
giver et lokalt forhøjet vandspejl i forhold til regulativet om end forskellene 
ikke er store (op til 7-8 cm ved de nedre gydebanker). Ligesom for de to øv-
rige strækninger betyder faldforholdene dog, at vandspejlsstigningerne om-
kring de udlagte gydebanker og grus ikke forplanter sig langt op i vandløbet.  
  

 
Figur 6: Beregnede vandspejlshøjder for Holmbæk strækning 4 ved en årsmiddel af-
strømning, hhv. opmåling 2016 (blå), regulativ 2018 (lys grøn) og længdeprofil tilpas-
set med opmålte forhold og projekterede tiltag (mørk grøn). 

 
Der er ikke den store forskel i vandspejlhøjder ved en vintermiddel (Figur 7) 
ift. en årsmiddel afstrømning (Figur 6). Ved ekstremhændelser viser bereg-
ningerne, at der kan blive udfordringer med kapaciteten omkring vejbroen 
(Figur 8). Dette er dog også tilfældet allerede ved de eksisterende forhold. 
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Figur 7: Beregnede vandspejlshøjder for Holmbæk strækning 3 ved en vintermiddel 
afstrømning, hhv. opmåling 2016 (blå), regulativ 2018 (lys grøn) og længdeprofil til-

passet med opmålte forhold og projekterede tiltag (mørk grøn). 

 

 

Figur 8: Beregnede vandspejlshøjder for Holmbæk strækning 4 ved en 10- årshæn-
delse, hhv. opmåling 2016 (blå), regulativ 2018 (lys grøn) og længdeprofil tilpasset 
med opmålte forhold og projekterede tiltag (mørk grøn). 

 

4.2 Biologiske forhold i vandløbet 

4.2.1 Smådyr 

Holmbæk har i dag en høj økologisk tilstand for smådyr ved undersøgelses-

lokaliteten lige nedstrøms Harlevholmvej. Ved gennemførelse af projektet 

skabes varierede fysiske forhold på en strækning på ca. 800 m, og det forven-

tes, at der hurtigt vil kunne opnås høj økologisk tilstand på denne del også. 

Dette skyldes, at de nødvendige arter allerede er til stede enkelte steder i 



 

 

19 
 

vandløbet samt at de opstrøms liggende bække Tyvbæk og Brydebæk er le-

vested for en mangfoldig rentvandsfauna. 

4.2.2 Fisk 

Den nuværende tilstand for fisk i Holmbæk er ikke kendt. Vandløbet er senest 

blevet undersøgt i 2008 og 2011 hvor der kun blev registreret enkelte ørreder 

på stationen ved Harlevholmvej. Årsagen til den manglende bestand skyldes 

dårlige fysiske forhold samt passageproblemerne for især nedtrækkende 

smolt ved Årslev Engsø.  Det vurderes, at vandløbet har et stort potentiale 

som gydevandløb for ørred selv om der ikke er en ørredbestand i vandløbet. 

Ved gennemførelse af det skitserede projekt ventes det, at havørreder fra Aar-

hus Å vil indfinde sig i vandløbet og medvirke til, at der kan opnås god økolo-

gisk tilstand for fisk i løbet af en årrække. Bestandens størrelse vil sandsyn-

ligvis 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. Store 

dele af strækningen er beskygget med rødel, større løvtræer og urtevegeta-

tion og rørskov. 

Da vandløbet er et type I 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 nederste del af projektområdet ligger flere beskyttede engarealer vest 

for vandløbet. Idet projektet kun medfører mindre lokale vandstandshævnin-

ger vil der ikke ske påvirkning af disse enge.  

4.3.2 § 3 mose 

Den udpegede § 3 mose er beliggende i den øvre del af indsatsområdet. Da 

der ikke ændres på Holmbæks regulativmæssige vandføringsevne berøres 

mosen ikke direkte af vandløbsprojektet. Det vil dog være nødvendigt at fær-

des langs den ene vandløbsbrink i forbindelse med arbejdet med evt. oprens-

ning af aflejringer samt udlægning af grove substrater. På områder hvor der 

vurderes at være risiko for at lave dybe kørespor i mosen vil der blive udlagt 

køreplader. 

 

4.5 International naturbeskyttelse 

Indsatsen i Holmbæk er ikke beliggende indenfor eller i nærheden af et inter-

nationalt beskyttet Natura-2000 område. En påvirkning af arter og naturtyper 

i udpegningsgrundlaget vurderes at være af underordnet betydning grundet 

projektets karakter. 
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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 vand gøres tilgængeligt 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. 1219/2016) 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 Holmbæk, som er et beskyttet vandløb. En re-

alisering af projektet vurderes derfor at kræve en dispensation fra naturbe-

skyttelseslovens § 3. 

4.6.3 VVM-bekendtgørelsen 

I henhold til VVM bekendtgørelsens bilag 2 punkt 11f kræves det ved projek-

ter, der omfatter regulering af vandløb, at der foretages en screening for at 

vurdere, om projektet er VVM-pligtigt. Screeningen foretages i høringsperio-

den og afgørelse vil blive meddelt i forbindelse med godkendelse af vandløbs-

projektet. 

 

4.7 Projektets forventede resultater 

Det skitserede projekt ventes at medføre en markant forbedring af miljøtilstan-

den i Holmbæk. Bækken har allerede i dag en god økologisk tilstand for små-

dyr på moniteringsstation ved Harlevholmvej, og 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.  

 

Ved restaureringen forventes det, at Holmbæk i løbet af en årrække også vil 

leve op til målsætningen for fisk og dermed den samlede målsætning for vand-

løbet. Dette er dog delvis afhængig af en bedre passageløsning for havørred-

bestanden 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 pro-

jektet redegør dette afsnit for lodsejernes holdning, anlægsomkost-

ninger og tidsplan for gennemførsel. 

