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Se udsendelsesliste side 16 

 

Høring om godkendelse efter vandløbsloven samt afgørelse om di-

spensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 i forbindelse med vand-

løbsrestaurering i Ellerenden ved Moesgård Museum, Aarhus 

 

Aarhus Kommune offentliggør hermed forslag til et restaureringsprojekt i 

Ellerenden. Projektet offentliggøres i otte ugers offentlig høring i henhold til § 

24 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.
1
  

 

Den endelige godkendelse af projektet vil blive meddelt i henhold til § 75 jf. § 

37 i lov om vandløb
2
, samt § 25 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og 

-restaurering m.v.
1
  

 

Den endelige godkendelse forventes meddelt på grundlag af de oplysninger 

og på de betingelser, der fremgår af de følgende afsnit.  

 

Samtidig meddeles dispensation til projektet efter § 65 i lov om naturbeskyt-

telse
3
, idet der dispenseres fra § 3 i samme lov.  

 

Indsigelser og bemærkninger til projektet skal sendes til Aarhus Kommune,  

Vand og Natur, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, eller pr. mail til 

vandognatur@mtm.aarhus.dk senest den 14. maj 2019.  

 

 

Med venlig hilsen 

  

 
Thor Joensen   Peter Søgaard   

Biolog   Biolog 

 

 

Projektet offentliggøres på www.aarhus.dk den 19-03-2019 

Høringsfristen udløber 14-05-2019 

Klagefristen for dispensationen fra naturbeskyttelseslovens § 3 udlø-

ber den 16-04-2019 

  

                                                      
1
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1. Projektets formål 

Det aktuelle projekt har til formål at forbedre naturtilstanden i Ellerenden, der 

er et privat vandløb udpeget som beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 

3. Ellerenden afvander til Giber Å via Moesgård Bæk. En del af Ellerenden 

har et rørlagt forløb under Moesgaard Museums arealer. Denne strækning 

var udpeget til en indsats om åbning af en rørlagt strækning i Vandplanerne 

2009-2015.  

 

Aarhus Kommune har vurderet, at en genåbning af den rørlagte strækning af 

Ellerenden i det nuværende tracé under Moesgaard Museums arealer ikke 

er fysisk mulig. Desuden afvander den eksisterende rørlægning til en vej-

grøft, hvor der er dårlige muligheder for at forbedre vandløbets fysiske for-

hold. Naturstyrelsen har i brev af 14. okboter 2015 erklæret sig enig i denne 

vurdering, og har fritaget Aarhus Kommune for at gennemføre ovenstående 

indsats. 

 

Aarhus Kommune vil med det aktuelle projekt benytte sig af en alternativ 

løsning til at forbedre de fysiske forhold i Ellerenden. Det gøres ved at lave 

et nyt slynget vandløb, som skal forbinde den del af Ellerenden, der ligger 

opstrøms den rørlagte strækning, med det nærliggende vandløb Langballe 

Bæk. Herved flyttes vandet fra Ellerendens opland til Langballe Bæk, der har 

udløb i Giber Å kort opstrøms Moesgaard Bæks udløb til Giber Å.  
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2.  Nuværende forhold 

2.1 Lokalitetsbeskrivelse 

Ellerenden er et privat vandløb beliggende syd for Aarhus mellem Moes-

gaard og Fulden. Vandløbet er en del af Giber Å-systemet og har sit ud-

spring omkring Golfbanen ved Aarhus Golf Club. Ellerenden har et nord-

sydgående forløb langs Moesgaard Museums parkeringsarealer, hvorefter 

den løber i en rørledning under museets arealer (figur 1). Den rørlagte 

strækning har udløb i en vejgrøft langs Bispelundsvej, inden den leder til 

Moesgaard Bæk over et moseareal.   

 

Langballe Bæk udgøres på de øvre stræk af en nordlig og en østlig forgre-

ning, der efter sammenløbet har et forholdsvist kanaliseret forløb mod Giber 

Å. Langballe Bæk er rørlagt på en ca. 300 m lang strækning (Figur 2). I 

nærheden af rørlægningen i Langballe Bæk findes et drænet område, som 

det rørlagte vandløb forløber under. 

  

 
Figur 1: Oversigtskort over de nuværende og projekterede forhold i Ellerenden.  
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Figur 2. Oversigtskort over projektområdet med markering af de rørlagte strækninger (markeret med 

rød). 

2.2 Vandløb 

Ellerenden og Langballe Bæk er private vandløb omfattet af vandløbslovens
4
 

§ 2. Vandløbene er desuden udpeget som beskyttede efter naturbeskyttel-

seslovens
5
 § 3. 

