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Indledning 
AquaPri A/S har i 2008 fået miljøgodkendelse til at ombygge Rakkeby Dambrug til et tilnærmet model-
dambrug. Rakkeby Dambrug ligger ved Spang Å, som er et offentligt vandløb fra vejbroen ved Sønder-
møllevej til udløbet i Karby Vig i Limfjorden. Den nederste del af vandløbet ligger inden for Natura 
2000-område nr.42 Mågerodde og Karby Odde. 
 
Dambruget er oprettet i henhold til Landvæsenskommissionskendelse af 8. oktober 1964. Ifølge kend-
elsen har dambruget ret til at indtage hele vandføringen fra Spang Å via et indløbsbygværk, som er ind-
bygget i et stemmeværk i st. 175 umiddelbart opstrøms dambruget. Stemmeværket er registeret som en 
total spærring for fisk og vandløbsinsekter i Viborg Amts miljørapporter og i udkast til vandplan for 
oplandet til Limfjorden. 
 
I forbindelse med ombygningen af dambruget er vandindtaget flyttet, så det ligger umiddelbart før 
dambrugets udløb i st. 435 og der er ikke længere brug for stemmeværket. 
 

 
            Nyt vandindtag/ udløbsbygværk 
 
Stemmeværket er i 2009 blevet ombygget til et stryg; men Morsø Kommune har efter aftale med Aqua-
Pri A/S tilbudt at etablere et egentligt omløbstryg.  
 
 
1. Formål  

Formålet med projektet er at sikre fri passage for fisk og vandløbsinsekter og dermed bl.a. fremme den 
naturlige reproduktion af fisk i Spang Å og det opstrøms liggende vandløb: Søndermølle Bæk.  
Formålet er også at sikre, at det nye tracé får et forløb, som resulterer i en mere naturlig og reduceret 
erosion af brinkerne.   
 
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. 
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2. Eksisterende forhold 
Det nuværende vandløbstracé er både før og efter stemmeværket meget reguleret. Vandløbet har 2 stk. 
90 graders sving, som ved normal vandføring kan give problemer i tilknytning til brinkerne, da 
vandløbet hurtigt kan erodere disse og forårsage brinkudskridninger. Strækningen opstrøms stemme-
værket er desuden stuvningspåvirket. 
 
Selve stemmeværket har ifølge regulativet et fald på 84 cm. Det er blevet ombygget til et kort stryg i 
2009; men da faldet er stort med deraf følgende høj vandføringshastighed vurderes ombygningen ikke 
at være optimal som fri passage for fisk og insekter.  
 

 
      Ombygget stemmeværk 
 

 
3. Beskrivelse af projektet 

Stryget anlægges med et tilnærmet dobbeltprofil med anlæg 1:1.  Profilen vil kunne sikre en strømrende, 
der kan føre større vandmængder i perioder med kraftig vandføring samt sikre forskellige vandhastig-
heder til gavn for fisk og insekter i perioder med lav vandhastighed. 
Specielt i strygets sving/strømsider, pakkes disse med større sten for at forhindre erosion af brinkerne. 
 
Den samlede højdeforskel udgør 101 cm, hvoraf stemmeværkets andel er 84 cm. Dette vil medføre et 
gennemsnitligt fald på 1,6 %. Endelig udlægges 4-5 gydebanker samt større sten i brinkerne i stryget og 
det gamle forløb fyldes op med det opgravede materiale fra omløbsstryget.  
 
Stryget ønskes anlagt inden fiskene begynder deres vandring op i vandløbet til efteråret. 
 
 

 
 

 
 



Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug 

 

Juni  2011 

Morsø Kommune 

 

5 

5 

4. Screening 
 
4.1 De fysiske forhold. 
Omløbsstryget anlægges som et nyt ca. 63 m langt S-formet vandløbstracé på strækningen mellem st. 
130 og st. 202, se vedlagte bilag i 1:400.  
Det nye stryg bliver således ca. 10 m kortere end den eksisterende strækning. Den regulativmæssige 
bundbredde på 80 cm fastholdes. 
 
