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Til lodsejere, myndigheder, organisationer m.fl.  

 

 

 

 

 

 

Høring af vandløbsrestaureringsprojekt i Afløb fra Kattrup Stormose 

syd for Kolt - Hasselager 

 

Hermed sendes vandløbsrestaureringsprojekt i Afløb fra Kattrup Stormose  

i høring jf. bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv.§14 

og §151. 

 

Aarhus Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag i Afløb fra Kat-

trup Stormose, som er tilløb til Aarhus Å. Vandløbsrestaureringen bliver ud-

ført som et mindre delprojekt i forbindelse med etablering af Beder-Bering 

vej. Projektet omhandler af genåbning af den rørlagte del af vandløbet, ad-

skillelse vandløbet fra den eksisterende sø samt oprensning og ændring af 

udformning af den.  

 

Projektet vil gøre vandløbet mere robust for at modtage udledte regnvands-

mængde fra vejarealerne og oplandet opstrøms banearealet.  

 

Forslag til restaureringsprojekt sendes i offentlig høring i 8 uger i perioden 

27. juli til 21. september 2020. 

 

Endelig godkendelse til reguleringen vil blive meddelt i henhold til vandløbs-

lovens §752 jf. § 17 og 47 samt bekendtgørelse om vandløbsregulering og - 

restaurering mv. § 31. 

 

 

 

 

 

 

Offentliggøres på www.aarhus.dk d. 28.juli 2020. 

 
1 Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v.   
2  Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25/11/2019 af lov om vandløb  
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1. Projektets formål 

 

Formålet med projektet er at genåbne den rørlagte del, hæve og genslynge 

vandløbet på engarealet samt at adskille vandløbet fra eksisterende sø. Pro-

jektet vil gøre vandløbet mere robust for at modtage udledte regnvands-

mængde fra vejarealerne og oplandet opstrøms banearealet.  

 

Der skal desuden nedlægges en af søerne og ændres udformning af den 

anden sø, som har været udsat for tilgroning både i vandet og på brinkerne. 

Naturgenopretningen vil forbedre oplevelsen af søen og vandløbet samt for-

bedre søens egnethed som levested for padder og vandplanter.  

 

Projektet skal opfylde følgende delmål: 

 
✓ sikre passage uden om eksisterende vandhuller,  

✓ skabe gyde- og opvækstmuligheder for ørred på projektstrækningen, 

✓ frilægge rørlagt strækning inden udløb i Århus Å,  

✓ forbedre vandhullernes landskabelige udtryk, 

✓ genslynge vandløbet med et terrænnært forløb.  

✓  

Samlet set vil tiltaget øge den fysiske variation og skabe bedre levesteder 

for fisk og andre vandløbsdyr i vandløbet. 

 

2.  Nuværende forhold 

2.1 Lokalitetsbeskrivelse 

 

Projektområdet er beliggende sydvest for landsbyen Kolt og lige syd for jern-

banen, bilag 1. Området består primært af lyseåbne eng- og overdrevsarea-

ler og landbrugsjord. Projektområdet er beliggende i Aarhus Kommune og er 

privatejet. Vandløbsprojektet vedrører 465 m af Afløb fra Kattrup Mose, figur 

1. 
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Figur 1. Projektstrækning af Afløb fra Kattrup Stormose (rød streg), vandhuller (lys 

blå skravering), rørbro (grøn markering), matr. grænse (sort streg), stationering jf. op-

måling fra 2020.  

 

2.2 Vandløb 

Vandløbet udspringer fra et spildevandsteknisk anlæg (tidligere Kattrup Stor-

mose) og løber mod syd, hvor det under jernbanen bliver et åbent forløb. 

Herfra fortsætter vandløbet mod vest igennem søområde og løber i rør indtil 

udmunding i Aarhus Å. Afløb fra Kattrup Mose modtager regnvand fra større 

separatkloakerede erhvervsarealer fra Kolt-Hasselager og fra nybyggede 

Bering-Beder vej. Vandløbet er privat og ikke målsat i statens Vandområde-

plan 2015-2021.  

