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Tilladelse til etablering af vådområde Venning 

Randers kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven til gennembrud 
af diget ud imod Nørreå, til at sløjfe drængrøfter inde i projektområdet, til at etabler 
afværge grøft mod nord i området, til at etabler fordeler grøfter og rørindtag fra 
grøften i projektområdets nordlige del, i forbindelse med realisering af 
vådområdeprojekt Venning, se figuren herunder for de ansøgte tiltags placering. 

 

Vådområdeprojektet i Venning er et kommunalt projekt og omfatter et areal på ca. 
39 ha. Projektområdet er indtegnet med rødt på figuren herover. 
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Overordnet set består projektet af flg. anlægselementer: 

• Etablering af 3-5 vandindtag fra Nørreå 

• Sløjfning af intern dræning 

• Etablering af rørbro 

• Etablering af 6 vandindtag fra drængrøfter 

• Etablering af gangbroer 

• Etablering af gangsti/dige 

• Sløjfning af pumpe 

• Fjernelse af strømforsyning til pumpe 

• Reetablering af adgangsvej 

 

Tilladelsen gives på følgende vilkår 

1. Tilladelsen er betinget af en dispensation fra naturbeskyttelsesloven.  

2. Projektet skal realiseres efter principperne beskrevet i den fremsendte 
detailprojektering, som er offentliggjort den 7. juni 2021. 

3. Bygherre kan, hvis det skønnes formålstjenstligt, lade udføre mindre 
tekniske/anlægsmæssige justeringer under arbejdets udførelse.  

4. Det private pumpelag Venning nedlægges og de nuværende afvandingsforhold 
ændres og under de forudsætninger som den opstillede vandløbsmodel er afhængig 
af, vises resulterende eksempler på de fremtidige afvandingsforhold i bilagene 1-3. 

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.  

Afgørelsen kan først udnyttes, når klagefristen er udløbet, og der ikke er indkommet 
klager.  



Alle former for reguleringer og restaureringer i vandløb, herunder tilkastning af 
drængrøfter, forlægning, genslyngning og bundhævning m.m. kræver en tilladelse 
efter vandløbsloven.  

Nærværende tilladelse er givet i medfør af vandløbslovens §§ 17, 38, 44 og 47, og i 
henhold til vandløbsregulering- og restaureringsbekendtgørelsens §§ 3 og 6. 

Baggrund og projektbeskrivelse  

Randers Kommune har bedt EnviDan A/S om at detailprojektere et 
vådområdeprojekt tæt ved landsbyen Venning, som er beliggende nordfor Nørreåen 
få kilometer vest for Randers. Projektområdet ligger således i Hovedvandopland 1.5 
Randers Fjord for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn. Projektområdet er ca. 38,38 ha 
stort og har hidtil fungeret som et privat pumpelag. Arealerne i projektområdet 
består af en blanding af omdriftsarealer, græsenge samt få arealer af beskyttet natur 
efter naturbeskyttelseslovens §3. 

Formålet med projektet er, at etablere et vådområde på de ånære arealer, der 
mindsker kvælstofudledningen til Randers Fjord. 

Ved etableringen af projektet er den samlede N-fjernelse i området beregnet ud fra 
den tekniske projektgrænse for området på 38,38 ha. Der kan fjernes i alt cirka 3.966 
kg N/år. Resultatet svarer til en arealspecifik kvælstoffjernelse på 103 kg N/ha/år. 

Den samlede fosforbalance for projektområdet er beregnet til at være en 
tilbageholdelse på 593,6 kg P/år. Projektet resulterer således i en 
fosfortilbageholdelse. 

Ved etableringen af projektet er den samlede CO2 reduktion på 22 ton CO2-
ækvivalenter pr. år. 

Det samlede projekts gennemførelse vil bidrage til målopfyldelse i hovedvandopland 
1.5 Randers Fjord i Jylland og Fyn vådområdedistriktet i forhold til 
vandområdeplanen. 

Projektet medfører, at pumper og frisluser i projektområdet sløjfes og en ”naturlig 
hydrologi” tillades at udvikle sig. Hydrologien bliver dog ikke sammenligneligt med 
situationen før pumpestation og dræn blev etableret, da jorden er sunket i den 
mellemliggende tid, således at terrænniveauet inde i projektområdet nu står under 
vandstanden i Nørreå.  

