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Indledning  
Norddjurs Kommune ønsker, på baggrund af arbejdet med implementering af de statslige vandområdeplaner, 

at undersøge mulighederne for at forbedre de fysiske forhold i Vejle Å, i Alling Ås vandløbssystem. Formålet 

ved forundersøgelsen er, at vurdere hvorvidt de gældende indsatser for vandområdet i Vejle Å og Alling Å 

kan medføre, at vandløbet opnår en samlet god økologisk tilstand, og samtidig forslå hvordan indsatserne 

kan implementeres, således det biologiske potentiale maksimeres på en økonomisk forsvarlig måde.  

 

Baggrund 
Norddjurs Kommune er vandløbsmyndighed for vandområde o8799. Vandområdet omfatter Vejle Å samt 2,4 

km opstrøms Alling Å, og har en samlet længde på 4,8 km (figur 1). Vejle udspringer fra to tilløb hvor det 

ene, kaldet Kastrup Bæk, afvander et område syd for Vejle Å. Det andet tilløb, Vejle Bæk, udspringer fra 

Vesterkær sø sydvest for Vejle Å. Vejle Å er tilløb til Alling Å, hvor vandet til sidst ender i Grund Fjord, som 

er en sidegren til Randers Fjord. Grund Fjord har stor betydning for Alling Å og Vejle Å, da der ved højvande 

kan registreres stuvningspåvirkninger 900 m opstrøms i Vejle Å.  

I Vandområdeplan 2015-2021 hovedvandopland DK1.5 – Randers Fjord, er vandområde o8792s nuværende 

tilstand fastlagt til ringe økologisk tilstand. Denne tilstand er et udtryk for en samlet vurdering af vandløbets 

tilstand, baseret på en række enkeltparametre: smådyr (DVFI), fiskebestand og plantesammensætning 

(makrofyter). For at opnå målopfyldelse skal samtlige delparametre være i god økologisk tilstand. 

 

Der er udpeget to virkemidler til at forbedre de fysiske forhold i vandområde o8792 (tabel 1), hvilket er 

udlægning af groft materiale og udskiftning af bundmateriale.  

 

 

 

Figur 1: Projektområdet i landskabet. Projektstrækket er det vandløbsstræk indenfor de to sorte linjer og mellem de to røde 
streger. 
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Tabel 1: Oversigt over vandområdets miljømål, længde, tilstand og virkemidler. 

 
 
Forundersøgelsen vil indeholde følgende elementer: 

• Fastlæggelse af omfanget af restaureringstiltagene.  

• Ramme for detailprojektering, herunder efterfølgende udbud af opgaven til entreprenører. 

• Overslag på anlægsomkostninger. 

• Oplysninger til brug for myndighedsbehandling af projekter efter Vandløbsloven, 

Naturbeskyttelsesloven, VVM-screening og eventuel øvrig lovgivning.  

• Grundlag for vurdering af de ændrede miljøforhold.  

 

Der udføres endvidere en detailprojektering af de restaureringstiltag, som vurderes at kunne realiseres under 

tilskudsordningen. 

 
Formål 
Formålet med projektet er at forbedre de fysiske forhold i vandområde o8792. Dette skal gøres ved at 

udlægge groft materiale for at skabe fysisk variation til fordel for vandløbets organismer. Indsatserne skal 

gennemføres under hensyn til omkostningseffektivitet og de forventede effekter ved en realisering. 

 

Nuværende forhold  
Jordbundsforhold 
Vejle Bæk løber hovedsageligt igennem en overgangszone mellem ferskvandsdannelser og smeltevandsler. 

Ved udløb til Alling Å og resten af vandområdet løber det igennem marint sand og ler. 

 

 

 

 

 

  

Vandområde Miljømål Længde 

(km) 

Virkemidler 

 

Tilstand 

smådyr 

Tilstand 

fisk 

Tilstand 

makrofyter 

o8792 God økologisk 

tilstand  

4,83 1) Udlægning af groft materiale 

2) Udskiftning af bundmateriale  

God Dårlig Ukendt 
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Okkerudledning 
Vandområdet løber i de første 1,5 km gennem risikoklasse 1: stor risiko for okkerudledning. Frem til udløb 

og 6-700 meter nedstrøms Alling Å er området kategoriseret som klasse IV: ingen risiko for okkerudledning. 

De sidste 1,6 km af vandområdet løber det atter igennem risikoklasse 1 (figur 2).  

 

 
Fysiske forhold  
Vejle Å veksler mellem et typologi 1- og 2 vandløb. Vandløbet løber i skov de første 350 m og løber 

efterfølgende lysåbent frem til udløb i Alling Å. Det gennemsnitlige fald ligger på omkring 1 ‰, hvor der dog 

er variation i faldforholdene øverst i systemet. Vandløbets fysiske variation er udmærket inde i skoven om 

end tværprofilet er overbredt. Resten af vandløbet har en meget ensartet men hård bund, uden tegn på 

sandvandring.  

