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Høring af projekt til regulering af Fiskbæk 
på matrikel nr. 4ae, Malling by, Malling 

 

Hermed sendes projekt til regulering af Fiskbæk i høring jf. bekendtgørelse 

om vandløbsregulering og -restaurering mv.1 §14 og §15. 

 

Projektet omhandler genåbning af 118 meter af en rørlagt strækning ned-

strøms jernbanen i Malling by. 

 

Projektet ønskes gennemført som en del af udviklingen for lokalplanområdet 

der fremover skal udstykkes til boligområde. Desuden planlægges cykelsti 

og regnvandsbassin anlagt hvor vandløbet i dag er rørlagt. 

 

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

lovens2 §75 jf. § 17 og 47 samt bekendtgørelse om vandløbsregulering og -

restaurering mv. § 3.  

 

 

Godkendelsen efter vandløbsloven meddeles på grundlag af oplysninger og 

vilkår, som fremgår af de følgende afsnit (side 2 til 8). 

 

Med venlig hilsen 

     

Lars Spring  Bjarke Dehli 

Miljøtekniker  Biolog 

  

 

 

 

 

Høringsfristen udløber den: 2. juli 2018 

Offentliggøres på www.aarhus.dk den: 4. juni 2018 

                                                      
1 Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. 
2 Bekendtgørelse nr. 127 af 26/01/2017 af lov om vandløb 

Vandmiljø og Landbrug 
Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J 

Se udsendelsesliste side 6 
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1. Projektets baggrund og formål 

I Malling by er der lavet lokalplan for et nyt område der fremover skal huse 

nye boliger, regnvandsbassin og en cykelsti. I forbindelse med anlægsarbej-

derne er det nødvendigt at genåbne den rørlagte del af Fiskbæk. Dels vil en 

fremtidig udskiftning af rørene besværliggøres af stier og regnvandsbassin, 

dels vil der i fremtiden komme krav om genåbning af vandløbet idet dette er 

målsat jf. statens vandområdeplaner. Vandløbet genåbnes indenfor de ram-

mer det fysisk er muligt, men på en måde så det nye vandløb overholder 

vandrammedirektivets kriterier for fri passage og et godt fysisk miljø. 

 

 

2. Nuværende forhold 

2.1 Lokalitetsbeskrivelse 

Fiskbæk er beliggende i og syd for Malling By.  

 

2.2 Vandløb 

 

Den øverste del af vandløbet er privat vandløb og gennemløber Malling By i 

et delvist åben og rørlagt forløb. Nedstrøms jernbanen, hvor projektstræknin-

gen starter, er vandløbet offentligt og vedligeholdes af Aarhus Kommune. Det 

løber her på en ca. 55 meter lang rørlagt strækning, som genåbnes ved nær-

værende projekt. Herfra løber det i et åbent forløb inden endnu et rørlagt for-

løb på ca. 800 m henover marker i omdrift. Herfra løber det i et åbent forløb til 

udløbet i Rævs Å, som har udløb i Norsminde Fjord. 

 

Fiskbæk er et vandløb med gode faldforhold og stor fysisk variation på de 

åbne strækninger. Vandløbet har nedstrøms rørlægningerne en sund fiskebe-

stand og en faunaklasse svarende til god økologisk tilstand og dermed målop-

fyldelse. 

 

Fiskbæk er på hele sit forløb målsat jf. Vandområdeplanerne. På de åbne 

strækninger er målsætningen god økologisk tilstand, mens der for de rørlagte 

strækninger er målsætning om godt økologisk potentiale. 

 

De åbne strækninger i Fiskbæk er desuden omfattet af naturbeskyttelseslo-

vens § 3. 
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Oversigtskort for Fiskbæk. Den fuldt optrukne mørkeblå linje angiver det åbne forløb. 
Rød stiplet linje angiver rørlagt forløb.  

2.3  Opland og karakteristiske afstrømninger 

Vandløbets opland er ca. 7 km2, og vandføringen i Østerlavsbækken er be-

regnet til en sommermiddelvandføring på 35 l/s og en 5 års maksimums-

vandføring på 798 l/s. 

 

 

2.4 Natur  

Der er ca. 2.600 meter til Natura 2000 område nr. 59 Kysing Fjord som be-

står af Fuglebeskyttelsesområde nr. F30. Der er ikke registreret Bilag IV ar-

ter indenfor området. Projektet påvirker ikke naturbeskyttelsesområdet.  

 

 

2.5 Ejendomsforhold 

Arealerne langs projektstrækningen har kun en ejer.  

 

3. Projektforslag 

Vandløbet genåbnes i et mæandrerende forløb der skal udligne det høje fald 

på strækningen. Samlet bliver vandløbet forlænget fra 55 meter til ca. 118 

meter med et gennemsnitligt fald på 13,8 promille. Projektstrækningen star-

ter med vandløbsbund i kote 33,61 m DVR90 og slutter i det åbne forløb i 

kote 31,98 m DVR90. Forløbet anlægges med en bundbredde på 1,25 m, 

som udvides til ca. 2 meter i høllerne. Brinkanlæg til det omkringliggende ter-

ræn anlægges som 1:2. Bund og brinker anlægges som beskrevet i projekt-

forslag udarbejdet af Niras A/S og suppleret med udlægning af gydegrus 
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hvis der er mindre delstrækninger hvor faldet passer hertil. Som udgangs-

punkt er faldet dog så højt at der ikke kan forventes gydebanker på projekts-

trækningen. Efter færdiggørelse af projektet opmåles det nye åbne vand-

løbsprofil af bygherre og der laves et som-udført-notat. Regulativet for Fisk-

bæk tilpasses efter de nye dimensioner. 