Vandstanden på arealerne bliver således relativt højere, hvorved arealet med §3 eng 
vil ændre karakter mod dels §3 mose og dels §3 sø i den sydlige del. Den beskyttede 



mose, der ligger i sammenhæng med engen vil også opleve en forbedret hydrologi, 
hovedsageligt i den sydligste del. Herunder ses først en nuværende 
afvandingssituation, hvor pumpen er i funktion og dernæst en fremtidigt 
afvandingssituation med en sommermiddel vandstand. 

 

Herover ses en nuværende sommermiddel afvandingssituation med pumpen i drift 



 

Herover ses en fremtidigt situation ved en sommer middelvandstand.  

Ved ophør af pumpedriften vil der naturligt opstå en lavvandet sø på en stor del af 
projektområdet, hvor der i dag er omdriftsjord. En naturlig flora og fauna vil relativt 
hurtigt indfinde sig, hvorefter området vil være omfattet af naturbeskyttelseslovens 
§3 som sø og mose/eng langs kanten af søen. Det vurderes, at området overordnet 
set kan understøtte en højere diversitet af flora og fauna efter gennemført projekt, 
end i den nuværende situation.  

Samlet set medfører projektet en væsentlig forøgelse i arealet af §3 natur, herunder 
af naturtyperne mose og sø, hvilket afspejles i de fremtidige afvandingsforhold. 
Naturkvaliteten af den §3 natur der skabes, forventes efter nogle år at være 
moderat. Arealernes tidligere drift og næringsindholdet i drænvandet, der tilføres fra 
de udenfor liggende arealer, gør potentialet til at skabe, botanisk set, 
højkvalitetsnatur meget lille. Arealerne kan dog få en stor værdi for fuglelivet i 
området og for biodiversiteten generelt. 

Alle grøfter/kanaler nord for projektområdet skal ledes til overrisling i det nye 
vådområde. Dette betyder, at der ikke vil være faunapassage for evt. optrækkende 
fisk. Om den nærliggende Gjandrup Bæk, tilløb fra nord mod Nørreå, skrives i 
gældende udsætningsplan, at vandløbet formentligt sommerudtørrer og, at det ikke 
er egnet til udsætning af yngel. 

 



Vandindtag fra Nørreåen. 

Et af hovedformålene med projektet er, at sikre en tilstrømning af vand fra Nørreå til 
projektområdet. Af hensyn til adgangsmulighederne i området bevares diget mellem 
pumpelaget og Nørreå. I stedet laves der 3-5 vandindtag i form af brede lavninger i 
terrænet, der sikrer, at vandet i Nørreåen kan strømme uhindret ind i området.  

Vandindtagene laves alle fem efter samme princip. De laves med en bundbredde på 4 
m og med anlæg 1:2 op til det omgivende terræn. De startes alle i kote 0,0 ved 
Nørreå. Denne kote bevares indtil selve diget krydses. Herefter hæves bunden med 
en hældning på 1:2 indtil den eksisterende terrænkote på indersiden af diget 
rammes.  

Vandindtagenes start i Nørreå vil således være ca. 0,8-1,0 m over bundkoten i åen, og 
ca. 0,5 m under minimumvandspejlet. Det betyder at der er en væsentlig tærskel set i 
forhold til bundkoten i Nørreåen. Årsagen til, at bunden af vandindtaget ligger, så 
forholdsvis dybt er, at der må forventes at forekomme nogle sandaflejringer og 
tilgroning i indtags kanalerne, hvilket har en begrænsende effekt på indtagenes evne 
til at lede vandet. 

Indtagene er forsøgt placeret modsat den primære strømrende. Dvs. på indersiden af 
de bløde ”sving”, der forekommer i Nørreå på strækningen. 

Generelt ligger terrænet på indersiden af diget ca. i kote 0,8 m. Dette svarer 
nogenlunde til det beregnede sommermiddel vandspejl. Groft sagt kan man således 
konkludere, at der løber vand fra Nørreå og ind i området ved 
afstrømningshændelser større end sommermiddel.  

Overskudsjorden fra vandindtagene anvendes til at fylde i de grøfter, der skal sløjfes i 
nærområdet. 

Etablering af træbroer ved vandindtag 

Der etableres ni stk. træbroer/spange i området. Disse placeres alle steder, hvor der 
laves vandgennemstrømning af diger. De får en spændvidde på ca. 7 m – svarende til 
bundbredden på 4 m plus anlæg op til det omgivende terræn. De fem af broerne 
placeres i diget langs Nørreå, mens de fire sidste etableres i forbindelse med 
gangstierne. 

