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Beløb i 1.000 kr.

Fjerne spærring ved Binderup Mølle dambrug
og naturgenopretning i ådalen
2020
2021
2022
2023

Vandløb - fjerne spærring (MEF)
Udgifter
Indtægter

400

3.800

200

300
-2.300

Naturgenopretning i ådalen (BLF)
Udgifter
Indtægter

650

650

550

550

1.050

4.450

750

-1.450

Netto

Budgetønsket er koordineret mellem BLF og MEF og indeholder dels en naturindsats i forhold til at
få fjernet en spærring i selve vandløbet ved Binderup Mølle (MEF) og dels en naturindsats for
arealerne i ådalen i Binderup å (BLF).
Baggrund
Binderup Å er i dansk sammenhæng helt unik fordi den har bevaret et langt, ureguleret, naturligt
og dynamisk forløb med stort faldforhold. Vandløbet er udpræget grundvandsfødt og har et meget
stort potentiale med vidtstrakte forekomster af grus. Binderup Å har således potentiale til at udvikle
sig til et af landets fineste vandløb. Den gamle spærring – en opstemning - ved Binderup Mølle
Dambrug betyder, at fisk og øvrigt dyreliv ikke kan vandre frit i vandløbet. Spærringen er den
nederste spærring i vandløbet. Med fjernelsen, bliver der åbnet op for fri passage til 42 km i et af
Nordjyllands bedste vandløb. Der bliver samtidigt genskabt gyde- og opvækstområder, som har
været ”gemt væk” gennem flere hundrede år. Med de allerede gennemførte og planlagte
vandløbsprojekter i Binderup å, vil fjernelse af denne sidste spærring, kunne få stor positiv
påvirkning af ørredbestanden, og vandløbet vil rykke op i den nationale ”fiske-superliga”.
Binderup å har udløb i Natura 2000-område 15 (Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal).
Hovedparten af ådalen ligger dog udenfor Natura 2000-området, herunder de arealer i ådalene,
som har størst naturværdi. Ådalen rummer nogle af de mest velbevarede og sammenhængende
rigkærs- og kildevældsområder i Himmerland.
Da Binderup å således er et af Nordjyllands absolut bedste vandløb, har MEF i 2018 igangsat
supplerende geotekniske- og funderingsmæssige undersøgelser. Formålet var at belyse, om
vandløbsprojektet kunne revideres og realiseres billigere end et tidligere projektforslag, hvor der i
2016 blev ansøgt om EU tilskud på ca. 8 mio. kr. Projektansøgningen fik afslag med baggrund i
”manglende omkostningseffektivitet”. Der kan tidligst genansøges om alternativ projektansøgning i
næste vandområdeplan fra 2022.
En fælles indsats i ådalen vurderes at kunne give et meget vigtigt bidrag til bevaringsstatus af
områdets naturtyper og dertilhørende arter. Naturtyperne forekommer generelt med nogle meget
velbevarede bestande og det er vigtigt af fremtidssikre disse forekomster med afgræsning, rydning
og eventuelt hydrologiske tiltag. Forekomsterne i ådalen vurderes i dag at være truet som følge af
næringsberigelse, uhensigtsmæssig hydrologi (f.eks. afvanding pga. grøftning), samt akut af
manglende afgræsning og rydning af pil.

Det vurderes, at en indsats i ådalen vil kunne forbedre bevaringsstatus for en lang række arter på
regionalt og nationalt plan.
Da området ikke er udpeget som Natura 2000 område, har lodsejerne ikke mulighed for at søge de
EU-medfinansierende Natura 2000 ordninger vedr. hegn, græsning, hydrologi, ekstensivering mm.
Manglende EU-medfinansieringsmuligheder vedr. tør natur medfører, at det unikke naturområde er
meget truet af tilgroning.
Perspektiver
En helhedsorienteret opgaveløsning, hvor BLF og MEF i tæt samarbejde koordinerer og realiserer
genopretningen, har et ekstraordinært stort potentiale i forhold til natur og miljø både lokalt og på
nationalt niveau.
De store natur- og miljøgevinster, ådalens placering i forhold til Aalborg og Nibe samt kommunal
medfinansiering vil gøre projektet attraktivt i forhold til at søge ekstern finansiering til yderligere
forbedringer i hele ådalen.
Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser vedr. spærring i vandløbet
Da Binderup å således er et af Nordjyllands absolut bedste vandløb, har MEF i 2018 igangsat
supplerende geotekniske- og funderingsmæssige undersøgelser. Formålet var at belyse, om
vandløbsprojektet kunne revideres og realiseres billigere end et tidligere projektforslag, hvor der i
2016 blev ansøgt om EU tilskud på ca. 8 mio. kr. Projektansøgningen fik afslag med baggrund i
”manglende omkostningseffektivitet”. Der kan tidligst genansøges om alternativ projektansøgning i
næste vandområdeplan fra 2022.
På baggrund af de netop afsluttede undersøgelser, vurderes det nu, at det reviderede
vandløbsprojekt kan realiseres væsentligt billigere end tidligere. Det skyldes, at undersøgelserne
viste, at beboelsesejendommen faktisk godt kan bevares på trods af planlagt fjernelse af
opstemningen. Det vil sige, at nedrivning ikke er nødvendig, hvilket var forudsat i vandløbsprojektet
fra 2016.
Det reviderede anlægsbudget vedr. spærringen ligger på ca. 4,5-5 mio. kr. Budgetoverslaget
overstiger forsat de gældende referencepriser for omkostningseffektivitet, som kan beregnes til ca.
2.9 mio. kr.
Budgetønsket vedrører kommunens undersøgelser og køb af ejendommen med efterfølgende
salg. Mellem køb og salg gennemføres fjernelsen af spærringen. Udgifterne hertil søges i statens
pulje hertil.
Hvis Aalborg Kommune opkøber ejendommen, vil der kunne opnås flere fordele. Der vil være
større sandsynlighed for at kunne opnå tilskud til EU-tilskud til vandløbsprojektet på grund af bedre
omkostningseffektivitet. Myndighedsbehandlingen vil forløbe mere ”glat” med lavere risiko for, at
afgørelserne påklages af Binderup Mølle dambrug. Det tidsmæssige forløb for realisering af
vandløbsprojektet, vil gå hurtigere.
Ejendommen omfatter landbrugsarealer, som primært er engarealer på ca. 6-7 ha. Ejendommen
omfatter desuden en større bolig på Aalborgvej 99 samt tilhørende garagebygninger. Opkøbet af
ejendommen vil kunne indgå i en investeringsmodel, hvor de dele af ejendommen, der ikke har
kommunal interesse frasælges efter vandløbsprojektets realisering.
Ved et kommunalt ejerskab af ejendommen, vil der kunne ses på muligheden for at etablere frit
fiskeri for Aalborg Kommunes borgere på noget af det bedste og mest eksklusive å-fiskevand i
Nordjylland. Arealerne ligger i forvejen helt op til Aalborg Kommunes Natur- og kultur stiforbindelse

