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A. Beskrivelse, vandforingsevne og speciel vedligeholdelse 

Gelbrek er pa den nedenfor anf0rte strrekning optaget som kommunalt vandl0b i Hammel 
kommune ved omklassifikation af 19.6. 1989. Dette indebrerer, at Hammel kommune er vand-
10bsmyndighed og samtidig forestar vedligeholdelsen. 

Vandl0bsloven (lov nr. 404 af 19.5. 1992) krrever, at der for aile offentlige vandl0b udarbejdes 
et regulativ, der foruden en beskrivelse afvandl0bet indeholder bestemmelser om bl.a skikkelse 
eller vandf0ringsevne, milj0mressige krav samt om hvilken vedligeholdelse, der skal udferes. 

Beskrivelse af vandlobet og dets omgivelser 

Mil! 
Gelbrek er et tilleb til Gjern a og som sadan en del af Gudenasystemet. Den kommunale 
strrekning udg0r 'f689 m, og 10ber fra Silkeborgvej mellem Regen og Farre til udlebet i Gjern a 
mellem Sebygard S0 og Sebyvad. Se endvidere oversigtskort 1 :50.000 pa forsiden, planteg
ning 1:4.000 samt lrengdeprafil. Der er endvidere opmalt 29 tvrerprofiler, hvoraf2 er medtaget 
i regulativet. 

Vandl0bet er opstf0ms Sporuplundsvej (prisbro) malsat B4 (vandl0b med alsidigt dyre- og 
planteliv), mellem Sporuplundsvej og Lyngbyvej (Lyngby bra) B 1 (gyde- og yngelopvrekstom
rade for laksefisk) med en tilladelig forureningsgrad begge strrekninger pa II (svagt forurenet). 
Nedstf0ms Lyngbyvej er brekken malsat A (srerligt naturomnide) med en tilladelig forure
ningsgrad pa I-II (uforurenet). 

Forureningsgraden var i 1993/94 pa fra II til III-IV, og malsretningen var saledes ikke opfyldt, 
med undtagelse af en kort strrekning opstf0ms Lyngbyvej . Forureningen er isrer massiv i vand
lebets eYre leb, hvor der tilledes store mrengder darligt renset spildevand. Den fysiske til stand 
kan derimod stort set leve helt op til malsretningen, idet det kun er pa de 0Verste 500 m af den 
kommunale strrekning, at vandl0bet mangler slyngninger og dybdevariation. Bunden er her for 
sandet/mudret og der er en del sandtransport. Lrengere nedstf0ms er brinkerne dog ved enkelte 
kreaturvandingssteder nedtradte. Det skennes, at den milj0Venlige vedligeholdelse sammen 
med en handhrevelse af beskyttelsesbrremmen langs vandlebet i 10bet af Ia ar viI rette op pa 
di sse forhold. 

Brekken er strerkt prreget aftidligere regulering pa strrekningen fra st.O til ca st.500. De reste
rende ca 6,5 km afvandl0bet henligger stort set med veludviklede, naturlige slyngninger. 

Hele vandl0bet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. De enge, moser og overdrev, der 
grrenser til store dele afvandlebet, er omfattet afsamme bestemmelse. JEndringer i § 3-
registrerede naturtypers til stand krrever, at der forud indhentes tilladelse fra amtet. 

Restaurering 

Der skal etableres faunapassage ved Rampes Melle. Der er tale om en betydelig strrekning, 
malsat som gyde- og yngelopvrekstomrade, som vandrefisk er forhindret i at na op i , - ialt 
over 9 km i Voldby brek og Begtrup brek. Opstemningen er saledes til vresentlig skade for 
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vandl0bskvaliteten. Omkostningerne og ulemperne ved etablering af en fiskepassage star ogsa i 
rimeligt forhold til det tilsigtede formaL Ejeren kan derfor i henhold til vandl0bslovens §§ 48 
og 50 samt ferskvandsfiskerilovens § 19 meddeles pabud om at etablere faunapassage . Safremt 
der efter 19.juli 1898 er foretaget rendringer i anlreggets indretning eller benyttelse, afholdes 
omkostninger til etablering og vedligeholdelse af fiskepassagen af ejeren. Passagen skal forud
gaende godkendes af kommunen som vandl0bsmyndighed. 

Vandkraften udnyttes ikke lrengere, og m011es0en er helt sandet tiL De eksisterende faldforhold 
taler for et simpelt oml0b som en 10sning pa passageproblemet. 

Bygvrerker og tillob 

Over vandl0bet f0rer f01gende broer og faste overk0rsler: 

978-988 

1496-1501 
2215-2222 

2762-2766 

3334-3340 
3352-3356 

3528-3534 
4547-4556 

4586-4613 

r0rbro (prisbro) 

r0rbro 

buebro med lodrette sider 

svellebro 
bro (nedlagt vej) 

halvbuebro 
beton; Vibor e 

080 
080 
0120 

h0jde indl0b 205 
bredde 120 

bred de 435 
h.0·de 140 

bredde 410 
oo'de 250 

bredde 420 
oo'de 210 

56,50-56,28 
kommunal 

56,65-56,57 
54,14-54,12 rivat 
50,63-50,66 kommunal 

46,67-46,87 privat 

43,42-42,94 rivat 
42,32-42,31 kommunal 

rivat 
38,17-38,26 privat 

37,79-37,97 Arhus Amt 

Till.0benes placering og dimensioner fremgar aflrengdeprofilen. Endvidere er de indmalt pa 
plantegningen. 

Skikkelse og/eller vandforingsevne 

Gelbrekken er stationeret fra 0Vre ende af den offentlige strrekning, startende med station O. 
Stationeringen svarer til afstanden fra 'begyndelsespunlctet i 10bende meter. 

Regulativet er for strrekningen fra st. 0 (Silkeborgvej) til st. 401 udarbejdet med udgangspunkt 
i tidligere bestemmelser, idet det sk0nnes, at den nuvrerende tysiske milj.0kvalitet er ringere end 
hvad der f.0lger af disse bestemmelser. De hidtil greldende dimensioner er derfor overf0rt til det 
nye regulativ. 
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For den resterende strrekning (st. 40 I - st. 7087) er regulativet udarbejdet med udgangspunkt i 
vandlabets faktiske til stand, idet denne tidligere har vreret privat, hvorfor der ikke har vreret 
stillet bestemte krav til vandfaringen. Da den eksisterende til stand bedammes til at vrere stabil 
og medfare en god vandfaringsevne, fastlregges skikkelsen som den naturlige til stand med fal
gende modifikationer: 
• ved mrgennemfaringer er mrdimensionerne greldende, idet det forudsrettes, at bunden af 

mret ligger 1/4 - 113 af rarets diameter under vandlabsbunden; 
• der rna ikke forekomme hindringer for vandets frie lab eller faunapassagen; 
• drrenudlab friholdes . 

Vandlabets dimensioner for den gmdefri periode fremgar afnedenstaende skema: 

Station 
m 
o 

401 

7087 

Bundkote 

59,42 

59,17 

ingen krav 

0,6 0,62 

ingen krav ingen krav 

R0rbroudlab, 
Silkeborgvej 

Graft fra h0j re 

Udlab i Gjern a 

JI.utd.. TIT' a1~ 0- "lol .# ~fJl(/ 1,.0 
De anfarte koter er tilknyttet Dansk Normal Nul. 1""'" IQ 

Vedligeholdelse 

Vedligeholdelsen fra st. 0 - st. 401 skal ske pa basis af vandlabets fastlagte, geometriske skik
kelse. Dog skal naturlige variationer i vandlabet tillades, salrenge vandfaringsevnen er lige sa 
god som ved den fastlagte, geometriske skikkelse. 

Strrekningen gennemgas I gang arligt (i perioden Ijuni-3I.oktober) og vedligeholdes med 
gradeslaning i en 40 - 80 em bred stmmrende og opgravning af aflejringer, sa ovennrevnte di
mensioner er overholdt, idet frellesbestemmelserne om vedligeholdelse falges. 

Den nedre strrekning ( st. 401 - st. 7087) skal henligge i naturtilstand. Strrekningen gennemgas 
1 gang arligt (i perioden Ijuni-3I.oktober). Vedligeholdelsen begrrenses til opgravning af 
aflejringer ved drrenudlab og fjernelse af nedfaldne grene og lignende, der hindrer vandets me 
lab. Kun hvor grad en drekker hele vandlabets bredde, skreres den, - og da i en stmmrende pa 
2/3 af bundbredden. 

Hvert ar inden I.april kontrolleres, at kravene til vedligeholdelse er opfYldt. 

Fiskeudsretning 

I henhold til Udsretningsplan for Gudena (IFF -rapport 27+28 1 1994) udsrettes der hvert ar 
arreder i Gelbrekken (ved Prisbro: 500 stk V,-ars (6-10 em) om efteraret; ved Lyngby bro : 
2500 stk yngel i april ; ved Viborgvej : 1000 stk I-ars (10-14 em) i april). Udsretningen forestas 
af Tangevrerket og Gudenaens 0rredfond med assistance fra 0rredklubben Fremad. 
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Okker 

Der er risiko for okkerudvaskning fra hele oplandet til vandl0bet nedstrmns Sporuplundsvej / 
Prisbro (se nedenstaende kortudsnit , hvor de okkerpotentiell e omrader er skraverede) . lnden 
for disse omrader ma der ikke uden Arhus Amts godkendelse gennemf0res en eventuel nydrre
ning ell er udgmftning. IEndring, vedligeholdelse ell er reparation af afvand ingsanlreggene med 
henblik pa at srenke grundvandsstanden krrever ligeledes forudgaende tilladelse. 

-, , 

, 
.' , , 

• , , , 
• , , , 

:- , 
:t 
.' 

e. 
.. 0-

d' 

e 

o 

AO 
9° it syeristdip!?W . 

A 5 

...•. ~ .. 



Udgaende bestemmelser 

Med dette regulativ bortfalder de tidligere bestemmelser: 
1. Landvresenskommisionskendelse af 5. aug. 1938: bestemmelserne vedmrende nrervrerende 

van<IkJbsstrreknings 0Verste ca 400 m. 
2. Tillreg til regulativerne for kommunevan<IkJbene i Hammel kommune, juni 1990. 

Tilsyn 

Hammel kommune, teknisk afdeling wrer tilsyn med van<IkJbet. Her kan man henvende sig, 
hvis man har sp0fgsmal eller klager vedmrende van<IkJbets tilstand eller vedligeholdelse. 

Revision 

Senest ar 2005 vurderes det, om forudsretningerne for regulativet er rendret saledes, at det bar 
revideres. 

Vedtagelse 

Der har vreret afholdt et offentligt IDl'Ide om regulativforslaget, og det har vreret bekendtgjort 
og fremlagt for offentligheden i 8 uger med mulighed for at indgive skriftlig indsigelse eller 
rendringsforslag inden den 22/ 11 1995, hvorefter det uden rendringer er endeligt vedtaget af 
udvalget for teknik og miljl'l pa vegne afHammel byriid d. 24/6 1996. 

Bestemmelserne trreder i kraft fra denne dato og grelder indtil der vedtages et nyt regulativ. 

, 

'~~~d/ 
Gunnar Henriksen 
Udvalgsformand 
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B. Frelles bestemmelser: Vedligeholdelse 

Vandlebene vedligeholdes afHammel kommune, der afger, om vedligeholdelsen skal udferes i 
entreprise eller ved egen foranstaItning. Omkostningerne ved vedligeholdelsen afholdes af 
kommunen. Ved vedligeholdelsesarbejdet seges ulemper, som ejere og brugere skal tale, lige
ligt fordelt pa begge sider afvandlebet, jf. vandl0bslovens § 28 . 

For mrlagte strrekninger greider, at udskiftning af enkelte rer og mindre udskiftninger af flere 
mr indgar som en del af den almindelige vedligeholdelse, hvorimod hel eller delvis omlregning 
afmrledningen krrever, at der udarbejdes et reguleringsprojekt, jf. vandlebslovens § 32. Ud
giftsfordelingen hertil kan tage udgangspunkt i hver enkelts nytte afforanstaltningen. 

Vedligeholdelses
princip 

Grodeskrering 

Grodeoptagning 

Vedligeholdelsen skal udferes saledes, at vandlebenes fYsiske til
stand svarer til malsretningens krav. Der skal sikres en urendret 
vandferingsevne og et varieret vandl0b med gode livsbetingelser for 
planter og dyr. Samtidig skal der tages aile rimelige hensyn til bred
eJerne. 