Spangene skal udføres i hårdt, ikke-trykimprægneret træ, og de skal kunne anvendes 
til personer. De skal have en bæreevne på minimum 300 kg/m2. De skal have en 
bredde på 1,5 m og en spændvidde på ca. 7 m eksklusiv selve funderingen. De 



funderes simpelt f.eks. via pæle og en tværbjælke. Det skal dog være en fundering, 
der tåler, at hele spangen oversvømmes. 

Fjernelse af pumpe 

Mellem pumpelaget og Nørreåen findes en pumpe, der sikrer, at arealerne i 
sommerhalvåret kan afvandes. Denne pumpe skal i forbindelse med anlægsarbejde 
være i funktion, så arealerne er så tørre som muligt. I forbindelse med anlægsfasen 
fjernes pumpen og de dertil hørende installationer og tekniske anlæg. Al materialet 
fjernes fra området. 

Etablering af vandindtag fra den nordlig afvandingsgrøft 

Langs stort set hele den nordlige projektrand løber under de nuværende forhold en 
afvandingsgrøft. Faktisk er der tale om to grøfter, da vandet lidt vest for midten af 
projektområdet løber i hver sin retning. Grundet arronderingen i området, er det ikke 
muligt at stuve vandet i denne grøft, og derved sikre, at det løber ind i området. I 
stedet projekteres en løsning, hvor der via en række fastrør sikres vandindtag fra 
grøften. Fem af de seks vandindtag projekteres efter samme principper (eneste 
undtagelse er grøft nr. to fra højre, som behandles længere ned i afsnittet): 

• Der anvendes et 10 m langt Ø315 mm PVC-rør 

• Rørets bundkote i grøften etableres i kote 1,0 m 

• Røret etableres med 2 promilles fald 

• Rørene leder ind i en fordelergrøft. Denne grøft leder vandet ind i 
området til det kan løbe ud på terræn. 

• Fordelergrøfterne etableres med en bundbredde på 0,7 m og anlæg 
1:2. Umiddelbart inden udløbet på terræn udvides bundbredden til 1,5 
m og anlæggene laves fladere. 

• Fordelergrøfterne startes med bundkote i 0,9 m således, at vandet 
falder ca. 8 cm ud af røret og ned i grøften. 

• En del af overskudsjorden anvendes til at placere ovenpå røret, 
således, at det er muligt at passere dette med lette 
landbrugsmaskiner.  



• Resten af overskudsjorden fra etableringen bruges til at fylde en af de 
grøfter i nærområdet, der skal sløjfes.  

Vandindtag nummer to fra vest projekteres med bundkote i 1,2 m i grøften. Årsagen 
er, at grøften her ligger højere end ved de øvrige steder. Af samme årsag startes 
fordelergrøften med bundkote i 1,1 m. Bortset fra disse to ændringer, er princippet 
ved dette indtag det samme, som ved de øvrige. 

Etablering af afværgegrøft. 

Langs den nordlige projektgrænse findes under de nuværende forhold en 
afværgegrøft. Et enkelt sted er denne grøft rørlagt. I forbindelse med projektet 
fjernes denne rørlægning og erstattes med en grøft. På den måde bliver det et 
sammenhængende grøftesystem. Grøften etableres med en bundkote i 0,2 m på hele 
strækket, og med en bundbredde på 1 m. Anlæggene laves 1:1,5. Grøften bliver ca. 
92 m lang og resulterer i 350 m3 jord – svarende til ca. 412 m3 løs jord. Som en del af 
denne post indarbejdes jorden på ”indersiden” af grøften – dvs. syd for grøften. Her 
laves en lav jordvold med flade anlæg (minimum 1:6 på sydsiden og 1:2 på 
indersiden. Volden hæves op til maks. 1,6 m, hvilket svarer til den generelle digekote 
langs den nordlige projektgrænse. Voldens bredde tilpasses jordmængderne. 

Udover at sikre, at vandet ikke løber fra projektområdet og ned i den nyetablerede 
grøft, så vil volden også skabe en færdselsmulighed langs projektgrænsen. 

