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Forord
Dette regulativ er retsgrundlaget for administrationen af amtsvandløbet Kåtbæk.
Det indeholder bestemmelser om vandløbets fysiske udseende, vedligeholdelse,
samt amtets og lodsejernes forpligtelser og rettigheder ved vandløbet, og er derfor
af stor betydning for såvel de afvandingsmæssige forhold som miljøet i og ved
vandløbet.
Som bilag til regulativet er lavet en redegørelse, der nærmere beskriver baggrunden
for og konsekvenserne af regulativet for Kåtbæk.
I foråret 2006 er regulativet ajourført og opdateret med hensyn til godkendelser
efter vandløbsloven samt ændringer i lov- og plangrundlaget.

Århus Amt
Natur og Miljø
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
Tlf.: 89 44 66 66
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1.

GRUNDLAG FOR REGULATIVET.
Kåtbæk er optaget som amtsvandløb i Århus Amt.
Regulativet er udarbejdet med udgangspunkt i de faktiske fysiske forhold og på
baggrund af lovbekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992 om vandløb
(vandløbsloven) samt Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985
om klassifikation og registrering af vandløb og om regulativer for offentlige
vandløb. Regulativet er endvidere udarbejdet i overensstemmelse med Århus
Amts recipientkvalitetsplan 1993.
Regulativet erstatter det tidligere regulativ for strækningen fra øverste ende til og
med Kåtrup Bro af 30. december 1952 og det tidligere regulativ for strækningen
fra Kåtrup Bro til udløb i Skals Å af 23. marts 1957.
Siden regulativets vedtagelse i april 1996 er der godkendt følgende ændringer:
-Purhus Dambrug er nedlagt og stemmeværket fjernet i 2000
- Nedklassificering af st. 0 - 3.625 fra 2005
-Bestemmelser om reduceret vedligeholdelse fra 2005
-Ændrede bestemmelser om ekstraordinær vedligeholdelse fra 2005
Vandløbsloven er flere gange -og sidst i 2004- blevet ændret, og Regionplanen
samt recipientkvalitetsplanen (nu Vandkvalitetsplanen) er ligeledes blevet
revideret i 2001 og i 2005. De nugældende regler er nærmere omtalt i bilag 1,
redegørelsesdelen.
Regulativet er derfor i 2006 opdateret i overensstemmelse med ændringerne i
lovgrundlaget, plangrundlaget samt de konkret godkendte projekter og
bestemmelser.

2.

BESKRIVELSE AF VANDLØBET.
Regulativet for amtsvandløbet Kåtbæk omfatter en samlet strækning på 7.691
m.
Amtsvandløbet Kåtbæk begynder ved udløbet af Kåtrup Bro (Kåtrupvej) og løber
herfra i sydvestlig retning til udløb i Skals Å.
Vandløbet forløber alene i Purhus Kommune.
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3.

VANDLØBETS AFMÆRKNING, MÅLSÆTNING OG DIMENSIONER.
3.1.

Afmærkning og stationering.
Kåtbæk er stationeret fra amtsvandløbets begyndelsespunkt (st. 3.625).
Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i meter.
Kåtbæks begyndelsespunkt ved udløb af Kåtrup Bro har UTMkoordinaterne:
UTM 32
N 62 69 049
E 5 57 434
Kåtbæks endepunkt ved udløb i Skals Å har UTM-koordinaterne:
UTM 32
N 62 66 060
E 5 52 640
Vandløbets skikkelse, det tilstødende terræn, bygværker ved og i
vandløbet samt nødvendige kontrolafmærkninger er opmålt og samtlige
koter er henført til Dansk Normal Nul (DNN), idet følgende GI-fikspunkter
er anvendt:

GI-fikspunkt
punkt nr.