 

I forbindelse med projekteringen blev hele indsatsstrækningen gennemgået 

og de fysiske forhold registreret. Der blev desuden gennemført fotodoku-

mentation. 

 

Strækning 1 (st. 0 - st. 205 m) 

Strækningen starter fra et rørudløb under jernbanen og slutter med en rørbro 

ved. St. 205. Vandløbet løber slyngende ved kanten af engområde og bane-

skråning. Bundbredden er gennemsnit 0,3 m og faldet på strækningen er 26 

‰. De fysiske forhold er vurderet gode med en bund, der mange steder er 

fast og består af sten og grus. 
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Foto 1. Øvre del af Afløb fra Kattrup Mose, foto er ta-

get d. 25. juni 2020 

 
Foto 2. Øvre del af Afløb fra Kat-

trup Mose, foto er taget d. 25. juni 

2020 

 
Foto 3. Øvre del af Afløb fra Kattrup Mose, foto er ta-

get d. 25. juni 2020 

 
Foto 4. Rørunderføring ved st. 205 

m, foto er taget d. 25. juni 2020 

 
Strækning 2 (st. 205 – st. 596 m) 

Strækningen starter fra en markoverkørsel og slutter i en rørbrønd ved st. 

368 m. Vandløbet løber her igennem søområdet og bliver rørført igennem 

dæmningen mellem to søer. Ved st. 368 m fortsætter vandløbet i et rør på 

Ø400 mm indtil udløbet i Aarhus Å ved st. 596. Strækningen har gns. fald på 

22 ‰. 
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Foto 5. Oversigt over søen (dunhammer-rørsump) på engarea-

let, hvor vandløbet løber igennem, foto er taget d. 25. juni 2020. 

 

 
Foto 6. Vandløbet løber igennem tilgroet 

søområde, foto er taget d. 25. juni 2020. 

  

 
Foto 7. Vandløbet løber igennem tilgroet søområde, foto er ta-

get d. 25. juni 2020. 

 

 
Foto 8. Udløb fra søen og rørbrønd ved 

st. 368 m, foto er taget d. 25. juni 2020.  
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2.3  Opland og karakteristiske afstrømninger 

Der foreligger ikke regulativmæssige data for oplandsstørrelser og afstrøm-

ninger for Afløb fra Kattrup Stormose. Det topografiske opland beregnet ud 

fra højdemodellen fra 2015 vurderes at være ca. 2,8 km2, bilag 1. 

 

Det samlede kloakopland som afvander til bækken er 75 red. ha (Udløb 

BU25 og BU98).  

 

2.5 Plangrundlag 
Hele projektområde er beliggende i landzone. 

 

Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsen, idet restaurering af vandløb, 

indgår i projektet som et tiltag, hvilket er medtaget i bekendtgørelsens bilag 

2. Aarhus Kommune skal således gennemføre en såkaldt VVM-screening af 

projektet. Screeningen skal afklare, om projektet medfører væsentlige miljø-

påvirkninger. Screeningen skal gennemføres i overensstemmelse med de 

kriterier, der er anført i bilag 3 i VVM-bekendtgørelsen. 

 

Aarhus Kommune, Vand og Natur, har den 24. juli 2020 indsendt skriftlig an-

søgning om det aktuelle projekt til Aarhus Kommune, Plan. Den endelige til-

ladelse efter vandløbsloven vil blive givet, når der er truffet afgørelse efter 

miljøvurderingslovens § 21.  
 

Projektet ligger uden for fredede områder, kulturhistoriske interesseområder 

og fortidsmindebeskyttelseslinjer. Der er ingen beskyttede diger i nærheden 

af projektområdet. De nedre dele af projektområdet er beliggende i å-beskyt-

telseslinje.  

 

Der er ingen beskyttede sten- og jorddiger indenfor projektområdet. 

 

Vandløbsprojektet udføres i et område, der i Kommuneplanen er udpeget 

som bevaringsværdigt landskab og område med særlige beskyttelsesinte-

resser. At vandløbet genskabes på en rørlagt strækning, er med til at under-

støtte landskabsværdierne i området. 