Greden skreres ved bunden i en eller flere slyngede stmmrender, sa 
der efterlades gmdeeer eller gmdebrremmer af varierende bredde 
uden for stmmrenden. Gredeskreringen foretages i vandlebets na
turlige stmmrende, der normalt kan findes som dybeste sted i tvrer
profilen, og som slynger sig fra side til side ned gennem vandlebet. 
Hvor ingen naturlig stmmrende findes, skreres en slynget rende, 
hvor svingene gentages for hver 10-14 gange stmmrendens bredde. 

Stmmrenden styres sa vidt muligt tret forbi eventuelle drrenudleb, 
sa disse lettere friholdes . 

Gmde, der danner afgrrensede puder langs bund eller svemmende 
pa overfladen, (fx vandstjerne, kruset vandaks, vandranunkel) be
vares i videst muligt omfang, mens gmde med bandblade (fx pind
svineknop og grresser) bortskreres i stmmrenden. 

Hvor vandlebets faktiske mal er sterre end de i regulativet fastsatte 
mal, foretages gmdesbering kun i en samlet stmmrendebredde, der 
svarer til den regulativmressige bundbredde. 

Gmdeskreting udferes i perioden l.juni - 31.oktober. 

Den afski'trne gmde og kantvegetation skal optages fra vandlebet. 
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Oprensning af 
sand, grene 0.1. 

Bredvegetation 

Bygvrerker, skra
ningssikring m.m. 

Sand- og slamaflejringer, nedskridninger og nedfaldne grene opren
ses, hvor det er pakrrevet for overholdelse af den fastsatte vandf0-
ringsevne eHer vandl0bsprofil. Opgravning udf0res i perioden l.juni 
- 3l.oktober. Sten- og grusbund rna ikke forstyrres eHer fjernes . 

NiveauforskeHe i bunden udjrevnes, hvis de hindrer vandl0bsdyre
nes frie passage. 

Fremmede emner i vandl0bet, sasom plast o.lign., opsamles og fjer
nes i forbindelse med vedligeholdelsen. 

Overhrengende brinker, sten og mdder i vandl0bet skal bevares, 
med rnindre de er til vresentIig gene for vandf0ringsevnen. 

Hvor vandl0bets faktiske mal er st0rre end de i regulativet fastsatte 
mal, foretages oprensning kun i en samlet stmmrendebredde, der 
svarer til den regulativmressige bundbredde. 

Oprensning skal senest ivrerksrettes, nar vandl0bets faktiske vand
f0ringsevne er forringet svarende til en hrevning af den regulativ
fastIagte bundkote med 10 em. Efter samme prineip kan kommunen 
vrelge at lade vandl0bet oprense til en vandf0ringsevne svarende til 
en srenkning af den regulativfastIagte bundkote med 20 em, dog 
skal ler -, grus- og stenbund sa vidt muligt bevares. 

Dog fjernes aile aflejringer,der hindrer frit udl0b fra lovligt etable
rede mr- og gmftudl0b. Sadanne mindre aflejringer kan fjernes hele 
aret. 

Kantslaningen begrrenses mest muligt og ivrerksrettes kun, nar 
vegetationen vresentIigt begrrenser den fastsatte vandf0ringsevne, 
kvreler nyplantning eller udvikles til u0nsket vegetation. Desuden 
kan bundens sider beskreres, hvor det er nadvendigt for at udfare 
den avrige vedligeholdelse. 

Eventuel kantslaning udf0res i juni-oktober og begrrenses til om
rader med urtevegetation, der star med stive strengler hele vinteren 
som fx tagmr, dunhammer, pindsvineknop, dueurt og sadgrres. 

Bj0rneklo og andre ikke hjemmeharende arter med stort spred
ningspotentiale er uansket vegetation og skal bekrempes. Hjem
meharende arter som fx brrendenrelde og tagmr slas, hvis de bliver 
meget dominerende. 

Bygvrerker, skraningssikringer samt andre foranstaltninger, der er 
etableret af hensyn til vandlabet, vedligeholdes som dele af vand
labet. 
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Arbejdsarealer og 
overkHrsler ved 
tillob 

Oprenset fyld, af
skaret grade m.m. 
skal spredes eller 
fjernes 

Hvor kommunen sk0nner det n0dvendigt af hensyn til beskyttelsen 
af overk0rsler, bygvrerker, nrerliggende vejanlreg, bygninger eller 
lignende, kan der udlregges sten til sikring mod erosion af vandl0-
bets bund og sider. 

Hvor det ikke er i strid med den fastsatte vandf0ringsevne, 
kan sten ogsa udlregges til at fremme udviklingen af naturlige 
sving eller indsnrevre et vandl0b, der er blevet for bredt. 

Vedligeholdelse af de 0Vrige bygvrerker (tx overkl'lrsler, broer, 
drrenbmnde m. v.) pahviler de respektive ejere og brugere. 

Bredejerforhold 

Ejere og brugere af de ejendornrne, der grrenser til vandl0bet, skal 
tale de fOffi0dne vedligeholdelsesarbejders udf0relse, herunder 
transport af materialer og maskiner og disses arbejde langs vandl0-
bet, jf vandl0bslovens § 28. Arbejdsbreltet bliver normalt ikke over 
8 m bredt. 

Bygninger, bygvrerker, faste hegn, beplantninger, udgravninger, 
pa£)rldninger o.lign. rna derfor ikke uden kommunens tilladelse an
bringes nrermere 0Verste vandl0bskant end 8 m, og for mrlagte 
strrekninger ikke nrermere mriedningens rnidte end 3 m. 

Ved etablering og regulering afilbne till0b til vandl0bet kan kom
munen krreve, at der etableres en 5 m bred overkl'lrsel ved udl0bet 
til brug for transport af materiel, der anvendes ved vandl0bets ved
Iigeholdelse. 

Skader som f0lge af almindelig kl'lrsel og frerdsel til fods langs 
vandl0bet i forbindelse med vedligeholdelse kan ikke krreves erstat
tet, jf vandl0bslovens § 28. Safremt der i 0vrigt under vedligehol
delsesarbejder pilfl'lres ejere eller brugere skade eller ulempe, har 
ejeren eller brugeren ret til erstatning efter lovgivningens alrnindeli
ge regler. 

Det £)rId, afskarne gmde m.v., der fremkornrner ved vandl0bsved
Iigeholdelsen, har brugerne af de tilst0dende arealer pligt til at 
modtage og sprede i et ikke over 10 em tykt lag eller fjerne mindst 
5 m fra vandl0bets kant inden hvert ars l.januar, jf. vandl0bslovens 
§ 28 . 

B 3 



Slam og grade ved 
bygvrerker skal op
tages 

Hegning 

Kreaturvanding og 
vandindvinding 

Det pahviler den enkelte ejer eller bruger selv at unders0ge, om 
der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer 
eller bruger at fjerne eller sprede fylden, kan kommunen med to 
ugers skriftligt varsellade arbejdet udf0re pa den ansvarliges be
kostning. 

Ejere eller brugere har pligt til at optage sand og gr0de m.v., der 
samler sig ved bygvrerker (herunder braer og overk0rsler), jf 
vandl0bslovens § 27, stk 4. 

Arealer langs vandl0bene, der benyttes til10sdrift, skal indhegnes 
forsvarligt mindst 1 m fra 0Verste vandl0bskant. Hegnet skal vedli
geholdes afbrugeren. Hegn rna ikke f0res over vandl0bet uden 
srerlig tilladelse fra kommunen. 

Ejerne har pligt til at fjeme hegnet inden 1 uge, hvis tilsynet giver 
meddelelse om, at det er oodvendigt af hensyn til vedligeholdelses
arbejdet. 

Hammel kommune kan give tilladelse til, at hegning undlades. Til
ladelsen kan kun gives efter en konkret vurdering, bl. a. af foran
staltningens milj0mressige betydning. Vurderingen skal tage ud
gangspunkt i vandl0bets malsretning. Grresningstryk, risiko for 
nedtrampning / nedslidning afvand10bsbredden, vandl0bsbundens 
stabilitet og hensynet til bredvegetationens skyggegivende effekt er 
faktorer, der altid skal indga i vurderingen. 

Bredejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandl0bet til krea
turvanding, safremt dette sker med mule- eller vindpumpe. 

Kommunen kan give till ad else til egentlige vandingssteder, der i 
givet fald skal udgraves uden for vandl0bets prafil eller sikres sale
des, at kreaturerne ikke kan udtrrede jord i vandl0bet, - se f0lgende 
to eksempler, hvor vandl0bet (skraveret) er set ovenfra: 

GRJESMARK 

Anden indvinding afvand fra vandl0bet rna ikke finde sted uden 
tilladelse fra Arhus Amt, jf vandforsyningslovens bestemmelser. 
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Brremmer og be
plantning 

Rorudlob -
etablering og vedli
geholdelse 

JEndringer i og ved 
vandlobet 

Forurening 

I landzone skal en brremme pa 2 m fra vandlebets everste kant fri
holdes for dyrkning og jordbehandling, jf vandlebslovens § 69. 
Alle vandleb i dette regulativ er omfattet af 2-meters reglen i hele 
deres udstrrekning. 

I brremmerne ma der ikke anlregges eller foretages noget, der kan 
hindre eller vanskeliggere vedligeholdelsesarbejdet og tilsynets 
frerdseL Kommunen kan dog beslutte, at skyggegivende beplant
ning med gr0debegrrensende virkning etableres eller bevares. Sa
fremt beplantning er til hinder for den nedvendige vedligeholdelse, 
kan kommunen foretage den nedvendige udtynding. 

Ved etablering afnye drren- og r0rudleb skal bundleb i disse vrere 
mindst 20 em over vandlebets regulativmressige bund. I de tilfrelde, 
hvor der ikke er angivet en regulativkote, regnes med den eksiste
rende bund. Nye drrentilleb skal anmeldes til Teknisk Driftsafde
ling, Hammel Kommune. 

Indmalte drrentilleb er hermed at betragte som lovlige. 

N edlregning af andre r0rledninger ma kun ske efter forud indhentet 
tilladelse fra kommunen. 

Udleb fra drrenJedninger skal udferes og vedligeholdes saledes, at 
de ikke ger skade pa vandlebets skraninger. 

Ingen ma uden kommunens tilladelse bortlede vandet fra vandlebet 
eller foranJedige, at vandstanden forandres eller vandets frie leb 
hindres, jf vandlebslovens § 6. 

Regulering, herunder r0rlregning afvandlebet, anJreg afbroer og 
overkersler samt nedlregning afledninger og kabler i vandlebet ma 
ikke ske uden kommunens tilladelse. 

I det hele taget ma ingen uden till ad else fra kommunen foretage 
foranstaltninger ved vandlebet med tilherende anJreg, hvorved til
standen kommer i strid med bestemmelser i regulativet eller vand
lebsloven. 

Stoffer, der kan forurene vandet, ma ikke tilferes vandlebet, lige
sam sadanne stoffer ikke ma oplregges, sa der er fare for, at vandet 
forurenes, jf miljebeskyttelseslovens § 27. 

Nye udledninger eller rend ringer af eksisterende udledninger af 
spildevand ma kun ske, silfremt der er givet tilladelse hertil af 
kommunen eller amtet, jf miljebeskyttelseslovens § 28, stk I og 2. 
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Opmaling, tekniske 
forarbejder 0.1. ved 
vandlobene 

Afmrerkning 0.1. 

Beskadigelse, 
overtrredelser, 
pabud og straf 

Kommunalbestyrelsen, amtsnldet, Milj0styrelsen eller personer, der 
af disse myndigheder er berettiget hertil, har med forvarsel uden 
retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at lade 
foretage opmalinger, nivellementer og andre tekniske forarbejder 
og unders0gelser, som er n0dvendige for udarbejdelsen af planer 
for arbejder, der er omfattet af denne lov, jf vandl0bslovens § 61 . 

Skalaprele eller andre former for afmrerkning i eller ved vandl0bet 
rna ikke beskadiges eller fjernes . Sker dette, har den ansvarlige pligt 
til at anmelde forholdet til kommunen og bekoste retableringen. 

Beskadiges vandl0bet eller anlreg h0rende til vandl0bet, eller fore
tages der foranstaltninger i strid med vandl0bsloven eller bestem
melser i regulativet, kan kommunen meddele pabud om genopret
telse af den tidligere tilstand. 

Er et pabud ikke efterkommet inden udl0bet af den fastsatte frist, 
kan kommunen foretage det forn0dne pa den forpligtedes regning, 
jf vandl0bslovens § 54. 

Er der fare for, at der kan ske betydelig skade pa grund af usred
vanlige nedb0rsforhold eller andre udefra kommende usredvanlige 
begivenheder, kan kommunen foretage det fOfU0dne uden pabud og 
pa den forpligtedes regning, jf vandl0bslovens § 55. 