 

For begge vandløb gælder, at der på projektstrækningen er gode faldforhold. 

Der er blandede substratforhold i begge vandløb med forekomst af både 

grus, sand og mudder. Det østlige løb af den øvre Langballe Bæk er tidligere 

blevet restaureret og løber i dag meget terrænnært henover en eng. Det 

resterende af Langballe Bæk løber relativt nedgravet i terræn med tæt be-

voksning af galleriskov langs det meste af forløbet. 

 

Ellerenden og Langballe Bæk er begge målsat til god økologisk tilstand i 

Vandområdeplanerne 2015-2021. I begge vandløb er der aktuelt god økolo-

gisk tilstand, hvor tilstanden er god for smådyr og ukendt for fisk og makrofy-

ter. Målsætningen betyder, at der ikke må igangsættes projekter, der kan 

                                                      
4
 LBK nr. 127 af 26-01-2017 

5
 LBK nr. 1122 af 03-09-2018 
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forværre tilstanden i vandløbene eller forhindre muligheden for fortsat 

målopfyldelse.  

 

2.3  Opland og karakteristiske afstrømninger 

Vandføringen i begge vandløb er begrænset, og der findes ikke data på 

vandføringen. Derfor er den arealvægtede vandføring beregnet på baggrund 

af målestationen i Giber Å ved Fulden Bro. Årsmiddelvandføring samt 

Årsmaksimumsvandføring for de forskellige deloplande af Ellerenden og 

Langballe Bæk fremgår af Tabel 1. Inddelingen i deloplande fremgår af figur 

3. 

 

Tabel 1: Beregnede arealvægtede vandføringer for Langballe Bæk og Ellerenden 

Kontrolpunkt Station (m) 

Opland 

(km
2
) Årsmiddel (l/s) Årsmaksimum (l/s) 

1 0 0,26 2,34 16,05 

2 472 0,33 2,97 20,37 

3 1088 0,5 4,50 30,87 

4 1089 0,89 8,00 54,95 

5 2087 1,35 12,14 83,35 

 

Figur 3: Kort med angivelse af deloplande til beregning af vandføringer i tabel 1. 
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2.4 Natur  

Projektområdet omfatter et engareal på matrikel 1l Moesgård Hgd., Mårslet, 

der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Den nederste del af det 

nuværende forløb af Ellerenden har et diffust forløb gennem et areal på ma-

trikel 1f Moesgård Hgd., Mårslet, der er registreret som beskyttet mose. Den 

beskyttede mose rummer mindre arealer af tidvis våd eng, kilder og rigkær, 

der er udpegningsgrundlag for Natura 2000-område 234: Giber Å, Enemær-

ket og Skåde Havbakker.    

 

I projektområdet findes flere diger fredet efter museumslovens
6
 § 29 a, lige-

som dele af området er beliggende indenfor Fulden fredningen af 23. no-

vember 1979 (figur 3). Fredningen er en tilstandsfredning, hvor det af § 1 

fremgår, at det fredede område skal bevares i dets nuværende tilstand, her-

under:  

 

§ 2 d. Det følger tillige af § 1, At vandløb og andre vandarealer inden for 

området skal bevares i deres nuværende tilstand. Der må således ikke fore-

tages foranstaltninger, der ændrer vandstanden, vandløbenes forløb eller 

breddernes karakter, bortset fra normal vedligeholdelse og oprensning.  

 

Rørlægning af åbne grøfter og vandløb må kun udføres efter tilladelse fra 

fredningsnævnet, medmindre rørlægningen finder sted i forbindelse med sti- 

eller vejoverføringer over vandløb og ikke ændrer vandløbets vandstand.  

 

I projektområdet findes en træallé langs Moesgård Allé (figur 3). Alleen er 

ligeledes omfattet af Fulden Fredningen, hvor følgende fremgår:  

 

§ 2 c: Det følger ligeledes af § 1, at der ikke må etableres nye levende hegn, 

og at bestående levende hegn ikke må fjernes, men at udskiftning kan finde 

sted. 

 

Heller ikke alletræer langs vejene må fjernes. Udgåede alletræer kan gen-

plantes ved fredningsmyndighedernes foranstaltning og for det offentliges 

regning. 

 

                                                      
6
 LBK nr. 358 af 08/04/2014 
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Figur 3. Oversigtskort over projektområdet med markering af fredede diger (orange) samt fredede 

områder og fredede alléer (blå skravering). 

2.5 Plangrundlag 

Den øvre del af projektet er omfattet af lokalplan 822 for Moesgård Museum, 

der er vedtaget i 2009. Den del af lokalplanen der berøres, omfatter parke-

ringsforhold og udkørsel herfra for Moesgård Museum. I en del af lokalplan-

området eksisterer vandløbet i forvejen, og i den resterende del af området 

indpasses vandløbet i anlæggelse af parkeringsplads og afvanding fra den-

ne i samarbejde med Moesgård Museum. 