 

Projektet ligger i område med drikkevandsinteresser og i område med føl-

somme indvindingsområde, men udenfor boringsnære beskyttelsesområder. 

Vandløbsrestaureringen samt ændringer af søer vurderes ikke at vil kunne 

påvirke de grundvandsmæssige interesser. 

 

2.6 Ejendomsforhold 

Projektet berør følgende matrikler: 
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2.7 Jordbundsforhold 

Jordbunden ved projektområdet karakteriseres som sandblandet lerjord med 

pletter af humusjord og sandet jord.  

 

2.8 Okker 
Projektområdet ligger i et lavbundsområde, som ikke er omfattet af okker-

klasse I-III. For ændring af afvandingen i okkerpotentielle områder gælder Ok-

kerloven.  

 

Okkerlovens formål er at forebygge og begrænse okkergener i vandløb, søer 

eller i havet. Udgrøftning og dræning i afgrænsede områder med okkerklasse 

I, II og III må ikke påbegyndes uden kommunens eller miljøministerens tilla-

delse. Idet der ikke sker grundvandssænkning i forbindelse med projektet, 

vurderes projektet ikke at kræve en tilladelse efter Okkerloven. 

 

2.9 Natur 

Afløb fra Kattrup Stormose er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Vand-

løbsnære eng- og overdrevsarealer samt søer er ligeledes omfattet af denne 

lovgivning. Ved gennemførsel af naturgenopretningsindsats kræves der di-

spensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3. Aarhus Kommune forventer at 

give dispensation til projektet fra naturbeskyttelseslovens bestemmelse. 

 

Projektet finder ikke sted i et Natura 2000-område. Nærmeste EF-habitatom-

råde er Natura 2000-område nr. 233: Brabrand Sø med omgivelser, som er 

beliggende ca. 4,6 km fra projektområdet. 

 

3. Projektforslag 

Der blev udført opmåling af hele vandløbet d. 6. juni 2020.  Vandløbsopmå-

lingen er anvendt som grundlag i denne undersøgelse, figur 2. Alle koter er 

angivet i m DVR90. Længdeprofil fremgår af bilag 1. 

 

Til identifikation af de enkelte delstrækninger, der indgår i projekteringen, er 

der fastsat en vilkårlig stationering med st. 0 m ved udløb i Århus Å og med 

stigende stationering i opstrøms retning indtil st. 465 m, figur 4.  

 

3d, Enslev By, Kolt Ejer Arne Skyum, Hovvejen 69, 8361 Hasselager 

2m, Enslev By, Kolt Ejer Knud Enevold Brandt, Kølsmosevej 9, 8361 

Hasselager 

4i, Enslev By, Kolt Ejer Birger Møller Pedersen, Enslevvej 11, 8361 

Hasselager 
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Figur 2. Opmålte strækning af Afløb fra Kattrup Mose med stationeringer. 

 

 

3.1 Frilægning og genslyngning af vandløbet 
 

Eksisterende rørlagte strækning (projektstationering st. 0 – 330 m) frilægges 

med en fremtidig terrænnær genslyngning fra udløbet fra eksisterende sø og 

til udløbet i Århus Å. Projektforslaget ses på figur 4. 

 

På strækningen igennem søen og opstrøms (st. 330 - 465 m) herfor foretages 

en genslyngning af vandløbet.  

 

Det nye forløb anlægges med skiftende faldforhold, der varier mellem 3-7 ‰, 

med en bundbredde på 0,3 - 0,4 m og et anlæg på 1:2. I svingene etableres 

et asymmetrisk svingprofil med et dybt parti i ydersiden af svinget med et stejlt 

skråningsanlæg på 1:1 eller stejlere. På indersiden af svinget skal anlægget 

være 1:4, som vist på figur 3. For at opnå størst mulig fysisk variation kan der 

ligeledes i nogle sving anvendes andre anlæg såsom 1:5. Det tilstræbes at 

etablere en svag høl-stryg struktur i vandløbet. Vandløbet etableres så ter-

rænnært som muligt.  
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Figur 3. Principskitse for vandløbsprofilet af det nye forløb. Anlægget kan variere i 

forhold til det angivne. 