Etablering af rørbro ved afværgegrøft 

I forbindelse med afværgegrøften, er der behov for at sikre en adgangsvej over 
denne. Dette gøres ved at etablere en rørbro. Rørbroen skal kunne anvendes til ”tung 
trafiklast”, da der må forventes passage af f.eks. en traktor med vogn. 

Rørbroen etableres med flg. retningslinjer: 

• Der anvendes tre sektioner Ø800 mm armeret betonrør, dvs. længden 
bliver ca. 6 m. 

• Kørebanens bredde bliver ca. 4 m. 

• Røret etableres med indvendig bundkote i 0,2 m. 

• Røret etableres på en ca. 20 cm tyk ”pude” af sand/stabilgrus. 
Derudover skal der som minimum være et 40 cm stabiliserende 



gruslag omkring/over røret, som komprimeres gradvist under 
etableringen.  

• Der lægges slutteligt ca. 10 cm jord ovenpå gruslaget, således at der 
minimum er et samlet kørelag på 50 cm ovenpå røret. 

• Kørelaget tilpasses, så der bliver en glidende overgang til omgivende 
terræn. 

Tilkastning af grøfter. 

Alle interne grøfter i projektområdet sløjfes. Dette foregår ved, at de balker, der er 
langs grøfternes brinker dozes ned i grøften. Dvs. balkerne på begge sider dozes i 
grøften. Eneste undtagelse, er ved de to adgangsveje, hvor den balke, der danner 
fundamentet for diget, ikke dozes væk. Balkerne dozes i, så terrænkoten 
efterfølgende svarer til den, der er på det omgivende terræn. 

Der skal samlet set dozes balker i langs 2500 m grøfter. Og med undtagelse af ca. 600 
m skal der dozes i på begge sider. Der er dog stor forskel på balkernes størrelse, og 
på en del strækninger er de knapt synlige. 

Etablering af fordybninger. 

Af hensyn til at sikre jord til etablering af de to diger, så er der behov for at lave fire 
fordybninger. Fordybningerne etableres ved hvert af de fire dige-gennembrud. 
Herved sikres det, at hver lodsejer bidrager nogenlunde ligeligt til diget. Placeringen 
ved dige gennembrud sikrer desuden, at disse ikke gror til i samme omfang, som det 
ellers ville have været tilfældet. 

Fordybningerne laves så de har bundkote ca. 1,0 m under terræn. De laves med 
anlæg på minimum 1:5. 

Følgende indsatser fra detailprojektet kræver ikke tilladelse efter vandløbsloven, 
etablering af adgangveje, nedtagning og genopsætning af hegn, terrænreguleringer, 
etablering af gangstier, håndtering af luftledning og rydning af busk og 
trævegetation. 

Der vil blive indgået aftaler med de berørte lodsejere vedr. indsatserne.  

 

 



Begrundelse for afgørelse  

Vandløbsmyndigheden betragter realiseringen af vådområdet som en reguleringssag, 
da hovedformålet med projektet er at reducere kvælstofudledning.  

Lodsejerne i projektet modtager alle 20 årige fastholdelsesaftaler på deres matrikler 
indenfor projektområdet. Der bliver tinglyst en deklaration om, at området for nu og 
i al fremtid er vådområde med en begrænsning på hvad og hvordan man må udføre 
drift på det. Lodsejerne vil modtage erstatning iform af 20 årige fastholdelsesaftaler 
for, at tåle de ændrede afvandingsforhold i projektområdet.  

Halvdelen af projektområdet ligger i okkerklasse I område, hvilket betyder, at der er 
stor risiko for okkerudledning, mens den anden halvdel er beliggende i okkerklasse IV 
med ingen risiko for okkerudledning. Idet vandspejlet hæves og drængrøfter 
tilkastes, vurderes der ikke at være nogen risiko for en væsentlig øgning af 
okkerudvaskningen.  

Ansøger har redegjort for, at projektet ikke påvirker afvandingen udenfor 
projektområdet, da den eksisterende grøft udenom projektområdet ikke vil blive 
berørt udover etablering af vandindtag herfra til projektområdet. Herunder ses en 
simuleret situation fra en vintermedian maksimum situation. 