Beliggenhed

Kote
DNN

89-03-9003
89-01-9007
89-02-9018
89-01-9015
St. 10702

Gassum Kirke
Kåtrup Bro
Landevej 505,
stuehus
Asferg Kirke
DSB bolt

49,35
33,56
34,08
47,44
12,52

Langs vandløbets venstre side i nedstrøms retning er der anbragt kontrolpæle.
Pælene har numre, som svarer ca. til deres stationering i hele hundrede meter.
Nummer, stationering og koter er angivet i nedenstående skema.

6

Pæl nr.

Stationering
m

39
44
48
51
54
56
58,5
60
63
65
70
75
80
85

95
110

3.2.

Top af pæl
kote i m

3900
4400
4819
5118
5416
5579
5852
6040
6315
6492
6600
7000
7500
8000
8434
8500
9020

32,83
31,14
30,20
30,19
29,33
29,33
28,47
28,79
28,16
26,62

9500
9630
11000
11316

13,15

Bemærkninger

Ejstrup Mølle Bro
23,72
21,21
18,59
Gl.landevejsbro
16,45
Gl. Purhus Dambrug

Ørrild Bro
10,82
Skals Å

Målsætning.
Med baggrund i vandkvalitetsplanens målsætninger, er vandløbet delt op i
delstrækninger, jfr. følgende skema:

Strækning

Stationering
m

Målsætning i recipientkvalitetsplanen

1

3625 - 6600
(Kåtrup Bro-Ejstrup Mølle Bro)

Gyde- og yngelopvækstområde for laksefisk (B1)

2

6600 - 9020
(Ejstrup Mølle Bro - Gl. opstemning)

Gyde- og yngelopvækstområde for laksefisk (B1)

3

9020 - 11316
(Gl. opstemning - Skals Å)

Laksefiskevand
(B2)
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3.3.

Dimensioner.
Vandløbets dimensioner er fastsat ud fra de faktiske fysiske forhold i vandløbet.
Ved fastlæggelsen er der samtidig påset, at vandføringsevnen generelt ikke forringes i
forhold til de fastsatte vandløbsdimensioner i regulativerne fra 1952 og 1957.
Dimensionerne er fastlagt som de teoretiske dimensioner, der som minimum er nødvendige for afledningen af medianmaksimumsafstrømningen.
Vedligeholdelsen sker med henblik på at sikre den vandføringsevne og det tilhørende
vandspejl (regulativvandspejlet), der svarer til den teoretiske dimensionsbeskrivelse.
Dimensionerne er udtrykt ved en strømrendebredde.

Strækning
nr.

1

Station
nr.

Strækningslængde
m

3625
1,4

6600

Ejstrup Mølle Bro

6600

Ejstrup Mølle Bro
2420

0,8

9020
3

Lokalitet

Udløb fra Kåtrup Bro
2982

2

Strømrendebredde
m

Tidligere stemmeværk

9020

Tidligere stemmeværk
342

1,2

9362

Tidligere udløb dambrug

9362

Tidligere udløb dambrug
1954

11316

1,7
Skals Å

I bilag 1 - redegørelse for regulativet - er der i afsnit 3 yderligere oplysninger om
forudsætningerne for vandløbets dimensioner m.v.
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4.
4.1.

BYGVÆRKER.
Broer.
Over vandløbet fører følgende broer og overkørsler:
Beliggenhed
Station (m)

Beskrivelse

Vandslug
m

Ejerforhold

3960

Gangbro af
el-master

Vandløbets
profil

Privat

4060 4065

Markvejsbro
Betonbro

4782 4786

Markvejsbro
Bro af stålplader

Vandløbets
profil

Privat

5572 5578

Vejbro
Betonrør

Ø 200

Privat

5686 5689

Kreaturbro
Bro af stålplader

Vandløbets
profil

Privat

6600 6608

Ejstrup Mølle Bro
Betonbro

6850 6852

Gangbro
Plankebro

7746 7842

Motorvejsbro
Tunnelbro

7917 7921

Markvejsbro
Bro af stålplader

8204 8244

Bro for ldv. 505
Betonbro

8370 8372

Gangbro
Plankebro

8434 8444

Gl. Landevejsbro
Granitbro

8456 8458

Gangbro
Træbro

Vandløbets
profil

Privat

9035-

Bro til dambruget

Vandløbets

Privat

2,8

3,5

Vandløbets
profil
Ø 700

Vandløbets
profil

Privat

Purhus Kommune

Privat

Vejdirektoratet

Privat

Århus Amt
3,0

Vandløbets
profil
7,6

Privat

Purhus Kommune
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4.2.