 

 

Figur 4. Oversigtskort over projekterede strækning med stationering, hvor stationerin-

gens start 0 er fra udløb i Aarhus Å og slutning ved st. 465 m.  
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På hele projektstrækningen, der er angivet på figur 4, har vandløbet et bund-

linjefald fra kote 47,64 til kote 39,62 m, svarende i alt til ca. 8 højdemeter eller 

23 ‰ på en 350 m lang strækning.  

 

For at sikre, at vandløbet kan anvendes som gyde- og opvækstområde for 

ørred skal der tilstræbes et fremtidigt bundlinjefald på mellem 4-6 ‰. Hvis 

hele projektstrækningen skal etableres med ovennævnte faldforhold (anbe-

falede fald for gyde- og opvækstområder for ørred), vil det kræve en samlet 

vandløbslængde på over 1,3 km, hvilket ikke anses for at være muligt i for-

hold til de fremherskende terrænforhold.  

 

Vandløbet etableres med en gennemsnitligt fald på 6-7 ‰ på hele projekts-

trækningen fra ny st. 0 til 465 m, men hvor der samtidig etableres 1 m korte 

og 20-25 cm høje sten ”trappetrin”, der afvikler et større fald lokalt med føl-

gende indbyrdes afstande: 

  
✓ Fra st. 0 til 20 m er der varierende længder imellem trappetrinene 

✓ Fra st. 20 til 101 m er der ca. 40 m imellem trappetrinene. 

✓ Fra st. 101 til 161 m er der 60 m imellem trappetrinene. 

✓ Fra st. 161 til 465 m er der 20 m imellem trappetrinene.  

Trappetrinene etableres med sten i størrelsesordenen 64-120 mm, hvor ste-

nene placeres således, at de centrerer strømningen på trappetrinene.  

Desuden etableres et slynget forløb over trinene. Det forhold er meget sam-

menligneligt med strækningen opstrøms søerne.  
 

Vandløbets fremtidige dimensioner ses i nedenstående   og længdeprofil af 

vandløbets fremtidige bundkoter sammenholdt med terrænoverfladen ved 

vandløbets profil ses på figur 5. 

 

 
Figur 5. Længdeprofil af vandløbets fremtidige bund (orange streg) til tilhørende ter-

rænniveau (grøn streg). 
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Vandløbet anlægges ca. 10 cm dybere end angivet i Tabel 1 , for at give 

plads til en efterfølgende udlægning af 10 cm’s tykt lag gydegrus på stræk-

ningerne imellem trappetrinene.  

 

Gydegruset skal have følgende stensammensætning: 85 % nødder (16-32 

mm), 15 % singels (32-64 mm). Desuden skal der udlægges enkelte større 

skjulesten på projektstrækningen med ca. 2-5 stk. sten i størrelsesordenen 

120-250 mm pr. løbende 10- 20 m strækning.  

 

Det forventes, at der skal anvendes ca. 12 m3 gydegrus på 400 m vandløbs-

trækning samt 5 m3 sten til trappetrinene, samt 1-2 m3 skjulesten. 

 
Det anslås, at der skal afgraves ca. 250 m3 jord til frilægningen af vandløbet.  

 

3.2 Vandløbets forløb igennem søer 

 

Den eksisterende sydlige aflang sø nedlægges og fra st. 330 til st. 450 m jf. 

figur 3 og 6 føres det nye vandløbsprofil igennem de eksisterende søer, som 

det også løber i dag, se foto 6.  

 

Vandløbet placeres igennem eksisterende søer således at bundkoten stort 

set svarer til bundkoten i vandhullerne i opstrøms ende. De eksisterende di-

ger skal fjernes, hvor terrænet skal omformes således at det svarer til det 

omkringliggende terrænfald, jf. figur 4. Udgravet jord, fra diget imellem de to 

vandhuller indbygges i de to nye diger, der skal etableres, jf. afsnit nedenfor.  

