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Udlæg af gydebanker i Bælum Bæk nedstrøms Bælum Byvandløbsprojekt plus fjernelse af to 

gamle styrt i Bælum Bæk 

Rebild Kommune meddeler hermed tilladelse til at gennemføre de nødvendige vandløbsmæssige tiltag, 
således at vandløbsprojektet i Bælum Bæk kan gennemføres, ligesom det sikre at de to gamle styrt kan 
fjernes. De enkelte tiltag eller tiltagstyper vil fremgå af nedenstående afsnit om vilkår og projektbeskri-
velse. 

 

Tilladelsen gives efter §§ 37 og 47 i vandløbsloven (LBK nr. 1217 af 25. november 2019) samt §§ 9, 11 
og 26 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering (BEK nr. 834 af 27 juni 2016).  

 

Tilladelsen gives til restaurering af det offentlige vandløb Bælum Bæk, på de matrikelnumre der fremgår 
af bilag 1 til denne afgørelse.  

 

Der skal udlægges fem gydebanker omkring afstandene 2700, 3120, 3540, 4000 og 4070 meter fra 
vandløbets start i henhold til Regulativet for Bælum Bæk af november 1993. Gydebankerne skal være op 
til 10 meter lange, og lægges i hele vandløbets bredde. Gydebankerne skal etableres af grus med forde-
lingen 85% 16-32 mm og 15% 32-64 mm. Gydebankerne skal flugte med vandløbsbunden. 

De tre gydebanker med placeringen 2700, 3120 og 3540 meter fra toppen af vandløbet, udlægges som 
et vandplansprojekt. De to gydebanker, der placeres omkring stationerne 4000 og 4070 meter fra toppen 
af vandløbet, udlægges for at sikre fuld kontinuitet ved to gamle styrt. Disse to gamle styrt er ikke med i 
vandplanen, og Rebild Kommune betaler selv for udlæggelsen af disse gydebanker.     

 

Tilladelsen omfatter: 

Denne tilladelse omfatter, at der må udlægges fem gydebanker i Bælum Bæk. De tre gydebanker er et 
vandplansprojekt. De to gydebanker er gamle styrt, som Rebild Kommune betaler for fjernelsen af. 

Gydebankerne skal være omkring 10 meter lange og dække bunden i fuld bredde. Gydebankerne skal 
have samme niveau som bunden af vandløbet, hvorfor der skal graves af vandløbets nuværende bund. 

 

Tilladelsen gives på følgende vilkår: 

 

 

 



1. Denne tilladelse til restaurering af dele af Bælum Bæk er betinget af, at Rebild Kommunes di-
spensation fra § 3 i naturbeskyttelsesloven for samme projekt, ikke bliver påklaget, eller hvis den 
bliver påklaget, at klager ikke får medhold.   

 

2. Udlæg af gydebanker skal ske omkring følgende afstande målt fra toppen af vandløbet. 2770, 
3120, 3540, 4000 og 4070 meter.    

 

3. Vedligeholdelsen med skæring af grøde i Bælum Bæk skal fortsætte efter gældende regulativ. 

 

4. Det grus der lægges ud, skal have følgende sammensætning 85% skal være 16-32 mm og 15% 
skal være 32-64 mm. Det skal indeholde så lidt flint som muligt, og gruset må ikke være ned-
knust. 

 

5. Rebild Kommune kan, hvis gruset indeholder for meget flint eller er nedknust nedlægge forbud 
mod at gruset anvendes. 

 

6. Nordjyllands Historiske Museum skal orienteres inden arbejdet sættes i gang. 

 

7. Overskudsjord kan udspredes på arealer, der ikke er beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven. 
Dette skal aftales inden arbejdet påbegyndes. 

 

8. Tilladelsen gælder 3 år fra den er meddelt. 

 

9. Afgørelsen kan først benyttes, når klagefristen er udløbet, og der ikke er kommet klager eller hvis 
afgørelsen bliver påklaget, når der foreligger en endelig afgørelse. 

 

Lovgrundlag 

Restaureringen af vandløbet samt fjernelse af de to styrt kræver tilladelse efter vandløbsloven, Fiskerilo-
ven og Bekendtgørelse om vandløbsrestaurering m.v. 