9037

Stålplader på
sveller

9630 9635

Ørrild Bro
Betonbro

profil

2,0 2,5

Purhus Kommune

10012 10016

Markvejsbro
Betonbro

Vandløbets
profil

Privat

10362 10365

Markvejsbro
Plankebro

Vandløbets
profil

Privat

10412 10415

Markvejsbro
Plankebro

Vandløbets
profil

Privat

10662 10666

Vejbro
Betonbro

2,0 3,0

Privat

10702 10712

Jernbanebro

3,7

DSB

10718 10723

Vejbro
Plankebro

Lysvidde
6,0

DSB

Andre bygværker.
Stryg
St. 4106
Stryget, som begynder ved en gammel træspunsvæg, er ca. 22 m langt og består af sten
og grus.
St. 4790
Stryget, som begynder ved den øverste af to betonspunsvægge, er ca. 24 m langt og
består af sten og grus.
St. 5845
Stryget, som begynder ved en betonspunsvæg, er ca. 15 m langt og består af sten og
grus.
Purhus Dambrug
I 2000 opkøbte Århus Amt opstemningsretten og nedlagde dambruget. I forbindelse med
genopretningen af dambrugsarealet blev stemmeværket nedlagt.
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5.

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER.
Vandløbet administreres af Århus Amt.

5.1.

Vandløbet vedligeholdes i overensstemmelse med de fastsatte strømrendebredder
i afsnit 3.

5.2.

Vandløbets vedligeholdelse påhviler Århus Amt.
Med hensyn til de fastlagte vedligeholdelsesprincipper og metoder for vandløbet
henvises til afsnit 7.

5.3.

Stryg og skråningssikringer, der er udført af hensyn til vandløbet, vedligeholdes af amtet.
Vedligeholdelsen af øvrige bygværker - broer, overkørsler og udløbsbygværker m.v. påhviler de respektive ejere eller brugere.
Ejerne eller brugerne har pligt til at optage den slam, grøde m.v., der samler sig ved
bygværkerne, jfr. vandløbslovens § 27, stk. 4.
Mindre bygværker i vandløbet kan af vandløbsmyndigheden ændres uden videre
foranstaltning eller godkendelse, forudsat at afledningsevnen ikke ændres.

5.4.

Træer og buske langs vandløbet skal så vidt muligt bevares af hensyn til deres grødebegrænsende virkning. Under henvisning til bestemmelserne i afsnit 6 pkt. 1 og 2 må
beplantning indenfor en afstand af 2 m fra vandløbets øverste kant ikke fjernes uden
amtets tilladelse.
Amtet kan, efter aftale med lodsejerne, foretage supplerende beplantning langs vandløbet
for at begrænse grødevæksten.

5.5.

Med hensyn til ombygning eller anbringelse af broer og bygværker henvises til vandløbslovens kapitel 10, jfr. iøvrigt regulativets afsnit 6, pkt. 4 og 15.

5.6.

Det er ikke tilladt at sejle på vandløbet.
Begrænsningen i sejladsretten gælder dog ikke for vandløbsmyndigheden.
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6.

BREDEJERFORHOLD.

6.1.

I landzone skal en bræmme på 2 m fra vandløbets øverste kant friholdes for dyrkning og
jordbehandling.
På bræmmerne må der ikke foretages noget, der kan hindre eller vanskeliggøre vedligeholdelsesarbejdet eller tilsynets færdsel.