 

Desuden forventes det, at der skal fjernes aflejret materiale i søerne forud 

for etableringen af vandløbets profil. Bunden i søen, hvor vandløbet etable-

res, skal placeres således, at det er beliggende 30-40 cm over fremtidig 

vandløbsbund, og således at vandløbet anlægges terrænnært. Det er van-

skeligt at kvantificere mængden heraf, hvilket afhænger af hvor meget mate-

riale, der er aflejret i søerne, men er her sat til anslået 100 m3. 
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Tabel 1.  Bundkoter ved ny stationering (m). 

Ny  Bund Bund Bemærkninger 

St. 
Kote (m DVR90) 

Bredde 
(m) 

 

0 39,75 * Udløb i Århus Å 

5 39,80   

6 40,00   

20 40,09   

21 40,33   

60 40,57   

61 40,80   

100 41,04   

101 41,27   

160 41,63   

161 41,85   

180 41,97   

181 42,12   

200 42,24   

201 42,39   

220 42,51   

221 42,66   

240 42,78 0,3  

241 43,00   

260 43,12   

261 43,44   

280 43,66   

281 43,88   

300 44,00   

301 44,22   

320 44,34   

321 44,56   

340 44,68  Udløb fra vandhul  

341 44,92   

360 45,04   

361 45,26   

380 45,38   

381 45,60   

400 45,72   

401 45,94   

420 46,06   

421 46,28   

440 46,40   

441 46,62   

465 47,67 
* Opstrøms eksisterende vandhul-

ler 



 

 

27. juli 2020 

Side 13 af 20 
 

 

 
Figur 6.  Højdekonturer i og omkring projektområdet (ækvidistance 0,25 cm imellem 

kurverne) terrænet stiger fra blå mod orange nuancer, nyt slynget forløb (pink streg) 

med stationering (gul markering og hvidt tal), tidligere forløb (blå streg). 

 

3.3 Etablering af digeanlæg imellem sø og vandløb 

 

Da den øvre sø med målt vandspejl i kote 47,56 m skal opretholdes adskil-

les det fremtidige vandløbsprofil fra sø-fladen ved etablering af to 5 m brede 

digeanlæg (kronebredde). Digeanlægget etableres med kronekanten i ca. 

kote 48,2 m eller til omkringliggende terræn. Digerne etableres med anlæg 

1:2 jf. figur 4. 

 

Der er tale om lerholdig morænejord. Det vurderes derfor, at jorden i områ-

det kan anvendes direkte til indbygning i digerne. 

 

Forud for digernes etablering foretages en oprensning af søbunden, hvor af-

lejret materiale fjernes indtil der opnås geostabilt jord (råjord), hvorfra di-

gerne opbygges. Hvis der ”stødes” på gruslag, skal disse også fjernes, da 

de kan virke som vandførende lag.  
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Opgravet materiale fra oprensningen kan placeres langs nordvestsiden af 

det sydligst beliggende sø.  

 

Jordbalancen til etablering af digerne er anslået til ca. 80 m3 jord.  

Jorden, der skal indbygges i digerne, afgraves imellem de to søer og langs 

sydsiden af det nordligst beliggende sø.  

 

3.4 Indløb til øverst beliggende sø 

 

Der etableres et indløb fra vandløbet igennem diget til det øverst beliggende 

sø. Indløbet skal sikre opretholdelse af et permanent vandspejlsniveau i 

vandhullet.  

 

Der er indmålt et vandspejl i kote 47,26 m. Indløbet kan etableres med et Ø 

50 -70 mm rør fra søen igennem det nye dige til det fremtidige vandløb, hvor 

røret ilægges vandret og hvor rørets overflade placeres i kote 47,26 m. 

 

I vandløbet placeres røret neddykket i en lille 10 cm dyb forsænkning umid-

delbart opstrøms et stenfikseret trappetrin, således, at røret er neddykket i 

indløb med vandspejl i kote 47,26 m.  

 

Herved opnås reglen om ”forbundne kar” imellem de to vandspejle i hhv. 

søen og vandløbet, hvorved der kontinuerligt kan sikres et konstant vand-

spejl i søen. Det forudsættes dog at der ikke er vandtab fra søen i form af et 

afløb. Da indløbet er en del af søen og skal sikre vandspejlet i søen så har 

lodsejer selv vedligeholdelsesforpligtelsen til at sikre rørledningens funktion 

fremadrettet (tilstopning, fjernelse af sandaflejringer ved røret o. lign.).  