 

Projektet resulterer ikke i nogen ændring af de fysiske forhold i Nørreå. Vandindtaget 
vil være så begrænset, at det ikke har indflydelse på hverken vandføring eller 



vandkemi. I forhold til fisk i Nørreå, så kan de i princippet vandrer ind og ud af 
projektområdet. Således må det forventes, at der jævnligt vil være arter som skalle, 
aborre, ål og gedde der trækker ind i området, når vandstanden tillader det. Det er 
også sandsynligt, at de oversvømmede enge vil blive brugt som gydevand for bl.a. 
gedde. 

I forhold til nedtrækkende smolt er vandindtagene placeret i ”bagvande” dvs. væk fra 
hovedstrømmen. Derudover er det åbne vandindtag etableret med en stor bredde. 
Dvs. lokkestrømmen vil være minimal. Bundkoten i Nørreåen vil være 0,8 til 1.0 
meter under vandindtagets bundkote hvilket giver en kraftigt tærskeleffekt som vil 
være medvirkende til at holde trækkende fisk ude af vådområdet. Slutteligt må det 
forventes, at de brede vandindtag delvist gror til i tagrør og andre planter, og dermed 
vil sandsynligheden for at smolt havner i projektområdet blive yderligere mindsket. 

I forhold til regulativmæssig vedligeholdelse af vandløbet, så ændres der ikke i dette. 

I bilag 1, 2 og 3 ses afvandingskort for hhv. sommermiddel, vintermiddel og median 
maks. afstrømningen. Som det fremgår er de forholdsvis ens i den forstand, at der i 
de centrale dele af området er vanddækket uanset hændelsen. Vanddybden i 
området vil dog variere væsentligt. Derudover vil der ved lave 
afstrømningshændelser i kombination med begrænsede grødemængder forekommer 
situationer, hvor engene i området er stort set tørlagte. 

I forhold til vandgennemstrømningen af engene, så er de 3-5 vandindtag i Nørreå af 
en sådan størrelse, at vandet forholdsvis uhindret vil løbe frem og tilbage mellem 
Nørreå og projektområdet. Det vil medføre, at vandstanden i overvejende grad vil 
følge vandspejlet i Nørreå. 

Fiskebestanden i Nørreå består af de typiske arter for et vandløb af denne størrelse 
og tilstand, med forekomst af gedder, skaller, brasen, aborre og ørred. Strækningen 
langs projektområdet er passageområde for ørred og andre vandrefisk som flod- og 
havlampret. Projektet kan udgøre et problem for vandrefisk, især i smoltstadiet, da 
der kan være risiko for smolt tab ved at de ”fanges” i de oversvømmede områder og 
ikke kan finde ud igen eller oplever øget predation fra fisk og fugle. 

Projektet ved Venning udføres dog på en sådan måde, at engene og Nørreå stadig er 
adskilt af diger langs hovedparten af projektstrækningen i overensstemmelse med 
anbefalingerne fra DTU aqua omkring vådområder langs med vandløb. Digerne vil 
være gennembrudte flere steder, men ved normale vandføringer ved der stadig være 
en veldefineret strømrende i Nørreå, der vil føre langt størstedelen af vandrefiskene 
forbi de gennembrudte diger. Fordelingen af den direkte forbindelse mellem Nørreå 
og vådområdeprojektet på flere retningsbestemte indtag, minimerer risikoen for at 
skabe lokkestrøm og det potentielle smolt tab vurderes ikke, at udgøre et væsentligt 
omfang. 



Projektet forventes, at skabe nye levesteder til en række øvrige fiskearter, der typisk 
er tilknyttede lavvandede søer. 

Det ses, at der kan fjernes i alt ca. 3.966 kg N/år og ca. 593,6 kg P/år, samt at der er 
en reduktion på 22 tons CO2 ækvivalenter ved gennemførelse af det samlede 
projekt.  

Det samlede projekts gennemførelse vil bidrage til målopfyldelse i hovedvandopland 
1.5 Randers Fjord i Jylland og Fyn vådområdedistriktet i forhold til 
vandområdeplanen. 

En del af projektområdet ligger i beskyttet natur. Alle former for tilstandsændringer i 
beskyttet natur herunder grave- og oprensningsarbejder i eksisterende vandløb og 
søer kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Denne dispensation er 
givet dags dato. 

En del af projektområdet er indenfor å-beskyttelseslinjen og er dermed omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 16. Denne dispensation er givet dags dato.  