Overtrredelse af bestemmelserne i regulativet straffes med b0de, jf 
vandl0bslovens § 85 . 
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C. Grundlag og konsekvenser 

Dette regulativ er udarbejdet pa baggrund aff0lgende: 

1. LOVGRUNDLAG 

• Vandl0bsloven (Miljmninisteriets lovbekendtg0relse nr. 404 af 19. maj 1992). 
• Bekendtg0relse om klassifikation og registrering af vandl0b og om regulativer for offentlige 

vandl0b (Milj0ministeriets bekendtg0relse nr. 49 af 15. februar 1985 ). 
• Bekendtg0relse om amdring afbekendtg0relse om klassifikation og registrering afvandl0b 

og om regulativer for offentlige vandl0b ( Milj0ministeriets bekendtg0relse nr. 569 af 1. juli 
1993 ) 

• Lov om rendring afvandl0bsloven og vandforsyningsloven ( Lov nr. 402 af 14. juni 1995, 
Milj0- og Energiministeriet ). 

• Lovbekendtgmelse om milj0beskyttelse (Nr. 590 af27. juni 1994 ) . 
• Lov om naturbeskyttelse ( Nr. 9 af3 . januar 1992 ) 

Vandl0bsloven indeholder i forhold til den tidligere lovgivning vresentligt rendrede bestemmel
ser om bl. a. vandl0bsvedligeholdelsen, idet denne nu skal ske under hensyn til de milj0mressige 
interesser i vandl0bet. I lovens formalsparagraf er saledes anfmt, at det skal tilstrrebes at sikre, 
at vandl0b kan benyttes til afledning afvand, navnlig overfladevand, spildevand og drrenvand. 
Endvidere star der, at fastsrettelse og gennemf0relse af foranstaltninger efter loven skal ske 
under hensyntagen til de milj0mressige krav til vandl0bskvalitet, som fastsrettes i anden lovgiv
rung. 

Disse bestemmelser har som konsekvens, at regleme om vandl0benes fremtidige anvendelse og 
vedligeholdelse ikke skal fastsrettes ud fra enkelte interesser, men skal fastsrettes ud fra en 
konkret afVejning af aile de interesser, der er knyttet til vandl0bene - afVanding, naturbeskyttel
se, fiskeri , jagt, sejlads osv. - og geme saledes, at aile interesser i st0rst muligt omfang tilgode
ses. 

2. PLANLIEGNINGSGRUNDLAG 

Regionplan 1993 for Arhus Amt (overordnet planlregning for udviklingen i amtet), herunder 
sektorplanerne: recipientkvalitetsplanen, vandindvindingsplanen, landbrugsplanen og fred
ningsplanen. 
Spildevandsplan for Hammel kommune 1994-98. 
Fiskeudsretningsplaner ( Institut for Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje, Silkeborg, 1994 ) . 
Udpegning af okkerpotentielle omrader (Arealdatakontoret, Vejle, 1985). 
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2.1 REClPIENTKVALITETSPLAN 1993 

Heri fastsrettes malsretningerne: hvilken tilstand skal vandl0b og S0er vrere i, og hvad skal de 
kunne anvendes til? Der er taget udgangspunkt savel i de naturbetingede forhold som i de kul
turpavirkninger, som vandl0bene er udsat for . Hovedmalet er at sikre den bedst mulige kvalitet 
i vandl0b og S0er samt vandl0benes evne til at aflede vand. Der grelder f0lgende forudsretnin
ger: 
• Miilsretningen skal fastIregges sa nrer baggrundstilstanden som muligt. 
• Miilsretningen forudsretter, at forureningen begrrenses sa meget, som det er teknisk muligt 

og 0konomisk forsvarligt. 
• Malsretningen rna kun i srerlige tilfrelde forudsrette en forringelse af vandl0benes evne til at 

aflede overfladevand og drrenvand. 
• Miilsretningen skal indga som et grundlreggende element for vedligeholdelsen af vandl0bene. 
• Miilsretningen er retningsgivende for vandindvindingsinteresserne. 

De miilsretninger, der er relevante i denne sammenhreng, er 

Malsretning Beskrivelse 
Malsretning A Srerligl naluromrade Vandl0b, hvor srerlige natur-
med skrerpede elementer 0nskes beskyttet 
krav 
Generelle mal- Bl Gyde- og yngelopvrekslomrade Vandl0b, der skal kunne an-
sretninger for laksefisk vendes som gydeomrade og 

opvrekstomrade for yngel af 
0rred og andre laksefisk 

B3 Karpefiskevand (alevand) Vandl0b, der skal kunne an-
vendes som opvrekst- og op-
holdsomrade for aI, aborre, 

i gedde og karpefisk 
B4 Vandlob med alsidigl dyre- og Vandl0b, som skal kunne an-

planleliv vendes som levested for en 
alsidig vandl0bsfauna og -flora 

Malsretninger C Vandlob, der alene skal an-
med lempede vendes Ii I afledning af vand 
krav 

2.1.1. BESKRIVELSE AF RELEV ANTE MALSJETNINGER 

A: Srerligt naturomrade 
(Gelbrek nedre lab) 

• Disse vandl0b skal vrere upavirkede eller kun meget svagt kulturpavirkede. Pavirkning som 
f0lge af spildevandstilf0rsel rna ikke ske. Forureningsgraden rna ikke overstige grad I-II 
(overgangsform mellem praktisk taget uforurenet og ret svagt forurenet) . 

• Grus- og stenbund i vandl0bet skal bevares, idet den fauna og flora, man 0nsker at bevare 
med denne malsretning, som regel er knyttet til sten- og grusbund og hurtigt stf0mmende 
vand. Disse vandl0b tjener ofte som gyde- og yngelopvrekstomrader for laksefisk. 
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• A-vandl0b skallb0r helt friholdes for vandl0bsvedligeholdelse. Gmdeskrering i et str0lnl0b 
eller manuel opgravning af sandaflejringer eller lignende kan dog finde sted pa korte strrek
mnger. 

• Vandoppumpning direkte fra vandl0b ma ikke finde sted. Oppumpning af grundvand ma 
ikke medf0re, at vandf0ringen i vandl0bet mindskes. 

B 1: Gyde- og yngelopvrekstomrade for laksefisk 
(Gelbrek [ra Prisbro til Lyngby bro, Voldby brek nedstm01s UmlOsegroften, Begtrup brek nedstrems Farre, HeI
strup brek nedre lab) 

• Forureningsgraden ma maksimalt vrere grad II . Spildevandstilf0rsel ma ikke forringe fiske
nes gyde- og opvrekstmuligheder vresentligt uden for en nrermere fastsat fortyndingszone. 

• Gydeomrader skal have en bund af grus og smasten (1-10 em med overvregt af partikier pa 
1-4 em). Der skal vrere en god stmm mens reggene udvikies og mellem gruspartikierne ma 
der ikke vrere aflejringer af silt, sand eller okker. Der skal vrere passage til gydeomraderne 
ved opstemninger og lignende. 

• I yngelopvrekstomrader skal der vrere lreomrader i umiddelbar nrerhed af omrader med 
stmm, optimalt 25 - 50 emlsek. Lreomraderne kan vrere gmdebanker (optimalt 
"vandranunkeltypen") og st0rre eller mindre sten, fordelt over vandl0bets bund. De skal 
kunne give skjul savel fra siden som fra oven. Vanddybden er optimalt 10 - 30 em. 

• Vandl0bsvedligeholdelsen skal begrrenses mest muligt. Det forudsrettes, at der ved gmde
skrering efterlades vresentlige gr0debrremmer i vandl0bet, - at gydebanker ikke opgraves, og 
at vandl0bets brinker kun bortgraves, hvis en konkret vurdering har vist, at dette er Il.0d
vendigt for at opretholde vandf0ringsevnen. Der rna ikke ske gravning af brinker i begge 
vandl0bssider det samme ar. Vegetationen langs vandl0bet skal normalt lades umrt. 

• Vandoppumpning direkte fra vandl0b rna ikke finde sted. Oppumpning afgrundvand rna 
ikke medf0re, at vandf0fingen i vandl0bet mindskes vresentligt, eller at forureningsgraden 
0ges som f01ge af vandindvinding. 

B3 : Karpefiskevand (alevand) 
(Begtrup brek opstrems Farre, Kappelmose graft, Urmosegraften) 

• Forureningsgrad II-III anses for at vrere tilstrrekkelig til at opfYlde malsretningen. Spilde
vandsudledninger ma ikke forringe opvrekstmulighederne for ai , gedde, aborre og karpefisk 
vresentligt uden for en nrermere angivet fortyndingszone. 

• Der skal i vandl0bet vrere lreomrader og skjulesteder, fx i form af gmdevrekst langs bred
derne eller i form aftret rodnet af elletrreer. Gode omrader for al er ogsa faskiner og mud
deraflejringer. Rvor vandl0bene skal kunne rumme andre fiskearter (gedde, aborre, skalle), 
skal der i yngletiden vrere adgang til omrader med stillestaende eller nresten stillestaende 
vand. 

• Vandl0bsvedligeholdelse i betydeligt ornfang vii normalt kunne finde sted, men der skal 
foretages en vurdering af behovet herfor, for i videst muligt omfang at kunne tage milj0-
mressige og fiskerimressige hensyn. Fx b0r opgravet fYld henligge mindst et d0gn ved vand-
10bskanten f0r det spredes, sa eventuelle nedgravede al kan finde ud i vandet igen. Ligeledes 
b0r opgravninger ikke forega i vintertiden, hvor alene ligger i dvale i vandl0bsbunden. 

• Oppumpning af vand direkte fra vandl0b kan tillades, hvis sommervandf0ringen er over ea. 
200 lis . Den samlede reduktion i vandf0ringen som f01ge af grundvandsindvinding og direk
te oppumpning rna ikke medf0re, at fiskebestanden mindskes afg0rende eller at forurenings
graden 0ges. 
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84: Vandlob med alsidigt dyre- og planteliv 
(Gelbrek opstroms Prisbro, Voldby brek opstrellls Urlllosegrefien, Helstrup brek everste 300 Ill) 

• For disse vandlob grelder sarnrne hay som for malsretning B I , gyde- og opvrekstornrade for 
laksefisk, bortset fra krav, der direkte vedmrer fisk. 

• Forureningsgraden ma ikke overstige grad II. 
• Grus- og stenbund i vandlobet skal bevares, idet den fauna og flora, man onsker at bevare 

med denne malsretning, som regel er knyttet til sten- og grusbund . 
• Der ma ikke udfores regelmressig vandlobsvedligeholdelse. Gmdeskrering i et stmmlob eller 

opgravning af sandaflejringer eller lignende kan dog finde sted pa korte strrekninger efter en 
konhet vurdering. 

• Vandoppumpning direkte fra vandlob ma ikke finde sted. Oppumpning af grundvand ma 
ikke medfore, at vandforingen reduceres sa meget, eller at en eventuel udtorringsperiode 
forlrenges sa meget, at fauna og flora i vandlobet viI blive vresentIigt pavirket. 

c: Vandlob, der alene skal anvendes til afledning afvand 
(Anbrek grffit) 

• F orureningsgraden i vandlobet ma ikke overstige grad II -III. 
• Der stilles ikke hay om, at der kan leve fisk i vandlobet. 
• Vandlobsvedligeholdelsen kan normalt forega saledes, at der alene tages hensyn til de af

vandingsmressige interesser. 
• Der er ingen generelle restriktioner for oppumpning af vand fra vandlobet eller hay om 

restvandforing heri. 
• Malsretningen rna dog ikke vrere til hinder for opfYldelsen af malsretninger pa ovenfor og 

nedenfor beliggende vandlobsstrrekninger. 

2,2 VANDINDVINDINGSPLANEN 

I regionplanens del 2 er der i afsnit 2.2 angivet retningslinjer for vandindvinding til byformal, 
og i afsnit 2.3 er der angivet retningslinjer for vandindvinding til andet end byformal. Folgende 
retningslinjer har relation til vandlob : 

Vandindvinding til bvformal ( dvs drikkevand ). 
• Ved udpegning af indvindingsomrader til byformal skal der i muligt omfang tages hensyn til 

vandlobenes vandforing, vandstanden i soer, moser og vade enge samt behovet for 
vandindvinding til andre fonnal. 

