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Indledning 
Morsø Lystfiskerforening har gennem længere tid observeret, at fiskebestanden i Votborg-Tæbring Å er 
meget begrænset trods gode levevilkår.  
Votborg-Tæbring Å er i dag rørlagt de sidste 43 m inden udløbet i Dragstrup Vig og lystfiskerforen-
ingen peger på rørledningen som årsag til den ringe fiskebestand i vandløbssystemet. 
 
Samtidig er den rørlagte strækning udpeget som en rørlægning, der ønskes genåbnet i forbindelse med 
gennemførelsen af den statslige vandplan for oplandet til Limfjorden.  
 
Morsø Kommune har på denne baggrund anmodet Orbicon A/S om at vurdere på konsekvenserne af 
at frilægge det rørlagte udløb. Disse er belyst i notatet: ”Konsekvensvurdering af ændret udløb af 
Votborg-Tæbring Å samt beskrivelse af de fysiske forhold i vandløbssystemet”, juni 2009. Efter ønske 
fra kommunen er notatet blevet tilrettet i en udgave, som kommunen modtog den 12. januar 2010. 
 
Kommunen har efterfølgende bedt Orbicon A/S om at udarbejde en projektbeskrivelse. Denne 
foreligger i notatet: ”Redegørelse for frilægning af Votborg-Tæbring Å’s udløb”, dateret den 27. april 
2011. 
 

 
    Rørudløbet i Dragstrup Vig – set fra vest 
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1. Formål  
Formålet med projektet er at sikre fri passage for fisk og dermed bl.a. fremme den naturlige 
reproduktion af fisk i Votborg-Tæbring Å-system. Formålet er også at sikre, at vandløbet får et åbent 
forløb helt ud til fjorden, som resulterer i en mere naturlig og æstetisk udseende.   
 
Regulering af vandløb er optaget under pkt. 11 f i bilag 2 til VVM-bekendtgørelsen. Dette indebærer, at 
reguleringsprojekter skal screenes for evt. VVM-pligt. 
 
 
2. Eksisterende forhold 
Votborg-Tæbring Å er et offentligt vandløb med udløb i Dragstrup Vig. Ud over Votborg-Tæbring Å 
består vandløbssystemet af følgende private vandløb: Birkemose Bæk, Votborg Bæk, Lillebæk og Tilløb 
til Votborg Å. 
 
Hovedløbet har på den nedre strækning fra st. 1600 til udløbet i fjorden i st. 2167 et gennemsnitligt fald 
på 0,13 %, som falder jo tættere man kommer udløbet. Allerede i st. 1790 ligger den regulativmæssige 
bundkote i vandløbet under kote 0 og det omgivende terræn ligger i kote 1,25 – 1,50 m.  
Votborg-Tæbring Å løber igennem Tæbring By, hvor de lavestliggende bebyggelser ligger i kote 1,5 m. 
Herfra løber det igennem det marine forland, som er mindre end 100 m bredt. Udløbet i fjorden 
mellem st. 2123 og st. 2167 er i dag rørlagt med 2 parallelle Ø 90 cm rør med en længde på i alt 43 m.  
Vandløbet er stuvningspåvirket af Limfjorden. 
 
Den rørlagte del af vandløbet er beliggende på matr.nr. 14, Tæbring By, Tæbring.  
 
    
3. Beskrivelse af projektet 
Det nye vandløbstracé skal starte ca. 1 meter før indløbet til rørledningen i st. 2122 og anlægges øst om 
rørledningen, se figur 1.  
 

                         
         Fig. 1. Tracé for nyt åbent forløb 
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På de første ca. 8 m vil det nye tracé gennembryde den lave strandvold ud mod strandbredden. Herfra 
vil vandløbet krydse ud over strandbredden på en strækning på ca. 10 m.  
 
På strækningen gennem strandvolden og strandbredden fastholdes profilet ved at stensætte brinkerne. 
Årsagen er, at det nye tracé skal anlægges i strandsand, som ville skride sammen ved etablering uden 
stensætning og derved give anledning til afvandingsmæssige problemer opstrøms.  
 