 

Tilladelsen er givet efter: 

• § 37 og § 47 i Vandløbsloven (Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019). 

• § 9, 11 og § 26 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. (Bekendtgørelse 
nr. 834 af 27. juni 2016). 

• § 81 i Fiskeriloven (Lovbekendtgørelse nr. 261 af 21. marts 2019). 

 

Yderligere er tilladelsen betinget af dispensation fra § 3 i naturbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 
240 af 13. marts 2019). 

 

Projektet 

Der er tale om et vandplansprojekt med udlæg af tre gydebanker. Oven i dette projekt, har Rebild Kom-
mune valgt at fjerne to styrt, der ikke er med i vandplanen. Det vil sige at der skal udlægges fem gyde-



banker i alt. Gydebankerne skal ligge omkring de ovennævnte afstande. Gydebankerne skal være om-
kring 10 meter lange, dække hele vandløbsbundens bredde. Endelig skal gydebankerne være 20-30 cm 
tykke, og ligge i samme højde som vandløbsbunden.  

Detailprojekt 

Da der er tale om et lille projekt, laves der ikke detailprojekt. 

 

Formål 

At sikre målopfyldelse i Bælum Bæk, for alle tre variable (smådyr, fisk og vandløbsplanter). 

 

Kommunens bemærkninger og vurderinger  

Vandløbsprojektet vurderes at være i overensstemmelse med retningslinjerne i Kommuneplan 2013-2025 
for Rebild Kommune, Vandløbslovens formål samt retningslinjerne i Vandområdeplanerne for planperio-
den 2016-2021. 

 

Afvandings- og afstrømningsmæssige konsekvenser 

Gydebankerne skal etableres således, at de ikke hindrer afvanding gennem dræn og grøfter, men da 
gydebankerne ikke må ligge højere en regulativmæssig bund, er dette ikke noget problem. 

 

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3  

Bælum Bæk og dele af de å-nære arealer er helt eller delvist omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, 
hvilket betyder at der ikke må foretages ændringer af tilstanden i de beskyttede naturtyper. Derfor kræ-
ves en dispensation til alle former for arbejde, udover sædvanligt vedligeholdelsesarbejde. Formålet med 
beskyttelsen er at bevare vandløb og å-nære arealer som levesteder for vilde dyr og planter. Rebild 
Kommune har den samme dato som denne vandløbsretlige afgørelse udarbejdet en dispensation fra § 3 i 
Lov om Naturbeskyttelse. Denne dispensation udsendes samtidig med denne vandløbsretlige afgørelse. 

 

Bemærk  

Denne vandløbsretlige afgørelse kan først benyttes, når der foreligger en ikke påklaget § 3 dispensatio-
nen, eller hvis Rebild Kommuner får medhold i eventuelle klager over § 3 dispensationen.  

 

Habitatbekendtgørelsen 

Ifølge habitatbekendtgørelsen (BEK. nr. 1595 af 6. december 2018), 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.  

Dette vandløbsprojekt er ikke placeret i et område der er udpeget som natura 2000-område.  

Det vurderes derfor, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre projekter ikke vil påvirke Natura 
2000-områder væsentligt. 

 

Bilag IV-arter 

Rebild Kommune har omtalt forhold, der berører disse arter i den udarbejdede dispensation fra § 3 i na-
turbeskyttelsesloven. 

 



VVM  

Rebild Kommune har ikke gennemført en VVM-screening, da restaureringsprojekter ikke står på bilagene. 

 

Økonomi 

Rebild Kommune afholder som bygherre udgifterne til projektet. Efterfølgende betales projektet af penge 
fra tilskud, der er opnået til projektet på 100% fra EU’s fiskerifond, samt fra Miljø- og Fødevareministeri-
et. Dette gælder de tre gydebanker der er en del af vandløbsrestaureringsprojektet. 

 

Tidsplan 

Anlægsarbejdet forventes udført ultimo 2021.  

 

Fremtidig vandløbsvedligeholdelse 

Bælum Bæk er fortsat et offentligt vandløb og vedligeholdelsen fortsætter efter gældende regulativ.  

 

Høringssvar 

Restaureringsprojektet har været i 8 ugers offentlig høring fra den 23. februar til den 20. april 2021.  