6.2.

Benyttes de tilgrænsende arealer til afgræsning af løsgående husdyr, skal der sættes
forsvarligt hegn langs med og i en afstand på mindst 2 m fra øverste vandløbskant. Efter
en konkret afgørelse kan vandløbsmyndigheden beslutte at hegningsafstanden kan
nedsættes eller, at der ikke skal opsættes hegn.
Ejeren skal fjerne hegn med 1 uges varsel efter tilsynets meddelelse om, at det er
nødvendigt af hensyn til udførelse af vedligeholdelsesarbejdet.

6.3.

Ejere og brugere af de ejendomme, der grænser til vandløbet, skal tåle de fornødne
vedligeholdelsesarbejders udførelse, herunder transport af materialer og maskiner og
disses arbejde langs vandløbets bredder. Arbejdsbæltet bliver normalt ikke over 8 meter
bredt.

6.4.

Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger, påfyldninger og
lignende må ikke uden amtets tilladelse anbringes nærmere øverste vandløbskant end 8
meter.
Denne bestemmelse gælder dog ikke for beplantning på fredskovspligtige arealer.

6.5.

Efter vandløbslovens § 6 må ingen uden amtets tilladelse bortlede vand fra vandløbet,
forandre vandstanden i vandløbet eller hindre vandets frie løb.

6.6.

Regulering - herunder rørlægning af vandløbet - må ikke finde sted uden amtets tilladelse.

6.7.

Ingen må uden tilladelse fra amtet foretage foranstaltninger ved vandløbet med anlæg,
hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i dette regulativ,
vandløbsloven eller anden lovgivning.

6.8.

Vandløbet må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand, okkerholdigt drænspulevand, eller andre væsker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer i vandløbet, jfr. miljøbeskyttelseslovens regler herom.
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6.9.

Nye tilløb og tilløb der reguleres, kan kræves forsynet med en 5 m bred overkørsel ved
udløbet til brug ved transport af materiel, der anvendes til vandløbets vedligeholdelse.

6.10.

Ingen må uden amtets tilladelse indvinde vand fra vandløbet.
Bredejerne kan dog uden tilladelse pumpe vand op fra vandløbet til kreaturvanding,
såfremt dette sker med mule- eller vindpumpe.
Indretningen af nye vandingssteder ved vandløbet må ikke finde sted uden amtets
tilladelse.

6.11.

Afmærkning langs vandløbet med kontrolpæle, kantpæle eller skalapæle må ikke
beskadiges eller fjernes. Hvis det sker, skal den ansvarlige betale retableringen.

6.12.

Hvis vandløbet, bygværker eller andre anlæg ved vandløbet beskadiges, eller der
foretages foranstaltninger i strid med vandløbsloven, kan amtet give påbud om at
genoprette den tidligere tilstand.
Er et påbud ikke efterkommet inden den fastsatte frist, kan amtet foretage det fornødne
på den forpligtedes regning, jfr. vandløbslovens § 54.

6.13.

Er der fare for, at der kan ske betydelig skade på grund af usædvanlige nedbørsforhold
eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan amtet foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jfr. vandløbslovens § 55.

6.14.

Udløb fra drænledning skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på
vandløbets skråninger. Udførelse af andre rørledninger må kun ske efter forud indhentet
tilladelse fra amtet.

6.15.

Anlæg af broer og overkørsler samt nedlægning af rørledninger og kabler i vandløbet må
ikke ske uden amtets godkendelse.

6.16.

Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bøde, jfr. § 85 i vandløbsloven.
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7.

VEDLIGEHOLDELSE.

7.1.

Vandløbet vedligeholdes af Århus Amt.
Amtet afgør, om arbejdet skal udføres i entreprise eller ved egen foranstaltning.

7.2.

Ved tilrettelæggelse af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal
tåle, søges ligeligt fordelt på begge sider af vandløbet.

