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1. BAGGRUND 
De statslige vandområdeplaner 2015-2021 stiller krav om en restaureringsindsats i Ris-

bjerg Bæk og Karstoft Å (indsatsid o8569a_x). Indsatsen er beliggende i Hovedopland 1.8 

Ringkøbing Fjord og gennemføres som et vandløbsrestaureringsprojekt med de udpegede 

virkemidler; genslyngning samt udlægning af groft materiale og træplantning på en 5,15 

km lang strækning. Der foretages genslyngninger på seks delstrækninger, fem i Risbjerg 

Bæk og en i Karstoft Å, mens virkemidlet udlægning af groft materiale og træplantning 

anvendes på de genslyngede strækninger samt på egnede dele af den resterende indsats-

strækning. 

Ikast-Brande Kommune har gennemført en tekniske og ejendomsmæssig forundersøgelse 

af projektet i oktober 2021. Projektet gennemføres således med fokus på de krav, der 

fremgår af bekendtgørelsen om nationalt tilskud til kommunale projekter vedrørende 

vandløbsrestaurering (322) og de kriterier, der lægges vægt på, jf. bekendtgørelsen om 

kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering § 5, st. 

1-5 (2). 

Projektet gennemføres på baggrund af frivillige aftaler med de involverede lodsejere langs 

indsatsstrækningen. Detailprojektering og etablering dækkes af de statslige støtteordnin-

ger til gennemførelse af statens vandområdeplaner.  

2. EKSISTERENDE FORHOLD 

2.1 Områdebeskrivelse 
Indsatsstrækningen Risbjerg Bæk og Karstoft Å ligger nordøst for Blåhøj, se Figur 2-1.  

Risbjerg Bæk er et privat vandløb med en længde på i alt 8,3 km. Bækken udspringer ca. 

400 meter øst for Bøllund i Vejle Kommune og løber i et tydeligt reguleret forløb frem til 

udløbet i Karstoft Å ca. 3,3 km østnordøst for Blåhøj. Strækningen udpeget til indsats ud-

gør ca. 4 km. 

Karstoft Å er et offentligt vandløb på i alt ca. 30 km, hvoraf delstrækningen, som er udpe-

get til indsats, udgør ca. 1,15 km. Karstoft Å udspringer vest for Give og løber til Skjern Å 

mellem Skarrild og Sønder Felding i Herning Kommune. Både Risbjerg Bæk og Karstoft Å 

er en del af Skjern Å-systemet, der afvander til Ringkøbing Fjord og senere til Nordsøen 

via slusen i Hvide Sande.  

 

Figur 2-1. Indsatsstrækningen (turkis) i Risbjerg Bæk og Karstoft Å (id o8569a_x) ligger i Midtjylland 
nordøst for Blåhøj. 

 

2.2 Okkerforhold 
Langt den overvejende del af området omkring indsatsstrækningen er udpeget som ok-

kerklasse IV – Ingen risiko for okkerudledning, se Figur 2-2. Der er dog en kort strækning 
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på 65 m i Risbjerg Bæk, som er udpeget som okkerklasse I – Stor risiko for okkerudled-

ning. Da der som følge af projektet ikke sker hydrologiske ændringer i dette område, ta-

ges der ikke højde for en potentiel merudledning af okker ved gennemførslen af projektet.  

 

Figur 2-2. Okkerklassificering i oplandet til indsatsstrækningen i Risbjerg Bæk og Karstoft Å. 

 

2.3 Karakteristiske afstrømninger og oplande 

I forbindelse med bestemmelse af karakteristiske afstrømningsværdier for indsatsstræk-

ningen er der anvendt vandføringsdata fra målestation nr. 250376 i Risbjerg Bæk og nr. 

251054 i Karstoft Å. Målestationerne ligger inden for indsatsstrækningen. Station 250376 

er placeret ved Risbjergvej, mens station 251054 er placeret umiddelbart nedstrøms 

Karstoft Mose. De karakteristiske afstrømninger ved målestationerne fremgår af Tabel 2-1 

og Tabel 2-2. 

Tabel 2-1. Karakteristiske afstrømninger (l/s/km2) for Risbjerg Bæk. 

Karakteristiske afstrømninger (l/s/km2) 

Sommermiddel 10,3 

Vintermiddel 19,7 

Sommermedianmaksimum 27 

Vintermedianmaksimum 53 

Årsmiddel 15,8 

 

Tabel 2-2. Karakteristiske afstrømninger (l/s/km2) for Karstoft Å. 

