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Offentliggørelse af restaureringsprojekt i Hesselbjerg Bæk, st. 

2250 - 3690 

 

Ikast-Brande og Herning Kommuner ønsker at gennemføre følgende tiltag 

i det offentlige vandløb Hesselbjerg Bæk: 

- Oprensning af sandaflejringer til regulativmæssig bund 

- Etablering af to sandfang i vandløbet 

- Udlægning af op til 8 gydebanker 

- Udlægning af skjulesten på strækningen 

Projektet har til formål at forbedre de fysiske forhold i Hesselbjerg Bæk, 

ved at begrænse sandvandringen og udlægge groft materiale på 

strækningen. Desuden bringes vandløbets skikkelse i overensstemmelse 

med den fastsatte i det gældende regulativ. 

 

Både øgning af fysisk variation og begrænsning af sandvandring vil 

bidrage positivt til fiskebestanden i både Hesselbjerg Bæk, der er en del af 

Skjern Å-systemet. Endvidere kan øget fysisk variation bidrage positivt til 

øvrig fauna tilknyttet vandløbsstrækningen. 

 

Der er derfor tale om et restaureringsprojekt og vandløbsmyndigheden 

har betragtet projektet efter følgende bestemmelser i Vandløbsloven1: 

 §§ 2 og 37 

 

Desuden er følgende bestemmelser i Reguleringsbekendtgørelsen2 

betragtet: 

 §§ 22, 23, 24, 25 og 26 

 

Dette indebærer, at projektet indledningsvist offentliggøres i 8 uger, hvor 

også myndigheder modtager en kopi af projektbeskrivelsen. I de 8 uger, 

er der mulighed for, at indsende bemærkninger til projektet. 

 

                                                

 
1 Lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 
2 Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v., jf. 

bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 
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Efterfølgende vil kommunerne meddele endelig afgørelse i sagen, 

hvorefter der vil være yderligere 4 ugers klagefrist, før projektet ved 

tilladelse må gennemføres. 

 

Jf. § 23 er Hesselbjerg Bæk et offentligt vandløb, der ligger på 

kommunegrænsen mellem Ikast-Brande og Herning Kommuner. 

Vedligeholdelsen af vandløbet varetages af Ikast-Brande Kommune, der 

derfor også er ansvarlig for sagsbehandling, gennemførsel og økonomi i 

projektet.  

 

Forhold til øvrig lovgivning 

Da Hesselbjerg Bæk er beskyttet efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven3, 

kræver projektet en forudgående dispensation fra denne lov, før der kan 

meddeles endelig afgørelse efter vandløbsloven. 

 

Projektet kræver ligeledes en vurdering i forhold til Natura 2000-områder 

og Bilag IV-arter. 

 

Annoncering og offentliggørelse 

Projektet offentliggøres den 27. april 2021 på Ikast-Brande og Herning 

Kommuners hjemmesider:  

 https://www.ikast-brande.dk/offentliggoerelser-og-

hoeringer/offentliggoerelser-og-hoeringer 

 

 https://planer.herning.dk/offentliggoerelser/alle-offentliggoerelser 

 

Bemærkninger til projektet kan sendes til Ikast-Brande Kommune på: 

 E-mail: lorha@ikast-brande.dk   

Eller 

 Natur og Vandløb, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast, att. Natur og 

Vandløb 

 

Bemærkninger skal være modtaget af senest den 22. juni 2021. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lone Rykær Hansen  Annika Sundberg Lauridsen 

Ikast-Brande Kommune  Herning Kommune 

 

                                                

 
3 Lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 

2019 

https://www.ikast-brande.dk/offentliggoerelser-og-hoeringer/offentliggoerelser-og-hoeringer
https://www.ikast-brande.dk/offentliggoerelser-og-hoeringer/offentliggoerelser-og-hoeringer
https://planer.herning.dk/offentliggoerelser/alle-offentliggoerelser
mailto:lorha@ikast-brande.dk
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Bilag 

 Projektbeskrivelse 

 

 

Kopi af dette brev sendes til 

 Berørte lodsejere, herunder Vejdirektoratet  

 Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk   

 Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk  

 Museum Midtjylland: museummidtjylland@museummidtjylland.dk   

 Miljøstyrelsen: mst@mst.dk   

 Fiskeristyrelsen: frederikshavn@lfst.dk  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dn@dn.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:museummidtjylland@museummidtjylland.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:frederikshavn@lfst.dk


 

 

 

 

 