Vandindvinding til andet end bvformal ( dvs isrer markvanding ). 
• Indvinding af overfladevand fra vandlob og soer kan normalt ikke tillades. Tilladelser til 

indvinding af overfladevand kan normalt ikke forlrenges . 
• Inden for oplandene til vandlob og soer med malsretning A kan der kun tillades vandindvin

ding, nar det kan ske uden pavirkning af vandlobssystemets plante- og dyreliv. 
• Langs vandlob med B I-malsretning og §3-vandlob, mal sat B4, kan der kun tillades 

vandindvinding, nar det kan ske uden vresentlig pavirkning af vandlobssystemets plante- og 
dyreliv. 
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• rnden for oplande til B3-vandl0b kan der gives tilladelse til vandindvinding, med mindre 
afg0rende hensyn til vandl0bets vandf0ring taler imod. 

• Vandindvindingen skal i 0vrigt tilrettelregges pa en sadan made, at vandgennemstmmning 
og vandstand er tilstrrekkelig i vadomrader i regionplanens gmnne hovedstruktur, dvs. i 
naturomrader og jordbrugsomrader med visse beskyttelsesinteresser og rekreative interesser 
samt i vadomrader, der i fredningsplanen er udpeget som srerlige biologiske eller kulturhi
storiske beskyttelsesomrader. 

2.3 LANDBRUGSPLANEN 

De vandl0b, der er omfattet af dette regulativ, er nresten aile beliggende i omriider, der i regi
onplanen (del 2, kap. 1.7 og 1.8) er udpeget som almindelige jordbrugsomrader, der sa vidt 
muligt skal forblive i jordbrugsdrift. Dog er de i stor udstrrekning ogsa reguleret af lovgivnin
gens almindelige bestemmelser om fredningsmressig regulering afbegrrenset betydning for 
jordbrugsdriften. 

Den h.0je prioritering af hensynet til jordbrugsdriften kan og skal heller ikke udelukke vareta
gelsen af fundamentale milj0mressige hensyn som Dc hensynet til grundvandsbeskyttelsen, en 
acceptabel recipientkvalitet eller anden lignende beskyttelse af naturgrundlaget. 

To vandl0bsstrrekninger (nedre Gelbrek og Helstrup brek) ligger ijordbrugsomrader med visse 
bes/cyuelsesinleresser. Ogsa disse skal sa vidt muligt forblive i jordbrugsdrift. Dog forbeholder 
amtsradet sig muligheden for i st0rre grad at 
• beskytte og pleje uopdyrkede omrader, vadomrader og lignende klart afgrrensede lokaliteter 

afvresentiig fredningsmressig interesse, 
• varetage landskabelige hensyn samt 
• sikre offentlig adgang til ekstensivt friluftsliv . 

Sondringen mellem de to typer jordbrugsomrader er ikke udtryk for forskelle i arealernes jord
brugsmressige vrerdi. 

Ved revisionen afvandl0bsregulativer forudsrettes det i almindelighed, at vandl0benes evne til 
afledning af overfladevand og drrenvand ikke forringes, hvis dette giver anledning til en vre
sentlig forringelse afdyrkningsmulighederne (Regionplan 1993, del 2, kap. 2.4). 

2.4 FREDNINGSPLANEN 

De abne strrekninger af kommunevandl0bene er aile omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 . De 
tilst0dende arealer er ligeledes i stort omfang omfattet af samme bestemmelse, i det omfang, 
der er tale om enge, moser eller overdrev af en vis st0rrelse. Der rna derfor ikke foretages ren
dringer i disse naturtypers tilstand, med mindre der forud er givet dispensation hertil fra amtet. 
Forbudet grelder dog ikke sredvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandl0b. 

Arhus Amt har i 1994 registreret hvilke omrader, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. 
Nrermere oplysninger herom kan fas hos Hammel kommune, teknisk driftsafdeling eller hos 
A.rhus Am!. 
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2.5 HAMMEL KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 1994-98 

I den kommunale spildevandsplan redeg0res for bortskaffelsen af spildevand. Planen indeholder 
tidsplaner for gennemferelsen af den nedvendige rensning. 

De sma vandleb er is<er pavirkede af utilstr<ekkeligt renset spildevand fra spredt bebyggelse. 
Der skal gennemferes en prioriteret indsats med det slutmal, at den nedvendige rensning af 
spildevand fra spredt bebyggelse er gennemfert inden ar 2000 i aile oplande, hvor udledningen 
medferer v<esentlig forurening. Prioriteringen sker ud fra en vurdering af den aktuelle forure
ningstilstand i vandomraderne, saledes at rensningen gennernferes ferst i ~plandene til de mest 
forurenede seer og vandleb m.v. I spildevandsplanen findes en fortegnelse over oplande til 
vandleb og lignende, hvor rensning ber ske ferst. 

Spildevandafledning fra spredt bebyggelse ber ske ved nedsivning, siifremt vandindvindings
interesser ikke er til hinder herfor. Hvor nedsivning ikke er mulig, skal der som udgangspunkt 
gennernferes den rensning, der er nedvendig for at opfYlde mals<etningen. 

2.6 UDSJETNINGSPLANER 

Uds<etning afyngel og sterre fisk reguleres afFerskvandsfiskeriloven og administreres afInsti
tut for Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje for Fiskeriministeriet. Det fremgar afregulativet for det 
enkelte vandleb, hvilke uds<etningsplaner der er. 

2.7 OKKERPOTENTIELLE OMRADER 

Fra mange vandlebsn<ere omrader, is<er i Jylland, er der risiko for udvaskning af okker og 
svovlholdige syrer. Disse omrader (okkerpotentielle omrader) er kortlagt afLandbrugsministe
riets Arealdatakontor, Vejle. 

Vandlebende i dette regulativ er aile beliggende i okkerpotentielle omrader, dog ikke Anb<ek
gmften, Urmosegmften, Voldby b<ek opstmms Begtrup b<ek, Gelb<ek opstmms Prisbro samt 
to korte str<ekninger af Helstrup b<ek. 

K1assifikationen indeb<erer, at en eventuel nydr<ening eller udgmftning savel som <end ring, ved
ligeholdelse eller reparation af afVandingsanl<eggene med henblik pa at s<enke grundvandstan
den ikke rna gennemferes uden godkendelse hertil fra Arhus Amt. 

3. FISKESPJERRINGER 

Der er fiskesp<erringer i Gelb<ek ved Rampes Melle og i Helstrup b<ek. Kommunen tager skridt 
til fjernelse af sp<erringerne eller etablering af effektive passagemuligheder, jf Arhus Amts re
cipientkvalitetsplan 1989. 

Omkostningerne afholdes normalt af ejeren, jf Lov om ferskvandsfiskeri . Det kan dog ikke 
pal<egges vedkommende ejer at etablere fiskepassage, safremt omkostningerne og ulemperne 
ved etableringen ikke star i rimeligt forhold til det tilsigtede formaL 
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4. DIMENSIONERINGSGRUNDLAG 

Ved fastsrettelse afvandl0benes dimensioner er der taget udgangspunkt i de faktiske forhold. 
Der er derfor foretaget en opmaling afvandl0bene i 1995. Endvidere bygges der pa erfaringer
ne med vedligeholdelsen, isrer som den er udf0rt i henhold til tillregsregulativet for kommune
vandl0bene fra juni 1990. 

Hvor der ved opmalingen er konstateret en stmre vandf0ringsevne end tidligere kendelser eller 
regulativ tillader, og vandl0bets fysiske milj0kvalitet af denne grund er forringet, er den oprin
deligt fastlagte skikkelse lagt til grund. Hvor fastlreggelsen af den tidligere vandf0ringsevne er 
usikker, er der foretaget nye vandf0ringsberegninger. Herefter er vandl0bets dimensioner fast
lagt, sa der langs dyrkede arealer sikres, at der h0jst sker oversv0mmelser en gang hvert 10. ar, 
mens der ved udyrkede arealer som enge og moser tillades oversv0mmelser hyppigere end 
hvert 10. ar, svarende til hvad tidligere dimensioner sk0nnes at have tilladt. 

Det er typisk for strrekninger, der ogsa f0r omklassificeringen i 1989 var offentIige, at der fin
des tidligere kendelser / regulativer, hvorfra malene saledes kan videref0res. Det fremgar af 
regulativet for det enkelte vandl0b, hvorvidt dette er gjort . 

For de 0vrige vandl0bsstrrekninger er skikkelsen eller vandf0ringsevnen fastlagt som den na
turlige tilstand. 

5. KONSEKVENSER 

Konsekvenserne af dette regulativ er: 

En sikring af den fastsatte vandf0ringsevne. Vedligeholdelsen af vandl0bet udf0res saledes, at 
lovligt bestaende drrenudl0b friholdes, safremt de uden besvrer kan fin des, fx er tydeligt af
mrerkede i banketten eller kan udpeges af ejeren. 

Afvandingen af de vandl0bsnrere arealer er ogsa urendret, for sa vidt angar selve vandl0bets 
indflydelse herpa. Dog tages der ikke hensyn til, at drrening afvandlidende jorder med stort 
indhold af organisk stof - sasom engarealer - med arene viI medf0re en 0get mineralisering og 
dermed en srenkning af jordoverfladen. Pa sadanne drrenede t0rvejorde kan en god drrenings
og afVandingstilstand ikke opretholdes, uanset valg af vedligeholdelsesmetode. 

De udrettede vandl0b viI med arene slynge sig mere og mere. Da gmdebrremmer eller -0er 
bevares, viI vandhastigheden i stmrnrenden 0ges og give bedre iltning af vandet samtidig med, 
at sten- og grusbund lettere skylles fri for aflejringer af sand og slam. Vandl0bene viI i det hele 
taget blive mere stabile og byde pa bedre levevilkar for dyre- og planteliv. 

Mange afvandl0bene har tidligere vreret for hardhrendet vedligeholdt, hvilket har medf0rt, at 
de er blevet for brede. Nye slyngninger viI derfor i vid udstrrekning kunne udvikles inden for 
det eksisterende profit Slyngede vandl0b har en nettotilbageholdelse af eroderet materiale og 
giver saledes frerre problemer med sand- og slamaflejringer. Pa dette punkt vii de derfor krreve 
mindre vedligeholdelse. 
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VEDLIGEHOLDELSESBESTEMMELSER FOR 

GELBiEK ST. 0 - ST. 978 
A. BESKRIVELSE, V ANDF0R1NGSEVNE OG SPECJEL VEDLIGEHOLDELSE 
B. VEDLIGEHOLDELSE OG BREDEJERFORHOLD, FJELLES BESTEMMELSER 
C. GRUNDLAG OG KONSEKVENSER, FIELLES 
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A. Beskrivelse, vandforingsevne og speciel vedJigeholdelse 

Gelbrek er pa strrekningen st. 0 - st. 978 godkendt nedklassificieret fra kommunalt vandleb til 
privat vandleb i Hammel kommune. Det blev den 14/4 1997 godkendt at nedklassificiere oven
nrevnte strrekning. Der hoi des afleveringsforretning den 7/ 10 1997. Nedklassifikationen er med 
virkning fra 111 1998. Dette indebrerer, at Hammel Kommune er vandlebsmyndighed og at 
bredejerne skal forestar vedligeholdelsen. 

I felge vandlebsloven § 36 (lov nr. 404 af 19.5.1992) kan vandlebsmyndigheden fastsrette be
stemmelser om vedligeholdelsens omfang og udferelse. I disse vedligeholdelsesbestemmelser er 
der foruden en beskrivelse afvandlebet indeholdt bestemmelser om bI.a skikkelse eller vandfe
ringsevne, miljemressige krav samt om hvilken vedligeholdelse, der skal udferes . 

Beskrivelse af vandlobet og dets omgivelser 

Gelbrek er et tilleb til Gjern a og som sadan en del af Gudenasystemet. De 978 m i Gelbrek 
leber fra Silkeborgvej mellem Ragen og Farre til Prisbro ved Sporuplundsvej . Se endvidere 
oversigtskort 1:50.000 pa forsiden, plantegning 1:4.000 samt lrengdeprofiI. 

Vandlebet er opstmms Sporuplundsvej (Prisbro) malsat BO (vandleb med alsidigt dyre- og 
planteliv) med en tilladelig forureningsgrad pa II (svagt forurenet). 

Forureningsgraden var i 1993/94 pa [ra II til III-IV, og malsretningen var saledes ikke opfyldt,. 
Forureningen er isrer massiv i vandlebets 0Vre leb, hvor der tilledes store mrengder darligt ren
set spildevand. Den fysiske til stand kan derimod stort set leve helt op til malsretningen, idet det 
kun er pa de everste 500 m af den private strrekning, at vandlebet mangler slyngninger og dyb
devariation. Bunden er her for sandet/mudret og der er en del sandtransport. Det skennes, at 
den milj0Venlige vedligeholdelse sammen med en handhrevelse afbeskyttelsesbrremmen langs 
vandlebet i lebet af Ia ar vii rette op pa disse forhold . 

