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Tilladelse til etablering af isætningsplads til kanoer ved Nybro i Lindenborg Å 

Rebild Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbslovens § 17 til etablering af en isætningsplads 
til kanoer ved Nybro i Lindenborg Å. Isætningspladsen etableres på matrikel nr. 19u, Oplev By, Gravlev 
(se vedlagte oversigtskort). 

 

Tilladelsen gives på følgende vilkår: 

1. Tilladelsen er betinget af, at der opnås dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til etableringen. 
 

2. Isætningspladsen skal etableres som beskrevet i afsnittet ”Projektet”. 
 
3. Det skal forebygges at jord og lignende skrider ned i vandløbet, både ved etablering og fremtidig 

brug eller reparation.  
 
4. Plankevæggen må være maks. 5 meter lang.  

 

5. Plankevæggen skal flugte mest muligt med vandløbsbrinken og slutte tæt mod brinken i begge ender. 
 

6. Stolperne skal være i ubehandlet egetræ, mens plankerne kan være i enten ubehandlet eg eller lærk.  
 
7. Stolperne skal være så lange, at mindst halvdelen af stolpernes længde er under vandløbsbunden. 

 

8. Der må kun ske påfyldning af jord/stabilgrus lige bag plankevæggen, de steder hvor den ikke kan 
komme til at flugte med vandløbsbrinken. Det øverste lag skal være jord, så græs kan etablere sig .  

 

9. Stolper og plankevæg må ikke stikke væsentligt over terrænhøjde og der må ikke lægges 
jord/stabilgrus på terræn. Arealet ved plankevæggen skal fortsat være med græsbevoksning. 

 

10. Etableringen og den fremtidige vedligeholdelse påhviler lodsejer. 
 

11. Hvis isætningspladsen ikke længere skal bruges, skal den fjernes og brinken retableres. Dette gælder 
også, hvis der på et tidspunkt bliver forbud mod sejlads nedstrøms Nybro. 

 

12. Hvis vilkårene eller eventuelle senere anvisninger ikke efterkommes, er kommunen berettiget til at 
foretage det fornødne på lodsejers bekostning. 

 

13. Arbejdet skal færdigmeldes til Rebild Kommune, Center Natur og Miljø, der herefter kan syne arbej-
det. 
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Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.  

 

Det er ansøgers ansvar at fremsøge ledningsoplysninger samt indhente andre eventuelt nødvendige tilla-
delser efter anden lovgivning.  

 

Projektet 

Rebild Kommune har den 22. marts 2019 meddelt tilladelse til etablering af en kanoisætningsplads ved 
Nybro i Lindenborg Å. Formålet var at lave et mere trafiksikkert og tilgængeligt startsted for kanoer. I 
dag sker isætning af kanoer fra vejdæmningen ved Vælderskoven.  

 

Tilladelsen blev af forskellige grunde aldrig udnyttet og bortfaldt i marts 2022. 

 

Ansøger har søgt om fristforlængelse for et samlet projekt (stier og kanoisætningsplads), men Fred-
ningsnævnet har bedt om en ny ansøgning. Kommunen har derfor modtaget en ansøgning om fornyelse 
af tilladelse til etablering af kanoisætningsplads, svarende til den som der blev givet tilladelse til i 2019.  

 

Ansøger ønsker at lave en ca. 5 meter lang plankevæg i den nordvestlige bredside af Lindenborg Å, lige 
hvor vandløbet drejer ind gennem Nybro under vejen Vælderskoven. Plankevæggen udføres i træ med 
ca. 6 lodrette tilspidsede stolper, der rammes, vibreres eller spules ned i bredsiden. Herpå monteres 
vandrette brædder på vandsiden af stolperne fra vandløbsbund til ca. 35 cm over vandstanden. Bag 
plankevæggen mod landsiden fyldes op med jord/stabilgrus (se vedlagte skitse). Plankevæggen skal sik-
re, at bredsiden ikke trædes ned i forbindelse med kanoisætningen og ombordstigningen. 

 

Efter en fælles besigtigelse med ansøger, er det aftalt at en stor sten, som ligger i vejen, må flyttes over 
til modsat brink og at plankevæggen skal laves så den flugter mest muligt med brinken, så der ikke æn-
dres i vandløbsprofilet. Dette kan gøres ved, at der også graves en smule af brinken i den ene ende. På 
den måde undgås det både at isætningspladsen stikker ud i vandløbsprofilet og at der skal fyldes for me-
get op bag væggen. Påfyldning af grus/jord må kun ske lige ved plankevæggen. Terrænet bag skal stadig 
være græsbevokset. 

 

For at plankevæggen kan flugte mest muligt med brinken, bliver den nødt til at starte ca. der, hvor 
kommunens skalapæl står i dag og slutte lige ved tilløbet fra vest. Den skal slutte helt tæt mod brinken i 
hver ende, så der ikke kan løbe vand bagom væggen eller skabes turbulens i tilløbet der kommer fra 
vest. Der må ikke komme grus/jord i vandløbet.  