Karakteristiske afstrømninger (l/s/km2) 

Sommermiddel 11,2 

Vintermiddel 20,6 

Sommermedianmaksimum 27 

Vintermedianmaksimum 53 

Årsmiddel 16,6 

 

Oplandene for indsatsstrækningen for Risbjerg Bæk og Karstoft Å fremgår af Tabel 2-3 og 

Tabel 2-4. 

Tabel 2-3. Oplandsarealer for udvalgte stationeringer i Risbjerg Bæk. 

Station (m) Areal (km2) Bemærkning 

0 11,92 Udløb til Karstoft Å 

1400 11,36  

2450 9,22  

3350 7,33  
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Tabel 2-4. Oplandsarealer for udvalgte stationeringer i Karstoft Å. 

Station (m) Areal (km2) Bemærkning 

7860 47,36 Tilløb 

7861 35,36  

8498 35,00 Tilløb 

8499 34,72  

8808 34,20 Tilløb 

8809 35,15  

 

2.4 Opmåling af vandløb 
I forbindelse med forundersøgelsen er der foretaget nye opmålinger af Risbjerg Bæk og 

Karstoft Å i 2019/2020, se Tabel 2-5. 

Tabel 2-5. Opmålinger af Risbjerg Bæk og Karstoft Å.  

Vandløb Opmålt 

(år) 

Stationering 

(m) 

Længde 

(m) 

Fald (‰) Tværprofi-

ler (antal) 

Bilags-

nummer 

Risbjerg 
Bæk 

2020 0-3894 3894 2,97 76 Bilag B 

Karstoft Å 2019 7560-8830 1270 1,57 7 Bilag D 

 

2.5 Biologiske forhold i vandløbet  

Den nuværende, samlede økologiske tilstand på indsatsstrækningen er ringe økologisk til-

stand, jf. vandområdeplanernes basisanalyse for 2021-2027. Tilstanden er baseret på de 

tre biologiske parametre: bentiske invertebrater (smådyr), fisk og vandplanter (makrofyt-

ter). Tilstanden for de tre kvalitetsparametre er henholdsvis moderat, ringe og høj. Den 

laveste tilstandsklasse, her fisk, er udslagsgivende for den samlede økologiske tilstand. 

2.6 Beskyttede naturtyper 

Langs indsatsstrækningen findes beskyttede naturtyper, som er omfattet af naturbeskyt-

telseslovens § 3. Risbjerg Bæk og Karstoft Å er i sig selv udpeget som beskyttede vand-

løb, og langs strækningen findes der beskyttet eng, hede, mose, overdrev og sø, se Figur 

2-3. 

 

Figur 2-3. Beskyttede naturtyper langs indsatsstrækningen (turkis markering) i Risbjerg Bæk og 
Karstoft Å. 
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2.7 International naturbeskyttelse og handleplaner for truede fiskearter 

2.7.1 Natura 2000-områder 

Indsatsstrækningen ligger uden for de nærmeste udpegede Natura 2000-områder. Det 

nærmeste Natura 2000-område er nr. 70 Mose ved Karstoft Å, som ligger omkring 0,5 km 

fra indsatsstrækningen. Området er en rest af et tidligere meget stort sammenhængende 

moseområde, der bestod af højmoser og kær. 

Risbjerg Bæk og Karstoft Å er desuden hydraulisk forbundet med Natura 2000-områderne 

nr. 68 Skjern Å, nr. 67 Borris Hede, nr. 69 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen, nr. 70 

Mose ved Karstoft Å, nr. 75 Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage samt 

nr. 76 Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del, se Figur 2-4.  

Natura 2000-områderne omfatter habitatområderne H60 Borris Hede, H61 Skjern Å, H62 

Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen, H63 Mose ved Karstoft Å, H64 Harrild Hede, Ul-

vemosen og heder i Nørlund Plantage samt H65 Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat 

og Holtum Ådal øvre del, som potentielt kan blive påvirket af et kommende restaurerings-

projekt.    

 

Figur 2-4. Rundt om indsatsstrækningen ligger en række Natura 2000-områder (N), der hver især 
omfatter et habitatområde (H). 

 

Udpegningsgrundlaget for habitatområderne, der potentielt kan påvirkes, er grøn kølle-

guldsmed (Ophiogomphus cecilia), havlampret (Petromyzon marinus), bæklampret (Lam-

petra planeri), flodlampret (Lampetra fluviatilis), laks (Salmo salar), odder (Lutra lutra), 

majsild (Alosa alosa) og stavsild (Alosa fallax).   