 

3.5 Etablering af afskærende drænledning 

 

Ifølge højdemodellen for området er dele af omdriftsarealet (matr.nr. 3d, 

Enslev By, Kolt), der er placeret syd for projektstrækningen af vandløbet fra 

ca. st. 200 til st. 300 m, lavt beliggende i området langs skel ind imod pro-

jektarealet.  

 

Da det fremtidige vandløbsprofil er beliggende meget terrænnært (ca. 30 cm 

fra overfladen) er der risiko for, at vandløbet ind i fremtiden hæver det frem-

herskende grundvandsspejl imod de lavt beliggende områder i omdriftsarea-

let. Det vil dog ikke ske med sikkerhed idet markens generelle fald og der-

med også den fremherskende grundvandsspejlsgradient sker imod de lavbe-

liggende arealer langs med Aarhus Å.  

 

Som afværgetiltag kan en eventuel hævet grundvandsstand i omdriftsarealet 

forhindres/reduceres ved etablering af en langsgående drænledning på 

markarealet imod skel til projektområdet. Drænet kobles til det eksisterende 

rørforløb. Det eksisterende rør opretholdes nedstrøms st. 200 m og frem til 
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udløbet i Aarhus Å. Tiltaget gennemføres hvis kommunen vurderer, at det er 

nødvendigt.   

 

3.6 Blokering af eksisterende rørforløb 

 

Indløbet til eksisterende brønd og rørforløbet afproppes. Eksisterende rør bi-

beholdes og det kan fortsat føre drænvand fra omkring beliggende arealer 

(de dræn som er påkoblet eksisterende rørlagt forløb) videre til Aarhus Å. 

Eksisterende rørledning bibeholder sin status som privat rørforløb.  

 

3.7 Etablering af ny overkørsel 

 

Opstrøms projektstrækningen og øst for søerne er der observeret en mindre 

betonrørbro (ca. Ø 250 mm), foto 4, der er beliggende med bagfald, og hvor 

rørindløbet ikke flugter med den omkringliggende vandløbsbund.  

 

Rørbroen kan udskiftes med et rør i en større dimension omkring Ø600 mm. 

Røret nedgraves 1/3 i vandløbsbunden, så at der kan etableres en udbrudt 

vandløbsbund imellem røret. Røret skal være ca. 5 m langt og kan være et 

PE-ribberør i stedet for et betonrør.   

 

 

4. Konsekvensvurdering 

 

4.1 Miljømæssige forhold 

Restaureret vandløb med et fremtidigt faldforhold på 6- 7 ‰ (trappertrin) vil 

skabe muligheder for, at vandløbsfisk og smådyr kan vandre op i tilløbet, og 

hvor der samtidig vil være fine gyde- og opvækstmuligheder for ynglen grun-

det grusudlægningen.  

 

Der er tale om et lille vandløb, hvor størrelsen vurderes at ligge i nedre 

grænse for, hvad ørreder vil trække op i for at gyde.  

 

Hvis trappetrinene etableres med et slynget forløb og en centreret vand-

strøm, vurderes det, at ørreder vil kunne passere dem ved større vandførin-

ger, hvorfor de ikke forventes at fungere som små fysiske spærringer for fau-

naen.  

 

Desuden vil frilægningen med efterfølgende grusudlægning skabe varierede 

fysiske forhold til gavn for smådyrssammensætningen således, at diversite-

ten i vandløbet kan øges. 

 

4.2 Afstrømningsmæssige forhold   

Den faktiske vandføring (karakteristiske vandføringer) i tilløbet over året er 

ikke kendt. Ifølge Aarhus Kommune vurderes det ikke muligt at anvende ka-

rakteristiske vandføringer fra en vandføringsstation i et nærtliggende 
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vandløb, idet der er tilledning af vand fra større befæstede arealer i oplandet 

til vandløbet.  