Den sidste strækningen ud over selve forstranden består af en del mindre grusmateriale, jf. neden-
stående foto 
 

      
            Forstranden ud for Tæbring 
 
Denne strækning bliver dagligt oversvømmet i længere eller kortere perioder. Vandløbet overlades i 
princippet til sig selv og udløbet vil derfor mere få karakter af en rende gennem forstranden end et 
egentligt vandløbsprofil. 
 
Det nye tracé anlægges med den nuværende regulativmæssig bundbredde på 1,4 m og siderne anlægges 
med et anlæg på 1,0. Til de stensatte brinker anvendes sten med en diameter på ca. 15 – 30 cm. For at 
undgå bortskylning mellem stenene lægges der først en fiberdug med et tyndt lag småsten (ca. 40 – 80 
mm) inden placering af stensætningen. 
 
Det nye tracé vil fortrinsvis blive etableret på matr.nr. 25 f, Tæbring By, Tæbring. 
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De 2 eksisterende rør vil blive afblændet, men bibeholdt, så de kan tages i brug igen, hvis der skulle vise 
sig uventede negative konsekvenser af omlægningen. 
 
4. Screening 
 
4.1 De fysiske forhold. 
Bundforholdene i Limfjorden ud for det nye udløb består af en sandbund belagt med sten. Som det 
fremgår af fig. 1 er der aflejret sand på begge sider af rørudløbet. Ved gennemgang af tidligere luftfotos 
(tilbage fra 1995) er mængden af sandaflejringer af varierende udstrækning og der er ikke et entydigt 
billede af, hvor der er flest aflejringer og derved heller ikke et entydigt billede af strømforholdene 
omkring rørudløbet.  
 
Votborg-Tæbring Å er reguleret i hele sit forløb og generelt præget af sandvandring. Der er stedvis 
store sandaflejringer på den nedre strækning – antageligt på grund af vandløbets ”overbredde”.  
Orbicon vurdere, at den sandtransport der er langs kysten ikke giver anledning til sandaflejringer i eller 
ud for udløbet af Votborg-Tæbring Å. 
 
Efter en besigtigelse og vurdering af terræn- og strømforhold anbefaler Orbicon at anlægge det nye 
udløb øst om rørlægningen, da der umiddelbart forventes at være mindst materialeaflejring på denne 
side. 
 
Det nye vandløb anlægges som et svagt ca. 25 m langt S-formet tracé og bliver ca. 20 m kortere end den 
nuværende rørledning. Da udløbskoten i fjorden ønskes fastholdt stiger faldet på strækningen fra 0,13 
% til 0,19 %.  
Orbicon har vurderet, at dette vil gør det muligt at etablere vandløbet med en mindre bredde end den 
nuværende regulativmæssige bredde på 1,4 m uden at forringe vandføringsevnen. En mindre vandløbs-
bredde vil samtidig skabe en højere vandhastighed, der kan forbedre muligheden for friholdelse af 
strækningen mod sandaflejringer.  
Den nedre strækning af vandløbet er desuden stærkt reguleret og bør ifølge Orbicons vurdering 
indsnævres i bredden. I forbindelse med skitseprojekteringen har Orbicon foreslået, at det nye tracé 
indsnævres til 1,1 m. 
 
Da strækningen er stuvningspåvirket fra fjorden har kommunen imidlertid vurderet, at det vil være mest 
sikkert indtil videre at fastholde det nuværende profil. Kommunen er dog indstillet på at udlægge større 
grupper af sten i det nye profil, hvis det vurderes at kunne ske uden konsekvenser for afstrømningen. 
Herved vil der i perioder med lave vandføringer kunne skabes en større vandhastighed og turbulens i 
vandløbet samt læ- og skjulesteder for fisk.  
 