Stryget anlægges desuden som et tilnærmet dobbeltprofil med anlæg 1:1.  Profilen vil kunne sikre en 
strømrende, der kan føre større vandmængder i perioder med kraftig vandføring samt sikre forskellige 
vanddybder til gavn for fisk og insekter i perioder med lav vandhastighed. 
Specielt i strygets sving/strømsider, pakkes disse med større sten for at forhindre erosion af brinkerne. 
Der udlægges 4-5 gydebanker samt større sten i brinkerne i stryget og det gamle forløb fyldes op med 
det opgravede materiale fra omløbsstryget. 
 
Det er kommunens vurdering, at det nye omløbsstryg vil få langt bedre fysiske forhold end den nuvær-
ende vandløbstrækning forbi stemmeværket, som nedlægges. 
 
4.2. Afstrømning og afvanding 
I forbindelse med fjernelsen af stemmeværket vil den nuværende stuvningspåvirkning på den opstrøms 
liggende strækning på 170 m op til Søndermøllevej forsvinde. Derved skabes mere naturlige 
afstrømningsforhold på denne strækning.   
Afstrømningen over det ombyggede stemmeværk sker som en strygende vandbevægelse, som kun 
tillader passage for ganske få fiskearter. Ved anlæggelse af et omløbsstryg fordeles faldet over en 
længere strækningen og der opnås en mere naturlig afstrømning.  
 
Fjernelsen af stuvningspåvirkningen på strækningen ovenfor stemmeværket vil medføre en sænkning af 
vandspejlet og dermed forbedrede afvandingsforhold for de tilgrænsende arealer. 
 
4.3 Vandkvalitet og biologisk kvalitet 
Spang Å er i den øvre og midterste del målsat, som B1-vandløb (gyde- og opvækstvand for laksefisk). 
Spang Å har på den øvre strækning et godt fald over et overvejende gruset-stenet bund. Det er derfor 
et potentielt fint gydevandløb for ørreder. Målsætningen opstrøms stemmeværket er ”biologisk” 
opfyldt (DVFI 5), hvorimod målsætningen nedstrøms ikke er opfyldt (DVFI 4). Sandsynligvis pga. 
påvirkning fra dambruget og spildevand fra Rakkeby. 
 
Ved saneringen af stemmeværket fjernes stuvningspåvirkningen på en næsten 170 m lang strækning. De 
to regulerede strækninger opstrøms og nedstrøms stemmeværket med begrænset fald erstattes af et nyt 
slynget vandløbsprofil med strømmende vandbevægelse suppleret med strøm-koncentratorer i form af 
større sten og grusbunker. Samlet set vil der blive skabt meget mere turbulens i vandet og jo mere 
turbulens der er, jo bedre er iltforholdene og dermed vandkvaliteten. 
 
Vandløbet er stærkt reguleret på strækningen forbi dambruget. Alt andet lige vil et nyt omløbsstryg 
indeholde langt mere biologisk variation med skjulesteder for fisk og en mere stabil vegetation langs 
brinkerne.  
I forbindelse med vedtagelsen af et tillægsregulativ for Spang Å i 2008 blev det besluttet at ophøre med 
grødeskæringen neden for stemmeværket. Med fjernelsen af stemmeværket vil der mulighed for også at 
ophøre med grødeskæringen på resten af den offentlige vandløbsstrækning. 
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4.4 Beskyttede naturtyper og bilag IV-arter 
Spang Å er i sin helhed udpeget som et beskyttet vandløb efter naturbeskyttelseslovens § 3.  
Den nuværende vandløbsstrækning forbi stemmeværket har mindre biologisk interesse og etableringen 
af omløbsstryget har en klar naturforbedrende funktion. 
 
Ifølge oplysninger fra dambrugsbestyreren findes der oddere i Spang Å-systemet. Saneringen af 
stemmeværket samt de forbedrede fysiske forhold i omløbsstryget 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  
Af Udsætningsplan 9-2010 for Salling, Mors, Thyholm og tilløb til sydvestlige del af Limfjorden 
fremgår det, at der findes en fin bestand af både yngel og ældre ørred opstrøms Rakkeby Dambrug. 
Bestanden betegnes som isoleret p.g.a. det impassable stemmeværk ved dambruget.  
For at kompensere for passageproblemerne forbi stemmeværket har dambruget indtil nu haft en 
pligtudsætning af ørred både opstrøms og nedstrøms stemmeværket. 
 
