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Indsigelse mod ændring af bilag til bekendtgørelse om
indsatsprogram og miljømål for vandområdeplan 20152021
Med henvisning til J nr. SVANA-400-00053, har Miljøstyrelsen den 19. december
2017 offentliggjort ændringer af bilag til bekendtgørelse om indsatsprogram og
miljømål for vandområdeplan 2015-2021 (Bek. Nr. 1521 af 15/12-2017).
Aalborg Kommune vil vi hermed gøre indsigelse imod ændringerne i Binderup å, idet
de går stik imod Kommunens anbefalinger i det høringssvar, som blev indsendt til
Miljøstyrelsen under den offentlige høring i 2017. Baggrunden og begrundelse for
Kommunens indsigelse er yderligere gennemgået i nedenstående.
En vigtig spærring er ikke længere del af indsatsprogrammet
I Aalborg Kommune kan vi nu konstatere, at vandløbsindsatserne: Fjernelse af
spærring ved Binderup mølle dambrug i Binderup å (AAL-1056) og flere kilometer
med vandløbsrestaureringer (Ref-585) ikke er blevet overført til indsatsprogrammet i
vandområdeplan 2 (vandområde: o8922_a og o8922_b). Disse indsatser fra
vandplan 1 var planlagt og ansøgt realiset som et stort og samlet vandløbsprojekt
ved Binderup mølle dambrug i 2016. Indsatsernes placering fremgår af vedlagte
kortskitse.
Afslag på vandløbsprojekt og alternative løsningsmodeller
I april 2016 fik Kommunen afslag på realisering af et samlet vandløbsprojekt ved
Binderup mølle dambrug med baggrund i manglende ”omkostningseffektivitet”.
Efter afgørelse om afslag, har vi internt i Kommunen drøftet alternative
løsningsmodeller med henblik på at kunne opnå omkostningseffektivitet. Vi har bl.a.
drøftet iværksættelse af nærmere geotekniske undersøgelser for at belyse, om der
kan findes billigere løsninger. Vi har også drøftet muligheden for, at Kommunen selv
betaler dele af udgifterne i vandløbsprojektet (fx erstatning for nedrivning af
beboelsesejendom) og dermed ansøger om et reduceret anlægsbudget i forhold til
den første ansøgning som medførte et afslag.
Med Miljøstyrelsens ændringer i indsatsprogrammet, kan Kommunen nu ikke ansøge
om tilskud til realisering, selv hvis det var muligt at opnå omkostningseffektivitet til en
alternativ løsningsmodel.
Binderup å har et stort naturpotentiale
Binderup Å er det vandløb i hele Aalborg Kommune, der har det største
naturpotentiale. Vandløbet har alle de kvaliteter der gør, at det kan komme helt i top
som et natur vandløb. Vandløbet er karakteriseret ved at løbe gennem ekstensive
naturarealer, rent vand, stor strømhastighed og en vandløbsbund af grus, sten og
lejlighedsvis ren kalkbund. Disse forhold gør, at der er et meget stort potentiale for
vandløbsnaturen i og omkring Binderup Å.
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Siden 2007 har Kommunen nedlagt fire dambrug og sikret faunapassage med nye
gydeområder ved flere mølleopstemninger i Binderup å. Vandløbsprojekterne er
realiseret med Kommunens egne midler og tilskud fra fiskeplejemidlerne.
Nu resterer der kun tre spærringer tilbage i Binderup å. Som Miljøstyrelsen er
bekendt med, så arbejder Kommunen med realisering ved to af disse spærringer
(Klæstrup mølle og Gelstrup dambrug). Det forventes, at fjernelsen af disse
spærringer vil være gennemført i løbet af 2018-2019.
Ved udgangen af 2019 forventer Kommunen, at vi kun mangler fjernelse af
spærringen ved Binderup mølle dambrug. Det er den nederste og væsentligste
spærring i vandløbet. Rent vandløbsfagligt, vil det være et stort tab, for et af de
bedste ørredvandløb Nordjylland, hvis vi ikke kan gennemføre vandløbsprojektet ved
Binderup mølle dambrug. Der er jo således god dokumentation for, at det netop er de
nederste spærringer i vandløbene, som er vigtigst at få fjernet.
I Binderup å, ligger stort set alle gydeområderne for ørreder ovenfor spærringen ved
Binderup mølle dambrug. Kommunen vurderer, at vi kun kan opnå fuld ”miljø-effekt”,
af de allerede gennemførte vandløbsprojekter, såfremt at vi også fjerner spærringen
ved Binderup mølle dambrug. En fjernelse af spærringen vil give fuld faunapassage
til ca. 46 km målsatte vandløb - et vandløb i en klasse for sig selv! Binderup å tilhører
en lille gruppe af vandløb med den størst målte produktivitet af ørredyngel i
Danmark. Det er en yngelproduktion, der er afhængig af at kunne vandre frit mod
Limfjorden. Samtidig forårsager spærringen også vanskelige passageforhold for
opvandrende havørreder i vandløbet.
En del af Binderup å er beliggende i Natura2000 habitatområde H15, Nibe Bredning,
Halkær Ådal og Sønderup Ådal, hvor udpegningsgrundlaget bl.a. er havlampret.
Binderup Å anses for det væsentligste gydeområde med egnede gydemuligheder for
den sjældne havlampret i habitatområdet. Havlampret er konstateret gydende i
Binderup Å nedenfor spærringen ved Binderup mølle dambrug. Havlampretten kan
dog ikke passere spærringen og har dermed ikke har adgang til dens gydepladser.
Aalborg Kommune finder, at vi kun kan sikre EU’s forpligtigelser om dels gunstig
bevaringsstatus for havlampretten i Natura2000 området og god økologisk tilstand i
Binderup å (Vandrammedirektivet) ved at fjerne spærringen ved Binderup mølle.
Kommunen gør indsigelse mod Miljøstyrelsens beslutning
Med denne henvendelse, vil Kommunen gøre indsigelse mod, at indsatserne ikke er
blevet overført til vandområdeplan 2. Kommunen ønsker en skriftlig og faglig
begrundelse for, hvordan Miljøstyrelsen kan negligere en så miljømæssig
betydningsfuld indsats fra indsatsprogrammet.
Med denne henvendelse vil Kommunen allerede nu opfordre Miljøstyrelsen til, at
indsatserne kommer med i næste planperiode 2022-2027. Og med hensyn til
Kommunens videre planlægning med de alternative løsningsmodeller, der findes ved
Binderup mølle dambrug, vil vi gerne have oplyst om vi kan forvente, at indsatserne
kommer med i den næste planperiode. Kommunen ønsker samtidigt oplyst, hvordan
Miljøstyrelsen vil sikre, at Binderup å opnår ”God økologisk tilstand” i det
pågældende vandområde, hvis indsatserne ikke kommer med i næste planperiode.
Venlig hilsen
Søren Gais Kjeldsen
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Kortskitse med placering af indsatserne ved Binderup mølle dambrug
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