2.7.2 Bilag IV-arter  

Indsatsstrækningen i Risbjerg Bæk og Karstoft Å omfattes af et af DCE’s kvadrater, inden 

for hvilke der er fundet følgende Bilag IV-arter: vandflagermus, sydflagermus, odder, 

markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø samt ulv. 

 

N70 Mose ved 

Karstoft Å H63) 
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2.7.3 Forvaltningsplan for laks og odder  

Skjern Å med en række tilløb, herunder Karstoft Å, er omfattet af National forvaltnings-

plan for laks (5). Skjern Å med en tilløb samt søerne ved Rørbæk er desuden omfattet af 

forvaltningsplan for odder (6).  

2.8 Bygge- og beskyttelseslinjer 
Hovedparten af Risbjerg Bæk samt en del af Karstoft Å er omfattet af en skovbyggelinje, 

der afkastes af skovene langs Risbjerg Bæk og Karstoft Å, jf. naturbeskyttelseslovens § 

17. Karstoft Å er desuden omfattet af en åbeskyttelseslinje på næsten hele indsatsstræk-

ningen, se Figur 2-5.  

2.9 Kulturhistoriske forhold 

I forbindelse med forundersøgelsen har kommunen rettet henvendelse til Museum Midtjyl-

land. Museet har ikke kendskab til skjulte fortidsminder i det område, som direkte berøres 

af projektet, idet de nærmeste, registrerede fortidsminder ligger mere end 500 m fra ind-

satsstrækningen, se Figur 2-5. Museet er høringspart og kontaktes, når den endelige tids-

plan foreligger for anlægsarbejdet. 

 

Figur 2-5. Bygge- og beskyttelseslinjer samt fortidsminder langs indsatsstrækningen i Risbjerg Bæk 
og Karstoft Å.  
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3. REALISERING AF PROJEKTET 
Vandløbsrestaureringen består som tidligere nævnt af de to udpegede virkemidler: 1) 

Genslyngning samt 2) Udlægning af groft materiale og træplantning. Genslyngningen fo-

retages på seks delstrækninger (1-6); fem delstrækninger i Risbjerg Bæk og en delstræk-

ning i Karstoft Å. Der udlægges groft materiale i form af gydegrus og/eller skjulesten på 

samtlige delstrækninger. Desuden udlægges groft materiale og gydegrus og foretages 

træplantning på udvalgte lokaliteter uden for de genslyngede delstrækninger.  

Restaureringen gennemføres efter kriteriebekendtgørelsens krav og specifikationer, her-

under gælder bl.a.:  

• Ved genslyngning skal vandløbet genslynges med en meanderlængde på mellem 

10 og 14 gange vandløbets bredde. Faldet på vandløbet skal være mindst 1 ‰ 

og højst 10 ‰, og brinkanlæg må ligeledes ikke være stejlere end 1:1,5.  

• Ved udlægning af groft materiale skal materialet består af naturligt bundsubstrat 

som grus, gydegrus, sten og dødt ved.  

• Ved plantning af træer langs vandløb skal træerne plantes under kronekanten på 

brinken. Træerne skal være hjemmehørende, løvfældende arter, og de skal plan-

tes i grupper. 

Placeringen og fordelingen af indsatsens to virkemidler er i det følgende foretaget på bag-

grund af de gældende krav ved vandløbsrestaureringsindsatser, den dialog, der har være 

med lodsejerne omkring Risbjerg Bæk og Karstoft Å og efter følgende principper: 

• Genslyngningerne er placeret på arealer, hvor der er indgået frivillige aftaler om 

deltagelse af projektet.  

• Genslyngningerne er som udgangspunkt placeret uden for områder beskyttet af 

naturbeskyttelseslovens § 3 med naturværdien I og II. 

• For begge virkemidlers vedkommende sker, at de gennemføres med ingen eller 

kun ubetydelige vandstandshævninger, og så afvandingsforholdene ikke forringes 

for jord i omdrift. 

• Virkemidlerne anvendes, hvor adgangsforholdene er egnede. 

3.1 Genslyngning 

Vandløbsprofilet udformes med naturlige variationer mellem lige strækninger og sving, 

svarende til naturlige mæandrerede forløb. Der er projekteret med uændrede bundkoter i 

delstrækningernes start- og slutstationer og uændrede vandspejlskoter, idet bundbredden 

øges på udvalgte strækninger. Mæanderlængden er projekteret til at være 10-14 gange 

vandløbets bredde, jf. gældende kriterier.  

Basisprofilet på de lige strækninger opbygges som et trapezformet profil med bundbred-

der svarende til de regulativmæssige bredder og anlæg på mindst 1,5 i siderne. Den prin-

cipielle udformning af vandløbet ses af Figur 3-1, A.  

På delstrækningerne med sving formes skæve svingprofiler, hvor anlægget på ydersiden 

fastholdes på ca. 1, mens vandløbet etableres med fladere anlæg på mindst ca. 2,5 i in-

dersiden af svinget, se Figur 3-1, B. Hvis der områdevis graves i sandede partier, kan 

sideanlæggene generelt reduceres til 1,5-2 af hensyn til brinkstabiliteten og for minime-

ring af sandtransport ved erosion. I svingene uddybes profilerne lokalt med op til ca. 0,5 

m i forhold til de lige strækninger, således at der skabes høller i svingene. 
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Figur 3-1. Principskitse for etablering af vandløbsprofil på lige strækninger (A) og i sving (B). 

 

Ud fra de gældende kriterier og ovenstående principper har Ikast-Brande Kommune udpe-

get fem strækninger i Risbjerg Bæk og en strækning i Karstoft Å, hvor der foretages 

genslyngning, i alt ca. 1.200 m, se Figur 3-2Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. og bi-

lag A. 

 

Figur 3-2. Oversigtskort over delstrækningerne 1-6, som genslynges. Se også bilag A.  

 

Strækningerne forlænges med ca. 30 %, og de tilsvarende faldforhold reduceres fra 0,5-3 

‰ til 0,5-2,5 ‰ efter genslyngningen. Hverken nuværende eller kommende fald på 

delstrækning 1 i Karstoft Å vil leve op til kriterieret om et fald på 1 ‰, hvilket Miljøstyrel-

sen er gjort bekendt med og har accepteret i forbindelse med ansøgning om detailprojek-

tering og realisering af projektet. Karstoft Å har således tidligere haft et udpræget mæ-

andrerende forløb med stedvise ringe faldforhold, indtil åen blev udrettet i perioden 1956-

1957.  

 

3.1.1 Karstoft Å 

Delstrækning 1. Karstoft Å forlægges på en strækning fra regulativets st. 7600 m til st. 7750 m ind 
over en eng omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 med en naturværdi III og over jord i omdrift, 

1-2 

3

 

4

 

5-6
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Figur 3-3. Genslyngningen indebærer, at vandløbet bliver ca. 90 m længere mellem de to stationer, 
se  

Tabel 3-1. Den opgravede jord fyldes i det tidligere forløb fra st. 7590 til 7740 m, og 

overskydende jord planeres ud umiddelbart nordøst for den nye vandløbsstrækning i et 

lag på indtil 20-30 cm. 

 

Figur 3-3. Genslyngningen på delstrækning 1 i Karstoft Å og delstrækning 2 i Risbjerg Bæk. 

 

Tabel 3-1. Den regulativmæssige og den fremtidige stationering samt dimensioner for Karstoft Å.  

Nuværende Fremtidig 

Delstrækning Nuværende 
Bundkote (m 

DVR90) 

Bundbredde 

(m) 

Fald 

(‰) 

Bundkote  

(m DVR90) 

Bundbredde 

(m) 
Anlæg 

Fald 

(‰) 

1 7590 (7590)* 40,25 2** 2 40,25 4 1:1,5 1,45 

 7740 (7970)* 40,55 2**  40,55 4 1:1,5   

*fremtidig stationering. **Bundbredden er 2 m i regulativet, men i praksis er den 4 m, og derfor anlægges det nye 

forløb med en bundbredde på 4 m.  

 

3.1.2 Risbjerg Bæk 

Delstrækning 2. Strækningen fra nuværende st. 0 til 120 m forlægges mod vest ind over 

jord i omdrift, hvorved udløbet til Karstoft Å flyttes. Genslyngningen indebærer, at Ris-

bjerg Bæk bliver ca. 195 m længere mellem de to stationer, se Figur 3-3. Den opgravede 

jord fyldes i det tidligere forløb fra st. 0 til 120 m og overskydende jord planeres ud umid-

delbart sydøst for den nye vandløbsstrækning i et lag på indtil 20-30 cm. Faldet mellem 

start- og slutkote fordeles jævnt over de 195 m nyt vandløb med et resulterende, gen-

nemsnitligt fald på 1,45 ‰ og med vandløbsbund i nedenstående koter, se Tabel 3-2.  

 

Delstrækning 3. Strækningen fra st. 1.600 til 1.710 m forlægges ind over et privat park-

lignende anlæg. Forlægningen og slyngningen indebærer, at vandløbet bliver ca. 42 m 

længere mellem de to stationer, se Figur 3-4. Der blev anlagt en gydebanke på delstræk-

ningen i 2019, og gydegrus og skjulesten genanvendes så vidt muligt på den nye stræk-

ning. Derefter fyldes den opgravede jord i det tidligere forløb fra st. 1.600 til 1.710 m og 

overskydende jord planeres ud uden for den § 3-beskyttede sø umiddelbart sydøst for 

den nye vandløbsstrækning i et lag på indtil 20-30 cm. Faldet mellem start- og slutkote 

fordeles jævnt over de 42 m nyt vandløb med et gennemsnitligt fald på 1,22 ‰ og med 

vandløbsbund i nedenstående koter, se Tabel 3-2.  

1

 2
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Figur 3-4. Delstrækning 3 i Risbjerg Bæk.  

 

Delstrækning 4. Strækningen fra st. 2.600 m til st. 2.980 m forlægges ind over to eng-

parceller, hvor af den ene parcel er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 med natur-

værdien III. Den opgravede jord fyldes i det tidligere forløb fra st. 2.600 til 2.980 m, og 

overskydende jord planeres ud over jord i omdrift sydøst for den nye vandløbsstrækning i 

et lag på indtil 20-30 cm. Forlægningen og slyngningen indebærer, at vandløbet bliver ca. 

60 meter længere mellem de to stationer.  

 

Figur 3-5. Delstrækning 4 i Risbjerg Bæk.  

 

Delstrækning 5 og 6 

De to delstrækninger 5 og 6 fra henholdsvis st. 3.580 til 3.630 m og st. 3.700 til 3.750 m 

forlægges ind over en eng, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 med natur-

værdien III. Forlægningen og slyngningen indebærer, at vandløbet bliver henholdsvis 20 

og 34 m længere mellem de to stationer. Den opgravede jord fyldes i det tidligere forløb 

fra st. 3.580 til 3.630 m og st. 3.700 til 3.750. Overskydende jord planeres ud nordvest 

for den nye vandløbsstrækning i et lag på indtil 20-30 cm.  Derudover etableres en 1,5 m 

bred bro i st. 3660 m til erstatning for eksisterende bro i st. 3.580 m. Broen etableres på 

to stykker H/I jern hvilende på øverste kant af vandløbets brink.  

3

 

4
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Figur 3-6. Delstrækning 5 og 6 i Risbjerg Bæk.  

 

Tabel 3-2. Nuværende og fremtidig stationering samt dimensioner for Risbjerg Bæk.  

Nuværende Fremtidig 

Delstrækning Nuværende 
Bundkote (m 

DVR90) 

Bundbredde 

(m) 

Fald 

(‰) 

Bundkote  

(m DVR90) 

Bundbredde 

(m) 
Anlæg 

Fald 

(‰) 

2 0 (0)* 40,54 2,5  40,54 2,5 1:1,5   

 120 (435)* 40,93 2,5 3,21 40,93 2,5 1:1,5 1,45 

3 1600 (1915)* 45,57 2,5   45,57 4 1:1,5   

 1710 (2062)* 45,75 2,5 1,64 45,75 4 1:1,5 1,22 

4 2600 (2952)* 48,31 2   48,31 2 1:1,5   

 2980 (3392)* 49,04 2 1,91 49,04 2 1:1,5 1,65 

5 3580 (3992)* 51,40 1   51,40 1 1:1,5   

 3630 (4072)* 51,64 1 4,76 51,60 1 1:1,5 2,55 

6 3700 (4142)* 51,66 1   51,65 1 1:1,5   

 3750 (4226) 51,49 1 -3,52 51,50 1 1:1,5 1,79 

* fremtidig stationering.  

 

3.1.3 Jordbalance 

Ikast-Brande Kommune har beregnet overslag over jordbalancer ved delstrækningerne 

fra 1-6 i Risbjerg Bæk og Karstoft Å. Delstrækning og mængder fremgår af Tabel 3-3.  

Tabel 3-3. Opgravning og fyldmængder for de seks delstrækninger i Risbjerg Bæk og Karstoft Å.  

Delstrækning Opgravning (m3) Opfyld (m3) Til terrænregulering (m3) 

1 2200 1200 1000 

2 2300 600 1700 

3 700 300 400 

4 1900 1100 800 

5 100 60 40 

6 230 90 140 

Sum 7430 3350 4080 

5

 

6
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3.1.4 Udlægning af groft materiale  

Ved udlægning af groft materiale og gydegrus anbefaler DTU AQUA et fald på 5 ‰ hen 

over bankerne (4) i vandløb med en bredde på under ca. 3 m, se Tabel 3-4. 

Tabel 3-4. DTU AQUAs anbefalinger om fald på gydestryg (Efter DTUs vejledning – Sådan laver man 
gydebanker for laksefisk, DTU 2017) (4). 

Bredde på vandløb  Anbefalet fald på gydestryg 

Under ca. 3 meter 5 ‰ 

3-8 meter 3 ‰ 

8-15 meter 2 ‰ 

Over ca. 15 meter 1-2 ‰ 

 

Ved etablering af gydebanker følges anbefalingerne i vejledningen ”Sådan laver man gy-

debanker for laksefisk” (4). Det betyder bl.a., at sammensætningen af gydegrus tilpasses 

efter vandløbets bundbredde:  

1. Vandløb mindre end 3 meter bundbredde: 

• 85 % sten på 16-32 mm (nøddesten) 

• 15 % sten på 33-64 mm (singles og håndsten) 

 

2. Vandløb større end 3 meter bundbredde: 

• 75 % sten på 16-32 mm (nøddesten) 

• 25 % sten på 33-64 mm (singles og håndsten) 

 

Som udgangspunkt anvendes blanding 1 i Risbjerg Bæk, da bundbredden er under 3 me-

ter. I Karstoft Å er bundbredden over 3 meter, og her kan der med fordel anvendes blan-

ding 2, der indeholder flere singles og håndsten end blanding 1. Gydebankerne anlægges 

i højder på op til 30-40 cm, og tilpasses i øvrigt eksisterende bundbredde og faldforhold. 

 

 

Figur 3-7. Gydebanker etableres med et fald på 3-5 ‰ – eksempelvis 10 m lange og med vand-
spejlsfald på 3-5 cm. 

 

Der bliver udlagt groft materiale i form af gydebanker og skjulesten på de seks genslyn-

gede delstrækninger efter de ovenstående anbefalinger. Derudover udlægges gydebanker 

og skjulesten på udvalgte strækninger uden for de genslyngede strækninger i Risbjerg 

Bæk. Dette gøres for at skabe mere naturlig variation i vandløbene, så de fysiske forhold 

forbedres. 

Der udlægges desuden grus og sten for at forbedre passageforholdene ved to-tre mindre 

rørunderføringer og et mindre fald i Risbjerg Bæk. Derudover etableres tre passager i 

sten og grus til brug for traktorer eller lignende som kombinerede overkørsler/grusbanker  

Risbjerg Bæk, se Figur 3-8. 
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A.  

B.  

C.  
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Figur 3-8. Der udlægges groft materiale, herunder gydebanker, på delstrækning 1 og 2 (A), dels-
trækning 3 (B), delstrækning 4 (C) samt på delstrækning 5 og 6 inklusive en position umiddelbart 
nedenfor delstrækning 5 og 6 (D). 

  

3.1.5 Træplantning 

Der foretages træplantning med rødel på to strækninger i Risbjerg Bæk, se Figur 3-9. 

Træerne plantes i grupper a 20-30 stk. fordelt i 2-3 rækker langs vandløbet under krone-

kanten på brinken, jf. kriteriebekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 7 (2). 

 

D.  
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Figur 3-9. Der foretages træplantning på to lokaliteter i Risbjerg Bæk. Langs delstrækning 2 (øverst) 
og ovenfor delstrækning 4 (nederst). 

 

3.1.6 Afværgeforanstaltninger 

I forbindelse med genslyngningerne hen over jord i omdrift, kan det blive aktuelt at for-

længe eller afkorte dræn på en måde, så de fortsat er funktionsdygtige. 

I områder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, kan der være behov for at an-

vende køreplader i anlægsfasen i forbindelse med restaureringsprojektet. Behovet afdæk-

kes nærmere i forbindelse med udarbejdelse af dispensation efter naturbeskyttelseslovens 

§ 3 til gennemførelse af projektet.   

3.1.7 Nye regulativmæssige dimensioner 

Karstoft Å forlænges med 90 m ved genslyngningen. De nye regulativmæssige dimensio-

ner for Karstoft Å indføjes i vandløbsregulativet ved førstkommende revision. Risbjerg 

Bæk er som tidligere nævnt et privat vandløb, og der findes ikke et regulativ for vandlø-

bet. 

4. KONSEKVENSVURDERING 

4.1 Hydrauliske forhold 
Genslyngningerne er projekteret, så der ikke ændres på afstrømningsforholdene i Risbjerg 

Bæk eller Karstoft Å uden for de genslyngede strækninger. Faldet på ca. 1-3 ‰ i Risbjerg 

Bæk er ideelt til gydebanker, og på hele den restaurerede delstrækning kan der opnås 

strømmende vand med fine variationer i de fysiske forhold. Eventuelt berørte dræn bliver 

afskåret/forlænget, så afvandingsforholdene forbliver uændrede.  

Udlægning af groft materiale og træplantning er projekteret og gennemføres uden bety-

delige hydrauliske konsekvenser. Udlægningen af gydebankerne skal give minimale på-

virkninger af vandspejlet på indsatsstrækningen. Gydebankerne skal placeres, så de hy-

drauliske ændringer vil være ubetydelige. Opmålingen i Karstoft Å viser, at der kan ud-
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lægges groft materiale og skjulesten på delstrækningen, uden at det påvirker de regula-

tivmæssige dimensioner.  

 

4.2 Tekniske forhold 
Projektet vurderes ikke at påvirke bygninger eller tekniske anlæg så som vejbroerne ved 

Alkærlundvej og Risbjergvej eller ledninger beliggende i området. Ved udførelse af an-

lægsarbejdet skal det sikres, at dræntilløbene til vandløbet ikke påvirkes. 

 

4.3 Flora og fauna i vandløb 
Ved genslyngningen på de seks delstrækninger genskabes naturlige eller tilnærmelsesvist 

naturlige mæandrerende forløb i Risbjerg Bæk og Karstoft Å og mere naturlige hydrauli-

ske forhold. Udlægning af groft materiale og træplantning vil ligeledes være med til at 

forbedre de fysiske forhold på indsatsstrækningen og derved øge sandsynligheden for at 

opnå målsætningen om god økologisk tilstand. 

Det må forventes, at den naturligt forekommende flora og fauna i Risbjerg Bæk og Kars-

toft Å, herunder rød- og gullistede arter samt arter på udpegningsgrundlaget for de tilstø-

dende habitatområder, vil indfinde sig på en ny vandstrækning inden for en forholdsvis 

kort tidshorisont.  

 

Hvad angår smådyr, må de forventes at indfinde sig umiddelbart efter en anlægsfase. 

Smådyrene, herunder flere nøglegruppe I-arter, vil sammen med vandet drifte ind i områ-

det og etablere sig. 

Med hensyn til vandplanter vil der gå længere tid, inden de har etableret sig – typisk op 

til et år – inden der opnås et ”fornuftigt” plantedække. Opstrøms delstrækningen i Ris-

bjerg Bæk er der registreret arter som manna-sødgræs, vandstjerne og rust vandaks, 

som er indikatorarter for DVPI 5. Det må forventes, at de spreder sig nedstrøms og ved 

de forberede forhold, kan etablere sig på de nye vandløbsstrækninger. Ønsker man at 

fremme processen, kan man foretage udplantning af planter indsamlet lokalt i de to vand-

løb, hvor der i forvejen findes flere indikatorarter for DVPI 4 og 5. 

 

Hvad angår fisk og lampretter, må de forventes at indfinde sig umiddelbart efter etable-

ring. Det må endvidere forventes, at fiskebestanden øges. Det gælder især på de 

genslyngede strækninger, på gydebanker og i områder, hvor der udlægges groft materi-

ale og foretages træplantning.  

 

4.4 Beskyttede naturtyper 

Fire af de forslåede genslyngninger berører i større eller mindre grad de respektive, til-

knyttede områder, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Genslyngning og 

øvrig projektering er i videst muligt omfang foretaget, så de beskyttede naturtyper tilgo-

deses. 

I vurderingen af, hvorvidt en dispensation efter naturbeskyttelsesloven kan meddeles, 

skal der medregnes, at genslyngning, udlægning af groft materiale og træplantning er en 

udpeget indsats i vandområdeplanerne, som vil skabe større variation og bedre fysiske 

forhold for fisk og anden vandløbsfauna i Risbjerg Bæk og Karstoft Å. Etableringen af 

flade brinkanlæg vil øge udstrækningen af bredzonen og forbedre forholdene for planter 

tilknyttet denne zone, herunder en række gode indikatorarter. Indsatsen vil øge sandsyn-

ligheden for at opnå vandområdernes krav om god økologisk tilstand på den pågældende 

strækning.  
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4.5 International naturbeskyttelse 
Kommunen har foretaget en foreløbig vurdering af den forventede påvirkning af beva-

ringsstatus for arter på udpegningsgrundlaget for de habitatområder, der er hydraulisk 

forbundet med indsatsstrækningen, se Tabel 4-1. Da der er tale om naturforbedrende til-

tag såsom genslyngning af vandløbet, udlægning af groft materiale og træplantning, vur-

derer kommunen, at projektet ikke påvirker de omkringliggende Natura 2000-områder 

negativt. Det vurderes derimod at projektet vil forbedre vilkårene for bl.a. smådyr, fisk og 

vandplanter.  