7.3.

Oprenset materiale m.v. der fremkommer ved vandløbets vedligeholdelse, er brugerne af
de tilstødende arealer pligtige til at modtage. Brugerne er endvidere pligtige til at flytte
materialet mindst 5 m væk fra vandløbskanten eller sprede det i et ikke over 10 cm tykt
lag inden hvert års 1. maj.

7.4.

Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt materiale,
som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne materialet, kan
amtet 2 uger efter, at ejeren eller brugeren har modtaget skriftlig varsel herom, lade
arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.

7.5.

Lodsejere eller andre med interesse i vandløbet, der finder dets vedligeholdelsestilstand
eller specielle forhold vedrørende vandløbet utilfredsstillende, kan rette henvendelse
herom til amtet.

7.6.

Vandløbet er i amtets vandkvalitetsplan 2005 målsat som gyde- og yngelopvækstområde
for laksefisk (B1) og laksefiskevand (B2).
Amtet har besluttet, at vandløbet skal vedligeholdes sådan, at vandløbets fysiske tilstand
er i overensstemmelse med de krav, som målsætningen stiller hertil. I konsekvens heraf
skal vandløbet vedligeholdes efter følgende bestemmelser:
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Generelt for vandløbet:
1.

Som hovedregel beskæres kantvegetationen ikke.
Såfremt der ved tilsyn konstateres behov herfor, beskæres kantvegetationen i
tilslutning til sidste grødeskæring.

2.

Grøden skæres i en naturlig slynget strømrende således, at noget af
plantevæksten langs bredderne lades urørt.
Skæringen udføres således, at der er frit vandspejl i strømrenden.

3.

Grødeskæring skal udføres skånsomt og så vidt muligt med le.
Hvor de fysiske forhold gør det påkrævet, kan grødeskæringen foretages med
maskine.

4.

Afskåret grøde skal optages og føres på land.

5.

Hvor det er påkrævet for overholdelse af den forudsatte vandføringsevne, foretages opgravning af sandbanker og aflejringer.

6.

Opgravning foretages kun, når den forudsatte vandføringsevne er forringet
svarende til en hævning af vandspejlet ved middelvandføring med mere end 10
cm.
I forbindelse med en opgravning må der fjernes materiale ned til 10 cm under den
til regulativet opmålte bund.

7.

Aflejringer ved drænudløb, hvis udmunding ligger mere
end 10 cm over den til regulativet opmålte bundkote,
vil efter anmodning blive fjernet.

8.

Grus- og stenbund skal bevares.

9.

Med baggrund i tillægsregulativ fra 2004 kan ekstraordinær grødeskæring
iværksættes i følgende tilfælde:
-Væsentlige og pludselige ændringer i vandløbets
grødesammensætning.
-Væsentligt tidligere vækstsæson end forudsat ved fastlæggelsen
af oprensningstidspunkter i regulativet.
-Akut risiko for oversvømmelse af bebyggede arealer og tekniske
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anlæg.
-Punktpåvirkninger (f.eks. nedstrøms dambrug).
Specielt for de enkelte delstrækninger:
Strækning 1: Kåtrup Bro - Ejstrup Mølle Bro.
Strækningen vedligeholdes 1 gang årligt, så vidt muligt medio
august.
På hele strækningen skæres en strømrende på 1,4 m.
Strækning 2: Ejstrup Mølle Bro - Gl. opstemning.
Strækningen vedligeholdes 1 gang årligt,så vidt muligt medio
august.
På hele strækningen skæres en strømrende på 0,8 m.

årligt, sidst

Strækning 3: Gl. opstemning - Skals Å.
Strækningen fra Gl. opstemning til Ørrild Bro vedligeholdes 1
gang årligt, så vidt muligt medio august.
Strækningen fra Ørrild Bro til Skals Å vedligeholdes 3 gange
i maj, først i juli og sidst i august.
Fra stemmeværket til det tidligere udløb fra dambruget (st. 9.362)
skæres en strømrende på 1,2 m, herfra og til Skals Å skæres en
strømrende på 1,7 m.
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8.