Brekken er strerkt prreget aftidligere regulering pa strrekningen fra st.O til ca st.500. De reste
rende 478 m af den private strrekning af vandlebet henligger stort set med veludviklede, na
turlige slyngninger. 

Hele vandlebet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. De enge, moser og overdrev, der 
grrenser til store dele afvandlebet, er omfattet afsamme bestemmelse. i'Endringer i § 3-
registrerede naturtypers til stand krrever, at der forud indhentes tilladelse fra amtet. 

Skikkelse og/eller vandforingsevne 

Gelbrekken er stationeret fra eyre ende af den tidI.offentlige strrekning, startende med station 0 
ved mrbroudlob ved Silkeborgvej. Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i 
lobende meter. 

Bestemmelserne for strrekningen fra st. 0 (Silkeborgvej) til st. 401 er udarbejdet med udgangs
punkt i tidligere bestemmelser, idet det skennes, at den nuvrerende fysiske miljekvalitet er rin-
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gere end hvad der f01ger af disse bestemmelser. De hidtil greldende dimensioner er derfor 
overf0rt til disse bestemmelser. 

For den resterende strrekning (st. 40 1 - st. 978) er regulativet udarbejdet med udgangspunkt i 
vandl0bets faktiske til stand, idet denne tidligere har vreret privat, hvorfor der ikke har vreret 
sti llet bestemte krav til vandf0ringen. Da den eksisterende til stand bed0mmes til at vrere stabil 
og medf0re en god vandf0ringsevne, fastlregges skikkelsen som den naturlige til stand med f01-
gende modifikationer: 
• der rna ikke forekomme hindringer for vandets frie 10b eller faunapassagen; 
• drrenudl0b friholdes. 

Vandl0bets dimensioner for den gmdefri periode fremgar afnedenstaende skema: 

Station ······? B~nclk,ote Bundbredde Jiiil,f! <Sn,snit) Bemrorkning 
ill ::::,:: ill ill i'tll'QinlUe. 

° 59,42 R0rbroudI0b, 
Silkeborgvej 

0,6 0,62 
401 59,17 Gmft fra h0jre 

401-978 ingen krav ingen krav 

De anf0rte koter er tilknyttet Dansk Normal Nul. For st. 0-401 er anlregget 1,0. 

Der er pa strrekningen st. ° -st 400 etableret mrerkeprele. Mrerkeprelene blev malt ind ved an
givelse af koter pa top af prel den 16/9 1996. Mrerkeprelene rna ved vandl0bsvedligeholdelsen 
ikke beskadiges eller fjemes. Sker dette, har den ansvarlige pligt til at anmelde forholdet til 
kommunen og bekoste retableringen. 

Den 29. okt 1996 blev det malt ind hvor h0j vandl0bsbunden ligger i forhold til den i bestem
melseme fastlagte bund. OpmMingen fremgar af nedenstaende skema. 

Kote Kote bund Forskel Faktisk mal em under 
St. Dr. (top af prel) * .29/10-96 em fastlagt bund 

° 60.34 emr) 59.45 0,89 -> 89 em 115 26 
200 59.76 59.30 0,46 -> 46 em 61,0 15 
300 59.73 59.25 0,48 -> 48 em 57,7 9 
400 59.56 59.20 0,36 -> 36 em 45 9 

* ajlcest pa lcengdeprofil. 

Gelbrek st. 0 - st. 400 rna vedligeholdes til 20 em under fastlagt bund, dette betyder at bestem
melserne er overholdt pa nrer ved mrunderl0bet ved Silkeborgvej . 

Vedligeholdelse 

Vedligeholdelsen fra st. 0 - st. 401 skal ske pa basis afvandl0bets fastlagte, geometriske skik
kelse. Dog skal naturlige variationer i vandl0bet tillades, salrenge vandf0ringsevnen er lige sa 
god som ved den fastlagte, geometriske skikkelse. 
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Strrekningen gennemgas I gang arligt ( i perioden I juni-3I .oktober) og vedligeholdes med 
gmdeslaning i en 40 - 80 em bred stmrnrende og opgravning af aflejringer, sa ovennrevnte di
mensioner er overholdt, idet frellesbestemmelseme om vedligeholdelse fe-Iges (side BI-B3). 

Den nedre strrekning ( sl. 40 I - sl. 978 ) skal henligge i naturtilstand. Strrekningen gennemgas 
1 gang arligt ( i perioden ljuni-31 .oktober). Vedligeholdelsen begrrenses til opgravning af 
aflejringer ved drrenudle-b og fjemelse af nedfaldne grene og lignende, der hindrer vandets frie 
Ie-b . Kun hvor gmden drekker hele van dIe-bets bredde, skreres den, - og da i en stmmrende pa 
2/3 af bundbredden. 

Rvert ar inden I .april kontrolleres, at kravene til vedligeholdelse er opfyldl. Rvert ar efter 3 J. 
oktober kontrolleres, at der ikke vedligeholdes mere end 20 em under fastlagt bund. 

Fiskeudsretning 

I henhoJd til Udsretningsplan for Gudena (IFF-rapport 27+28/1994) udsrettes der ikke fisk pa 
strrekningen sl. 0 - sl. 978 i Gelbrek. 
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Okker 

Der er ikke risiko for okkerudvaskning fra oplandet til vandl0bet opstf0ms Sporuplundsvej / 
Prisbro (se nedenstaende kortudsnit, hvor de okkerpotentielle omrader er skraverede). lnden 
for disse omrader ma der ikke uden Arhus Amts godkendelse gennernf0res en eventuel nydne
ning eller udgf0ftning. iEndring, vedligeholdelse eller reparation af afvandingsanlreggene med 
henblik pa at samke grundvandsstanden krrever ligeledes forudgaende tilladelse. 
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Udgaende bestemmelser 

Med disse bestemmelser bortfalder de tidligere bestemmelser: 
Regulativ for Gelbrek endelig vedtaget afudvalget for teknik og miljo pa vegne afHammel 
byrad den 24/6 1996. 

Tilsyn 

Hammel kommune, teknisk forvaltning forer tilsyn med vandlobet. Her kan man henvende sig, 
hvis man har sporgsmal eller klager vedrorende vandlobets tilstand eller vedligeholdelse. 

Revision 

Senest ar 2007 vurderes det, om forudsretningerne for bestemmelserne er rendret saledes, at 
det bor revideres. 

Vedtagelse 

Der viI blive afholdt afleveringsforretning ved Gelbrek den 7/ 101997 . Udvalget for teknik og 
miljo har pa mode afholdt den 14/4 1997 besluttet at nedklassificiere Gelbrek st. 0 - st 978 til 
privat vandlob. Beslutningen om nedklassifikation kan paklages i perioden 8/10 1997 - 5111 
1997. 

Bestemmelserne trreder i kraft fra 111 1998 og grelder indtil der vedtages nye bestemmelser. 

Gunnar Henriksen 
Udvalgsforrnand 
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B. Frelles besternrnelser: VedJigeholdelse 

Vandl0bene vedligeholdes af de private bredejere, der afg0r, om vedligeholdelsen skal udf0res i 
entreprise eller ved egen foranstaltning. Omkostningeme ved vedligeholdelsen afholdes af de 
private bredejere. Ved vedligeholdelsesarbejdet s0ges ulemper, som ejere og brugere skal tale, 
ligeligt fordelt pa begge sider afvandl0bet, jf. vandl0bslovens § 28. 

For mrlagte strrekninger greider, at udskiftning af enkelte mr og mindre udskiftninger af flere 
mr indgar som en del af den almindelige vedligeholdelse, hvorimod hel eller del vis omlregning 
afmrledningen krrever, at der udarbejdes et reguleringsprojekt, jf. vandl0bslovens § 32. Ud
giftsfordelingen hertil kan tage udgangspunkt i hver enkelts nytte afforanstaltningen. 

Vedligeholdelses
princip 

Grodeskrering 

Grodeoptagning 

Vedligeholdelsen skal udf0res saledes, at vandl0benes /Ysiske til
stand svarer til malsretningens krav. Der skal sikres en urendret 
vandf0ringsevne og et varieret vandl0h med gode livsbetingelser for 
planter og dyr. Samtidig skal der tages aile rimelige hensyn til bred
eJeme. 

Gmden skreres ved bunden i en eller flere slyngede str0lnrender, sa 
der efterlades gmde0er eller gmdebrremmer af varierende bredde 
uden for stmmrenden. Gmdeskreringen foretages i vandl0bets na
turlige stmmrende, der normalt kan findes som dybeste sted i tvrer
profilen, og som slynger sig fra side til side ned gennem vandl0bet. 
Hvor ingen naturlig stmmrende fin des, skreres en slynget rende, 
hvor svingene gentages for hver 10-14 gange stmmrendens bredde. 

Stmmrenden styres sa vidt muligt tret forbi eventuelle drrenudl0b, 
sa disse lettere fiiholdes. 

Gmde, der danner afgrrensede puder langs bund eller sV0mmende 
pa overfladen, (fx vandstjeme, kruset vandaks, vandranunkel) be
vares i videst muligt ornfang, mens gmde med biindblade (fx pind
svineknop og grresser) bortskreres i stmmrenden. 

Hvor vandl0bets faktiske mal er st0fre end de i regulativet fastsatte 
mal, foretages gmdeskrering kun i en samlet stmmrendebredde, der 
svarer til den regulativmressige bundbredde. 

Gmdeskrering udf0res i perioden l.juni - 31.oktober. 

Den afskame gmde og kantvegetation skal optages fra vandl0bet. 
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Oprensning af 
sand, grene 0.1. 

Bredvegetation 

Bygvrerker, skni
ningssikring m.m. 

Sand- og slamaflejringer, nedskridninger og nedfaldne grene opren
ses, hvor det er pakrrevet for overholdelse af den fastsatte vandf0-
ringsevne eller vandl0bsprofil. Opgravning udf0res i perioden l.juni 
- 31.oktober. Sten- og grusbund rna ikke forstyrres eller fjernes . 

Niveauforskelle i bunden udjrevnes, hvis de hindrer vandl0bsdyre
nes frie passage. 

Fremrnede emner i vandl0bet, sasom plast o.lign., opsamles og fjer
nes i forbindelse med vedligeholdelsen. 

Overhrengende brinker, sten og mdder i vandl0bet skal bevares, 
med mindre de er til vresentIig gene for vandf0ringsevnen. 

Hvor vandl0bets faktiske mal er st0rre end de i regulativet fastsatte 
mal, foretages oprensning kun i en samlet str0Inrendebredde, der 
svarer til den regulativmressige bundbredde. 

Oprensning skal senest ivrerksrettes, nar vandl0bets faktiske vand
f0ringsevne er forringet svarende til en hrevning af den regulativ
fastIagte bundkote med 10 em. Efter samrne prineip kan de private 
bredejere welge at lade vandl0bet oprense til en vandf0ringsevne 
svarende til en srenkning af den regulativfastIagte bundkote med 20 
em. dog skaller-, grus- og stenbund sa vidt muligt bevares. 

Dog fjernes aIle aflejringer,der hindrer frit udl0b fra lovligt etable
rede mr- og gmftudl0b. Sadanne mindre aflejringer kan fjernes hele 
aret. 

Kantslaningen begrrenses mest muligt og ivrerksrettes kun, nar 
vegetationen vresentIigt begrrenser den fastsatte vandf0ringsevne, 
kvreler nyplantning eller udvikles til u0nsket vegetation. Desuden 
kan bundens sider beskreres, hvor det er I10dvendigt for at udf0re 
den 0Vrige vedligeholdelse. 

Eventuel kantslaning udf0res i juni-oktober og begrrenses til om
rader med urtevegetation, der star med stive strengler hele vinteren 
som Dc tagmr, dunhammer, pindsvineknop, dueurt og s0dgrres. 

Bj0rneklo og andre ikke hjemrneh0rende arter med stort spred
ningspotentiale er u0nsket vegetation og skal bekrempes. Hjem
meh0rende arter som Dc brrendenrelde og tagmr slas, hvis de bliver 
meget dominerende. 

Bygvrerker, skraningssikringer samt andre foranstaltninger, der er 
etableret af hensyn til vandl0bet, vedligeholdes som dele af vand-
10bet. 