 

Station 0-639 

Halvdelen af dette stræk løber i skov, hovedsageligt bestående af pil og rød-el. Vandløbet er her sandpåvirket 

og bredt, men med gode skjulemuligheder for fisk. Resterende del af strækket frem til Århusvej er vandløbet 

overvejende lysåbent dog med partier med pilekrat. Vandløbet har fast bund her men uden variation i 

bundmaterialet (figur 3).  

 

Figur 2: Overblik over okkers risiko på projektstrækket. 
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Station 639-745  

Dette stræk er et stenstryg med et fald på 10 ‰. Strækket er lysåbent. Bunden er hård med mange sten i 

nøddestørrelsen. Der mangler generelt strømlæ for mindre fisk og andre organismer på dette stræk (figur 

4). 

 
Figur 4: station 639-745 

Figur 3: station 0-639 
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Station 745-1700 

Vandløbet løber her meget ensartet uden struktur i bunden, bunden er dog stadig hård og leret uden tegn 

på sandvandring. Strøm- og dybdeforhold er homogene på hele dette stræk (figur 5). 

 

Station 1700-2429 

Vandløbet forløber her uden nogen struktur i bunden. Grund Fjord påvirker vandstanden på dette stræk    

(figur 6).  

Figur 5: station 745-1700 
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Biologiske forhold 
Vandområde o8792 indeholdende Vejle Å samt delstrækning af Alling Å, er kategoriseret som værende i dårlig 

økologisk tilstand. Dette skyldes den begrænsede fiskebestand der vurderes som dårlig. Målt på smådyr 

overholder vandområdet miljømålet om god økologisk tilstand. Tilstanden for makrofyter er ukendt. Der 

vurderes, at den dårlige fiskebestand hovedsageligt skyldes den manglende fysiske variation i vandløbet, da 

der er meget få gyde- og opvækstområder for fisk.  

 

Vejle Å strækket er domineret af pindsvineknop som vokser alle lysåbne steder. Enkelte steder står der 

smalbladet mærke. Brinkvegetationen er domineret af pindsvineknop og høje græsser som tagrør og rørgræs.  

 

Beskyttet natur 

Der er spredt forekomst af arealer der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 ned til vandløbet. 

Hovedsageligt den øvre del af Vejle Å samt Alling Å strækket, er omkranset af mose, eng- og søarealer der 

er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Selve vandløbene; Vejle Å og Alling Å er ligeledes § 3 beskyttet 

(figur 7). 

Figur 6: station 1700-2429 
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Natura 2000 

Vandområde o8792 udløber i Grund Fjord, som er en sidegren til Randers Fjord. Randers Fjord er omfattet 

af Natura2000-område nr. 14, Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord.  I Natura2000-område 14 indgår 

Habitatområde 14 samt fuglebeskyttelsesområderne F2 og F15.  

 

Udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 14 er naturtyperne: sandbanke (1110), flodmunding (1130), 

vadeflade (1140), lagune (1150), bugt (1160), strandvold med enårige planter (1210), enårig strandvegetation 

(1310), strandeng (1330), forklit (2110), hvid klit (2120), hvid klit (2120), grå/grøn klit (2130), klithede 

(2140), grårisklit (2170), skovklit (2180), klitlavning (2190), enebærklit (2250), kransnålalge-sø (3140), 

næringsrig sø (3150), brunvandet sø (3160), vandløb (3260), tør hede (4030), enekrat (5130), tørt 

kalksandsoverdrev (6120), kalkoverdrev (6210), surt overdrev (6230), tidsvis våd eng (6410), rigkær (7230), 

bøg på mor (9110), bøg på muld (9130), ege-blandskov (9160) stilkege-krat (9190), skovbevokset tørvemose 

Figur 7: arealer der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. 
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(91Do), elle- og askeskov (91Eo) og arterne er: havlampret (1095), flodlampret (1099), stavsild (1103), odder 

(1355), spættet sæl (1365), mygblomst (1903).  

Udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområde nr. 2 er arterne: pibesvane (T), sangsvane (T), lysbuget 

knortegås (T), gravand (T), bjergand (T), edderfugl (T), sortand (T), fløjlsand (T), hjejle (T), almindelig ryle 

(TY), splitterne (Y), havterne (Y), dværgterne (Y).  

 

Udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområde nr. 15 er arterne: knopsvane (T), pibesvane (T), 

sangsvane (T), lysbuget knortegås (T), gravand (T), bjergand (T), edderfugl (T), sortand (T), fløjlsand (T), 

hvinand (T), stor skallesluger (T), havørn (T), kongeørn (Y), klyde (Y), hjejle (T), splitterne (Y), fjordterne 

(Y), havterne (Y), dværgterne (Y).   

