
 
 
 
 
 

    

Offentliggørelse af regulering af vandløb i Gørup Enge i 
forbindelse med vådområdeprojekt  
 
Viborg og Vesthimmerland Kommuner offentliggør hermed forslag til et projekt 
om regulering af de offentlige vandløb Gørup Bæk og Gørup-Gedsted Bæk i 
forbindelse med vådområdeprojekt ved Gørup Enge.  
 
Vådområdet i Gørup Enge er et kommunalt projekt beliggende både i 
Vesthimmerland og Viborg Kommuner, og omfatter et areal på i alt ca. 111 ha.  
 

 
Projektområdet er indtegnet med grønt, offentlige vandløb med blå og kommunegrænse med lys lilla 

  
Overordnet set medfører projektet, at det øvre grundvandsspejl i området hæves. 
Dette gøres ved at genslynge Gørup Bæk samt Gedsted-Gørup Bæk, så 
vandløbene bliver mere terrænnære. Derudover afbrydes de interne dræn og 
grøfter. Slutteligt bringes grøfter og dræn til terræn med henblik på overrisling. 
 
Overordnet set består projektet af følgende anlægselementer: 

Offentliggørelse af regulering af Velds Møllebæk i forbindelse med 
vådområdeprojekt  
 
Viborg Kommune offentliggør hermed forslag til et projekt om regulering af Velds 
Møllebæk og Afløb fra Viskum i forbindelse med vådområdeprojekt ved Velds 
Møllebæk.  
 
Vådområdet langs Velds Møllebæk er et kommunalt projekt, som omfatter et areal på 
ca. 77 ha.  
 
Overordnet set medfører projektet at det øvre grundvandsspejl i området hæves. 
Dette gøres ved at genslynge Velds Møllebæk samt Afløb over Viskum, så vandløbene 
bliver mere terrænnære. Derudover afbrydes de interne dræn og pumpelaget 
nedlægges. Slutteligt bringes grøfter og dræn til terræn med henblik på overrisling.  
 
Overordnet set består projektet af følgende anlægselementer 

 Etablering af arbejdsplads. 
 Etablering af ca. 1340 m langt, nyt forløb af Velds Møllebæk 
 Vandløb fra Viskum føres op til overrisling på en ca. 610 m lang strækning. 
 Vandløb fra Viskum ledes nord om mosen via et 690 m langt terrænrids. 
 Sløjfning af intern dræning/delvis tildækning af grøfter. 
 Grave søgerender til identificering af dræn. 
 Sløjfning af drænbrønde. 
 Sløjfning af pumpelag (inkl. drænbrønde og interne dræn). 
 Udefrakommende dræn føres op til overrisling via fordelergrøfter. 
 Sikring af adgangsvej i den østlige del af projektområdet. 
 Etablering af midlertidigt sandfang nedstrøms i Velds Møllebæk. 
 Etablering af 11 stk. rørbroer/overgange. 
 Terrænskrab til sikring af frie strømningsveje i projektområdet. 
 Nedtagning af hegn. 
 Opsætning af hegn 4084 m hegn. 

 
Projektet vurderes at kræve en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Der er 
den 21. februar 2019 meddelt afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes 
miljøvurderingsrapport for vådområdet og tilhørende jordfordeling. 
 
 
 
 
Offentliggørelse 
Projektet vil blive offentliggjort den 21. februar 2020 i henhold til § 15 i 
Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering. Ansøgningsmaterialet findes i 
bilag 2.  
 
Eventuelle indsigelser til projektet kan inden 4 uger sendes skriftligt til: 
 
Viborg Kommune, Natur og Vand, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg eller  
naturogvand@viborg.dk.  
 
Efter offentlighedsfasen skal projektet godkendes efter vandløbsloven. Efter 
godkendelsen er der 4 ugers klagefrist, inden projektet må udføres. En eventuel klage 
behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet.  
 