9.

TILSYN.
1.

Tilsyn med vandløbet udøves af Århus Amt.

2.

Amtet afholder offentligt syn over vandløbet.

3.

Bredejere, organisationer eller andre, der har ønske om at
deltage i det offentlige syn, kan træffe aftale herom med
vandløbsmyndigheden.

REVISION.
I februar 2006 har Århus Amt i forbindelse med opdateringen af regulativet
vurderet at der ikke er behov for en revision af regulativet.
Senest 1. januar 2010 foretages en vurdering af, om forudsætningerne for
regulativet er ændret således, at regulativets bestemmelser bør revideres.

10.

REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN.
Regulativet er vedtaget af Århus Amt, udvalget for Miljø og Trafik, den 11.
april 1996.
Den 6. februar 2006 er regulativet opdateret af Natur- og Miljøkontoret, Århus

Amt.

Bilag 1.
REDEGØRELSE OM GRUNDLAGET FOR REGULATIVET
for
KÅTBÆK
amtsvandløb nr. 10.

2

REDEGØRELSE OM GRUNDLAGET FOR - OG KONSEKVENSERNE AF REGULATIVET FOR KÅTBÆK.

1.

Lovgrundlaget

Vandløbsloven
Regulativet er opdateret på baggrund af lovbekendtgørelse nr. 882 af 18. august 2004
om vandløb (vandløbsloven) og Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar
1985 om klassifikation og registrering af vandløb og om regulativer for offentlige vandløb.
I lovens § 1 er det anført, at det skal tilstræbes at sikre, at vandløb kan benyttes til
afledning af vand, navnlig overfladevand, spildevand og drænvand, og endvidere at
fastsættelse og gennemførelse af foranstaltninger efter loven skal ske under
hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, som fastsættes i anden
lovgivning såsom Naturbeskyttelsesloven og Miljøbeskyttelsesloven.
Disse bestemmelser har som konsekvens, at reglerne om vandløbets fremtidige
anvendelse ikke skal fastsættes ud fra individuelle interesser, men skal fastsættes ud fra
en konkret afvejning af alle de interesser, der er knyttet til vandløbet - afvanding, fiskeri,
jagt, sejlads etc. - og gerne således at alle interesser i videst mulig omfang tilgodeses.
Grundlaget for denne afvejning og hermed for ændringerne i regulativet er bl. a.
indeholdt i Regionplan 2005 for Århus Amt.
Naturbeskyttelsesloven
I medfør af § 3 i lovbekendtgørelse nr. 884 af 18. august 2004 om naturbeskyttelse må
der ikke foretages ændringer af tilstanden i vandløb eller dele af vandløb, der af
miljøministeren er udpeget som beskyttede. Amtsrådet kan dog dispensere fra denne
bestemmelse. Bestemmelsen gælder ikke sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i
vandløb.
Alle amtsvandløb er omfattet af bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 3.
Natura2000 områder
Kåtbæk løber på de nederste 604 m (st. 10.712-11.316) gennem et internationalt
naturbeskyttelsesområde (EF-habitatområde nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og
Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk). Vandløb er en del af
udpegningsgrundlaget.
Der må ikke planlægges for eller administreres således, at der åbnes mulighed for
byggeri, anlæg eller aktiviteter i og uden for de internationale naturbeskyttelsesområder,
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hvis denne påvirkning kan indebære forringelser af områdernes naturtyper og levesteder
for de arter, områderne er udpeget for, eller kan medføre forstyrrelser, der har betydelige
konsekvenser for samme.
Uanset ovennævnte kan der dog planlægges for foranstaltninger, som vil medføre