Der er kommet 1 henvendelser i fremlæggelsesperioden. 

 

- Fra Haslevgård Å Ålaug, gående på at de ikke ønsker at bunden må ligge lidt højere end vand-
løbsbunden 

Rebild Kommune har valgt at efterkomme dette ønske, så gydebankerne ikke må ligge end den regula-
tivmæssige bund.  

 

Offentliggørelse  

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den xx 

 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet og klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er 
meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.  

 

Klagefristen er den xx 

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen på 4 uger er udløbet. En rettidig klage har opsættende virk-
ning medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet beslutter andet. 

Se vedlagte klagevejledning i bilag 2. 

Orientering fra Nordjyllands Historiske Museum  

Nordjyllands Historiske Museum skal orienteres inden arbejdet går i gang. 

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 Nordjyllands Histo-
riske Museum i Aalborg. 

 

Med venlig hilsen 



 

Ivan Holm 

Miljøtekniker 

Bilag 1: Matrikelnumre hvorpå  projektet kan udspring gennemføres 

Bilag 2: Klagevejledning 

Detailkort med indsatser kan ses på Rebild Kommunes hjemmeside www.rebild.dk  

Detailkort med §3-registrerede områder. 

 

 

Sendes i kopi til: 

Lodsejere eller tidligere lodsejere: 

- Klaus Bonde, Korsholmvej 14, 9574 Bælum. 

- Hans Jørgen Kristensen, Haelskovvej 13, 9574 Bælum. 

- Christian Steen Brøndum, Smidievej 5, 9574 Bælum. 

- Jens Erik Riise, Bøgevej 14, Solbjerg, 9574 Bælum. 

 

 

Samt til følgende organisationer: 

- Miljøstyrelsen mst@mst.dk 

- Naturstyrelsen, nst@nst.dk 

- Nordjyllands Historiske Museum, historiskmuseum@aalborg.dk 

- Slots- og Kulturstyrelsen, slke@slke.dk 

- Danmarks Naturfredningsforening, dnrebild-sager@dn.dk 

- Danmarks Naturfredningsforening, Samrådet, v/Thorkild Kjeldsen, thor-
kild.kjeldsen@mail.tele.dk 

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

- Miljøkoordinator Jakob Kjær Madsen, jkm@sportsfiskerforbundet.dk 

- Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 

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

- Dansk Botanisk Forening v/Mette Kirkebjerg Due, mette.due@gmail.com 

- Fiskeriinspektorat, fiskeri@naturerhverv.dk 

- Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 

- Dansk fritidsfiskerforbund, formand Arne Rusbjerg, teamstr@gmail.com 

- Aktive Fritidsfiskere i Danmark, afid@aktivefritidsfiskere.dk og stormyleif@gmail.com 

- Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk, og Andreas Bekker, ab@hjeds.dk 

- Dansk Entomologisk Forening, def@entoweb.dk 

 



 

 

 

 

Bilag 1: Matrikelnumre hvorpå projektet gennemføres 

 

Matrikelnumre, som projektområdet skal gennemføres langs.  

 

- 20b Bælum By, Bælum. 

- 1s Bælum By, Bælum. 

- 66b Bælum By, Bælum. 

- 74h Bælum By, Bælum. 

- 74l Bælum By, Bælum. 

- 71a Bælum By, Bælum. 

- 71f Bælum By, Bælum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilag 2:  Klagevejledning 

 

En klage til Miljø-og Fødevareklagenævnet over en administrativ afgørelse skal være skriftlig 
og indbringes 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 virksom-
heder 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 næv-
net 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 ind-
betales inden udløbet 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 
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klagepor-
talen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til den myndighed, der 
har truffet den påklagede afgørelse (1. instans). Denne myndighed videresender herefter an-
modningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodnin-
gen kan imødekommes.  

 

Søgsmål  

Miljø-og Fødevareklagenævnet afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden admini-
strativ myndighed. For søgsmål vedrørende nævnets afgørelser gælder de regler, der er fast-
sat 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.  
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Bilag 3: Kortskitse over projektområde 
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Bilag 4: Kort der viser §3 beskyttede områder 

 

 

 

Kort over §3 

beskyttede områder.pdf
 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Ivan Holm 

Miljøtekniker 

 