 

Bilag IV-arter  

Der er registeret odderspor- og bo i vandløbssystemet, derfor er projektstrækningen et potentielt levested 

for odderen såfremt der er fødeemner. Vandhuller og moser tilknyttet vandløbet, er potentielle levesteder 

for spidssnudet frø og stor vandsalamander. Flere arter af flagermus kan være tilknyttet de skovklædte 

strækninger øverst i Vejle å og på nogle stræk af Alling Å.   

 

Arkæologiske forhold 

Fortidsminder 

Der er ikke registreret fredninger eller fortidsminder i, eller i nærheden af vandområde o8792.  
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Detailprojektering  
Indsatserne til at opnå god økologisk tilstand i vandområde o8792 er; udskiftning af bundmateriale og 

udlægning af groft materiale. De forslåede tiltag tager udgangspunkt i omkostningseffektivitet og 

målopfyldelse.  

 

Udskiftning af bundmateriale og udlægning af groft materiale 

Indsatsen fokuseres på Vejle Å strækket fra station 724-1697. 

 

Station 724-754 

Vandløbet løber her med et fald på omkring 10 ‰. Fra station 724-735 udlægges der punktvist større sten 

som skal fungere som strømskjul for fisk. Fra station 735-754 ligger den eksisterende vandløbsbund med et 

fald på 25‰ og efterfølgende med et tilbagefald på omkring 15 ‰. Dette stræk fyldes op med 10-20 cm grus 

således faldet udjævnes til 5 ‰. Substratsammensætningen følger DTU’s ”vejledning til udlægning af 

gydebanker til laksefisk i vandløb under tre meter i bredden”. Der lægges ligeledes større sten, ø 20-50 cm, 

ud for at skabe mere variation og skjul til større fisk. 

 

Station 850-1697 

Vandløbet løber her med et fald på ca. 1 ‰. Bunden er ensartet og beliggende på, eller under, 

regulativmæssig bundkote. Der afgraves 20 cm vandløbsbund på hele strækket og udlægges et 20 cm gruslag 

jævnfør DTU’s ”vejledning til udlægning af gydebanker til laksefisk i vandløb under tre meter i bredden”. 

Gruslaget lægges ujævnt for at opnå den størst mulige varians.  

 

Der udlægges desuden større sten, ø>20 cm, som skal fungere som punktvise strømkoncentratorer i et interval 

på 20m. I praksis betyder dette, at vandløbet indsnævres punktvis hver ca. 20. m til regulativmæssig 

bundbredde på 1,2 m frem til station 1200 of efterfølgende 1,3 m.  

 

Der projekteres en afgravning af 375 m3 vandløbsbund og en udlægning af 375 m3 grus. Der skal lægges 

omkring 2000 håndsten og 120 større sten. Projektstrækket kan ses på figur 8.  
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Figur 8: oversigt over de to projektstræk. Grøn linje indikerer udlæg af groft materiale og blå linje indikerer udskiftning 
af bundmateriale. 

 

 
Substratsammensætning 
Substratsammensætningen følger DTU’s ”vejledning til udlægning af gydebanker til laksefisk i vandløb under 

tre meter i bredden”; 85% nøddesten (16-32mm), 15% singles (33-64mm) og med to håndsten (10-20 cm) pr. 

1m2 gydebanke. 

 

Overskydende jord 

De 375 m2 overskydende jord fordeles ud på de omkringliggende marker efter aftale med lodsejer.  

 

Adgangsveje 
Vejle Å tilgås fra sydsiden via Allingkærvej (figur 9). Hele projektstrækket kan tilgås herfra.  
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Figur 9: Blå pil angiver adgangsvejen ned til projektområdet. 

 

Afværgeforanstaltninger og tekniske anlæg 
Der er ikke brug for afværgeforanstaltninger og der er ingen tekniske anlæg med betydning for projektet i 

området.  

 

 

Arkæologiske forhold  
Hvis der stødes på arkæologiske fund under anlægsarbejdet, skal arbejdet stoppes jævnfør museumslovens 

§ 29 og kulturministeren, eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte museum (Museum Østjylland), 

skal kontaktes straks. 

 

Økonomi 
Der vurderes at anlægsarbejdet vil koste 511.795 DKK, hvilket er under referenceværdien X 1,5 på 614.933 

DKK. Projektet vurderes derfor at være omkostningseffektivt.  

 

Myndighedsbehandling 
De forslåede tiltag skal have tilladelse efter vandløbsloven, da ændringerne kategoriseres som en 

restaurering. Vandløbsmyndigheden er Norddjurs Kommune. Selve vandløbet er beskyttet efter 

Naturbeskyttelseslovens § 3 og derfor kræves der en dispensation fra denne.  