 

Den nederste del af det nuværende forløb af Ellerenden er beliggende in-

denfor Natura 2000-område 234: Giber Å, Enemærket og Skåde Havbakker. 

Udpegningsgrundlaget for det aktuelle Natura 2000-område omfatter blandt 

andet naturtyperne vandløb og kildevæld samt arterne stor vandsalamander 

og odder. 

 

2.6 Ejendomsforhold 

Projektet berører fire matrikler, som ejes af hhv. Moesgaard Museum og 

Aarhus Kommune. Moesgaard Museum ejer matr.nr. 1i og 1f Moesgård 

Hgd., Mårslet, mens Aarhus Kommune ejer matr.nr 1a og 1l Moesgård Hgd., 

Mårslet. 

 

3. Projektforslag 
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Generelt 

I det følgende beskrives de enkelte projekttiltag i detaljer. Der beskrives 

start- og slutkoter, gennemsnitlige faldforhold, længder og andre væsentlige 

forhold for de enkelte strækninger og rørunderføringer. Ved anlægsarbejdet 

tilpasses forløbet og der tages hensyn til terræn i området. Det foreslåede 

forløb og stationering er således kun vejledende og det eksakte forløb af det 

nye vandløbstracé fastlægges under anlægsarbejdet. I figur 1 ses de projek-

terede tiltag i området.  

Det nye vandløbstrace etableres terrænnært og i et slynget forløb med hen-

blik på at minimere strækningens fald. Der udlægges bundsubstrat i form af 

sten og grus. Udlægningen af groft materiale øger dels vandløbets fysiske 

variation, og bidrager derudover til at mindske erosion i vandløbet. Vandlø-

bets fald er størst på strækningen opstrøms Fuldenvej, og her er der især 

brug for udlægning af groft materiale til begrænsning af erosion og materia-

letransport. Der benyttes en grusblanding med sten i størrelse 64-128 mm 

(bundsten), og der skal i alt anvendes ca. 12 m
3
. Bundsubstratet udlægges, 

så der skabes variation i dybde- og strømningsmønstre.  

Der brinksikres ved rørunderføringer med et 30 cm tykt lag sten fra bund til 

kronekant. Der anvendes sten i størrelsen 128-250 mm. Evt. yderligere 

brinksikring langs ydersiden af sving aftales på stedet mellem bygherre, 

rådgiver og entreprenør efter etablering af det nye trace.  

Alle funktionsdygtige dræn og regnvandsledninger, som gennemgraves i 

forbindelse med anlægsarbejdet, sikres frit udløb til det nye vandløbstrace.  

Nyt vandløbstracé gennem Danmarkslunden 

Det nuværende forløb af Ellerenden drejes mod vest ind i Danmarkslunden. 

Der etableres et terrænnært forløb med en bundbredde på ca. 0,5 m, og en 

længde på ca. 47 m. 

Station (m) Bundkote Fald (‰) Bemærkninger 

0 54,85 

28,7 

 

47 53,50 Rørindløb 

 

Etablering af ny rørunderføring under vej fra busvendeplads 

Der etableres en 16 m lang rørunderføring og der anvendes et cirkulært, 

Ø100 cm korrugeret stålrør. Røret fyldes ca. 1/3 med bundsubstrat og ne-

denstående bundkoter er således med bundsubstrat. Der etableres et køre-

lag over røret på 0,86-1,26 m, og vejbanen samt vejdiget genetableres efter 

nedlægning af rør. 

 

Station 

(m) 

Bundkote 

vandløb (m) 

Topkote 

rør (m) 

Fald 

(‰) 

Tykkelse køre-

lag (m) 

Bemærkninger 

47 53,50 54,20 10 0,86 Rørindløb 
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63 53,34 54,04 1,26 Rørudløb 

 

Nyt vandløbstracé mellem Moesgårds Allé og vej fra busvendeplads 

Der etableres et terrænnært forløb mellem de 2 veje, med en bundbredde på 

ca. 0,5 m, og en længde på ca. 45 m. Nedstrøms rørunderføringen under 

vejen fra busvendeplads, drejes vandløbet mod vest og følger terræn mod 

Moesgård Allé.  