Tabel 4-1. Bevaringsstatus og forventet påvirkning af bevaringsstatus for arter på udpegningsgrund-
laget for de habitatområder, der er hydraulisk forbundet med indsatsstrækningen i Risbjerg Bæk og 
Karstoft Å.  

Arter på udpegningsgrundlaget, 
(bevaringsstatus) 

Forventet påvirkning af arternes bevaringsstatus 

Genslyngning Udlægning af 
groft materiale 

Træplantning 

Grøn køllegudsmed  Positiv Positiv Positiv 

Havlampret og flodlampret Ingen eller positiv Ingen eller positiv Ingen eller positiv 

Bæklampret  Positiv Positiv Positiv 

Laks Positiv Positiv Positiv 

Stor vandsalamander Ingen eller positiv Ingen eller positiv Ingen eller positiv 

Damflagermus Ingen Ingen Ingen 

Odder Positiv Positiv Ingen eller positiv 

 

4.6 Bilag IV-arter 
Genslyngningerne i Risbjerg Bæk og Karstoft Å vurderes ikke at påvirke de bilag IV-arter, 

der potentielt kan være i området, se Tabel 4-2. Dette skyldes, at projektet ikke vil med-

føre en påvirkning af områdets økologiske funktionalitet, herunder yngle- eller rasteområ-

der.  

Tabel 4-2. Bevaringsstatus og forventet påvirkning af yngle- og rasteområder for bilag IV-arter til-
knyttet indsatsstrækningen.  

Bilag IV-arter Forventet påvirkning af artens yngle- og rasteområde samt 

områdernes økologiske funktionalitet 

Genslyngning Udlægning af 
groft materiale 

Træplantning 

Vand- og sydflagermus Positiv Positiv Positiv 

Odder Ingen eller positiv Ingen eller positiv Ingen eller positiv 

Markfirben Positiv Positiv Positiv 

Stor vandsalamander Ingen eller positiv Ingen eller positiv Ingen eller positiv 

Spidssnudet frø Ingen Ingen Ingen 

Ulv Ingen Ingen Ingen 

 

5. FORHOLD TIL ØVRIG LOVGIVNING  

Da både Risbjerg Bæk og Karstoft Å er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, kræ-

ver projektet en forudgående dispensation fra denne, før der kan meddeles endelig afgø-

relse efter vandløbsloven. 

Projektet kræver ligeledes en vurdering i forhold til de gældende vandområdeplaner 

2015-2021, Natura 2000-områder, Bilag IV-arter og VVM. 
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6. ØKONOMI 
De samlede anlægsudgifter afholdes af Ikast-Brande Kommune og hjemsøges gennem de 

statslige støtteordninger til finansiering af vandområdeplanerne 2015-2021. Ordningen er 

100 % nationalt finansieret. Projekttilskuddet udgør 100 % af de godkendte tilskudsbe-

rettigede udgifter.  

7. ERSTATNING 

7.1 Erstatning til lodsejere 
Efter vandløbslovens § 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestau-

rering, ret til erstatning (1). 

Ikast-Brande Kommune har indgået frivillige aftaler med relevante lodsejere om deres 

deltagelse i et kommende restaureringsprojekt. Erstatninger er beregnet ud fra de gæl-

dende regler og procedurer. 

8. TIDSPLAN 
Projektet forventes at kunne gennemføres i perioden oktober 2022 til medio 2023. 

9. LODSEJERFORHOLD  
Projektet berører i alt fem lodsejere med tilhørende syv matrikler, se Tabel 9-1. 

Tabel 9-1. Oversigt over berørte lodsejere.  

Matrikel nr. og ejerlav  

1g Skærlund By, Brande 

5c Risbjerg By, Brande 

1f Risbjerg By, Brande 

1a Risbjerg By, Brande 

2i Risbjerg By, Brande 

4b Risbjerg By, Brande 

3c Risbjerg By, Brande 
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11. BILAG 

11.1 Bilag A. Oversigtskort over delstrækning 1-6.  
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11.2 Bilag B. Længdeprofil for Risbjerg Bæk, eksisterende forhold 
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11.3 Bilag C. Længdeprofil for Risbjerg Bæk, fremtidige forhold 
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11.4 Bilag D. Længdeprofil for Karstoft Å, nuværende forhold 
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11.5 Bilag E. Længdeprofil for Karstoft Å, fremtidige forhold 

 