B 2 



Arbejdsarealer og 
overkBrsler ved 
tillob 

Oprenset fyld, af
sIciret grode m.m. 
skal spredes eller 
fj ern es 

Af hensyn til beskyttelsen af overk0rsler, bygvrerker, nrerliggende 
vejanlreg, bygninger eller lignende, kan den private bredejer s0ge 
om till ad else til udlregning af sten til sikring mod erosion afvand
l0bets bund og sider. 

Hvor det ikke er i strid med den fastsatte vandf0ringsevne, 
kan sten ogsa udlregges til at fremme udviklingen af naturlige 
sving eller indsnrevre et vandl0b, der er blevet for bred!. 

Vedligeholdelse af de 0vrige bygvrerker (fx overk0rsler, broer, 
drrenbmnde m.v.) pahviler de respektive ejere og brugere. 

Brede' erforhold 

Ejere og brugere af de ejendomme, der grrenser til vandl0bet, skal 
tale de forn0dne vedligeholdelsesarbejders udf0relse, herunder 
transport af materialer og maskiner og disses arbejde langs vandl0-
bet, jf vandl0bslovens § 28. Arbejdsbreltet bliver normalt ikke over 
8 m bred!. 

8ygninger, bygvrerker, fastc hegn, beplantninger, udgravninger, 
pafyldninger o.lign. rna derfor ikke uden kommunens tilladelse an
bringes nrermere 0'Verste vandl0bskant end 8 Ill, og for mrlagte 
strrekninger ikke nrermere mrledningens midte end 3 m. 

Ved etablering og regulering af abne till0b til vandl0bet kan kom
munen krreve, at der etableres en 5 m bred overk0rsel ved udl0bet 
til brug for transport af materiel, der anvendes ved vandl0bets ved
ligeholdelse. 

Skader som f0lge af almindelig k0rsel og frerdsel til fods langs 
vandl0bet i forbindelse med vedligeholdelse kan ikke krreves erstat
tet, jf vandl0bslovens § 28. Siifremt der i 0vrigt under vedligehol
delsesarbejder piif0res ejere eller brugere skade eller ulempe, har 
ejeren eller brugeren ret til erstatning efier lovgivningens almindeli
ge regler. 

Det fyld, afskarne gmde m. v., der fremkommer ved vandl0bsved
ligeholdelsen, har brugerne af de tilst0dende arealer pligt til at 
modtage og sprede i et ikke over 10 em tykt lag eller fjerne mindst 
5 m fra vandl0bets kant inden hvert ars l.januar, jf vandl0bslovens 
§ 28. 
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Slam og grade ved 
bygvrerker skal op
tages 

Hegning 

Kreaturvanding og 
vandindvinding 

Det pahviler den enkelte ejer eHer bruger selv at unders0'ge, om 
der er oplagt fYld, som skal fjernes eHer spredes. Undlader en ejer 
eHer bruger at fjerne eHer sprede fYlden, kan kommunen med to 
ugers skriftligt varsel lade arbejdet udf0're pa den ansvarliges be
kostning. 

Ejere eHer brugere har pligt til at optage sand og gmde m.v., der 
samler sig ved bygvrerker (herunder broer og overk0'rsler), jf 
vandl0'bslovens § 27, stk 4. 

Arealer langs vandl0'bene, der benyttes til l0'sdrift, skal indhegnes 
forsvarligt mindst I m fra 0'Verste vandl0'bskant. Hegnet skal vedli
geholdes af brugeren. Hegn rna ikke fmes over vandl0'bet uden 
srerlig tilladelse fra kommunen. 

Ejeme har pligt til at fjeme hegnet inden 1 uge, hvis tilsynet giver 
meddelelse om, at det er n0'dvendigt afhensyn til vedligeholdelses
arbejdet. 

Hammel kommune kan give tilladelse til, at hegning undlades . Til
ladelsen kan kun gives efter en konkret vurdering, bLa. af foran
staItningens rnilj0'mressige betydning. Vurderingen skal tage ud
gangspunkt i vandl0'bets malsretning. Grresningstryk, risiko for 
nedtrampning / nedslidning afvandl0'bsbredden, vandl0'bsbundens 
stabilitet og hensynet til bredvegetationens skyggegivende effekt er 
faktorer, der altid skal indga i vurderingen. 

Bredejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandl0'bet til krea
turvanding, safremt dette sker med mule- eller vindpumpe. 

Kommunen kan give tilladelse til egentlige vandingssteder, der i 
givet fald skal udgraves uden for vandl0'bets profil eller sikres srue
des, at kreatureme ikke kan udtrrede jord i vandl0'bet, - se f0'lgende 
to eksempler, hvor vandl0'bet (skraveret) er set ovenfra: 

GRJESMARK 

Anden indvinding afvand fra vandl0'bet rna ikke finde sted uden 
tiHadelse fra Arhus Amt, jf vandforsyningslovens bestemmelser. 
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Brrernrner og be
plantning 

Rarudlob -
etablering og vedli
geholdelse 

JEndringer i og ved 
vandlobet 

Forurening 

I landzone skal en brremme pa 2 m fra vandlobets 0Verste kant fri
holdes for dyrkning ogjordbehandling, jf vandlobslovens § 69. 
AIle vandlob i disse vedligeholdelsesbestemmelser er omfattet af 2-
meters reglen i hele deres udstrrekning. 

I brremmerne rna der ikke anlregges eller foretages noget, der kan 
hindre eller vanskeliggore vedligeholdelsesarbejdet og tilsynets 
frerdsel. Kommunen kan dog beslutte, at skyggegivende beplant
ning med grodebegrrensende virkning etableres eller bevares. Sa
fremt beplantning er til hinder for den oodvendige vedligeholdelse, 
kan kommunen foretage den oodvendige udtynding. 

Ved etablering af nye drren- og rorudlob skal bundlob i disse vrere 
mindst 20 em over vandlobets regulativmressige bund. I de tilfrelde, 
hvor der ikke er angivet en regulativkote, regnes med den eksiste
rende bund. Nye drrentillob skal anmeldes til teknisk forvaltning
Driftsafdeling, Hammel Kommune. 

Indmalte drrentillob er hermed at betragte som lovlige. 

Nedlregning af andre rorledninger rna kun ske efter forud indhentet 
tilladelse fra kommunen. 

Udlob fra drrenledninger skal udf0fes og vedligeholdes saledes, at 
de ikke gor skade pa vandlobets skraninger. 

Ingen rna uden kommunens tilladelse bortlede vandet fra vandlobet 
eller foranledige, at vandstanden forandres eller vandets frie lob 
hind res, jf vandlobslovens § 6. 

Regulering, herunder rorlregning af vandlobet, anlreg af broer og 
overk0rsler samt nedlregning afledninger og kabler i vandlobet rna 
ikke ske uden kommunens tilladelse. 

I det hele taget rna ingen uden tilladelse fra kommunen foretage 
foranstaltninger ved vandlobet med tiloorende anlreg, hvorved til
standen kommer i strid med vedligeholdelsesbestemmelserne eller 
vandlobsloven. 

Stoffer, der kan forurene vandet, rna ikke tilfores vandlobet, lige
som sad anne stoffer ikke rna oplregges, sa der er fare for, at vandet 
forurenes, jf. miljobeskyttelseslovens § 27. 

Nye udledninger eller rendringer af eksisterende udledninger af 
spildevand rna kun ske, safremt der er givet tilladelse hertil af 
kommunen eller amtet, jf. miljobeskyttelseslovens § 28, stk 1 og 2. 
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Opmaling, tekniske 
forarbejder 0.1. ved 
vandl8bene 

Afmrerkning 0.1. 

Beskadigelse, 
overtrredelser, 
pabud og straf 

Kommunalbestyrelsen, amtsradet, Miljostyrelsen eller personer, der 
af disse myndigheder er berettiget herti!, har med forvarsel uden 
retskendelse adgang til otfentlige og private ejendomme for at lade 
foretage opmalinger, nivellementer og andre tekniske forarbejder 
og undersogelser, som er R0dvendige for udarbejdelsen af planer 
for arbejder, der er omfattet afdenne loy, jf. vandlobslovens § 61. 

Skalaprele eller andre former for afrnrerkning i eller ved vandlobet 
rna ikke beskadiges eller fjernes . Sker dette, har den ansvarlige pligt 
til at anmelde forholdet til kommunen og bekoste retableringen. 

Beskadiges vandlobet eller anI reg Mrende til vandlobet, eller fore
tages der foranstaltninger i strid med vandlobsloven eller bestem
melser i regulativet, kan kommunen meddele pabud om genopret
telse af den tidligere tilstand. 

Er et pabud ikke efterkommet inden udlobet af den fastsatte frist, 
kan kommunen foretage det forR0dne pa den forpligtedes regning, 
jf. vandlobslovens § 54. 

Er der fare for, at der kan ske betydelig skade pa grund af usred
vanlige nedborsforhold eller andre udefra kommende usredvanlige 
begivenheder, kan kommunen foretage det fornodne uden pabud og 
pa den forpligtedes regning, jf. vandlobslovens § 55 . 

Overtrredelse af vedligeholdelsesbestemmelserne stratfes med bode, 
jf. vandlobslovens § 85. 
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C. Grundla 0 konsekvenser 

Disse vedligeholdelsesbestemmelser er udarbejdet pa baggrund affolgende: 

1. LOVGRUNDLAG 

• Vandlobsloven (Miljoministeriets lovbekendtgorelse nr. 404 af 19. maj 1992). 
• Bekendtgorelse om klassifikation og registrering af vandlob og om regulativer for offentlige 

vandlob (Miljoministeriets bekendtgorelse nr. 49 af 15. februar 1985 ) . 
• Bekendtgorelse om rend ring afbekendtgorelse om klassifikatiol} og registrering afvandlob 

og om regulativer for offentlige vandlob ( Miljoministeriets bekendtgorelse nr. 569 af 1. juli 
1993 ). 

• Lov om rendring afvandlobsloven og vandforsyningsloven (Lov nr. 402 af 14. juni 1995, 
Miljo- og Energiministeriet ) . 

• Lovbekendtgorelse om miljobeskyttelse (Nr. 625 af 15. juli 1997 ). 
• Lov om naturbeskyttelse (Nr. 9 af3. januar 1992 ) 

Vandlobsloven indeholder i forhold til den tidligere lovgivning vresenlligl rendrede beslenunel
ser om bl.a. vandlobsvedligeholdelsen, idet denne nu skal ske under hensyn til de miljomressige 
interesser i vandlobet. I lovens formalsparagraf er saledes arrfort, at det skal tilstrrebes at sikre, 
at vandlob kan benyttes til afledning af vand, navnlig overfladevand, spildevand og drrenvand. 
Endvidere star der, at fastsrettelse og gennemforelse afforanstaltninger efter loven skal ske 
under hensyntagen til de miljomressige krav til vandlobskvalitet, som fastsrettes i anden lovgiv
rung. 

Disse bestemmelser har som konsekvens, at reglerne om vandlobenes fremtidige anvendelse og 
vedligeholdelse ikke skal fastsrettes ud fra enkelte interesser, men skal fastsrettes ud fra en 
konkret afvejning af aile de interesser, der er knyttet til vandlobene - afvanding, naturbeskyttel
se, fiskeri, jagt, sejlads osv. - og gerne saledes, at aile interesser i storst muligt omfang tilgode
ses. 

2. PLANLlEGNINGSGRUNDLAG 

Regionplan 1997 for Arhus Amt (overordnet planlregning for udviklingen i amtet), herunder 
sektorplanerne: vandkvalitetsplanen, grundvandsplanen og naturkvalitetsplanen. 
Spildevandsplan for Hammel kommune 1994-98. 
Fiskeudsretningsplaner (Institut for Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje, Silkeborg, 1994 ). 
Udpegning af okkerpotentielle omrader ( Arealdatakontoret, Vejle, 1985 ). 
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2.1 VANDKVALITETSPLAN 1997 

Heri fastsrettes malsretningeme: hvilken til stand skal vandl0b og S0er vrere i, og hvad skal de 
kunne anvendes til? Der er taget udgangspunkt savel i de naturbetingede forhold som i de kul
turpavirkninger, som vandl0bene er udsat for. Hovedmalet er at sikre den bedst mulige kvalitet 
i vandl0b og S0er samt vandl0benes evne til at aflede vand. Der grelder f0lgende forudsretnin
ger: 
• Malsretningen skal fastlregges sa nrer baggrundstilstanden som muligt. 
• Malsretningen forudsretter, at forureningen begrrenses sa meget, som det er teknisk muligt 

og 0konomisk forsvarligt. 
• Malsretningen rna kun i srerlige tilfrelde forudsrette en forringelse afvandl0benes evne til at 

aflede overfladevand og drrenvand. 
• Malsretningen skal indga som et grundlreggende element for vedligeholdelsen af vandl0bene. 
• Malsretningen er retningsgivende for vandindvindingsinteresseme. 