forbedringer af naturforholdene i områderne.
Okkerpotentielle områder
Lov nr. 180 af 8. maj 1985 om okker Regionplanen
Regionplanen for Århus Amt angiver f.eks. retningslinier for, hvordan by og land kan
udvikle sig, hvordan det åbne land kan anvendes og hvordan natur og vandløb skal
forvaltes.
I vandkvalitetsplanen, som er en sektorplan under regionplanen, er målsætninger og
vedligeholdesanvisninger for samtlige vandløb i amtet fastsat.
Alle vandløb tildeles en målsætning indenfor følgende hovedkategorier:
Skærpet målsætning (A):
Vandløb med skærpet målsætning er oftest vandløb, som er upåvirkede eller kun svagt
påvirkede af menneskelig aktivitet, f.eks. skovvandløb og kilder, som er uregulerede og
som ikke er regelmæssigt vedligeholdte. Der kan i enkelte tilfælde også være tale om
vandløb, som rummer en speciel fiske- eller insektfauna eller på anden måde er særligt
bevaringsværdige og som derfor udpeges som særligt naturområde. Det kan f.eks. være
vandløb med særlige geologiske, hydrogeologiske, kulturhistoriske eller landskabelige
bevaringsinteresser. For A-målsatte vandløb er det generelt målet, at en i forvejen
upåvirket miljøtilstand skal bevares, og at eventuelle eksisterende påvirkninger skal
fjernes, eller i det mindste reduceres mest muligt. Derfor kan der normalt ikke gives
tilladelse til nye udledninger af spildevand til A-målsatte vandløb, medmindre det kan
godtgøres, at udledningen ikke vil påvirke miljøtilstanden i vandløbet.
Generel målsætning (B):
Vandløb med en generel målsætning er vandløb, hvor det naturlige plante- og dyreliv
tillades svagt påvirket af menneskelige aktiviteter. Den generelle vandløbsmålsætning
underinddeles i fire typer ud fra vandløbenes størrelse, strømhastighed og fysiske forhold
i øvrigt.
B0 Alsidigt dyre- og planteliv
B0-målsætningen anvendes for små vandløb der på grund af størrelsen ikke har
mulighed for at opfylde en fiskevandsmålsætning. Det er karakteristisk for B0-målsatte
vandløb, at de har en god fysisk variation, fordi de er uregulerede, men de er ofte
sommerudtørrende.
B1 Gyde- og yngelopvækstområde for laksefisk
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B1-målsætningen anvendes for små til mellemstore vandløb, som kan anvendes som
gyde- og yngelopvækstområde for laksefisk, primært ørred. Det er typisk vandløb med
hurtigtstrømmende vand og grusbund med stor fysisk variation.
B2 Laksefiskvand
B2-målsætningen anvendes ofte i de lidt større vandløb med god fysisk variation og som
kan være levested for de større laksefisk, primært ørred.
B3 Karpefiskvand
B3-målsætningen anvendes typisk for vandløbsstrækninger, hvor der er ringe fald og
dermed sand- eller mudderbund uden større fysisk variation. Disse vandløb kan være
levested for f.eks. ål, aborre og gedde.
Lempet målsætning (C, D, F)
De lempede målsætninger anvendes for vandløb, hvor det accepteres, at den
menneskeskabte påvirkning ændrer vandløbskvaliteten stærkt, bl.a. således at disse
vandløb ikke kan påregnes at være levesteder for fisk. Bortset fra korte strækninger, er
de lempede målsætninger ikke anvendt i amtsvandløb.

I efterfølgende skema vises de væsentligste retningslinier, der knytter sig til de fastlagte
målsætninger for vandløbene.

Målsætning

Max.
forureningsgrad

Fysisk
variation

Vandløbsvedligeholdelse

Direkte
vandindvinding

Nye rørlægninger

Kræves
dyrkningsfrie 2m
bræmmer?