1 

Projektbeskrivelse for vandløbsrestaurering i Hesselbjerg Bæk 

I dette dokument fremgår de oplysninger, som jf. § 22 i reguleringsbekendtgørelsen skal offentlig-

gøres: 

 

1) Redegørelse for målsætningen for vandløbet og hensigten med restaureringsforslaget 

Hensigten med restaureringsforslaget er at forbedre forholdene for fiskebestanden i Hesselbjerg 

Bæk, samtidig med at opvæksthabitaterne for fiskeyngel forbedres. Ligeledes forbedres vandløbets 

fysiske variation, hvilket er til gavn for øvrig fauna tilknyttet Hesselbjerg Bæk og deraf vandløbssy-

stemet for Skjern Å. 

 

Endvidere gennemføres der i forbindelse med projektet en vedligeholdelse af vandløbet, således 

det bringes i overensstemmelse med den regulativbestemte skikkelse. 

 

I de gældende vandområdeplaner 2015-2021 er den omtalte strækning af Hesselbjerg Bæk ikke 

målsat. Vandløbet er heller ikke målsat i vandplansperiode 3. Imidlertid er Hesselbjerg Bæk tilløb 

til Fjederholt Å, der er målsat både i den nuværende og kommende planperiode. Den nuværende 

tilstand i Fjederholt Å angiver, at målsætningen for kvalitetsparametrene for både fisk og inverte-

brater er opfyldt både i henhold til vandområdeplan 2 og basisanalysen for vandområdeplan 3. Pro-

jektet i Hesselbjerg Bæk vil kunne medvirke til en forsat målopfyldelse i Fjederholt Å. 

 

2) Redegørelse for forundersøgelser, der danner grundlag for projektet 

Ikast-Brande Kommune har modtaget en borgerhenvendelse fra lodsejere nær Hesselbjerg Bæk 

vedr. vandløbets skikkelse. I forbindelse med en regulativkontrol af vandløbet, blev der fundet 

sandaflejringer på strækningen mellem st. 2250 og 3690. 

 

Imidlertid konstaterede Ikast-Brande Kommune under tilsynet, at Hesselbjerg Bæk har en størrelse 

og et forløb, der giver potentiale for, at flere fisk kan yngle og opvokse i vandløbet, end det er til-

fældet i dag. Kommunen konsulterede derfor DTU, der oplyste at den største begrænsning for fisk i 

vandløbet er den store sandvandring, der begrænser gydning og kun giver få skjul til fiskeyngel. 

 

Ikast-Brande Kommune ønsker derfor at kombinere en vedligeholdelse med restaureringstiltag, der 

skal forbedre de fysiske forhold i vandløbet, således at fisk får bedre muligheder for at yngle og le-

ve på strækningen.  

 

Der er et behov for en oprensning af sandaflejringer i vandløbet. Dette betegnes som vandløbsved-

ligeholdelse. Derudover har kommunen konstateret, at der pt er to strækninger, der har funktion 

som ”naturlige sandfang”. Dvs. at de største sandaflejringer ender i disse områder. Ved at etablere 

egentlige sandfang på disse strækninger, og lave en driftsløsning, således disse tømmes jævnligt, 

forventer kommunen, at sandvandringen i vandløbet vil begrænses. 

 

Kommunen ønsker at gennemfører disse tiltag i efteråret 2021. Sandaflejringer fra vandløbet vil 

blive spredt ud på nærliggende landbrugsjord, efter aftale med berørte lodsejere.  

 

I foråret 2022 ønsker kommunen at gennemføre 2. del af projektet, hvor der etableres op til 8 gy-

debanker og udlægges skjulesten på strækningen.  
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Gydebankerne skal etableres ved, at bundsubstratet på udvalgte strækninger udskiftes med gyde-

grus, således at vandløbets skikkelse ikke ændres jf. gældende regulativ. Ved at afvente foråret, 

får vandløbet mulighed for at ”falde til ro” efter oprensningen, ligesom sandfangenes indvirkning vil 

kunne ses. Herved vil det være muligt at vurdere, hvor gydebankerne kan gøre mest gavn og pla-

cere dem disse steder. 

 

De vandløbsnære arealer omkring Hesselbjerg Bæk udgøres primært af landbrugsarealer. Et enkelt 

sted findes et beskyttet engområde. Desuden krydses vandløb af både motorvej og landevej. Ingen 

af disse områder forventes påvirket af projektet. 

 

 

3) Redegørelse for de afstrømningsmæssige og afvandingsmæssige konsekvenser af restaurerin-

gen 

Oprensningen vil bringe Hesselbjerg Bæk tilbage til den regulativbestemte skikkelse. Sandfangene 

vil begrænse fremtidig sandvandring. Gydebanker vil blive etableret som en udskiftning af bund-

substrat og vil derfor ikke påvirke vandløbets skikkelse. Der placeres ikke skjulesten i et sådan om-

fang, at afstrømningen påvirkes. 

 

Samlet set vil afstrømningen i Hesselbjerg Bæk ikke afvige fra den forventede jf. den regulativbe-

stemte skikkelse. 

 

 

4) Oplysninger om vandløbets nuværende og fremtidige skikkelse eller vandføringsevne og de her-

til knyttede vandspejlsforhold 

Der sker ikke en generel ændring i skikkelsen af Hesselbjerg Bæk jf. de regulativbestemte forhold.  

Dog vil skikkelsen omkring gydebankerne blive ændret, således gydebankerne får et fald på 2-3 

‰ – hvilket kan betyde et mindre fald på strækningen umiddelbart nedstrøms de enkelte banker. 

 

Af regulativet fremgår det, at vedligeholdelsen af vandløbet udføres som en årlig grødeskæring 

med manuel gennemgang og slåning. Dvs. at der kan forekomme naturlig variation i skikkelse, 

grødemønstre, bundsubstrat m.v. 

 

 

5) Oplysninger om de planlagte typer af foranstaltninger og disses placering 

 

Tiltag Placering Beskrivelse 

Oprensning af sandaf-

lejringer 

St. 2250 - 3690 Der vil ske oprensning på hele strækningen. Oprens-

ningen udføres med hjælp fra GPS, således der kun 

renses op til den regulativmæssige skikkelse. 

 

Sandet spredes på nærliggende landbrugsjord. 

 

Oprensningen udføres sensommer/efterår 2021. 
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Etablering af sandfang St. 3660-3690 

St. 2965-2975, 

samt 20 meter af 

et privat tilløb 

Sandfangene vil blive etableret ved at lave en lokal 

uddybning af vandløbsbunden, og sikre ind- og udløb 

med sten. 

 

Begge sandfang vil få en samlet længde på ca. 30 

meter, en bredde på ca. 2 meter og en dybde på ca. 

1 meter. 

 

Sandfangene tømmes forår og efterår. Vedligehol-

delsen varetages af Ikast-Brande Kommune. 

 

Sandfangene etableres i forbindelse med oprensnin-

gen i sensommer/efterår 2021.  

 

Etablering af gydeban-

ker 

St. 2250 - 3690 Der etableres op til 8 gydebanker på strækningen. 

Gydebankerne etableres med en grustykkelse på ca. 

30 cm, som tilsvarende afgraves af bunden pågæl-

dende sted. 

 

Gydebankerne indrettes, så ”toppen” følger de regu-

lativmæssige bundkoter. Herefter vil gydebankerne 

blive indrettet med et fald på 2-3 ‰. 

 

Længden på de enkelte gydebanker bliver op til 6 

meter. 

 

Der anvendes op til 16 m3 gydegrus i projektet, der 

sammensættes som 85 % 16-32 mm nøddesten og 

15 % 32-64 singles. 

 

Endelig placering af gydebanker udvælges, når vand-

løbet er ”faldet til ro” i foråret 2022. 

 

Udlægning af skjule-

sten 

St. 2250 – 3690  Der udlægges en mindre mængde skjulesten (64-

200 mm). 

 

Samlet set anvendes op til 2 stk. pr m2, svarende til 

maksimalt 600 stk. 

 

Det forventes, at stenene primært placeres på gyde-

bankerne, samt op til 15 meter op- og nedstrøms 

disse. 

 

Udlægningen sker samtidig med etablering af gyde-

banker i foråret 2022. 
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Alle ovenstående tiltag udføres i tæt dialog med berørte lodsejere, således arbejdet gennemføres 

uden gene for driften af landbruget i området. 

 

 

6) Fornødent skitse- og kortmateriale, herunder en plan og en oversigtsplan 
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7) En tidsplan for arbejdets udførelse 

Arbejdet gennemføres i to perioder: sensommer/efterår 2021 og forår 2022. 

 

8) Overslag over anlægs- og driftsudgifter 

Ikast-Brande Kommune afholder alle udgifter i forbindelse med anlæg og drift. 
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