Station (m) Bundkote Fald (‰) Bemærkninger 

64 53,34 

16 

 

108 52,62 Rørindløb 

 

Etablering af ny rørunderføring under Moesgård Allé 

Der etableres en 16 m lang rørunderføring, og der anvendes et cirkulært, 

Ø100 cm korrugeret stålrør. Røret fyldes ca. 1/3 med bundsubstrat og ne-

denstående bundkoter er således med bundsubstrat. Der etableres et køre-

lag over røret på 1,41-1,45 m, og vejbanen samt vejdiget genetableres efter 

nedlægning af rør. 

 

Rørunderføringen etableres, så den ikke påvirker den fredede træallé langs 

Moesgård Allé.  

 

Station 

(m) 

Bundkote 

vandløb (m) 

Topkote 

rør (m) 

Fald 

(‰) 

Tykkelse køre-

lag (m) 

Bemærkninger 

108 52,62 53,32 

10 

1,41 Rørindløb 

124 52,46 53,16 1,45 Rørudløb 

 

Nyt vandløbstracé gennem parkeringsplads 

Der etableres et terrænnært forløb gennem parkeringspladsen, nedstrøms 

Moesgård Allé. For at begrænse faldet, foreslås det, at der laves lette slyng-

ninger på den øverste del af strækningen. Det er dog begrænset hvor meget 

vandløbet kan slynges, da der skal være plads til både parkeringsplads og 

en kommende cykelsti. Vandløbet etableres så terrænnært som muligt, med 

en bundbredde på ca. 0,5 m, og strækningen bliver ca. 36 m.  

Station (m) Bundkote Fald (‰) Bemærkninger 

125 52,46 

23,8 

 

161 51,60 Rørindløb 
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Etablering af ny rørunderføring under parkeringspladsen 

Der etableres en 8 m lang rørunderføring og der anvendes et cirkulært, Ø60 

cm korrugeret stålrør. Røret fyldes ca. 1/3 med bundsubstrat og nedenstå-

ende bundkoter er således med bundsubstrat. Tykkelsen på kørelaget bliver 

0,60 m.  

 

Station 

(m) 

Bundkote 

vandløb (m) 

Topkote 

rør (m) 

Fald 

(‰) 

Tykkelse køre-

lag (m) 

Bemærkninger 

161 51,60 52,00 

5 

0,60 Rørindløb 

169 51,56 51,96 0,60 Rørudløb 

 

Nyt vandløbstracé fra parkeringspladsen til gammel grøft 

Der etableres et terrænnært forløb fra parkeringspladsen og henover græs-

marken. Vandløbet kobles på en gammel grøft der går vinkelret på Fulden-

vej, for derefter at dreje og løbe parallelt med Fuldenvej. For at begrænse 

faldet, foreslås det, at der laves slyngninger på den øverste del af stræknin-

gen. Vandløbet etableres så terrænnært som muligt, med en bundbredde på 

ca. 0,5 m, og strækningen bliver ca. 302 m. 

 

Station (m) Bundkote Fald (‰) Bemærkninger 

170 51,96 

25,56 

 

472 44,24 Rørindløb 

 

Ny rørunderføring under Fuldenvej 

Der etableres en 10 m lang rørunderføring og der anvendes et cirkulært, 

Ø100 cm korrugeret stålrør. Røret fyldes ca. 1/3 med bundsubstrat og ne-

denstående bundkoter er således med bundsubstrat. Tykkelsen på det re-

sulterende kørelag over røret bliver derefter på 1,41-1,45 m. Vejbanen gen-

etableres efter nedlægning af rør. 

 

Station 

(m) 

Bundkote 

vandløb (m) 

Topkote 

rør (m) 

Fald 

(‰) 

Tykkelse køre-

lag (m) 

Bemærkninger 

472 44,24 44,94 

5 

1,01 Rørindløb 

482 44,19 44,89 1,06 Rørudløb 

 

Nyt vandløbstracé fra Fuldenvej til sammenkobling med Langballe Bæk 

Der etableres et terrænnært forløb fra Fuldenvej til sammenkoblingen med 

Langballe Bæk. For at begrænse faldet, foreslås det, at der laves slyngnin-

ger på strækningen. Vandløbet etableres så terrænnært som muligt, med en 

bundbredde på ca. 0,5 m. Strækningen bliver ca. 260 m. 
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Station (m) Bundkote Fald (‰) Bemærkninger 

483 44,19 

13,92 

 

743 40,57 Sammenløb med 

Langballe Bæk 

 

 

 

4. Fremtidig tilstand og konsekvenser 
4.1 Afstrømning og vandstand 

Ved projektet flyttes vandet fra oplandet for Ellerenden til Langballe Bæk, 

hvorved vandføringen i Langballe Bæk øges. Det er derfor væsentligt at 

vurdere den fremtidige vandføring i Langballe Bæk i forhold til vandløbets 

nuværende dimensioner. Som følge af det aktuelle projekt er der ved Lang-

balle Bæks udløb til Giber Å (figur 3, kontrolpunkt 5) beregnet arealvægtede 

årsmiddel- og maksimumvandføringer på hhv. 12,1 l/s og 83,9 l/s. Heraf 

udgør vandføringen fra det projekterede forløb af ellerenden (figur 3, kon-

trolpunkt 2) hhv. 2,97 l/s og 20,37 l/s.  