Kræves
kreaturfrahegning? *

A

I-II

Stor
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Ikke
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Tillades
ikke
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Ja

B0

II

Middel

Skånsom

Ja

Ja

B1

II

Stor
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Ja

Ja
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B2

II
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C
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-

D

III
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-

*
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ja

Ja

Ja

Ja

Kun langs
naturlige
vandløb

Ja
Ja
Ja

I særlige tilfælde kan frahegning for kreaturer m.v. undlades efter
vandløbsmyndighedens konkrete vurdering.

Generelle krav til vandløbsmålsætninger.
Målsætninger for de enkelte vandløbsstrækninger findes i Århus Amts Vandkvalitetsplan
2005, afsnit 3.8.
Vandløbsvedligeholdelse.
Vedligeholdelse af vandløbene er en af de væsentligste påvirkninger af vandløb og som
oftest årsagen til, at målsætningerne i vandløb ikke er opfyldt.
Der er derfor i vandkvalitetsplanens afsnit 3.8 fastsat retningslinier for udførelsen af
vedligeholdelse i relation til den konkrete målsætning på vandløbet.
Vedligeholdelsen udføres med baggrund i vandløbslovens bestemmelser. Det fremgår
heraf, at alle offentlige vandløb skal have en fastsat skikkelse og/eller afledningsevne,
men også at vedligeholdelsen af denne skikkelse eller afledningsevne skal ske under
hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten.
Restaurering og genopretning.
Såfremt de fysiske forhold i vandløbene ikke kan bringes i overensstemmelse med
målsætningen alene ved omlægning og ændring af vedligeholdelsen af vandløbene, kan
en egentlig restaurering eller genopretning overvejes.
De tiltag, der i givet fald kan komme på tale, er restaurering, der f.eks. omfatter
udlægning af gydegrus og store sten på udvalgte strækninger, eller reguleringer, der
f.eks. omfatter anlæg af ændrede vandløbsprofiler, gensnoninger, fiske- eller
faunapassager og sandfang.
I Vandkvalitsplanens afsnit 3.8 er angivet en handlingsplan med prioriterede krav til
faunapassage ved udvalgte spærringer.

3.

Vandløbets dimensioner.
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Vandløbets skikkelse/strømrendebredde er beregnet på baggrund af enkelte eller serier af
vandføringsmålinger på flere stationer i Kåtbæk
Målingerne er udført i perioden 1975 - 1989.
Målingerne fra Kåtbæk er korreleret til vandføringsmålingerne i station nr.18.03 ved Sdr. Onsild i
Skals Å.
Med baggrund i ovenstående målinger er der fastlagt vandstandsniveauer for
middel - og maksimumsvandføringer i Kåtbæk.

minimums-,

Ud fra en medianmaksimumsvandføring svarende til en afstrømning på 19 l/ sek./ km² fra
oplandet til Kåtbæk er der fastlagt en maksimal acceptabel vandstand på de enkelte strækninger
af vandløbet, og på baggrund heraf fastlagt nødvendige strømrendebredder.
En medianvandføring er udtryk for den værdi, for hvilket gælder, at 50% af de målte værdier
ligger over og 50% ligger under.
Den største døgnmiddelvandføring i løbet af et år kaldes årsmaksimum. Medianen i en serie af
årsmaksima ved målestation kaldes stationens medianmaksimumsvandføring.
De dimensionsgivende vandføringer og vandspejlsniveauer er beregnet på baggrund af de
opmålte vandløbsprofiler i 1992, herunder bundliniens gennemsnitlige fald på de enkelte
strækninger.
Vandløbet skal vedligeholdes på basis af de teoretiske dimensioner. Dette indebærer, at
vandløbet kan have en vilkårlig form, når blot vandføringsevnen ikke er dårligere end svarende til
vandføringsevnen ved de fastsatte strømrender. Det resulterende vandspejl ved en given
vandføring må ikke være højere end det forudsatte i regulativet.

Eksempelvis kan vandløbet have én af følgende regulativmæssige skikkelser:

