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FAUNAPASSAGE - HØRINGSSVAR  

NON MØLLE Å VED HALD SØ  

 

Viborg Fiskeriforenings og Hald Sø’s Bådelaugs medlemmer repræsenterer mange forskellige 

erfaringer, viden og synspunkter m.h.t. vandløb og vandløbspleje. Derfor vil vi som forening generelt 

anbefale, at der i et projekt af denne art i videst mulige udstrækning trækkes på den publicerede 

ekspertise fra DTU/Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektionen for Ferskvandsfiskeri- og 

økologi, som kan vejlede på et solidt videnskabeligt og oplyst grundlag.  

 

Ud over denne generelle anbefaling har vi nedenfor anført nogle tanker, kommentarer, forslag og idéer 

til projektet, som, så vidt vi kan bedømme, fordrer ekstra opmærksomhed: 

Rambøll har i detailbeskrivelsen vurderet, at det optimale ville være at fjerne stemmeværket og lave et jævnt 

fald i den nuv. udløbskanal. I alt ca. 460m med 2 svage sving. Af mange grunde og hensyn til omgivelser, 

lavtliggende mose, skov, lodejerforhold osv. er dette efter mange år endt med ikke at være en mulighed.  

Der foreslås, at man i stedet et projekt med indledningsvis 225m slynget udløb gns. ca. 27cm vanddybde og 

0,56% fald og derefter ca. 425m med 3-4 sving undervejs og fald på 0,2-0,11%. 

Den gl. ”bagkanal” skal restaureres, stensikres mv.: 

fra pkt. 3.2.6. Ved starten af denne etableres et antal gydebanker ca. 100m med 10m afstand. 

fra pkt. 3.2.7. ”Efter stryget er udgravet, gennemgås bagkanalen og restaureres med grus- og 

stenudlægning, hvor dette vurderes nødvendigt. Desuden udlægges et antal gydebanker, som også vil 

stabilisere bunden.” 

Tag udgangspunkt i forskningens resultater og 100 års erfaring 

Gydebanker, grus, sten: Vi foreslår, at ud over de beskrevne 100m med gydebanker og den mere uklare 

formulering (”et antal gydebanker”) i pkt. 3.2.7., at hele det nye forløb indrettes i overensstemmelse med 

DTU/Aquas vejledning(er) om restaurering af vandløb, hvor man har opsamlet 100 år gode og dårlige 

erfaringer med sådanne indgreb. Det vil sikre flere gydeområder for flere fiskearter og lampretter, 

lavvandede opvækstområder, fiske- og smådyrsskjul (skjulesten, grene), osv. Tillige fordrer 

Vandrammedirektivet et varieret planteliv i vandløbet som levested for fisk og smådyr. 

Vi vil gerne understrege i forlængelse heraf, at der bør indrettes opvækstområder med skjul ved 

bredder/brinker/planter og en max. vanddybde på 20cm, gerne kombineret med dybere strømrende, ellers 

giver det begrænset mening overhovedet at etablere gydebanker. DTU/Aqua tilgodeser i vejledningen ikke 

kun ”laksefisk” men i det hele taget et varieret dyre- og planteliv. Vejledningen kan hentes her: 

  
 http://www.fiskepleje.dk/-/media/Sites/Fiskepleje/Vandloeb/restaurering/saadan-laver-man-en-gydebanke-

for-laksefisk.ashx?la=da 

 

Da det nye forløb ventes omfattet af den kommende Vandplan 2 og deraf følgende krav om god økologisk 

tilstand, bør man tage højde for disse forhold allerede ved omlægningen af å-forløbet.  

Passagen skulle have stået færdig i 2015 under Vandplan 1, så vi glæder os til, at den endelig realiseres nu 

😊 
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Rørbroer 

Rørbroen ved st. 597-604 betegnet nr. 8 i projektet angives at bestå af 3 stk. ø1000mm rør. 

Ny rørbro ved st. 283-293 betegnet nr. 3. skal også bestå af 3 stk. ø1000mm rør. 

hvilket ikke er optimalt, da gennemføring med 3 rør ved siden af hinanden kan samle en stor del fast 

materiale. Der er våd elle sump opstrøms, så man må forvente en del grene og i perioder visne tagrør fra 

indløbsområdets omgivelser. 

Dette kan give problemer for lodsejer eller offentlig myndighed med konstant at rense foran disse rør, eller 

opstuvning/oversvømmelse, hvis disse ikke renses. 

Odderen vil heller ikke passere rør eller underføring, hvor den ikke kan løbe langs kanten i røret. 

  

For at sikre ”fuldstændig fri passage” som er målet for faunapassagen, bør man ved indretningen af både 

nye og eksisterende rørbroer f.eks. benytte en oval ribbeunderføring i metal eller lignende, i tilstrækkelig 

stor dimension til at kunne håndtere maximal vandføring uden at oversvømme en stabil stenkant med 

jordkant i mindst den ene side af røret. 

En sådan faunapassage vil kunne anvendes af anvendes af odder, grævling, ræv, husmår, ilder, lækat, 

pindsvin, spidsmus, markmus, halsbåndsmus/skovmus, vandrikse, frøer mm., således som det f.eks. er 

konstateret med vildtkamera ved http://koldkærbæk.dk/dyrenes-brug-af-faunapassage/.  

Endvidere bør underføringens bund være grusbelagt og uden selv små fald for at sikre et ubrudt bundforløb, 

som er vigtigt for også at sikre størst muligt faunapassage i selve vandet. 

(Der er copyright på fotoet, man kan se ved at følge Koldkærbæk-linket, hvorfor det ikke vises her. Fotoet 

skal i denne sammenhæng blot illustrere faunapassagen, - broens bæreevne ufortalt.) 

 

Såfremt de 3 rør i st. 597-604 bevares og en sten/jord-sti ikke er mulig i yderrørene, kunne måske indtænkes 

en tør passage i et 4. rør. 

 

Faldpromillen i stryget 

De omliggende områder ventes at blive fugtigere pga. det nye forløbs højere vandstand. For at forebygge 

risikoen for ligefrem oversvømmelser af omgivelserne, er det beregnet, at vandet skal falde ca. 1,26m, før det 

løber ind i bagkanalen. 

 
Det ville derfor være ønskeligt med et længere strygforløb end 0-225m, så faldet på 5,6 0/00 kunne 

nedbringes til 2-3 0/00 af hensyn til øvrige yngel, langsommere fiske- og dyrearter og invertebrater. Et ca. 

dobbelt så langt stryg ville være optimalt, men enhver forlængelse vil forøge strygets værdi som 

faunapassage. 

 

 

 

 

 

 

http://koldkærbæk.dk/dyrenes-brug-af-faunapassage/


Er det muligt at begrænse fisks adgang til vandløbet mod stemmeværket? 

Vandføringen deles i 900 l/s til faunapassagen og 200 l/s mod stemmeværket (årsmiddel). 

Iflg. DTU´s undersøgelser af søørred i Hald Sø udvandrer ca. 25% af en årgang ørredsmolt fra søen. Ved 

åben adgang må der også forventes en ikke ubetydelig tilbagevandring af voksne individer, som 

efterfølgende igen vil trække ud, som nedfaldsfisk. Disse vil få problemer, hvis de fanges i blindløbet, og vil 

ikke kunne gå ud over overfaldet, som smolt i nogle tilfælde vil kunne.  

Ørredbestanden i Hald Sø er reduceret meget de senere år - mest pga. skarv og hejre, men for at give de 

overlevende fisk bedre muligheder, kunne man så ikke i samråd med lodsejerne komme frem til en løsning, 

der kan begrænse fisks, især ørredens inkl. smoltens, adgang til blindløbet, uden at dette giver anledning til 

begrænsning af vandstrømmen, eller at grene, tagrør mv. samles, eller at vandløbets robåde hindres i adgang 

til søen.  