 

Der er i forbindelse med detailprojekteringen foretaget opmålinger af tvær-

snitsprofiler i vandløbene og på baggrund af disse udført VASP-beregninger 

af den fremtidige vandstand (hydrauliske data fra tabel 1 og manningtal = 

12). Der er i konsekvensvurderingen rettet særlig opmærksomhed mod den 

rørlagte del af Langballe Bæk, samt stenkisten umiddelbart før udløbet i 

Giber Å. Den rørlagte strækning består af et Ø30 cm rør, der kan være en 

flaskehals. Det samme gør sig gældende med stenkisten, der har dimensio-

nerne 90 cm x 30 cm (længde x højde)  

 

Bilag 1 viser et længdeprofil af det projekterede forløb af Ellerenden og 

Langballe Bæk med beregnede vandspejl før og efter sammenkoblingen af 

de 2 vandløb. Bilag 1a viser et længdeprofil og vandspejle ved rørlægningen 

og stenkisten i Langballe Bæk.  

 

Vandspejlsberegningerne viser, at de nuværende dimensioner af Langballe 

Bæk er tilstrækkelige til at rumme en årsmaksimumsvandføring, når Elleren-

den kobles på Langballe Bæk. Det er beregnet, at tilkoblingen af vand fra 

Ellerenden til Langballe Bæk medfører vandspejlsstigninger på maksimalt 4 

cm ved en årsmaksimumafstrømning. Beregningerne viser desuden, at den 

rørlagte strækning af Langballe Bæk samt stenkisten har tilstrækkelig vand-

føringsevne til at rumme en årsmaksimumsvandføring. Beregninger udført 

for medianmaksimumsvandføring viser ligeledes, at Langballe Bæk har til-

strækkelig hydraulisk kapacitet til at rumme vandet fra Ellerendens opland.  

 

Det vurderes, at rørlægningen og stenkisten i Langballe Bæk kan udgøre 

vandføringsmæssige flaskehalse under større vandføringer, som f.eks. 5-, 

10- og 100-årshændelser. Det aktuelle projekt vurderes imidlertid ikke at 

medføre væsentligt forøget oversvømmelsesrisiko i sådanne situationer i 
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forhold til status-situationen uden vandbidrag fra Ellerendens opland. Ved 

ekstremvandføringer er der mulighed for at vandet kan stuve op umiddelbart 

opstrøms stenkisten under Fuldenvej og kortvarigt strømme hen over vejen 

til indtil opstuvningen er afviklet. 

 

Der er enkelte steder, særligt ved de to 16 m rørunderføringer, at vandløbet 

ligger særligt terrænnært. Ved anlægsarbejdet skal der tages hensyn ved 

disse steder og sikres, at vandløbet placeres korrekt. 

 

4.2 Vandløb 

Ellerenden og Langballe Bæk er målsat til god økologisk tilstand i Vandom-

rådeplanerne 2015-2021. Den aktuelle tilstand er god økologisk tilstand, 

hvor tilstanden er god for smådyr og ukendt for fisk og makrofyter. Det aktu-

elle projekt vurderes at kunne bidrage til fortsat målopfyldelse for smådyr i 

begge vandløb. Dette vurderes ud fra, at der etableres et nyt slynget vand-

løb med god fysisk variation, hvilket kan bidrage til at forbedre forholdene for 

smådyrsfaunaen. Projektet vurderes ligeledes at kunne forbedre den økolo-

giske tilstand for makrofyter og eventuelle fisk i vandløbet.  

 

Projektet medfører en tilstandsændring i Ellerenden, idet vandløbet flyttes til 

et nyt tracé, og det eksisterende vandløb nedstrøms projektstrækningen 

nedlægges. Projektet vurderes samlet set at være naturforbedrende for 

vandløbet, idet det nuværende forløb af Ellerenden rummer et begrænset 

naturpotentiale, mens det aktuelle projekt vil medføre markant forbedrede 

forhold i Ellerenden til fordel for vandløbsfaunaen. Det vurderes således, at 

der kan meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til projektet.  

 

4.1 Natur 

Projektet medfører en tilstandsændring i den beskyttede eng på matrikel 1l 

Moesgård Hgd., Mårslet, idet det nye forløb af Ellerenden forløber over en-

gen. Aarhus Kommune har den 6. februar 2016 meddelt dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af vandløb i engen på matrikel 1l 

Moesgård Hgd., Mårslet.   