 

 

 
Den røde strækning viser det nye åbne forløb, mens den blå linje viser eksisterende 
åbent forløb. 

4. Fremtidig tilstand og konsekvenser 

4.1 Afstrømning og vandstand 

Ved at åbne vandløbet forbedres de fysiske forhold på strækningen i form af 

fysisk variation og forbedret passage til opstrøms liggende strækninger. Det 

er planen at vandløbets øvrige strækninger på et senere tidspunkt også skal 

genåbnes som en del af vandrammedirektivets krav om fri passage for 

vandrende arter. 

Fiskbæk er et lille vandløb og med det projekterede fald og dimensioner kan 

de fleste vandføringer være i profilet. Ved meget høje vandføringer vil vand-

løbet gå over sine bredder, hvilket er naturligt for et vandløb. På grund af 

faldforholdene i vandløbet og terrænet vil en sådan hændelse dog ikke på-

virke nærliggende stier, bygninger eller landbrugsområder. 

 

Hvis der ved genåbningen konstateres fungerende dræn der leder til det rør-

lagte forløb, vil disse blive ledt til det åbne vandløb. 
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4.2 Natur 

Det rørlagt vandløb er ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, men 

dette er tilfældet for det åbne forløb op- og nedstrøms projektområdet. Da 

disse ikke påvirkes, vurderes det ikke at være nødvendigt med en dispensa-

tion fra Naturbeskyttelsesloven. Der er ikke øvrige beskyttede naturtyper i 

projektområdet. 

 

4.3 Okker. 

Fiskbæk løber ikke i et område med risiko for okkerudvaskning 

 

5. Sagsforløb 

5.1 Udsendelse til myndigheder, organisationer m.fl. 

Udkast til godkendelse af projektet sendes i høring for eventuelle bemærk-

ninger og indsigelser til ejer af arealet, interesseorganisationer og berørte 

myndigheder jf. afsnit 8. 

 

5.2 Annoncering 

Meddelelse om projektet annonceres den 4. juni 2018 på www.aarhus.dk 

med høringsperiode på 4 uger som udløber den 2. juli 2018.  

 

5.3 Indkomne udtalelser 

(Herunder beskrives de indkomne udtalelser fra høringen) 

 

5.4 Kommunens bemærkninger til de indkomne udtalelser 

(Aarhus kommunes bemærkninger til de indkomne udtalelser) 

 

6.   Forventet indhold af godkendelse efter vandløbsloven 

Projektet er en vandløbsregulering, og godkendelse forventes meddelt i hen-

hold til vandløbslovens §75 jf. § 17 og § 47 samt bekendtgørelse om vand-

løbsregulering og -restaurering mv. § 3 idet vandløbsmyndigheden skønner, 

at projektet ikke vil have en væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømnings-

mæssige forhold eller negative miljømæssige konsekvenser.  

 

Der forventes knyttet følgende vilkår til godkendelsen efter vandløbsloven: 

 

• Aarhus Kommune, Teknik og Miljø fører tilsyn med anlægsarbejdet. 

• Der må under anlægsarbejdet ikke forekomme skadelige opstuvnin-

ger opstrøms arbejdsstedet. 

• Arbejdet udføres i øvrigt som beskrevet i ansøgningen. 

• Bygherren kan dog, hvis det skønnes formålstjenligt, lade udføre 

mindre tekniske ændringer under arbejdets udførelse. 

• Ved afslutning af projektet skal der udarbejdes et som udført notat til 

dokumentation for projektet. 

• Godkendelsen skal udnyttes inden 3 år, ellers bortfalder den. 
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7. Økonomi og tidsplan 

Udgifter til projektet afholdes af Aarhus Kommune, Center for Byens Anven-

delse  

 

Udgifter til efterfølgende vedligeholdelse afholdes ligeledes af Aarhus Kom-

mune, da vandløbet er et offentligt vandløb og kommunen allerede i dag har 

den almindelige vedligeholdelse af vandløbet. 

 

Projektet forventes gennemført i perioden august 2018 til oktober 2018 alt ef-

ter vejrliget.  

 

 

 

 

 

 

8. Udsendelsesliste 

Følgende underrettes: 

- Ejer: Jordbrugets Uddannelsescenter. 

- Bygherre: Aarhus Kommune, Center for Byens Anvendelse 

- Fiskeriinspektorat Øst 

- Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø,  

- Danmarks Naturfredningsforening,  

- Danmarks Sportsfiskerforbund 

- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark,  

- Dansk Ornitologisk Forening i Aarhus,  

- Dansk Botanisk Forening  

- Friluftsrådet, Kreds Aarhus Bugt  

- Dansk fritidsfiskerforbund 

- Moesgård Museum 
- Kystdirektoratet 

 

9. Klagevejledning og klageadgang 

(Indsættes ved endelig godkendelse) 


