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Forslag til regulativ for Svingelbjerg bæk
Vesthimmerlands Kommune fremlægger forslag til regulativ for det offentlige vandløb
Svingelbjerg bæk.
Regulativet indeholder bestemmelser som specifikt vedrører Svingelbjerg bæk.
Regulativet beskriver således bestemmelser for bl.a. skikkelsen, vandføringsevnen og
vedligeholdelsen.
Vesthimmerlands Kommune har en forpligtigelse til at der skal være målopfyldelse i
vandløbene senest 2027 stort set samme tid som det skal vurderes om
regulativforslaget skal revideres på ny.
Der skal være målopfyldelse for parametrene smådyr, fisk og planter.
Svingelbjerg bæk er i vandområdeplanen fastlagt med miljømålet ”God økologisk
tilstand”. I Svingelbjerg bæk er der ikke målopfyldelse for fisk, men målopfyldelse for
smådyr, og tilstanden for planter er ukendt. Regulativet er derfor foreslået ændret i
forhold til gældende regulativ, herunder bestemmelserne omkring grødeskæringen og
oprensning.
Med hensyn til oprensning er regulativtypen ændret fra fast geometrisk skikkelse til
teoretisk skikkelse. En regulativtype der tilgodeser de miljømæssige interesser samtidig
med at vandløbets afvandingsmæssige interesser tilgodeses uden ændringer af den
tidligere vandføringsevne.
Med hensyn til grødeskæringen er den ændret fra manuel strømrendeskæring på hele
strækningen til også at omfatte manuel kombineret strømrendeskæring og skånsom
grødeskæring. Grødeskæringen er ændret, idet strømrendebredden er reduceret med
10 cm på hele strækningen, da det er vurderet, at vandløbets afvandingsmæssige
egenskaber ikke påvirkes væsentlig af en reduceret strømrendebredde.
Ovenstående ændringer er begrundet i ønsket om at skabe et bedre miljø i vandløbet.
Kantvegetationen skæres uændret ved sidste grødeskæring.
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Der er gennemført et restaureringsprojekt i 2005.
Projektet har medført en ændring af længden og de regulativmæssige dimensioner i
forhold til gældende regulativ fra 2005. Vandløbet er i forbindelse med 3 rørlagte
strækninger blevet genåbnet på strækningen st. 340 -1468 m.
Ellers er der ikke ændret på vandløbets skikkelse i forhold til det tidligere regulativ fra
2005.
Afvandingsforholdene er ændret lokalt omkring ovenstående ændringer til længden og
skikkelsen.
Faldforholdene er gode på den øvre del af vandløbet. På den nedre del flader
vandløbet ud. Det kan på den nedre del medføre oversvømmelser ved store
afstrømninger, da vandløbet her ligger tæt på terræn.
Svingelbjerg bæk ligger på strækningen fra st. 1900 m og til udløbet i Lerkenfeld Å i
Natura 2000 område nr. 30. Ifølge habitatbekendtgørelsen skal der ved udarbejdelse
og revision af vandløbsregulativer foretages en vurdering af om regulativet kan påvirke
Natura 2000 området.
Det vurderes samlet, at der ikke er risiko for væsentlig negativ påvirkning af de
naturtyper eller arter Natura 2000 området er udpeget for.
Mejeribækken ligger på strækningen st. 1900 m og til udløb i Lerkenfeld Å i et fredet
område. Der er på denne strækning ingen væsentlige ændringer i
vandløbsdimensioner eller væsentlige ændringer i grødeskæringspraksis i forhold til det
tidligere regulativ, hvorfor det vurderes ikke at have negativ påvirkning på formålet med
fredningen – at sikre ureguleret åløb og ådal af hensyn til geologisk, landskabelig og
kulturhistorisk interesse.
Vi har desuden haft fokus på at ændre regulativet, således at det ikke længere er tilladt
ved drænspuling at sende sediment videre ud i det åbne vandløb, men sedimentet skal
samles op i brøndene eller ved udløbet til det åbne vandløb.
Desuden vil vi gerne henlede opmærksomheden på regulativets bestemmelse om, at
såfremt arealer langs med Svingelbjerg bæk bruges til afgræsning for løsgående
husdyr, skal der opsættes et forsvarligt hegn 1 m fra vandløbets øverste kant. Man kan
uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbet til kreaturvanding med mulepumpe eller
vindpumpe. Vesthimmerlands Kommune kan give tilladelse til indretning af egentlige
vandingssteder.
Du kan også finde oplysninger om drænudløb, herunder placering af nye dræn.
Høringsperiode
Regulativforslaget fremlægges til offentligt gennemsyn i 8 uger i perioden 14. marts –
9. maj 2019.
Regulativforslaget kan ses på: http://www.vesthimmerland.dk/vandloebhoering.
Evt. indsigelse skal indsendes til vandloeb@vesthimmerland.dk senest d. 9. maj 2019.
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Efter offentlighedsperioden vil eventuelle indsigelser eller ændringsforslag blive
behandlet. Herefter vil regulativet blive endelig vedtaget og offentliggjort med 4 ugers
klagefrist.
Spørgsmål kan rettes til Per Madsen på mail pfma@vesthimmerland.dk eller på telefon
99 66 71 11.
Med venlig hilsen
Per Frank Madsen
Vandløbsmedarbejder

Forslaget er sendt til:
Danmarks Naturfredningsforening: dnvesthimmerland-sager@dn.dk;
vesthimmerland@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk;
lbt@sportsfiskerforbundet.dk; jkm@sportsfiskerforbundet.dk
Danmarks Fiskeriforening: mail@dkfisk.dk
Fiskeriinspektoratet Vest: frederikshavn@naturerhverv.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Dansk Fritidsfiskerforbund: teamstr@gmail.com
Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk; vesthimmerland@dof.dk
Dansk Botanisk Forening: dbf.oestjylland@gmail.com
Miljøstyrelsen: mst@mst.dk
Kystdirektoratet: kdi@kyst.dk
Vesthimmerlands Museum: byggesager@vmus.dk
Friluftsrådet: kraghchr@post3.tele.dk
Dansk Entomologisk Forening: def@entoweb.dk
Danmarks Naturfond, Kågårdsvej 12, Skivum, 9240 Nibe
Ålaug Vesthimmerland: hok@agrinord.dk; sivigaard@yahoo.dk
Lerkenfeld Ålaug:hansdollerup@hotmail.com
Aalestrup Fiskeriforening: skgodsk@gmail.com
Sportsfiskerforeningen Pirken: schiby01@gmail.com
Berørte lodsejere
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