 

Ved projektet fjernes en del af vandet til den del af Ellerenden, der løber 

igennem mosen/kildevældet på matr.nr. 1f Moesgård Hgd., Mårslet. Jævnfør 

tabel 1 er der tale om en arealvægtet årsmiddelvandføring på 2,3 l/s, der 

ikke længere tilføres engen på matr.nr. 1f Moesgård Hgd., Mårslet. Frem-

over vil moseområdet kun tilføres overfladevand fra vejgrøften langs Bi-

spelundvej samt eventuelt drænvand fra den rørlagte del af Ellerenden. Det 

vurderes, at engarealet ikke påvirkes af projektet, idet der stadig ledes 

dræn- og vejvand til engen, samt at engens fugtighed primært stammer fra 

kildevæld.  

 

4.1 Natura 2000 

Det projekterede forløb af Ellerenden er ikke beliggende i et Natura 2000-

område, men den nederste del af det nuværende forløb af Ellerenden ligger 

indenfor Natura 2000-område 234: Giber Å, Enemærket og Skåde Havbak-

ker. Den nederste del af Ellerenden løber igennem et moseareal på matr.nr. 
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1f Moesgård Hgd., Mårslet, der rummer mindre arealer af kildevæld, tidvis 

våd eng og rigkær, der er udpegningsgrundlag for det aktuelle Natura 2000-

område. Naturtypen vandløb er ligeledes udpegningsgrundlag for Natura 

2000-området. 

 

Ifølge habitatbekendtgørelsen
7
 skal der foretages en vurdering af, om pro-

jektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke 

et Natura 2000-område væsentligt. Hvis det aktuelle projekt vurderes at 

påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere 

konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura-2000 området.  

 

Det vurderes, at det aktuelle projekt ikke påvirker mosen på matr.nr. 1f Mo-

esgård Hgd., Mårslet, og dermed heller ikke udpegningsgrundlagene for 

Natura 2000-området. Det vurderes, at mosens fugtighed skyldes kildevæld, 

og at det dermed ikke er vandet fra Ellerenden, der skaber grundlaget for 

områdets udpegningsgrundlag. Der er desuden tale om en meget begræn-

set vandmængde, der fjernes fra mosen som følge af projektet. 

 

Projektet ændrer ikke på, at vandet fra Ellerenden stadig ender i Giber Å, 

der er et af udpegningsgrundlagene for Natura 2000-området. Projektet vur-

deres således ikke at påvirke Giber Å.  

 

På baggrund af ovenstående vurderes projektet samlet set hverken i sig selv 

eller i forbindelse med andre planer og projekter at påvirke et Natura 2000-

område væsentligt.  

 

Der er ikke kendskab til konkrete forekomster af bilag IV arter i projektområ-

det, men der er mulighed for forekomst af odder, løvfrø og stor vandsala-

mander. Det aktuelle projekt vurderes ikke at medføre negativ påvirkning af 

eventuelt forekommende bilag IV arter.  

 

4.3 Okker. 

Projektområdet er ikke udpeget som okkerpotentielt. Derudover omfatter 

projektet ikke dræning, og det vurderes ikke at medføre øget risiko for ok-

kerudvaskning.  

 

4.4 Andet 

Intet.  

 

5. Sagsforløb 

Det aktuelle restaureringsprojekt sendes i 8 ugers offentlig høring i henhold 

til § 24 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.
8
. Sam-

tidig meddeles afgørelse efter § 65 i naturbeskyttelsesloven
9
, idet der di-

spenseres fra § 3 i samme lov.  

 

                                                      
7
 BEK nr. 1595 af 06/12/2018 

8
 BEK nr. 834 af 27/06/2018 

9
 LBK nr. 1122 af 03/09/2018 
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Projektets endelige godkendelse efter vandløbsloven meddeles, når den 8 

ugers offentlige høring er afsluttet. Tilladelsen forventes meddelt på bag-

grund af oplysningerne i offentliggørelsen samt eventuelle høringssvar.  

 

Der er tidligere truffet følgende afgørelser i forbindelse med myndighedsbe-

handlingen af det aktuelle projekt:  

 

Fulden Fredningen 

Fredningsnævnet har i afgørelse af 4. april 2016 meddelt dispensation til de 

dele af projektet, der finder sted indenfor Fulden Fredningen.  

 

Naturbeskyttelsesloven 

Aarhus Kommune har i afgørelse af 6. februar 2016 meddelt dispensation 

fra naturbeskyttelseslovens
7
 § 3 til tilstandsændring i den beskyttede eng på 

matrikel 1l Moesgård Hgd., Mårslet.  