De malsretninger, der er relevante i denne sammenhreng, er 

Malsretning Beskrivelse 
Malsretning A Scerligt naluromrade Vandl0b, hvor srerlige natur-
med skrerpede elementer 0nskes beskyttet 
krav 
Generelle mal- Bl Gyde- og yngelopvcekslomrade Vandl0b, der skal kunne an-
sretninger for laksefisk vendes som gydeomrade og 

opvrekstomrade for yngel af 
mred og andre laksefisk 

B3 Karpefiskevand (alevand) Vandl0b, der skal kunne an-
vendes som opvrekst- og op-
holdsomrade for ai, aborre, 
gedde og karpefisk 

BO Vandlab med alsidigt dyre- og Vandl0b, som skal kunne an-
planleliv vendes som levested for en 

alsidig vandl0bsfauna og -flora 
Malsretninger C Vandlab, der alene skal an-
med lempede vendes Ii I afledning af vand 
krav 

2.1.1. BESKRIVELSE AF RELEV ANTE MALSlETNINGER 

A: Srerligt naturomrade 

• Disse vandl0b skal vrere upavirkede eller kun meget svagt kulturpavirkede. Pavirkning som 
f0lge af spildevandstilfmsel rna h0jst medf0re en forureningsgrad pa 1-11. Nye spildevands
udledninger tillades ikke. Forureningsgraden rna ikke overstige grad I-II (overgangsform 
mellem praktisk taget uforurenet og ret svagt forurenet). 

• Grus- og stenbund i vandl0bet skal bevares, idet den fauna og flora, man 0nsker at bevare 
med denne malsretning, som regel er knyttet til sten- og grusbund og hurtigt stmmmende 
vand. Disse vandl0b tjener ofte som gyde- og yngelopvrekstomrader for laksefisk. 
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o I A-vandleb rna vandlebsvedligeholdelse kun ske i ganske ekstraordinrere situationer. 
Eventuel nedvendig vedligeholdelse skal ske sa skansomt som muligt. Gmde rna kun be
skreres i det omfang det er n0dvendigt for at forhindre oversvemmelse, og kun efter vand
lebsmyndighedens konkrete vurdering i hvert enkelt tilfrelde. Vandlebsmyndigheden kan 
dog give tilladelse til at gmdeskrering i et stmmleb eller manuel opgravning af sandaflejrin
ger eller lignende kan finde sted pa korte strrekninger. 

o Vandoppumpning direkre fra vandleb rna ikke finde sted. Oppumpning afgrundvand rna 
ikke medfere, at vandferingen i vandlebet mindskes . 

o A-vandleb skal frahegnes fra kreaturer, og der skal vrere 2 m dyrkningsfri brremmer. I srerli
ge tilfrelde kan hegning for kreaturer m.v. undlades efter vandlebsmyndighedens konkrete 
vurdering. 

B I : Gyde- og yngelopvrekstomrade for laksefisk 
(Urmosegrefien, Begtrup brek nedstroms Farre, Helstrup brek nedre lob) 

o Forureningsgraden rna normalt ikke overstige grad II og i enkelte tilfrelde grad I-II . Spilde
vandstilfersel rna ikke forringe fiskenes gyde- og opvrekstmuligheder vresentligt uden for en 
nrermere fastsat fortyndingszone. 

o Gydeomrader skal have en bund af grus og smasten (1-10 em med overvregt af partikler pa 
1-4 em). Der skal vrere en god stmm mens reggene udvikles og mellem gruspartiklerne rna 
der ikke vrere aflejringer af silt, sand eller okker. Der skal vrere passage til gydeomraderne 
ved opstemninger og lignende. Dvs. opstemningsanlreg og mrledninger mv. , som hindrer 
passagen for vandrefisk og vandlebsdyr, jf bilag 3 i vandkvalitetsplanen, skal geres passa
ble. 

o I yngelopvrekstomrader skal der vrere lreomrader i umiddelbar nrerhed af omrader med 
stmm, optimalt 25 - 50 emlsek. Lreomraderne kan vrere gmdebanker (optimalt 
"vandranunkeltypen") og sterre eller mindre sten, fordelt over vandlabets bund. De skal 
kunne give skjul savel fra siden som fra oven. Vanddybden er optimalt 10 - 30 em. 

o Vandlebsvedligeholdelsen skal begrrenses mest muligt. Vegetationen langs vandlabet skal 
normalt lades umrt og gmde og den nederste kantbevoksning rna kun beskreres, i det om
fang det er nedvendigt for vandafledningen. Det forudsrettes, at der ved gmdeskrering efter
lades vresentlige gmdebrremmer i vandlebet, - at gydebanker ikke opgraves, og at vandla
bets brinker kun bortgraves, hvis en konkret vurdering har vist, at dette er n0dvendigt for at 
opretholde vandferingsevnen. Der rna ikke ske gravning afbrinker i begge vandlebssider det 
samme ar. 

o Vandlebsvedligeholdelse skal dog foretages, sa der ikke sker en uaeeeptabel forringelse af 
eventuellandbrugsmressig udnyttelse af tilgrrensende arealer. 

o Vandoppumpning direkre fra vandleb rna ikke finde sted. Oppumpning af grundvand rna 
ikke medfere, at vandferingen i vandlebet mindskes vresentligt, eller at forureningsgraden 
eges som falge afvandindvinding. 

o B-vandleb skal frahegnes for kreaturer, og der skal vrere 2 m dyrkningsfri brremmer. I srer
lige tilfrelde kan hegning for kreaturer m.v. undlades efter vandlebs myndighedens konkrete 
vurdering. 
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B3 : Karpefiskevand (alevand) 
(Begtrup brek opstroms Farre, Kappelmose graft, Urmosegreften) 

• Forureningsgrad II-III anses for at v<£re tilstr<£kkelig til at opf)l\de miils<£tningen. Spilde
vandsudledninger rna ikke forringe opv<£kstmulighederne for ai, gedde, aborre og karpefisk 
v<£sentligt uden for en n<£rrnere angivet fortyndingszone. 

• Der skal i vandl0bet v<£re I<£omrader og skjulesteder, fX i form af gr0dev<£kst langs bred
derne eller i form af t<£t rodnet af elletr<£er. Gode omrader for al er ogsa faskiner og mud
deraflejringer. Rvor vandl0bene skal kunne rumme andre fiskearter (gedde, aborre, skalle), 
skal der i yngletiden v<£re adgang til omrader med stillestaende eller n<£sten stillestaende 
vand. 

• Vandl0bsvedligeholdelse i betydeligt omfang vii normalt kunne finde sted, men der skal 
foretages en vurdering afbehovet herfor, for i videst muligt omfang at kunne tage milj0-
m<£ssige og fiskerim<£ssige hensyn. Fx b0r opgravet £)tId henligge mindst et d0gn ved vand-
10bskanten f0r det spredes, sa eventuelle nedgravede al kan finde ud i vandet igen. Ligeledes 
b0r opgravninger ikke forega i vintertiden, hvor alene ligger i dvale i vandl0bsbunden. 

• Vandl0bsvedligeholdelse skal dog foretages, sa der ikke sker en uacceptabel forringelse af 
eventuellandbrugsm<£ssig udnyttelse af tilgr<£nsende arealer. Der vii saledes i visse vandl0b 
fortsat ske en v<£sentlig milj0pavirkning som f01ge afvandl0bsvedligeholdelse, feks . i 
vandl0b med ringe fald omgivet af f1ade landbrugsarealer. 

• Oppumpning af vand direkte fra vandl0b kan tillades, hvis sommervandf0ringen er over ca. 
200 I/s . Den samlede reduktion i vandf0ringen som f01ge af grundvandsindvinding og direk
te oppumpning rna ikke medf0re, at fiskebestanden mindskes afg0rende eller at forurenings
graden 0ges. 

• B-vandl0b skal frahegnes for kreaturer, og der skal v<£re 2 m dyrkningsfri br<£mmer. I s<£r
lige tilf<£lde kan hegning for kreaturer m. v. undlades efter vandl0bs myndighedens konkrete 
vurdering. 

• Opstemningsanl<£g og r0rledninger m. v., som hindrer passagen for vandrefisk og vandl0bs
dyr, jf bilag 3 i vandkvalitetsplanen, skal g0res passable. 

BO : Vandl0b med alsidigt dyre- og planteliv 
(Gelbrek opstroms Prisbro, Helstrup brek overste 300 m) 

• For disse vandl0b g<£lder samme krav som for mals<£tning B 1, gyde- og opv<£kstomrade for 
laksefisk, bortset fra krav, der direkte vedr0rer fisk. 

• Forureningsgraden rna ikke overstige grad II. 
• Grus- og stenbund i vandl0bet skal bevares, idet den fauna og flora, man 0nsker at bevare 

med denne mals<£tning, som regel er knyttet til sten- og grusbund . 
• Vandl0bsvedligeholdelsen skal begr<£nses mest muligt. Gr0de og den nederste kantbevoks

ning rna kun besk<£res, i det omfang det er n0dvendigt for vandafledningen. Der rna ikke 
udf0res regelm<£ssig vandl0bsvedligeholdelse. Gr0desk<£ring i et str0ml0b eller opgravning 
af sandaflejringer eller lignende kan dog finde sted pa korte str<£kninger efter en konkret 
vurdering. 

• Vandl0bsvedligeholdelse skal dog foretages, sa der ikke sker en uacceptabel forringelse af 
eventuellandbrugsm<£ssig udnyttelse af tilgr<£nsende arealer. Der vii saledes i visse vandl0b 
fortsat ske en v<£sentlig milj0pavirkning som f01ge afvandl0bsvedligeholdelse, feks. i 
vandl0b med ringe fald omgivet af f1ade landbrugsarealer. 

• Opstemningsanl<£g og r0rledninger m.v., som hindrer passagen for vandrefisk og vandl0bs
dyr, jf bilag 3 i vandkvalitetsplanen, skal g0res passable. 
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• Vandoppumpning direkte fra vandleb rna ikke finde sted. Oppumpning af grundvand rna 
ikke medfere, at vandf0ringen reduceres sa meget, eller at en eventuel udt0rringsperiode 
forlamges sa meget, at fauna og flora i vandlobet vii blive vresentligt pavirket. 

• B-vandlob skal frahegnes for kreaturer, og der skal vrere 2 m dyrkningsfri brremmer. I srer
lige tilfrelde kan hegning for kreaturer m. v. undlades efter vandlobs myndighedens konkrete 
vurdering. 

c: Vandlob, der alene skal anvendes til afIedning af vand 

• F orureningsgraden i vandlobet rna ikke overstige grad II-III. 
• Der stilles ikke krav om, at der kan leve fisk i vandlobet. 
• Vandlobsvedligeholdelsen kan normalt forega saledes, at der alene tages hensyn til de af

vandingsmressige interesser. 
• Der er ingen generelle restriktioner for oppumpning af vand fra vandlobet eller krav om 

restvandforing heri . 
• Malsretningen rna dog ikke vrere til hinder for optyldelsen af malsretninger pa ovenfor og 

nedenfor beliggende vandlobsstrrekninger. 

2,2 GRUND V ANDSPLANEN 

I regionplanens kapitel 3 er der i afsnit 3.2 angivet retningslinjer for vandindvinding til drikke
vandsforsyning, og i afsnit 3.3 er der angivet retningslinjer for vandindvinding til andet end 
drikkevandsforsyning. Foigende retningslinjer har relation til vandlob : 

Vandindvinding til drikkevandsforsyning. 
• Ved udpegning af indvindingsomrader til drikkevandsforsyning skal der i muligt ornfang 

tages hensyn til vandlobenes vandforing, vandstanden i soer, enge og moser samt til behovet 
for vandindvinding til andre formal. 

Vandindvinding til andet end drikkevandsforsyning ( dvs isrer markvanding ) . 
• Indvinding af overfladevand fra vandlob og soer kan normalt ikke tillades. Tilladelser til 

indvinding af overfladevand kan normalt ikke forlrenges. 
• Inden for oplandene til vandlob og soer med malsretning A tillades vandindvinding normalt 

kun, hvis indvindingen kan ske uden at vandforing og vandstand reduceres som folge heraf 
Der gives i srerlige tilfrelde tilladelse hvis det kan sandsynliggores, at indvindingen ikke vii 
mindste vandf0ringen eller vandstanden i det hojt malsatte omrade. 