Det er kommunens vurdering, at en frilægning af udløbsstrækningen vil skabe en bedre dynamik i 
vandløbet og at det nye vandløbstracé vil få langt bedre fysiske forhold end den nuværende rørledning, 
som afblændes. Da rørudløbet forbliver på stedet sker der ingen ændringer i materialetransporten 
langs kysten,  
 
4.2. Afstrømning og afvanding 
Det har for kommunen været en afgørende forudsætning for projektets gennemførelse at de nuværende 
afstrømnings- af afvandingsmæssige forhold igennem Tæbring By ikke forringes.  
 
Orbicon har i sin konsekvensvurdering fra juni 2009 konkluderet, at de afvandingsmæssige egenskaber 
for den nedre del af Votborg-Tæbring å er næsten udelukkende styret af vandstanden i Limfjorden. 
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Vandløbets nuværende (og kommende) bundkote i udløbet i fjorden er i kote -50 cm og middelvand-
standen er ca. i kote 20 cm. Med en ”middel vanddybde” på ca. 70 cm i udløbet er det således fjordens 
vandstandsvariationer, der er styrende for vandløbets vandstand på den nederste strækning.  
 
Vandløbets dimensioner får især betydning, når vandstanden er lav i fjorden. Her skal vandløbet kunne 
”tømme sig selv” og med de foreslåede dimensioner har det nye åbne forløb en vandføring der er ligeså 
god som rørlægningen. 
 
På denne baggrund har Orbicon konkluderet, at afstrømningen fra oplandet ikke ændres. 
 
4.3 Vandkvalitet og biologisk kvalitet 
Votborg-Tæbring Å er klassificeret som et B2- vandløb for de yderste 470 m. Målsætningen på stræk-
ningen er opfyldt og den fysiske tilstand acceptabel. Resten af vandløbet er målsat som B1-vandløb. 
 
Af Udsætningsplan 9-2010 for Salling, Mors, Thyholm og tilløb til sydvestlige del af Limfjorden frem-
går det, at der generelt er udmærkede fysiske forhold i Votborg Å. Skjul for ørred findes fortrinsvis i 
vegetation og ved underskårne brinker. Der er atter konstateret en naturlig ørredbestand i vandløbet.  
Orbicon har i forbindelse med deres gennemgang af vandløbssystemet registreret 3 gydebanker i 
hovedvandløbet. De to blev registreret på strækningen mellem Mikkelsbakke (st.1364) og Præstegårds-
vej (st.1903). 
 
Alle de mest almindelige vandplanter er fundet i vandløbssystemet; men på grund af saltvandspåvirk-
ningen fra fjorden er der stort set kun tagrør på den nederste strækning inden rørudløbet.  
 
I forbindelse med vedtagelsen af et tillægsregulativ for Votborg-Tæbring Å i 2008 blev det besluttet at 
ophøre med grødeskæringen på strækningen indtil Mikkelsbakke (st.0-1364). På grund af stuvnings-
påvirkningen fra Limfjorden er det besluttet at fortsætte med den manuelle grødeskæring på resten af 
strækningen, indtil kommunen har en større viden om grødevækstens betydning for vandstanden i 
vandløbet. 
 
Ud over at få et åbent forløb vil der blive skabt en mere naturlig vandløbsstrækning med lidt mere fald 
og turbulens. Der vil næppe indfinde sig andre planter end tagrør; men – alt andet lige – vil man få en 
forbedret vandkvalitet og biologisk kvalitet på strækningen. Om end den vil være beskeden på grund af 
strækningens begrænsede længde. 
  
4.4 Beskyttede naturtyper og bilag IV-arter 
Votborg-Tæbring Å er i sin helhed udpeget som et beskyttet vandløb efter naturbeskyttelseslovens § 3.  
Det nuværende rørudløb har ingen biologisk interesse og etableringen af et nyt åbent forløb har en klar 
naturforbedrende funktion. 
 
Åbningen af rørudløbet og de forbedrede fysiske forhold på strækningen vil utvivlsomt have en positiv 
effekt på Odderen. Herudover har kommunen ikke kendskab til andre bilag IV-arter, som vil kunne 
blive påvirket af projektet. 
 