 

Miljøvurderingsloven 

Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 10. f, i lov om miljøvurdering af planer 

og programmer og af konkrete projekter (VVM)
10

  

 

10. f) Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og 

regulering af vandløb 

 

Projekter omfattet af lovens bilag 2 må ikke påbegyndes før myndigheden 

skriftligt har meddelt bygherren, at projektet ikke antages at kunne få væ-

sentlig indvirkning på miljøet, jævnfør lovens § 21. 

 

Aarhus Kommune er myndighed for behandling af ansøgninger om scree-

ning for miljøvurdering af projekter omfattet af lovens bilag 2. Jævnfør lovens 

§ 40 stk. 2 må en myndighed, der er bygherre for et projekt omfattet af den-

ne lov, ikke behandle ansøgningen om projektet og træffe afgørelse herom, 

medmindre der er sikret en funktionel opdeling af kompetencerne inden for 

myndigheden.  

 

Aarhus Kommune, Vand og Natur, har den 19. november 2018 indsendt 

skriftlig ansøgning om det aktuelle projekt til Aarhus Kommune, Plan. Aarhus 

Kommune, Plan, har den 18. februar 2019 truffet afgørelse efter lovens § 21 

og meddelt, at det aktuelle projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering 

og tilladelse.  

 

5.1 Udsendelse til myndigheder, organisationer m.fl. 

Høring af godkendelsen sendes i høring for eventuelle bemærkninger og 

indsigelser til ansøger, naboer, interesseorganisationer og berørte myndig-

heder jf. afsnit 10.  

 

5.2 Annoncering 

                                                      
10

 LBK nr. 1225 af 25/10/2018 
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Høring af projektet annonceres den 19. marts 2019 på 

www.aarhus.dk/demokrati/hoeringer-og-annoncer/. Projektet udsendes i otte 

ugers offentlig høring, som udløber den 14. maj 2019.  

 

5.3 Indkomne udtalelser 

Afventer høringen.  

 

5.4 Kommunens bemærkninger til de indkomne udtalelser 

Afventer høringen. 

 

6. Godkendelse 

6.1 Vandløbsloven 

Aarhus Kommune, Vand og Natur, forventer at meddele tilladelse til projek-

tet efter § 37 i lov om vandløb
11

, samt efter § 25 i bekendtgørelse om vand-

løbsregulering- og restaurering m.v.
12

  

 

Vandløbsmyndigheden begrunder afgørelsen med, at det tilladte projekt ikke 

vurderes at medføre væsentlige ændringer i områdets afvandings- og af-

strømningsmæssige forhold. Projektet vurderes desuden ikke at medføre 

væsentligt forøget risiko for oversvømmelser i Langballe Bæk. Dette vurde-

res ud fra vandspejlsberegninger der viser, at Langballe Bæks dimensioner 

er tilstrækkelige til at rumme en årsmiddel- og medianmaksimumvandføring 

efter projektet.  

 

Projektet vurderes ikke at påvirke muligheden for fortsat målopfyldelse i 

Ellerenden, Langballe Bæk og andre nedstrøms liggende vandområder, 

ligesom projektet ikke vurderes at medføre væsentlig påvirkning af Natura 

2000-områder eller bilag IV-arter.  

 

6.2  Naturbeskyttelsesloven  

Aarhus Kommune meddeler hermed dispensation til projektet efter naturbe-

skyttelseslovens
13

 § 65, idet projektet omfatter en tilstandsændring i et vand-

løb, der er beskyttet efter § 3 i samme lov. Dispensationen begrundes med, 

at projektet samlet set vurderes at være naturforbedrende, idet der etableres 

et nyt terrænnært vandløb med gode fysiske forhold.  

 

Aarhus Kommune har den 6. februar 2016 meddelt selvstændig dispensati-

on til tilstandsændring i den beskyttede eng på matrikel 1l Moesgård Hgd., 

Mårslet. Projektet vurderes ikke at påvirke andet beskyttet natur i området.   

 

7. Vilkår for godkendelsen 

 Aarhus Kommune fører som bygherre tilsyn med anlægsarbejdet.  

 Arbejdet skal udføres således, at nedstrøms liggende strækninger ik-

ke tilføres forurenende stoffer eller påvirkes miljømæssigt uforsvar-

ligt, samt at skadelige opstuvninger undgås.   

