
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Tilladelse til restaureringsprojekt i Brande Å 
 
Ikast-Brande Kommunes vandløbsmyndighed meddeler tilladelse til at 
udføre vandområdeplanindsats id o8580 Brande Å i hovedopland 1.8 
Ringkøbing Fjord ved Brande Å st. 5450 meter til st. 11.700 meter. For-
målet med restaureringen er at forbedre levestederne for dyre- og plante-
liv i Brande Å, herunder vandrende arters gydepladser og vandringsveje, 
samtidig med at vandmiljøet forbedres. Forbedringerne opnås ved etable-
ring af 24 gydebanker i Brande Å samt træplantning på udvalgte steder.  
 
Høringssvar  
Projektet har været offentliggjort i perioden 12. juli 2022 til 6. september 
2022 på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside, ligesom det har været 
sendt i høring blandt interesseorganisationer og berørte lodsejere. Der er 
indkommet en enkelt bemærkning fra DTU Aqua på vegne af Fiskeristyrel-
sen. Man anbefaler projektet, der forventes at kunne medvirke til målop-
fyldelse; men man bemærker samtidig, at et stryg undervejs kan ombyg-
ges for at skabe yderligere gyde- og opvækstarealer. Ikast-Brande Kom-
mune har undersøgt forholdene ved stryget nærmere. Ændringen vil kræ-
ve omlægning af flere tekniske anlæg, og tiltaget er væsentligt ud over 
det virkemiddel, som er udpeget for strækningen. Indsatsen for de 6,2 km 
af Brande Å består af udlægning af groft materiale med træplantning. 
Projektet omkring ombygning af stryget kan evt. løses i en anden sam-
menhæng.  
 
Ikast-Brande Kommune vedtager således projektet, som det er fremlagt i 
høringsperioden. En projektbeskrivelse findes på kommunes hjemmeside. 
 
Vilkår 
Projektet må udføres ved overholdelse af følgende vilkår: 
 

1. Anlægsarbejdet skal ske på en sådan måde, at varige spor i be-
skyttet natur undgås. F.eks. ved anvendelse af køreplader nær-
mest åen. 
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2. Efter etablering af gydebanker, må vandstanden på gydebanken 
maksimalt være hævet 5 cm. 

 
3. Dræn og andre rørudløb må ikke dækkes af grus. 

 
 
Lovhjemmel 
Afgørelsen træffes med hjemmel i følgende bestemmelser i 
vandløbsloven1: §§ 2 og 37 
 
Desuden er følgende bestemmelser i reguleringsbekendtgørelsen2 betrag-
tet: § 22, 24, 25 og 26 
 
Begrundelse 
Hydrauliske konsekvenser 
I forbindelse med projektet er der udarbejdet generelle beregninger på 
gydebanker i Brande Å. Generelt vil påvirkningen ikke kunne ses ved 
hændelser større end middelvandføringer. Med de projekterede gydeban-
ker vil de hydrauliske ændringer være ubetydelige. 
 
Målopfyldelse 
Den nuværende, samlede økologiske tilstand på indsatsstrækningen er 
dårlig økologisk tilstand. Tilstanden er baseret på de tre biologiske para-
metre: smådyr (makroinvertebrater), fisk og vandplanter (makrofytter). 
Den samlede tilstand dækker over god økologisk tilstand, hvad angår pa-
rameteren smådyr, dårlig økologisk tilstand, hvad angår parameteren fisk, 
og ukendt tilstand, hvad angår parameteren vandplanter. Miljømålet for 
projektstrækningen er at opnå god økologisk tilstand. 
 
En række studier viser, at ørreden foretrækker vandhastigheder på 0,3 til 
0,75 m/s til gydning, og at ynglen foretrækker 0,25 til 0,5 m/s under op-
vækst. Disse hastigheder vil være tilstede på gydepladserne. Efterhånden 
som ynglen vokser, eller hvis vandhastigheden bliver for høj, vil ørredyng-
len sprede sig. Det er derfor vigtigt at der udlægges skjulesten for at ska-
be tilstrækkeligt skjul i forbindelse med etablering af gydebankerne. 
Samlet vurderes tiltagene at være tilstrækkelig for at forbedre de fysiske 
forhold på indsatsstrækningen og derved øge sandsynligheden for at opnå 
målsætningen om god økologisk tilstand. 
 