Projektet  
EnviDan A/S har på vegne af Viborg Kommune, Natur og Vand den 7. januar 2020 
ansøgt om tilladelse til etablering af et 76,8 ha stort vådområde langs Velds Møllebæk i 
Viborg Kommune.  
 
Projektet, der har sit ophæng i Statens vandområdeplan (2015-2021), har til formål at 
forbedre vandmiljøet i Randers Fjord ved en reduktion af kvælstofudledningen til 
fjorden.  
 
Projektet forventes at opfylde dette formål ved en kvælstoffjernelse på 5.863 kg om 
året.  
 
For en samlet beskrivelse af projektet henvises til det vedlagte detailprojekt i bilag 3. 
 
Har du spørgsmål til dette brev eller sagen i øvrigt, er du velkommen til at kontakte 
undertegnede på direkte tlf. 8787 5570 eller e-mail: naturogvand@viborg.dk.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Ane Bruun Middelbo 
Biolog 
 
Bilag 

1. Ansøgning inkl. oversigtskort 
2. Detailprojekt  

 
Kopi til 

 Miljøstyrelsen – national, mst@mst.dk 
 Miljøstyrelsen – lokal, ojl@mst.dk 
 Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening – lokal, dnviborg-sager@dn.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening – national, natur@dof.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening – lokal, viborg@dof.dk  
 Dansk Botanisk forening Jylland, dbf.oestjylland@gmail.com  
 Dansk Entomologisk Forening, def@entoweb.dk  
 Dansk forening for rosport, dffr@roning.dk  
 Dansk kano- og kajakforbund, miljo@kano-kajak.dk  
 Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk  
 Danmarks Sportsfiskerforbundet, lbt@sportsfiskerforbundet.dk  
 Danmarks Sportsfiskerforbund lokal, himmerland@sportsfiskerforbundet.dk   
 Danske Vandløb, dv@danskevandloeb.dk  
 Friluftsrådet LimfjordSyd, ajj-7600@webspeed.dk  
 Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk  
 Viborg Museum, oldtid@viborg.dk 
 Landboforeningen Midtjylland, map@lmo.dk 
 Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
 Fiskeridirektoratet, frederikshavn@lfst.dk  
 Viborg Sportsfiskerforening, Jørgen Buch, formand@vsf.dk 
 Dansk Fritidsfiskerforbund, teamstr@gmail.com 
 Nørreålaug ved Steen Rasmusen, sr@steensbo.dk 
 Peter Høst Hansen (sendes til Hans Iver Høst Hansen)  
 Hans Iver Høst Hansen  
 Niels Martin Møller Hansen  
 Kurt Gregersen  
 Torben Ove Hansen  
 Leif Tolstrup  
 Klaus Benjamin Staarup Frederiksen  
 Suzanne Engelbreth Frederiksen  
 Carsten F Bjerre Larsen  
 Christen Christensen  
 Jens Petri Petersen  
 PETRI HOLDING ApS 

 
 

Viborg Kommune 
Att.: Keld Schrøder-Thomsen  
Prinsens Alle 5 
8800 Viborg 
Sendes til: kes@viborg.dk 
 
 

Teknik & Miljø 
Natur og Vand 
 
Prinsens Alle 5 
8800 Viborg 
 
Tlf.: 87 87 55 62 
 
cpi@viborg.dk 
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 Genslyngning af Gørup-Gedsted Bæk 
 Genslyngning af Gørup Bæk 
 Midlertidig omlægning af vandløb 
 Sløjfning af intern dræning/delvis tildækning af grøfter 
 Terrænreguleringer 
 Etablering af afværgedræn langs elektrodekabel 
 Etablering af afværgegrøft langs den sydlige projektgrænse 
 Etablering af mini-ådal til overrisling med drænvand 
 Omlægning af dræn så de føres til overrisling 
 Sikring af adgangsvej i projektområdet 
 Etablering af midlertidigt sandfang 
 Etablering af rørbroer 
 Nedtagning af hegn 

 
Projektet vurderes at kræve en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.  
 
Der er den 28. marts 2019 meddelt afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes 
miljøvurderingsrapport for vådområdet og tilhørende jordfordeling. 
 