4.5 Passageproblemer for fauna  
Det er Orbicons vurdering, at den rørlagte strækning på nuværende tidspunkt ikke forhindrer opgang af 
laksefisk.  
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Årsagen til den reducerede fiskebestand i vandløbssystemet vurderes derimod at være betinget i 
følgende forhold: 

• Opgravning af vandløbsbund og vandløbsbrinker på flere strækninger. 
• Sandtransport og sandaflejringer der ødelægger gydebanker og forringer levevilkårene. 
• For bredt vandløbsprofil. 
• Organisk forurening. 
• Okkerforurening. 
• Faunaspærringer længere op i vandløbssystemet. 

 
Det er kommunens opfattelse, at selv om rørlægningen ikke vurderes at medføre passageproblemer for 
fisk vil en frilægning af vandløbet dog sikre, at de fysiske forhold ikke er nogen begrænsning for opgang 
af fisk m.v. 
 
4.6 Landskabsæstetik/ autencitet 
Det er kommunens vurdering, at en frilægning af udløbsstrækningen vil give en bedre æstetisk 
fremtoning – om end det er nødvendigt at stensikre brinkerne ned over strandbredden. 
   
Derimod vil autenciteten være uændret, da der fortsat vil være tale om et kunstigt forløb. 
 
4.7 Kulturhistorien 
Som det vil fremgå af udsnit af målebordsbladet fra 1800-tallet har åen haft sit oprindelige udløb i 
fjorden, hvor den i dag er rørlagt. 
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               Udsnit af målebordsblad 1842-1899  
 
Set ud fra en kulturhistorisk betragtning vil projektet ikke genskabe det oprindelige åbne forløb af 
vandløbet. 
Løsningen med at etablere et nyt åbent tracé øst for rørudløbet er valgt for at kunne opretholde 
muligheden for at føre vandløbet tilbage til rørudløbet, hvis der skulle opstå helt utilsigtede 
påvirkninger af især de bagvedliggende beboelser. 
 
Efter kommunens opfattelse er der tale om en meget beskeden påvirkning af de kulturhistoriske 
interesser i området. 
      
4.8 Friluftsliv 
Det nye tracé skal forløbe ud igennem strandbredden, hvor der ifølge naturbeskyttelseslovens regler er 
adgang til fods for almenheden. Da strandbredden desuden ligger ”bynært” i f. t. Tæbring ønsker 
kommunen at sikre, at offentligheden fortsat kan gå på langs af strandbredden ud for byen. 
 
Kommunen agter derfor at etablere en mindre spang over vandløbet umiddelbart nedenfor 
strandvolden. 
 
4.9 Økonomi 
Projektet forventes at ville koste ca. 55.000 kr. og udføres uden udgift for de berørte grundejere. 
 
Vedligeholdelsen af det nye tracé vil indgå i de sædvanlige arbejder, som er fastlagt for resten af 
vandløbet i Regulativ for Votborg-Tæbring Å  
 
 
5. Sammenfatning og konklusion 
Det har for kommunen været en afgørende forudsætning for projektets gennemførelse at de nuværende 
afstrømnings- af afvandingsmæssige forhold igennem Tæbring By ikke forringes.  
På baggrund af Orbicon’s konsekvensvurdering af juni 2009 vurderer kommunen, at etableringen af det 
nye vandløbstracé ikke vil have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige forhold.  
 
Kommunen vurderer desuden, at etableringen af det nye tracé vil medføre betydelige miljømæssige 
fordele både for den konkrete vandløbsstrækning – som i dag er rørlagt - og for det opstrøms liggende 
vandløbssystem og at reguleringen har en naturforbedrende funktion. 
 
På denne baggrund har kommunen besluttet at fravige bestemmelserne i §§ 14-16 i bekendtgørelse nr. 
1436 af 11.december 2007 om vandløbsregulering og restaureringen i forbindelse med reguleringen af 
vandløbet. 
 
Kommunen har desuden vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig virkning på miljøet og at 
etableringen af det nye vandløbstracé ikke kræver udarbejdelse af en forudgående VVM-redegørelse.  
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