 

For at etablere isætningspladsen på ovennævnte måde, er det nødvendigt at flytte kommunens skalapæl, 
hvilket sker for ansøgers regning. Pælen må flyttes 1,5 - 4 meter mod øst og skal spules ned i samme 
side som den står i dag (nordsiden af vandløbet) og så tæt på kanten som muligt (uden at stå ude i kan-
ten). Når skalapælen er flyttet, skal kommunen orienteres så vi kan måle den nye placering ind og sætte 
skalaen korrekt. 
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Vurdering 

Isætningspladsen laves i træ og skal flugte med brinken. Dette gøres bedst ved, at der både graves lidt 
af brinken og fyldes lidt op bag den med jord/stabilgrus. Det øverste lag skal være jord, så græs selv kan 
etablere sig. På den måde vil pladsen både synes mindst muligt og ikke forringe vandføringsevnen i 
vandløbet. Plankevæggen skal sikre brinken mod udskridning. 

 

På strækningen fra Nybro og nedstrøms er Lindenborg Å er målsat til god økologisk tilstand, svarende til 
faunaklasse 5 og der er målopfyldelse. ifølge høringsmaterialet til vandområdeplanerne 2021-2027 er 
tilstanden for smådyr og alger vurderet som god, mens den for fisk og planter er vurderet som høj. Den 
nuværende tilstand må ikke forringes. Den kemiske tilstand og tilstanden på baggrund af miljøfarlige 
forurenende stoffer er ukendt. 

 

Ifølge Kommuneplan 2021 for Rebild Kommune er sejlads i Lindenborg Å forbudt i opstrøms isætnings-
pladsen og tilladt nedstrøms isætningspladsen. Dog er strækningen nedstrøms sårbar overfor sejlads. De 
strækninger, som er sårbare overfor kanosejlads, er udpeget på baggrund af, at de er forholdsvis smalle, 
har mange sving og periodevis lav vandstand.  

 

Kanoisætning foregår i dag fra den forholdsvis trafikerede vej Vælderskoven, hvilket kan skabe trafikfar-
lige situationer. Med projektet kommer biler og kanoer væk fra vejen uden at det ændrer på hvor de 
sejler. Det vurderes derfor, at etablering af en isætningsplads til kanoer hverken vil medføre ændringer i 
brugen af vandløbet eller være til hinder for målopfyldelse i vandløbet, som i dag har målopfyldelse. Hvis 
sejlads på strækningen på et senere tidspunkt vurderes at medføre væsentlige skader på vandløbet, kan 
strækningen med sejlads forbudt på sigt blive udvidet til også at gælde nedstrøms Nybro. Derfor er der 
stillet vilkår om, at isætningspladsen skal fjernes og vandløbet retableres, hvis der bliver indført sejlads-
forbud på strækningen nedstrøms Nybro.  

 

Ifølge habitatbekendtgørelsen (Bek. nr. 2091 af 12. november 2021) skal der foretages en vurdering af 
om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre projekter kan påvirke et Natura 2000-område væ-
sentligt. Isætningspladsen etableres indenfor Natura 2000-område nr. 18 (Rold Skov, Lindenborg Ådal og 
Madum Sø). Det ansøgte, og hermed tilladte, vurderes ikke at medføre yderligere forstyrrelse af Linden-
borg Å eller Natura 2000-området (udover anlægsperioden). Denne vurdering bygger på, at pladsen 
hverken medfører væsentlige fysiske, afstrømningsmæssige eller biologisk-kemiske ændringer i vandlø-
bet. Projektet vurderes hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, at påvirke 
Natura 2000-området væsentligt. Projektet vurderes ikke at påvirke eventuelle forekomster af bilag IV-
arter i området. 

 

Vandløbet og arealet hvor pladsen etableres er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Projektet 
kræver derfor en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Denne er udarbejdet særskilt. 

 

Isætningspladsen etableres indenfor arealfredningen af Gravlevdalen og Rebild Bakker, hvis hovedformål 
er; ”At bevare, genoprette og pleje de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i Rebild 
Bakker og Lindenborg Ådal med særlig vægt på de landskabelige værdier i Rebild Bakker og de naturhi-
storiske værdier i og omkring kilder, enge, overdrev og løvskove, herunder særligt de naturtyper og ar-
ter, som udgør grundlaget for udpegningen af dele af fredningsområdet som EF-fuglebeskyttelsesområde 
og EF-habitatområde, samt – med respekt for de naturhistoriske interesser – at forbedre mulighederne 
for den rekreative udnyttelse af området.” 
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Projektet vurderes ikke at være i strid med fredningens formål og isætningspladsen forbedrer den rekrea-
tive udnyttelse af området. Samtidig undgås de trafikfarlige situationer der jævnligt opstår i dag, hvor 
der parkeres langs vejen Vælderskoven, mens kanoer læsses af og bæres ned af en stejl skrænt på 
vejdæmningen. Et samlet projekt med stier og kanoisætningspladsen har været forelagt Fredningsnæv-
net, som den 16. august 2022 har meddelt dispensation til projektet. 