 
 

 
 
1 Lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 
2 Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v., jf. be-
kendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 



 

Natura 2000-områder 
Nærmeste Natura 2000-område er nr. 70 Mose ved Karstoft Å, bestående 
af habitatområde nr. 63. Det ligger ca. 6,5 km sydvest for projektplace-
ringen i Brande Å, og der er ingen naturmæssig eller hydrologisk forbin-
delse mellem vandløbet og Natura 2000-området overhovedet. 
 
Brande Å er en del af Skjern Å systemet. Ca. 13 km nordvest projektom-
rådet har Brande Å indløb til Natura 2000-område nr. 68 Skjern Å, der 
udgøres af habitatområde nr. 61. 
 
Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området rummer flere arter, der 
kan findes i vandløb: Grøn kølleguldsmed (1037), havlampret (1095), 
bæk lampret (1096), flodlampret (1099), laks (1106), damflagermus 
(1318), odder (1355) og vandranke (1831). 
 
Ikast-Brande Kommune vurderer at etablering af gydebanker langs pro-
jektområdet i Brande Å ikke giver en negativ påvirkning af udpegnings-
grundlaget indenfor Natura 2000-område nr. 68 Skjern Å. Denne vurde-
ring skyldes, at projektet kan have en positiv effekt på gyde-, opvækst- 
og leveforhold for lampretter og laks. Derudover, skaber projektet alene 
fysiske forbedringer, som ikke påvirker vandkvaliteten, og dermed ikke 
påvirker naturtyperne nedstrøms.  
 
Ikast-Brande Kommune vurderer, at projektet ikke i sig selv – eller i for-
bindelse med andre planer og projekter – vil kunne påvirke Natura 2000-
områder eller udpegningsgrundlag tilknyttet disse, og ikke vil være en 
hindring for, at målsætningerne for Natura 2000-områdernes tilstande nås 
og opretholdes. 
 
Bilag IV-arter 
Ikast-Brande Kommune har adgang til DCEs registreringer af bilag IV-
arter i 10 × 10 km kvadranter. I kvadranterne hvor projektområdet er 
beliggende, er følgende arter registreret: damflagermus, vandflagermus, 
brunflagermus, langøret flagermus, sydflagermus, troldflagermus, pipist-
relflagermus, odder, markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø og 
ulv. Ikast-Brande Kommune har ikke detaljeret kendskab til hvor de en-
kelte arter er registreret inden for kvadranten. De arter, som med nogen 
sandsynlighed vil kunne blive påvirket af projektet, er arterne odder, 
spidssnudet frø og stor vandsalamander. 
 
Odder: Findes både i vandløb og søer – især med rørskov. Sky, pladskræ-
vende og nataktiv. Føde består især af fisk, men også padder, små patte-
dyr, fugle og krebsdyr. Raster i hele udbredelsesområdet, men foretræk-
ker uforstyrret natur. Yngler i hele udbredelsesområdet, året rundt – dog 
fødes flest unger juni-november. Odder lever i tilknytning til Brande Å, 



 

samt yngler i vådområder tilknyttet Brande Å. Projektet gennemføres ikke 
på arealer, som udgør noget oplagt rasteområde for odderen. Etableringen 
af gydebankerne er en kortvarig forstyrrelse med støj. Det forventes, at 
realisering af projektet vil forbedre odderens fødegrundlag, da forholdene 
for f.eks. laksefisk forventes forbedret. 
 
Spidssnudet frø: Yngler i vandhuller og vådområder. Afhængig af gode 
terrestriske levesteder nær vandforekomsten. Fisk er fjender. Overvintring 
og rast nær yngleområde – meget lidt spredning. Det er muligt, at spids-
snudet frø forekommer i området, da der er søer og vandhuller i nærhe-
den af projektområdet. Projektet berører ikke søerne, og det forventes 
ikke at projektområdet er noget yngle- eller rasteområdet for spidssnudet 
frø. 
 