De egentlige vandrefisk, der vandrer mellem fersk- og saltvand (ål, laks, havørred, m.fl.) skal ændre 
stofskiftet fuldstændig, når de skifter miljø fra ferskvand til saltvand eller omvendt. Det kan særligt give 
problemer for de ungfisk af laks og havørred (såkaldte smolt), der er på nedstrøms vandring fra vand-
løbene til opvækstområderne i havet. Smoltene kan kun tåle saltvand i en kort periode omkring van- 
dringen og mister denne evne, hvis de ikke når havet i løbet af ganske få uger. Derfor tåler de ikke 
nævneværdige forsinkelser undervejs f.eks. hvis smoltene ikke kan finde forbi opstemningsanlæg. 
Den ideelle op- og nedstrøms fiskepassage for laks og ørred (samt andre fiskearter) er et stryg eller  
omløb med gruset/stenet bund, som kan rumme det meste af åens vandføring. Herved vil fiskene 
naturligt søge hen til passagen på deres op- og nedstrøms vandringer og gennemsvømme den, hvis 
den i øvrigt er konstrueret, placeret og passet hensigtsmæssigt. Fisk og smådyr passerer bedst, hvis et 
stryg ikke hælder mere end 10-20 cm pr. 10 m vandløb (10-20 ‰ hældning). 
 
Selv om stemmeværket er blevet ændret til et kort stryg, så vurderer kommunen, at afstrømningen over 
det ombyggede stemmeværk sker som en strygende vandbevægelse, der kun tillader passage for ganske 
få fiskearter.  
Ved anlæggelse af omløbsstryget fordeles den samlede højdeforskel på 101 cm over en strækning på 63 
m. Dette vil medføre et gennemsnitligt fald på 16 ‰. Derved opnås en mere naturlig afstrømning, som 
gerne skulle eliminere passageproblemerne for faunaen i vandløbet. 
 
4.6 Landskabsæstetik/ autencitet 
I forbindelse med dambrugets anlæggelse i 60’erne blev Spang Å reguleret på strækningen forbi 
stemmeværket. 
 
I forbindelse med anlæggelsen af omløbsstryget ændres det nuværende ”knækkede” forløb til et mere 
naturligt S-formet forløb, som vurderes at ville få en mere æstetisk fremtoning. 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 der formentlig været følgende 
mølleanlæg i området: Hovmølle, Nørremølle og Søndermølle. Ingen af disse mølleopstemninger findes 
længere. Det nuværende stemmeværk er etableret i forbindelse med dambrugets anlæggelse i 1960’erne 
og vurderes at være uden kulturhistorisk interesse. 
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                          Udsnit af målebordsblad 1842-1899
      
4.8 Friluftsliv 
Kommunen vurderer, at der ikke er friluftsinteresser knyttet til den pågældende vandløbsstrækning. 
 
4.9 Økonomi 
Projektet forventes at ville koste ca. 35.000 kr. og udføres uden udgift for de berørte grundejere. 
Morsø Lystfiskerforening har tilbudt, at udlægge gydegrus i omløbsstryget med maskinel assistance fra 
kommunen. 
Vedligeholdelsen af omløbsstryget vil indgå i de sædvanlige arbejder, som er fastlagt for den eksister-
ende strækning forbi dambruget i Regulativ for Spang Å.  
 

 
5. Sammenfatning og konklusion 

Kommunen vurderer, at etableringen af omløbsstryget ikke vil have væsentlig indflydelse på vandløbets 
afstrømningsmæssige forhold. Kommunen har desuden vurderet, at den nuværende vandløbsstrækning 
har mindre biologisk interesse.  
 
Kommunen vurderer derimod, at etableringen af omløbsstryget vil medføre betydelige miljømæssige 
fordele både for den konkrete vandløbsstrækning 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 omløbsstryget ikke kræver udarbejdelse af en forudgående VVM-redegørelse. 
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    Bilag: Nyt omløbsstryg - længdeprofil 1:400 