4.8.1 Lodsejerholdning  

I forbindelse med detailprojektet er der foretaget en ejendomsmæs-

sig forundersøgelse for at få klarlagt lodsejernes holdning til projek-

tet. Indsatsstrækningen omfatter 5 matrikler med 3 ejere. De be-

rørte lodsejere og deres holdninger fremgår af Tabel 2. 
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4.8.2 Tidsplan 

Det forventes at projektet kan realiseres inden for 5 arbejdsdage, 

når alle aftaler og myndighedsbehandling er på plads. Det anbefa-

les, at arbejdet udføres i en tør periode, og at der laves aftaler med 

de berørte lodsejere således, at arbejdet tilrettelægges bedst mu-

ligt. 

 

5. Sagsforløb 
Projektets godkendelse efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven med-
deles samlet, når den 8 ugers offentlige høring er afsluttet. 

5.1 Udsendelse til myndigheder, organisationer m.fl. 
Forslaget til restaureringsprojekt sendes i offentlig høring i 8 uger frem til den 
17. juli 2019, hvor det er muligt for berørte parter, interesseorganisationer og 
berørte myndigheder at komme med bemærkninger og indsigelser. 

5.2 Annoncering 
Meddelelse om projektet annonceres den 22. maj 2019 på www.aarhus.dk 
med høringsperiode på 8 uger som udløber den 17.juli 2019.  

5.3 Indkomne udtalelser 

Afventer høringsfasen 

 

5.4 Kommunens bemærkninger til de indkomne udtalelser 

Afventer høringsfasen 

 

  

Matrikel Ejer Holdninger og bemærkninger 

2a, Harlevholm, Harlev 

Peter Dyrholm Positiv 
23, Åbo By, Ormslev 

2i, Harlevholm, Harlev 

2k, Harlevholm, Harlev Hanne Brandt Positiv 

7n, Åbo By, Ormslev Aarhus Kommune Positiv 
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6. Godkendelse 

 

6.1 Vandløbsloven 
Når høringen er overstået, forventes der meddelt tilladelse til projektet efter 
Vandløbslovens § 75 jf. § 18 og § 37 (LBK. Nr. 127 af 26/01/2017) samt i 
henhold til § 25 jf. § 22 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og – 
restaurering m.v. (BEK.nr. 834 af 27/06/2016), da vandløbsmyndigheden vur-
derer, at projektet ikke vil have væsentlig negativ indflydelse på vandløbets 
afvandings- og afstrømningsmæssige forhold eller negative miljømæssige 
konsekvenser. 
 

6.2 Naturbeskyttelsesloven 

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø giver hermed dispensation i medfør af Na-

turbeskyttelseslovens § 65, stk. 3, til det ansøgte. Det forudsættes, at det an-

søgte udføres som beskrevet i projektmaterialet. 

 

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb – se nærmere i af-

snittet om klagevejledning nedenfor. Hvis der bliver klaget betyder det, at di-

spensationen ikke kan udnyttes, før klagesagen er færdigbehandlet, medmin-

dre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. 

 

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år efter, at den 

er meddelt. 

 
6.3 VVM bekendtgørelsen 
Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 10g, Anlæg af 

vandveje, kanalbygning og regulering af vandløb (BEK.nr. 1440 af 

23/11/2016) og skal derfor VVM-screenes for eventuel VVM-pligt. Aarhus 

Kommune foretager en VVM-screening i perioden, hvor vandløbsprojektet er 

i offentlig høring. 

   

7. Forventede 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. 
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Godkendelsen bortfalder, såfremt projektet ikke er gennemført inden 3 år fra 

godkendelsens dato.  

 

8. Økonomi og tidsplan 

Alle omkostninger til projektet afholdes af Aarhus Kommune. 

 

Anlægsarbejderne planlægges udført i sensommeren 2019. 

 

9. Underretning om høring 

Følgende underrettes: 

 

- Fiskeriinspektorat Øst, inspektoratoest@naturerhverv.dk  

- Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh Ø, mst@mst.dk  

- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk  

- Danmarks Sportsfiskerforbund Natur og Miljøteam Aarhus og 

Djursland, kabager@mail.dk  

- Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere, kabager@mail .dk  

- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeri-

foreningen.dk  

- Dansk Ornitologisk Forening i Aarhus, aarhus@dof.dk  

- Dansk Botanisk Forening, dbf.oestjylland@gmail.com  

- Friluftsrådet, Kreds Aarhus Bugt v. kredsformand Flemming Niel-

sen, Lethenborgvej 17, 8660 Skanderborg, aarhus@friluftsraa-

det.dk  

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

- Peter Dyrholm 

- Hanne Brandt 

- Aarhus Kommune 

 

10. Klagevejledning  

10.1 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven  

 

Dispensationen efter Naturbeskyttelsesloven kan påklages til Miljø- og Fø-

devareklagenævnet af: 

• ansøgeren 

• ejeren af ejendommen  

• offentlige myndigheder 

• lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i af-

gørelsen 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af 

natur og miljø eller rekreative interesser som formål 

 

mailto:teamstr@gmail.com
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Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. I tilfælde af klage 

må dispensationen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af klagemyndigheden, 

med mindre denne bestemmer andet.  

Klagefristen for dispensationen efter naturbeskyttelsesloven 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. 

 

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: 
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• 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 

offentliggørelsen. 

 

Ansøgningens videre behandling 

Hvis Aarhus Kommune får besked om, at der er indgivet en klage, vil det 

straks blive meddelt ansøger. 

 

 

 

 

  