Vi har ikke kendskab til, om der findes metoder, der kan fungere sådan i praksis og "omdirigere" fiskene, 

men mener, det bør undersøges, og i givet fald omfattes af projektet.  

 
 

  

Offentlig adgang? 

Undertegnede foreninger kunne endvidere foreslå, at Viborg Kommune eller Naturstyrelsen køber det gl. 

dambrug og gør det helt eller delvist offentlig tilgængeligt, så borgerne også kan få glæde af det nye stykke 

flotte natur. Alternativt køber, tinglyser en offentlig sti langs åen, og videresælger. 

 

Måske kunne Naturskolen o.a. institutioner få fornøjelse af både faciliteterne, den nye å, de små bække, 

moserne, det særdeles rige dyre- og fugleliv, skoven og ikke mindst den lavvandede del af Hald Sø. Dele af 

faciliteterne kunne også tilbydes foreninger o.a. interessegrupper, naturvejledere, uddannelser osv. osv. 

Den offentlige sti langs den nuværende udløbskanal kan tænkes at blive mindre attraktiv for en del af 

publikum at benytte, når vandføringen reduceres til 15-20% af den nuværende.  

 

Koncentration af rigtigt mange naturtyper på et lille område – en kommende naturperle! 

Området koncentrerer al den natur og et dyreliv, man ellers skal flere ture rundt i kommunen omkring for at 

møde. Midt i området ligger en lille sø med masser af fisk, insekter og fugle, herunder isfugl, og midt på 

søen er en lille ø, hvor gæs og ænder yngler i fred for ræven. Rådyrene fouragerer i de unge træbevoksninger 

i periferien, og i moseområderne i kanterne af området findes en righoldighed af padder. I hele området er 

der masser af flotte planter, træer, både levende og døde mv. Herude gror også vilde, spiselige vækster, så 

der er masser af aktivitetsmuligheder og masser af plads til dem. 

Alt dette var noget, den hidtidige ejer, Carsten Hermann, som gammel biologilærer satte meget stor pris på, 

og området er bevaret som overvejende vildtvoksende, bortset fra brede græsslåede stier rundt i området og 

nogle anlæg oppe ved boligbygningen. 

Bygningen var tidligere bolig for dambrugsejeren på 1. sal, hvor underetagen i nogen grad benyttedes til 

erhverv. Bygningen har solvarmeanlæg til brugsvand, har fået adskillige forbedringer de senere år, og vil 

muligvis snart komme til salg, da Carsten desværre døde for kort tid siden. 

Helhedsbetragtning – faunapassage fra Hald Sø til Kattegat 

Vi ser frem til en væsentlig reduktion af Nørreåens okkerbelastning, når et okkerfældningsbassin ved 

Grundel Bæk/Vandet Mose tages i brug inden længe. 

Men en helhedsløsning er nødvendig, hvis man skal opnå en effektiv faunapassage.  

Nu, da Rindsholm Mølle tilsyneladende bliver liggende, opfordrer vi Viborg Kommune til at prioritere 

arbejdet for etablering af et andet omløb ved Rindsholm end oprindeligt tænkt, så det kan inkluderes og 

tildeles midler i næste vandplan. 

Ligeledes opfordrer vi til, at arbejdet med at reducere okkerudfældning fortsættes i de øvrige tilløb til 

Nørreå, som stadig tilfører åen for meget okker. 

 

 



Navne 

Selv om Non Mølle har eksisteret siden 1175 har åen heddet Nørreå i århundreder. I hvert fald hedder den 

nuv. ”Non Mølleå” stadig Nørreå på de høje målebordsblade 1842-1899 (se kortudsnit herunder). Hvorfor 

ikke igen betragte hele åens forløb som Nørreå med udspring i Hald Sø, når den snart efter århundreder igen 

går uden om møllerne og bliver et ubrudt vandløb helt til sammenløbet med Gudenåen?  

Non Mølleå kunne så bevares som betegnelse for den nuværende afløbskanal, så der ikke opstår 

misforståelser m.h.t. stedbetegnelser. 

 

 

Viborg, 20. juni 2018 
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