• Ved vandlob, seer, enge og moser med malsretning B tillades vandindvinding normalt kun, 
hvis indvindingen kan ske, uden at vandforing og vandstand som folge heraf reduceres i en 
sadan grad, der forer til, at plante- og dyrelivet pavirkes vresentligt. dvs. at vand- og natur
kvalitetsmalsretninger ikke kan optyldes. Oppumpning fra magasiner, der sk0nnes ikke at 
have direkte forbindelse med vandforingenlvandstanden i de omhandlede vandlob, soer og 
vadomrader, vii ikke vrere berort afbegrrensningerne i indvindingsmulighederne langs med 
disse. 

• Kulturhistoriske vrerdier i moseomrader er pavirkelige over for grundvandssrenkninger. Der 
vii derfor blive foretaget en nojere vurdering og afgrrensning afkulturhistoriske vrerdifulde 
omrader. Vandindvindingen skal i llVrigt tilrettelregges pa en sadan made, at vandgennem
strornning og vandstand er tilstrrekkelig i vadomrader i regionplanens gronne hovedstruktur. 
dvs. i naturomrader og jordbrugsomrader med vi sse beskyttelsesinteresser og rekreative in-
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teresser samt i vadomnider, der i fredningsplanen er udpeget som srerlige biologiske eller 
kulturhistoriske beskyttelsesomrader. 

2.3 NA TURKV ALITETSPLANEN 

De vandl0b, der er ornfattet af disse bestemmelser, er nresten aile beliggende i omrader, der i 
regionplanen (kap. 2.1) er udpeget somjordbrugsomrader og, natllromrader med areal i Ot/l

drift (dyrkede arealer der ikke er ornfattet af § 3). Jordbrugsomraderne skal sa vidt muligt 
forblive i jordbrugsdrift. Dog er de i stor udstrrekning ogsa reguleret af lovgivningens alminde
lige bestemmelser om fredningsmressig regulering afbegrrenset betydning for jordbrugsdriften. 

Den h0je prioritering af hensynet til jordbrugsdriften kan og skal heller ikke udelukke vareta
gelsen af fundamentale milj0mressige hensyn som fx hensynet til beskyttelse af grundvand og 
overfladevand, en acceptabel vandkvalitet eller anden lignende beskyttelse af naturgrundlaget. 

Sondringen mellem jordbrllgsomrader og natllromrader med areal i omdrift er ikke udtryk 
for forskelle i arealernes jordbrugsmressige vrerdi. 

Med naturkvalitetsplanen er malet at tydligg0re beskyttelsesinteresserne. Omrader ornfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3 og landbrugsarealer, der 0nskes ud af omdrift (til natur og grres
ning) danner i naturbeskyttelsesplanen en sammenhrengende "gf0n struktur". 

Frelles for ordningerne om inddragelse landbrugsarealer til natur er, at de forudsretter lodsejer
nes frivillige medvirken. 

Amtsradet 0nsker, at naturen i visse omrader skal styrkes, der er derfor foretaget en priorite
ring af de arealer i omdrift, der isrer vii kunne bidrage til at 0ge naturindholdet i landskabet, 
hvis de tages ud af omdrift. Prioriteringen er sket indenfor de arealer, der er udpeget som den 
"gr.0nne struktur". 

Amtsradets prioritering i forbindelse med udtagning af omdriftsarealer i Arhus Amt. 

Prioriteringsgruppe Omriidetype 

1. prioritering Omdriftsarealer, der ligger umiddelbart op til A-malsatta naturomra-
der, og hvor der er sk0nnet, at der er gode chancer for, at der kan 
udvikles et meget vrerdifuldt naturomrade 

Omdriftsarealer, der ligger imellem naturomrader i adale med overve-
jende sammenhrengende naturomrader. 

Omdriftsarealer ved h0jt malsatte vandl0b eller s0er, hvor erosion eller 
nreringsstoftransport har stor lokal betydning for den fysiske eller ke-
rniske tilstand i vandrnilj0et. 

2. prioritering Omdriftsarealer,der kan medvirke til skabelse og udbygning af sam-
menhrengende naturomriider, typisk adale uden for omdrift - ogsa af 
hensyn til vandkvalitet i vandl0b og S0er. 

3. prioritering Omdriftsarealer, som ikke umiddelbart indgar i eksisterende naturom-
rader eller spredningskorridorer. 
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Styrkelsen af naturen sker overordnet ved at 

• beskytte og pleje uopdyrkede omnider, vadomdider og lignende klart afgrrensede lokaliteter 
af vresentlig fredningsmressig interesse, 

• varetage landskabelige hensyn samt 
• sikre offentlig adgang til ekstensivt friluftsliv . 

Strrekninger af vandl0bene (Gelbrek, Begtrup Brek, Helstrup Brek, og Unnosegreften) er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens §3. De tilst0dende arealer er ligeledes i stort omfang omfattet af sam
me bestemmelse, i det omfang, der er tale om enge, moser eller overdrev af en vis st0rrelse. 
Der ma derfor ikke foretages rendringer i disse naturtypers tilstand, med mindre der forud er 
givet dispensation hertil fra amtet. Forbudet grelder dog ikke sredvanlige vedligeholdelsesar
bejder i vandl0b. 

Arhus Amt har i 1994-95 registreret og kortlagt hvilke omdider, der er omfattet af naturbe
skyttelseslovens §3 og hvert enkelt areal er tildelt en malsretning, som fremgar afNaturkvali
tetsplanen. Nrermere oplysninger herom kan ras hos Hammel kommune, Teknisk Forvaltning 
eller hos Arhus Amt. 

2.4 HAMMEL KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 1994-98 

I den kommunale spildevandsplan redeg0res for bortskaffelsen af spildevand. Planen indeholder 
tidsplaner for gennemf0relsen af den n0dvendige rensning. 

De sma vandl0b er isrer pavirkede af utilstrrekkeligt renset spildevand fra spredt bebyggelse. 
Der skal gennemf0res en prioriteret indsats med det slutmal, at den 00dvendige rensning af 
spildevand fra spredt bebyggelse er gennemf0rt inden ar 2000 i aile oplande, hvor udledningen 
medf0rer vresentlig forurening. Prioriteringen sker ud fra en vurdering af den aktuelle forure
ningstilstand i vandornrademe, saledes at rensningen gennemf0res f0rst i oplandene til de mest 
forurenede S0er og vandl0b m.v. I spildevandsplanen findes en fortegnelse over oplande til 
vandl0b og lignende, hvor rensning b0r ske f0rst. 

Spildevandafledning fra spredt bebyggelse b0r ske ved nedsivning, safremt vandindvindings
interesser ikke er til hinder herfor. Hvor nedsivning ikke er mulig, skal der som udgangspunkt 
gennemf0res den rensning, der er n0dvendig for at opfylde malsretningen. 

2.5 UDSIETNINGSPLANER 

Udsretning afyngel og st0rre fisk reguleres afFerskvandsfiskeriloven og administreres afInsti
tut for Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje for Fiskeriministeriet. Det fremgar afvedligeholdelses
bestemmelseme for det enkelte vandl0b, hvilke udsretningsplaner der er. 

2.6 OKKERPOTENTIELLE OMRADER 

Fra mange vandl0bsnrere ornrader, isrer i Jylland, er der risiko for udvaskning af okker og 
svovlholdige syrer. Disse omrader (okkerpotentielle omrader) er kortlagt af Landbrugsministe
riets Arealdatakontor, Vejle. 
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Vandlobende i disse vedligeholdelsesbestemmelser er aile beliggende i okkerpotentielle omra
der, dog ikke, Urmosegmften, Gelbrek opstmms Prisbro samt to korte strrekninger afHelstrup 
brek. 

K1assifikationen indebrerer, at en eventuel nydrrening eller udgmftning savel som rendring, ved
ligeholdelse eller reparation af afvandingsanlreggene med henblik pa at srenke grundvandstan
den ikke rna gennemfores uden godkendelse hertil fra Arhus Amt. 

3. FISKESPJERRlNGER 

Der er 2 fiskesprerringer i Helstrup brek. Kommunen tager skridt til fjernelse af sprerringerne 
eller etablering af effektive passagemuligheder, jf Arhus Amts vandkvalitetsplan 1997. 

Omkostningerne athol des normaIt af ejeren, jf Lov om ferskvandsfiskeri . Det kan dog ikke 
palregges vedkommende ejer at etablere fiskepassage, si'tfremt omkostningerne og ulemperne 
ved etableringen ikke star i rimeligt forhold til det tilsigtede formal. 

4. DIMENSIONERINGSGRUNDLAG 

Ved fastsrettelse af vandlobenes dimensioner er der taget udgangspunkt i de faktiske forhold . 
Der er derfor foretaget en opmaling afvandlobene i 1995. Endvidere bygges der pa erfaringer
ne med vedligeholdelsen, isrer som den er udfort i henhold til tillregsregulativet for kommune
vandlobene fra juni 1990. 

Hvor der ved opmalingen er konstateret en storre vandforingsevne end tidligere kendelser eller 
regulativ tillader, og vandlobets fysiske miljokvalitet af denne grund er forringet, er den oprin
deligt fastlagte skikkelse lagt til grund. Hvor fastIreggelsen af den tidligere vandforingsevne er 
usikker, er der foretaget nye vandforingsberegninger. Herefter er vandlobets dimensioner fast
lagt, sa der langs dyrkede arealer sikres, at der hojst sker oversvommelser en gang hvert 10. ar, 
mens der ved udyrkede arealer som enge og moser tillades oversvommelser hyppigere end 
hvert 10. ar, svarende til hvad tidligere dimensioner skonnes at have tilladt. 

Det er typisk for strrekninger, der ogsa for omklassificeringen i 1989 var offentIige, at der fin
des tidligere kendelser / regulativer, hvoma malene saledes kan viderefores. Det fremgar af 
vedligeholdelsesbestemmelserne for det enkelte vandlob, hvorvidt dette er gjort. 

For de ovrige vandlobsstrrekninger er skikkelsen eller vandforingsevnen fastIagt som den na
turlige tilstand. 

5. KONSEKVENSER 

Konsekvenserne af disse vedligeholdelsesbestemmelser er: 

En sikring afden fastsatte vandforingsevne. Vedligeholdelsen afvandlobet udfores saledes, at 
lovligt bestaende drrenudlob friholdes, si'tfremt de uden besvrer kan findes, tX er tydeligt af
mrerkede i banketten eller kan udpeges af ejeren. 
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AfYandingen af de vandli3bsnrere arealer er ogsa urendret, for sa vidt angar selve vandli3bets 
indflydelse herpa. Dog tages der ikke hensyn til, at drrening af vandlidende jorder med stort 
indhold af organisk stof - sasom engarealer - med arene vii medf0re en i3get mineralisering og 
dermed en srenkning af jordoverfladen. Pa sad anne drrenede ti3rvejorde kan en god drrenings
og afvandingstilstand ikke opretholdes, uanset valg af vedligeholdelsesmetode. 

De udrettede vandl0b vii med arene slynge sig mere og mere. Da gmdebrremmer eller -0er 
bevares, vii vandhastigheden i stmmrenden 0ges og give bedre iltning af vandet samtidig med, 
at sten- og grusbund lettere skylles fri for aflejringer af sand og slam. Vandl0bene vii i det hele 
taget blive mere stabile og byde pa bedre levevilkiir for dyre- og planteliv. 

Mange af vandl0bene har tidligere vreret for hardhrendet vedligeholdt, hvilket har medf0rt, at 
de er blevet for brede. Nye slyngninger vii derfor i vid udstrrekning kunne udvikles inden for 
det eksisterende profil. Slyngede vandli3b har en nettotilbageholdelse af eroderet materiale og 
giver saledes frerre problemer med sand- og slamaflejringer. Pa dette pUnkt vii de derfor krreve 
mindre vedligeholdelse. 
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Gelbrek 

Matr. lfujre/venstre ca. 
Ejer Adresse nr. bred Antal stations-

meter nummer 

Knud Ejvind Larsen Silkeborgvej 92, 8472 Sporup llh IWjre 50 0 
Niels Tolstrup Klintrup Hedevej 16 5 e Venstre 150 100 

8472 Sporup 
Troels Larsen Silkeborgvej 29, Farre 25 b IWjre 175 300 

8472 Sporup 
Christian Holmstrup Sporuplundsvej 40, R0gen 5y Venstre 75 200 -

8472 Sporup 5 i Venstre 753 978 
Henning Nielsen Sporupvei 22. st 8472 Sporup 38 b lfuire 50 400 
Henning Andersen Lyngbyvej 11 , 8472 Sporup 37 lfujre 385 500 
P. Gammelgaard Sporuplundsvej 75, 39 Hojre 310 900 
Pedersen 8472 Sporup 
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