I henhold til §§ 6, og 10 i bekendtgørelse om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 
(habitatbekendtgørelsen) skal kommunen i forbindelse med administrationen af 
vandløbsloven foretage en vurdering af, om det ansøgte kan: 

• påvirke et Natura 2000-område væsentligt, 

• beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på 
EF-habitatdirektivets bilag IV eller 

• beskadige plante og dyrearter, der er optaget på EF-habitatdirektivets 
bilag IV. 

Natura 2000-områder 

Gennemførelse af projektet medfører en reduktion i tilførslen af kvælstof og fosfor til 
det nedstrøms liggende Natura 2000-område nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og 
Mariager Fjord. Denne reduktion vil potentielt have en mindre, men positiv effekt på 
Nørreå og de tilknyttede næringsfølsomme habitatnaturtyper. 

Både ud fra afstanden (20 km) og karakteren af det ansøgte vurderes det ansøgte 
hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, at få negativ 
effekt på de arter eller naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at 
beskytte.  



Dyre- eller plantearter optaget på habitatdirektivets bilag IV 

I habitatdirektivets bilag IV er der opført en række dyre- og plantearter, som skal 
ydes streng beskyttelse overalt i deres naturlige udbredelsesområde, også uden for 
de udpegede Natura 2000-områder. For dyrearternes vedkommende indebærer 
dette, at yngle- og rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges.  

Der er ikke kortlagt bilag-IV plantearter i Randers Kommune, og det vurderes at være 
usandsynligt, at de kan forekomme inden for det ansøgte område. 

Projektets tiltag vurderes ikke at få nogen betydende indflydelse på de bilag IV-arter, 
odder og arter af flagermus, der forventes at forekomme i og nær projektområdet. 
Skabelsen af en lavvandet sø kan medføre en forøgelse i biomassen af flyvende 
insekter i sommerhalvåret til gavn for flagermus, eksempelvis vandflagermus, der 
gerne fouragerer lavt over store og små vandflader. I den lavvandede sø forventes 
der også hurtigt at blive etableret en fiskebestand karakteristisk for lavvandede søer, 
der vil kunne fungere som fouragereringsted for odder. Odder vurderes dog ikke at 
være begrænset i fødeudbuddet på strækningen, hvorfor det ikke vurderes at udgøre 
en væsentlig effekt. 

Samlet vurdering 

Samlet set vurderes de ansøgte tiltag dermed ikke, at ville påvirke bilag IV-arter i 
væsentligt negativt omfang, ligesom projektet heller ikke vurderes, at ødelægge 
yngle- og rasteområder for bilag IV-arter. 

Kommuneplan 

Indenfor projektområdet er der flere udpegninger i Kommuneplanen 2021 for 
Randers Kommune. Projektområdet eller dele af projektområdet er udpeget som, 
lavbundarealer og mulige vådområde, grønt danmarkskort, potentielle naturområde, 
område med særlige økologiske forbindelsesområder, område med potentielle 
økologiske forbindelsesområder, område med særlige landskabelige interesser, 
område med særlige geologiske interesser, område med oversvømmelses risiko fra 
vandløb. 

Da det aktuelle projekt har naturforbedrende formål, vurderes projektet ikke at være 
i strid med de aktuelle udpegninger i kommuneplanen. Projektet forventes, at styrke 
de naturmæssige og landskabelige værdier. Således er projektet med til at binde 
beskyttede naturområder sammen og etablere en bred bræmme af beskyttet natur 
langs med Nørreåen. Projektet styrker tillige de økologiske forbindelsesområder samt 
det grønne danmarkskort. 



Øvrige tilladelser 

Randers kommune har vurderet, at projektet ikke kræver landzonetilladelse.  
Projektet kræver og har fået dispensation efter naturbeskyttelseslovens §§3 og 16 
samt afgørelse om ikke VVM pligt i henhold til reglerne i bekendtgørelse om VVM. 

Vurdering af virkning på miljø (VVM) 

Projektet har været sendt i høring i henhold til reglerne i VVM bekendtgørelsen, der 
er ikke indkommet nogle bemærkninger til projektet. Projektet er screenet for VVM, 
og Randers kommune har den 2. juli 2021 truffet afgørelse om, at der ikke skal 
udarbejdes miljøvurderingsrapport for projektet.  

Høring i henhold til vandløbsloven. 