Offentliggørelse 
Projektet vil blive offentliggjort d.d. i henhold til § 15 i Bekendtgørelse om 
vandløbsregulering og -restaurering. Ansøgningsmaterialet findes i bilag 2.  
 
Eventuelle indsigelser til projektet kan inden 4 uger sendes skriftligt til: 
 
Viborg Kommune, Natur og Vand, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg eller  
naturogvand@viborg.dk.  
 
Efter offentlighedsfasen skal projektet godkendes efter vandløbsloven. Efter 
godkendelsen er der 4 ugers klagefrist, inden projektet må udføres. En eventuel 
klage behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet.  
 
Projektet  
EnviDan A/S har på vegne af Viborg Kommune, Natur og Vand den 5. januar 2021 
ansøgt om tilladelse til etablering af et 111 ha stort vådområde i Gørup Enge i 
Viborg og Vesthimmerland Kommuner.  
 
Projektet, der har sit ophæng i Statens vandområdeplan (2015-2021), har til 
formål at forbedre vandmiljøet i Limfjorden ved en reduktion af 
kvælstofudledningen til fjorden. 
 
Projektet forventes at opfylde dette formål ved en kvælstoffjernelse på 8.923 kg 
om året – svarende til 80 kg N/ha. 
 

mailto:naturogvand@viborg.dk


For en samlet beskrivelse af projektet henvises til ansøgningen (bilag 2) samt 
detailprojektet (bilag 3). 
 
Har du spørgsmål til dette brev eller sagen i øvrigt, er du velkommen til at 
kontakte undertegnede på direkte tlf. 8787 5562 eller e-mail: 
naturogvand@viborg.dk.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Carina Pilgaard  
Skov – og landskabsingeniør 
 
 
Bilag 

1. Kort over projekttiltag samt afvandingsforhold før og efter 
2. Ansøgning (vedlagt separat) 
3. Detailprojekt (vedlagt separat) 

 
 
Kopi til 

 Miljøstyrelsen – national, mst@mst.dk 
 Miljøstyrelsen – lokal, ojl@mst.dk 
 Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk 

Danmarks Naturfredningsforening – lokal, dnviborg-sager@dn.dk, 
dnvesthimmerland-sager@dn.dk, vesthimmerland@dn.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening – national, natur@dof.dk 
 Dansk Ornitologisk Forening – lokal, viborg@dof.dk, 

vesthimmerland@dof.dk 
 Dansk Botanisk forening Jylland, dbf.oestjylland@gmail.com  
 Dansk Entomologisk Forening, def@entoweb.dk  
 Dansk forening for rosport, dffr@roning.dk  
 Dansk kano- og kajakforbund, miljo@kano-kajak.dk  
 Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk, 

jkm@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk  
 Danmarks Sportsfiskerforbund lokal, 

himmerland@sportsfiskerforbundet.dk   
 Viborg Sportsfiskerforening, Jørgen Buch, formand@vsf.dk 
 Danske Vandløb, dv@danskevandloeb.dk  
 Friluftsrådet LimfjordSyd, ajj-7600@webspeed.dk  
 Friluftsrådet Himmerland – Aalborg: kraghchr@post3.tele.dk 
 Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk  
 Viborg Museum, oldtid@viborg.dk 
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 Vesthimmerlands Museum: byggesager@vmus.dk 
 Landboforeningen Midtjylland, map@lmo.dk 
 Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
 Fiskeriinspektorat Vest: frederikshavn@naturerhverv.dk, 

inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk 
 Danmarks Fiskeriforening: mail@dkfisk.dk 
 Dansk Fritidsfiskerforbund: teamstr@gmail.com 
 Ålaug Vesthimmerland: hok@agrinord.dk; sivigaard@yahoo.dk 
 Alle lodsejere indenfor projektområdet 
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Bilag 1 Kort over projekttiltag 

 

 
 

 



Bilag 1 Kort over afvandingsmæssige forhold 
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