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Afgørelse om nyt vandløbsregulativ for Afløb fra Gislum Enge i Vesthimmerlands
Kommune
Forslag til regulativ for Afløb fra Gislum Enge har været i offentlig høring i perioden 14.
marts og til 9. maj 2019 i forbindelse med revision af vandløbsregulativet.
Der indkom generelle indsigelser fra Danmarks Naturfredningsforening, Lerkenfeld
Ålaug og Sportsfiskerforeningen Pirken og en specifik indsigelse fra Danmarks
Naturfredningsforening og Sportsfiskerforeningen Pirken til regulativet for Afløb fra
Gislum Enge.
Indsigelserne er behandlet og de generelle indsigelser har givet anledning til enkelte
rettelser/tilføjelser i det endelige regulativ.
Indsigelsen specifik fra Sportsfiskerforeningen Pirken og Danmarks
Naturfredningsforening har ikke givet anledning til ændringer i regulativet for Afløb fra
Gislum Enge.
På den baggrund vedtog Teknik– og Miljøudvalget den 1. april 2019 vandløbsregulativ
for det offentlige vandløb Afløb fra Gislum Enge.
Vesthimmerlands Kommune skal beklage den lange sagsbehandlingstid.
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.
Afløb fra Gislum Enge er i vandområdeplanen på det åbne forløb fastlagt med
miljømålet ”God økologisk tilstand”.
I Afløb fra Gislum Enge er der på det åbne forløb ikke målopfyldelse for især fiskene.
Regulativet er derfor ændret i forhold til gældende regulativ, herunder bestemmelserne
omkring oprensning og grødeskæringen.

Vesthimmerlands Kommune ▪ Vestre Boulevard 7 ▪ 9600 Aars ▪ Tel. 99 66 70 00 ▪ www.vesthimmerland.dk

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 uændret manuel strømrendeskæring.
Grødeskæringen er uændret ved 1. grødeskæring, men ændret ved 2. grødeskæring,
idet der skæres grøde i en bredde på 40 cm mod tidligere ud i fuld
vedligeholdelsesbredde på 60 cm. Kantvegetationen skæres uændret ved sidste
grødeskæring.
Ændringen er begrundet i ønsket om at skabe et bedre miljø i vandløbet for at kunne
opnå målopfyldelse for især fiskene.
Skikkelsen er ændret i vandløbet Afløb fra Gislum Enge, så en strækning af det åbne
forløb tilpasses til de faktiske forhold. Forslaget om at tilpasse vandløbsbunden på det
åbne forløb st. 1355 – 1536 m er begrundet i at vandløbsbunden består af en fast
bund, herunder grusbund, som forekommer naturligt.
Ellers er der ikke ændret på vandløbets skikkelse i forhold til det tidligere regulativ fra
2004.
Afvandingsforholdene er ændret lokalt omkring ovenstående ændringer til skikkelsen.
Vandløbet har generelt gode afvandingsforhold, da faldforholdene er gode og terrænet
ligger langt over det opmålte vandspejl, så risikoen for oversvømmelse samlet set
vurderes til at være minimal.
På strækningen st. 1355 – 1536 m findes vandløbsnære § 3 arealer.
Det er vurderet at hævningen af bundkoten ikke giver anledning til ændring af
tilstanden i § 3 arealerne.
Af afsnit 7 i redegørelsen fremgår nærmere konsekvenserne af regulativet.
Klagevejledning
Vesthimmerland Kommunes afgørelse om et nyt vandløbsregulativ for Afløb fra Gislum
Enge kan efter vandløbslovens § 80 påklages til Miljø – og Fødevareklagenævnet.
Afgørelsen kan efter vandløbslovens § 84 påklages af
1. Den, afgørelsen er rettet til
2. Enhver, der måtte antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens
udfald
3. En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
4. Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i sagens
udfald.
5. Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse
af natur og miljø
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6. Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Efter Vandløbslovens § 82 og § 7 i bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb
er regulativet først gældende når klagefristen er udløbet og eventuelle klager er afgjort,
med mindre Miljø og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.
Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen.
Indsendelse af klage
En klage indsendes elektronisk via den såkaldte Klageportal. Et link hertil findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor man logger ind med NEMID.
Har du brug for hjælp til klagen er du velkommen til at kontakte Vesthimmerlands
Kommune.
Klagen videresendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet
afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i
klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kontaktes på e-mail: nh@naevneneshus.dk.
Det koster et gebyr at klage over afgørelsen, som pr. 1. februar 2017 blev fastsat til 900
kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales
med betalingskort i klageportalen. Klagen sendes først videre, når gebyret er betalt.
Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.
Spørgsmål om betaling og tilbagebetaling af gebyr afgøres af Miljø- og
Fødevareklagenævnet.
Nævnets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed
Annoncering
Afgørelsen og det nye regulativ annonceres offentligt på Vesthimmerland Kommunes
hjemmeside under https://www.vesthimmerland.dk/politik/hoeringer-ogafgoerelser/vandloebafgoerelser/.
Spørgsmål kan rettes til Per Madsen på mail pfma@vesthimmerland.dk eller på telefon
99 66 71 11.
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Med venlig hilsen
Per Frank Madsen
Vandløbsmedarbejder

Kopi af afgørelsen er sendt til
Bredejerne langs med Afløb fra Gislum Enge.
Danmarks Naturfredningsforening: dnvesthimmerland-sager@dn.dk;
vesthimmerland@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk;
lbt@sportsfiskerforbundet.dk: himmerland@sportsfiskerforbundet.dk
Danmarks Fiskeriforening: mail@dkfisk.dk
Friluftsrådet Himmerland – Aalborg: himmerland-aalborg@friluftsraadet.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
Landbrugsstyrelsen: mail@lbst.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
Løgstør Sportsfiskeriforening: lundgrynderup@stofanet.dk
Aalestrup Fiskeriforening: skgodsk@gmail.com
Sportsfiskerforeningen Pirken: schiby01@gmail.com
Aalborg Sportsfisker Forening: as.formand@aalborg-sportsfisker.dk
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