 

Ved vurdering på vandløbets opmålte tværprofiler i opstrøms retning for pro-

jektområdet herunder rørbroen umiddelbart opstrøms vandhullerne kunne 

det konstateres, at der er tværprofiler på de lysåbne strækninger, hvor bund-

bredden er omkring 20 cm.  Endvidere er rørbroen opstrøms vandhuller med 

en anslået Ø 250 mm dimension. 

 

På baggrund heraf vurderes det, at vandløbet kan etableres men en bund-

bredde på 30 cm og med en frihøjde til det omkringliggende terræn på 30-40 

cm, hvorved det forventes, at profilet kan føre de tilstedeværende vandførin-

ger i vandløbet. Imidlertid kan det ikke udelukkes, at der ved store afstrøm-

ninger kan ske overløb til terræn. Det er naturligt for et vandløb ved større 

regnhændelse og vil ikke giver ikke afvandingsmæssige problemer da vand-

løbet genslynges på eksisterende naturareal.  

 

Projektet vil ikke forringe vandløbets vandføringsevne og vil ikke medføre en 

forringelse af afvandingen hverken i projektområdet eller op- eller ned-

strøms. Det vurderes, at projektet er foreneligt med vandløbslovens formåls-

paragraf, idet der med projektet er taget behørigt hensyn til både vandafled-

ningsinteresser og miljøhensyn. 
 

6. Økonomi og tidsplan 

Aarhus Kommune afholder udgifter til projektet. 

 
Afløb fra Kattrup Stormose forventes opklassificeret fra privat vandløb til  

offentligt vandløb ifb. med omklassificering af vandløb i Aarhus Kommune i 

perioden 2021-2022. Det betyder, at vandløbsvedligeholdelsen af vandløbet 

overgår til Aarhus Kommune.  

 

Projektet forventes gennemført i perioden oktober-november 2020 alt efter 

vejrliget.  

 

7. Sagsforløb 

Projektet sendes i høring for eventuelle bemærkninger og indsigelser til ejer 

af arealet, interesseorganisationer og berørte myndigheder.  

 
Efter høringen vurderer Aarhus Kommune de evt. indkomne indsigelser og 

ændringsforslag og træffer herefter afgørelse om, om restaureringsprojektet 

skal vedtages. Træffer Aarhus Kommune afgørelse om at gennemføre restau-

reringsprojektet, kan denne afgørelse påklages af sagens parter.   

 

Der kan opstå behov for mindre justeringer af projektet i forhold til dette forslag 

til restaurering.   
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8. Udsendelse til myndigheder, organisationer m.fl. 
Projektet sendes i høring for eventuelle bemærkninger og indsigelser til na-

boer, interesseorganisationer og berørte myndigheder. 

 

Arne Skyum, Hovvejen 69, 8361 Hasselager 

Knud Enevold Brandt, Kølsmosevej 9, 8361 Hasselager 

Birger Møller Pedersen, Enslevvej 11, 8361 Hasselager 

Fiskeriinspektorat Øst, jlj@fiskeristyrelsen.dk   

Miljøstyrelsen, mst@mst.dk   

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk   

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk   

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforenin-

gen.dk   

Dansk Ornitologisk Forening i Århus, aarhus@dof.dk   

Dansk Botanisk Forening, dbf.oestjylland@gmail.com   

Friluftsrådet, Kreds Århus Bugt, aarhus@friluftsraadet.dk   

Danmarks Fritidsfiskerforbund, teamstr@gmail.com   

Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk   

Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk   

Moesgård Museum, ark@moesgaardmuseum.dk   

Aarhus Kommune, Mobilitet, Anlæg og Drift, mad@mtm.aarhus.dk    
Vejafdeling, Aarhus Kommune, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand 

 

 

Du er velkommen til at kontakte mig, tlf. 61923395, for supplerende oplysnin-

ger.  

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kristiina Mardi   Henning Hermansen 

Biolog, sagsbehandler  Biolog 
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Bilag 1. Oversigtskort over projektområdets beliggenhed syd for Kolt, områdets topgrafiske opland (gul flade) samt projektområde (rød 

linie) 
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Bilag 2. Længdeprofil af Afløb fra Kattrup Mose jf. opmåling fra 2020 
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