 

Projektet har været fremlagt for offentligheden i 4 uger (29/6 – 27/7-2022) efter reglerne i bekendtgø-
relse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. og der er ikke kommet bemærkninger. 

 

Lovgrundlag  

Kommunen har behandlet ansøgningen efter § 17 i vandløbsloven (Lov nr. 1217 af 25. november 2019) 
samt kapitel 2 i bekendtgørelsen om vandløbsregulering og – restaurering m.v. (Bek. nr. 834 af 27 juni 
2016). 

 

Projektet er vurderet i henhold til miljøvurderingsloven (LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvur-
dering af planer og programmer og af konkrete projekter(vvm)). Det vurderes, at projektet ikke udløser 
krav om miljøvurdering (se vvm-afgørelse af 20. september 2022).   

 

Offentliggørelse og klage 

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.rebild.dk den 20. september 2022 og kan 
inden 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter reglerne i vedlagte klagevejledning. 

 
Orientering fra Nordjyllands Historiske Museum  

Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af 
jordarbejde skal man orientere sig om museumslovens §§ 25-27. Disse bestemmelser vedrører arkæolo-
giske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en 
udtalelse om sandsynligheden for fund af arkæologisk betydning samt information om de finansierings-
mæssige forhold. Yderligere oplysninger om loven kan findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. 

 

Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder skal arbejdet straks standses i det omfang det berører 
fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til museet. Spørgsmål herom kan rettes til Nordjyske Museer i 
Aalborg.  

 

Behandling af dine oplysninger 

I din sag kan der ske behandling af personlige oplysninger. De vil blive behandlet fortroligt og efter Data-
beskyttelsesforordningen og lov på området. Har du spørgsmål kan du kontakte kommunens databeskyt-
telsesrådgiver på telefon 99 88 76 18 eller e-mail dpo@rebild.dk. Du kan også læse mere om Rebild 
Kommunes persondatapolitik på www.rebild.dk. 

 

Med venlig hilsen 

 

Mette Emborg 

Center Natur og Miljø 
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Vedlagt 

Bilag 1 - Oversigtskort 

Bilag 2 – Skitse  

Bilag 3 – Klagevejledning 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi sendt til  

Ejer af matrikel nr. 19t, Oplev By, Gravlev 

Rebildcentret, peter@rebildcentret.dk  

Aktive Fritidsfiskere i Danmark, Leif Søndergård, stormyleif@gmail.dk  

Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk  

Danmarks Naturfredningsforening, dnrebild-sager@dn.dk  

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk og lbt@sportsfiskerforbundet.dk samt 
himmerland@sportsfiskerforbundet.dk  

Dansk Fritidsfiskerforbund, formand Arne Rusbjerg, teamstr@gmail.com  

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og rebild@dof.dk  

Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk  

Fiskeriinspektoratet, mail@fiskeristyrelsen.dk og frederikshavn@fiskeristyrelsen.dk  

Lindenborg Å Sammenslutningen, jhylling@gmail.com  

Naturstyrelsen, nst@nst.dk   
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Bilag 1 - Oversigtskort 
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Bilag 2 - Skitse 

Indsendt med ansøgning 
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Bilag 3 - Klagevejledning 

En klage til Miljø-og Fødevareklagenævnet over en administrativ afgørelse skal være skriftlig og indbrin-
ges inden 4 uger. Klagen skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for 
urigtig eller mangelfuld.  

 

Klagen indsendes via klageportalen til den myndighed (her Rebild Kommune), der har truffet afgørelsen. 
Klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk.  

 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Når der klages, skal der 
betales et gebyr. Gebyret var i 2016 på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder og foreninger. 

Gebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris-og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017.  

 

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved 
giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udlø-
bet af fristen, afvises klagen.  

 

En klager kan på et hvilket som helst tidspunkt, inden nævnets endelige afgørelse er meddelt sagens 
parter, frafalde sin klage. I så fald bortfalder sagen for nævnet, medmindre sagen er påklaget fra anden 
side.  

 

Miljø-og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageporta-
len, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at 
klager indsender en begrundet anmodning herom til den myndighed, der har truffet den påklagede afgø-
relse (1. instans). Denne myndighed videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.  

 

Søgsmål  

Miljø-og Fødevareklagenævnet afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myn-
dighed. For søgsmål vedrørende nævnets afgørelser gælder de regler, der er fastsat i den lovgivning, 
som afgørelsen er truffet efter.  

 

For yderligere information henvises til Miljø-og Fødevareklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via 
Nævnenes Hus – www.naevneneshus.dk.  

 