Stor vandsalamander: Stor vandsalamander er tilknyttet ferske vande i 
det meste af Danmark. Habitater udgøres af rene vandhuller af forskellig 
størrelse. Arten er følsom over for forurening, skyggepåvirkninger og ud-
sætning af fisk. Selvom arten kan findes i ovennævnte vandhuller, yngler 
den ikke i disse. Stor vandsalamander parrer og opholder sig i vandhuller 
indtil slutningen af sommeren. Æggene klækkes i sensommeren, og lar-
verne opholder sig i vandhullet indtil forvandlingen. 
Efter forvandlingen findes arten på land, hvor områder med skjul i form af 
bl.a. dødt ved foretrækkes. Arten er forholdsvis stedfast, og levestederne 
på land findes i umiddelbar nærhed af vandhullet. Det vurderes ikke sand-
synligt, at stor vandsalamander forekommer i området. Der er tre søer og 
vandhuller i nærheden af projektområdet, men da disse er meget næ-
ringsrige og arealerne er omgivet af slået sti eller grusbelagt cykel- eller 
gangsti, vurderes det at være for forstyrrende til at være yngle- eller ra-
steområde for stor vandsalamander. 
 
Samlet set, vurderes etablering af gydebanker i Brande Å ikke at påvirke 
de fremhævede bilag IV-arter negativt.  
 
Miljøvurdering 
Ikast-Brande Kommune har vurderet projektet i henhold til Miljøvurde-
ringsloven3. Ikast-Brande Kommune vurderer, at projektet ikke vil medfø-
re en væsentlig indvirkning på miljøet, og at projektet i sig selv ikke er af 
en sådan størrelse, at det er relevant at overveje udarbejdelse af en VVM-
redegørelse. Det er derfor kommunens vurdering, at projektet ikke skal 
screenes for VVM-pligt. 
 
 

 
 
3 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM), jf. lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 



 

Øvrigt 
Denne afgørelse vil blive offentliggjort på Ikast-Brande Kommunes hjem-
meside: https://ikast-brande.dk/offentliggoerelser-og-
hoeringer/offentliggoerelser-og-hoeringer den 15. september 2022. 
 
Klagevejledning 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives senest den 13. oktober 2022. 
 
Du klager via klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk,  
www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-
ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ikast-Brande Kommu-
ne via klageportalen.  
 
Gebyr 
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. 
for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 
 
Som udgangspunkt tilbagebetales gebyret, hvis du får medhold i din kla-
ge. For nærmere beskrivelse, herunder af undtagelser for tilbagebetaling, 
henvises til bestemmelserne i bekendtgørelse om gebyr for indbringelse af 
klager for Miljø- og Fødevareklagenævnet4. 
 
Klageportalen 
I klageportalen sendes din klage automatisk først til Ikast-Brande Kom-
mune. Hvis Ikast-Brande Kommune fastholder afgørelsen, sender Ikast-
Brande Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. 
Du får besked om videresendelsen. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden 
om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageporta-
len.  
 
Fritagelse for brug af klageportalen 
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende 
en begrundet anmodning til Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kom-
mune videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, 
du kan fritages. 
 
På Miljø- og Fødevareklagenævenets hjemmeside 
(www.naevneneshus.dk) kan du læse mere om betingelserne for at blive 
fritaget for at benytte klageportalen (direkte link: htt-

 
 
4 Jf. bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017. 

https://ikast-brande.dk/offentliggoerelser-og-hoeringer/offentliggoerelser-og-hoeringer
https://ikast-brande.dk/offentliggoerelser-og-hoeringer/offentliggoerelser-og-hoeringer
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/


 

ps://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-
foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/). 
 
Klagefristens udløb 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefri-
sten til den følgende hverdag 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jan Sørensen 
Vandløb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi af dette brev sendes til 

 Berørte lodsejere 
 

 Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk   
 Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk  
 Museum Midtjylland: museummidtjylland@museummidtjylland.dk   
 Miljøstyrelsen: mst@mst.dk   
 Fiskeristyrelsen: frederikshavn@lfst.dk  
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