Projektet har været sendt i høring og desuden været fremlagt efter reglerne i 
vandløbsloven i 4 uger fra den 7. juni 2021. Der er indkommet bemærkninger til 
projektet fra DTU Aqua. DTU Aqua nævner bl.a: Det fremgår af bemærkningerne i 
ansøgningen, at der i projektet ved Nørreå i et vist omfang er taget højde for de 
nævnte problemstillinger omkring vandrefiskenes op – og nedstrøms passage - men 
at projektet vurderes, at kunne optimeres, set i forhold til vandrefiskene. Det fremgår 
yderligere, at enkelte af vandindtagenes placeringer bør overvejes nærmere og 
optimeres bedst muligt, slutteligt peges der på at det bør overvejes nærmere, 
hvordan vandindtagene fra Nørreå skal udformes, og hvordan den relative 
vandfordeling vil være mellem åen og vådområdet. Der afsluttes med, at DTU Aqua 
gerne medvirker til en dialog omkring dette, Randers kommune har startet dialogen 
med DTU Aqua omkring den endelige udformning af vandindtagene fra Nørreåen, de 
mindre ændringer af vandindtagenes fysiske udformning forventes, at kunne rummes 
indenfor ordlyden i afgørelsen. 

Offentliggørelse  

Afgørelsen offentliggøres den 8. juli 2021 på Randers Kommunes hjemmeside.  
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse.  
 
Afgørelsen kan påklages af:  

- Den, afgørelsen er rettet til  
- Enhver, der må have en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen  
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker (jf. 

vandløbslovens §84)  
 
Såfremt der bliver klaget over afgørelsen, må den ikke udnyttes medmindre Miljø og  
Fødevareklagenævnet opretholder afgørelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan 
dog i særlige tilfælde ophæve denne opsættende virkning.  
 



Klager kan indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på Miljø- og 
Fødevareklagenævnets hjemmeside Her kan du også læse mere om klagenævnets 
sagsbehandling. Klageportalen kan også findes på Borger og virksomhed hvor du kan 
logge på med NEM-ID. Klagen sendes via Klageportalen til Randers Kommune. En 
klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen.  
Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 
Klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at 
bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Kommunen, som har 
truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til 
klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.  
 
Gebyr  
Det koster et gebyr at klage over afgørelsen. Gebyrets størrelse er pt. 900 kr. for 
privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Klagegebyret 
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 indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis:  
Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 
fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
Spørgsmål om betaling og tilbagebetaling af gebyr afgøres af Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Nævnets afgørelser kan ikke anbringes for anden 
administrativ myndighed.  
  

Med venlig hilsen 

Lars Sandberg 

 

Dine persondata 
I forbindelse med denne skrivelse har Randers Kommune registreret oplysninger om 
dig – få mere at vide via linket: Randers Kommunes behandling af dine persondata. 

 

Kopi til: 
 

- Museum Østjylland, e-mail: Arkaeolog@museumoj.dk  
- Natur Erhverv, e-mail: fiskeri@naturerhverv.dk  
- erling@efrahm.dk  
- Danmarks Naturfredningsforening, e-mail dn@dn.dk  
- Dansk Forening for Rosport, e-mail: dffr@roning.dk  
- Dansk Kano og Kajak Forbund, e-mail: miljo@kano-kajak.dk  

https://www.randers.dk/data/persondataforordningen/oplysningspligten_umt_naturbeskyttelsesloven_indsamlet.pdf
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- Dansk Botanisk forening Jylland, dbf.oestjylland@gmail.com 
- Dansk Entomologisk Forening, def@entoweb.dk 
- Lodsejerne i projektet 
- Miljøstyrelsen mst@mst.dk   

- Fiskeristyrelsen mail@fisk-st.dk   
- Danmarks Naturfredningsforening, lokal, christian@halgreen.dk   
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk  og 

lokalenhed, Jankarnoe@gmail.com   
- Dansk Fritidsfiskerforbund, e-mail: formanden@fritidsfiskerforbundet.dk   
- Danmarks Fiskeriforening: mail@dkfisk.dk 
- Dansk Fritidsfiskerforbund: teamstr@gmail.com  
- Friluftsrådet, ostjylland@friluftsraadet.dk   
- Dansk Ornitologisk Forening, e-mail: natur@dof.dk   
- Danske Vandløb, dv@danskevandloeb.dk  
- Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk  
- lhq@fiskeristyrelsen.dk 
- hrav@aqua.dtu.dk 
- kar@envidan.dk  
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Bilag 1. 

   



Bilag 2. 

   



Bilag 3. 

 