Derudover er restaurering af vandløb omfattet af reglerne om VVM og projektet skal screenes i henhold til 

Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).   
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Konsekvensvurdering 
Fysiske forhold 
Der vurderes at en udskiftning af bunden vil resultere i forbedrede fysiske forhold i Vejle Å. Øverst på 

projektstrækket, hvor faldet er godt, suppleres der med gydegrus og større og mindre skjulesten. Dette vil 

skabe variation i strømforholdene og med tiden resulterer i lokale områder med forskellige strøm- og 

dybdeforhold.  

 

Nedstrøms dette stræk hvor faldet er på ca. 1 ‰, vil en udskiftning af bunden ligeledes gavne de fysiske 

forhold. Ved at udlægge gruset ujævnt vil der skabes forskellige dybde- og strømforhold på dette stræk. Der 

lægges sten ud i forskellige størrelser, der vil forøge denne effekt. Ved at successivt at indsnævre vandløbet 

med større sten, vil der desuden skabes et vandløb med en bedre selvrensende effekt. 

 

Afvandingsmæssige- og regulativforhold 
De afvandingsmæssige forhold forringes ikke i forhold til den vandføringsevne, der beskrevet i regulativet. 

Fra station 724-735 ligger den eksisterende vandløbsbund fortsat under regulativmæssig bund. Fra station 

735-754 hvor der udlægges 10-20 cm grus vil bunden fortsat ligge 10-15 cm under regulativmæssig bundkote.  

 

Fra station 850-1697 er tale om en 1:1 udskiftning af bunden samt punktvise indsnævringer af profilet. 

Regulativ bundbredden er på dette stræk 1,2-1,3 m hvor den eksisterende vandløbsbund er 1,5-2,5 m. Disse 

tiltag forringer ikke afvandingen i forhold til den vandføringsevne beskrevet i regulativet.   

 

Længdeprofiler af kontrolopmåling, kontrolopmåling med tiltag og regulativ, med tilhørende 

vandspejlsberegninger for en middel- samt høj afstrømningsværdi, kan tilgås i bilag 1 og bilag 2.  

 

Biologiske forhold 

Fisk 

Etablering af projekttiltagene vil have en positiv indflydelse på ørredbestanden. Ørreden vil have forbedrede 

gydemuligheder i vandløbssystemet og ynglen vil have bedre skjulemuligheder. Større fisk får ligeledes flere 

standpladser i skyggen af større sten samt i de dybere huller, der naturligt vil komme ved turbulente 

strømforhold. 

 

Smådyr 

Målsætning om god økologisk for smådyr er allerede opfyldt i vandområdet. De projekterede tiltag vil dog 

alligevel have en positiv indflydelse på bestanden og diversiteten af smådyr. De mange nye sten i vandløbet 

vil give et markant større habitatareal for mange af smådyrene, hvilket vil øge abundansen og deraf øge 

fødeemner for fiskene. De forskellige strøm- og dybdeforhold vil skabe et mere diverst habitat, som vil 

resultere i et mere biodiverst smådyrssamfund. 

 

Makrofyter 

Projekttiltagene kan have en positiv effekt på vandløbets plantesamfund, grundet den forventede større 

diversitet i strøm- og dybdeforhold. Hvorvidt der kan opnås en tilfredsstillende plantediversitet, afhænger 

dog i højere grad af vandløbets dybde under terræn samt en anderledes grødeskæringspraksis.   

 

Beskyttet natur  

Projektet vil ikke have nogen effekt på beskyttet terrestrisk natur, da projektstrækket stort set ikke er i 

forbindelse med naturområder beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Det eneste område, der ligger i 

forbindelse af projektstrækket, er et engareal beliggende på nordsiden af vandløbet kort efter underførslen 

ved Aarhusvej. Projekttiltagene vil dog ikke have effekt på dette areal, da afvandingsforholdene forbliver 

uændrede og vandløbet tilgås fra sydsiden, så der sker heller ikke fysiske skader i form af eventuelle kørespor.  
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Natura 2000 

Projektet vil ikke have nogen effekt på udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 14 eller 

fuglebeskyttelsesområde nr. 15.  

 

Bilag IV-arter  

Etablering af en sund fiskebestand vil give flere fødemener til odderen, og deraf have en potentiel positiv 

effekt på bestanden. 

Konklusion  

Det konkluderes, at vandområde o8792 omkostningseffektivt kan opnå de fastsatte miljømål, ved at 

implementere de udvalgte virkemidler; udlægning af groft materiale og udskiftning af bundmateriale. Dette 

opnås ved at skabe gydemuligheder, skjul og habitat for vandløbets organismer. Projektet vurderes at koste 

511.795 DKK, hvor referenceværdien ganget med halvanden er på 614.933 DKK.   
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Bilag 1  
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Bilag 2  
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