                                                      
11

 LBK nr. 127 af 27/06/2016 
12

 BEK nr. 834 af 27/06/2016 
13

 LBK nr. 1122 af 03-09-2018 

http://www.aarhus.dk/demokrati/hoeringer-og-annoncer/
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 Ved anlægsarbejdet i vandløbet skal det sikres, at tilførsel af sediment 

fra brinker og tilstødene terræn til vandløbet reduceres mest muligt.  

 Bygherre kan, hvis det skønnes formålstjenligt, lade udføre mindre 

tekniske ændringer under arbejdets udførelse.  

 

8. Økonomi og tidsplan 

Samtlige udgifter til projektet afholdes af Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. 

 

Det tørre anlægsarbejde med etablering af vandløbstraceet er udført i foråret 

2016. Projektet fuldføres og der lukkes vand på nye forløb af Ellerenden, når 

der er meddelt endelig tilladelse efter vandløbsloven til projektet.   

 

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

godkendelsens dato.  

 

9. Underretning om afgørelse og høring  

- Fiskeriinspektorat Øst, jlj@fiskeristyrelsen.dk  

- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk  

- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk 

- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, 

nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk  

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

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

- Friluftsrådet, Kreds Århus Bugt, v. kredsformand Flemming Nielsen aar-

hus@friluftsraadet.dk  

- Danmarks Fritidsfiskerforbund, teamstr@gmail.com 

- Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk  

- Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk 

- Moesgård Museum, ark@moesgaardmuseum.dk  

- Aarhus Kommune, Center for Administration og Ejendomme, ad-

mejd@aarhus.dk  

- Jens Arne Sørensen, Fulden Byvej 13, 8830 Beder (ejer af matr.nr. 6e og 

6g Fulden By, Beder) 

- Ole Aagaard Nielsen, Fuldenvej 50, 8830 Beder (ejer af matr.nr. 7e og 7f 

Fulden By, Beder) 

- Pernille Lindberg og Claus Bertelsen, Fuldenvej 9, 8330 Beder (ejer af 

matr.nr. 1e, 1f og 1g Langballe By, Mårslet) 

- Anne-Mette Bay Bjørn, Langballevej 109, 8230 Mårslet (ejer af matr.nr. 3k 

Langballe By, Mårslet) 

- Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen, Langballevej 117, 8230 Mårslet (ejer af 

matr.nr. 2h Langballe By, Mårslet)  

  

mailto:jlj@fiskeristyrelsen.dk
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mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
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10. Klagevejledning  

10.2 Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3  

Dispensationen fra naturbeskyttelseslovens § 3 kan påklages til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet af:  

• ansøgeren  

• ejeren af ejendommen  

• offentlige myndigheder  

• lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i 

afgørelsen  

• landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af 

natur og miljø eller rekreative interesser som formål ’ 

 

Klagefristen for dispensationen fra naturbeskyttelseslovens § 3 er 4 uger fra 

den dato, hvor afgørelsen er meddelt, dvs. fire uger fra datoen i dette brev.  

 

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.  

 

Dispensationen må ikke udnyttes, før der er opnået endelig tilladelse efter 

vandløbsloven.  

 

10.3 Godkendelse efter vandløbsloven  

Godkendelsen efter vandløbsloven kan påklages til Miljø- og Fødevarekla-

genævnet af:  

 

• ansøgeren  
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• enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i 

sagens udfald  

• en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.  

 

Afgørelser efter kapitel 5 vedrørende regulativer for offentlige vandløb kan 

desuden påklages af  

1) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i af-

gørelsen,  

2) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og  

3) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

  

Klagefristen for afgørelsen efter vandløbsloven er 4 uger fra den dato, hvor 

afgørelsen er meddelt, dvs. fire uger fra datoen i dette brev.  

 

Godkendelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. I tilfælde af klage 

må afgørelsen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af klagemyndigheden, med 

mindre denne bestemmer andet.  

 

Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan 

påklage visse større sager efter kapitlerne 6, 7 og 8 efter miljø- og fødeva-

reministerens nærmere bestemmelse.  

 

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.  

 

10.3 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 Fødevareklagenæv-

net 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. 23. januar 2019 Side 12 af 17  
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• Du får en kvittering på e-mail, når du har godkendt din klage og be-

talt 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.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 

kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis 

du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en be-

grundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. 

Myndigheden sender herefter anmodningen videre til Miljø- og Fødevarekla-

genævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imøde-

kommes.  

 

Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra 

modtagelsen af dette brev.  

 

Klagens videre behandling  

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

straks blive meddelt ansøger. 
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11. Bilag 

Bilag 1 Længdeprofilplot over det projekterede forløb af Ellerenden og det 

eksisterende forløb af Langballe Bæk.  
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Bilag 1a: Længdeprofilplot ved rørlægningen og stenkisten i Langballe Bæk 

 

 

 

 

 

 