(Bjergbanestien). Denne stiforbindelse har sit forløb på den nedlagte jernbane mellem Svenstrup
og Nibe. Der kan etableres bål- og shelterpladser ved den eksisterende stiforbindelse. Der vil være
direkte adgang til frit fiskeri. Det bliver således mulighed for at praktisere ”nak og æd” for børn og
voksne
Hvis Aalborg Kommune erhverver ejendommen, kan der iværksættes handling på Aalborg
Kommunes politiske beslutning med henvisning til Vision 2025 ”Under Åben Himmel - politik for
natur, parker og udeliv” samt DNA Aalborg "Vi udvikler os sammen".
Ved kommunalt ejerskab af projektarealerne ved Binderup Mølle, kan Aalborg Kommune, uden at
skulle indgå i forhandlinger med de nuværende ejere, optimere på det foreslåede vandløbsforløb,
så der opnås et mere naturligt faldforhold med flere sving på nyt vandløb.
Aalborg Kommunes risici ved opkøb i forbindelse med fjernelse af spærring
Aalborg Kommunes overtagelse af ejendommen, skal ske på baggrund af en købsbetinget aftale.
Aftalen skal betinges af, at spærringen bliver optaget i vandplanens indsatsprogram for 3.
planperiode i 2021. Hvis indsatsen ikke optages, så bortfalder aftalen.
Aftalen kan også betinges af ”opnået” EU tilskud, men så vil handlen tidligst kunne realiseres i
2022. Hvis en købsaftale ikke betinges af ”opnået EU tilskud” vil der være risiko for, at Aalborg
Kommune har købt en ejendom, hvor der ikke kan opnås eksternt tilskud til det planlagte
vandløbsprojekt.
Ved en investeringsmodel, hvor Aalborg Kommune først køber ejendommen, og frasælger den
igen, vil der være risiko for at udgå med et negativt resultat. Det skyldes bl.a. udgifter til
ejendomsmæglere og udgifter til matrikulære omlægninger. Der vil også være årlige driftsudgifter
til fx opvarmning, renovation og ejendomsbeskatning mv. i hele investeringsperioden.
Det forventes, at spærringen kommer med i indsatsprogrammet for næste vandområdeplan. Der vil
være risiko for, at vandløbsprojektet ikke opnår EU tilskud. Der vil dog forsat være mulighed for at
genansøge i hele planperioden fra 2022-2027.
Lovmæssige konsekvenser m.m.
Såfremt, at spærringen kommer med i vandplanens 3. planperiode i 2022, vil Aalborg Kommune
være forpligtet til at gennemføre projektet. Indsatsprogrammet forventes fastlagt i løbet af 20202021.
Vandløbsprojektet skal myndighedsgodkendes efter vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven mv.
Økonomiske konsekvenser vedr. fjernelse af spærringen i vandløbet.
Det forventes, at Aalborg Kommune kan ansøge om EU tilskud til fjernelse af spærring til
gennemførelse fra 2022.
Der er behov for egenfinansiering, hvis mulighederne for opkøb af ejendommen skal undersøges
nærmere frem mod 2021-2022. Der skal afsættes tid at afklare, om der er lovhjemmel til at opkøbe
ejendommen. Dette vil ske i samarbejde med ekstern landinspektør. Der skal afsættes tid til evt.
forhandlinger med dambruget og der skal udarbejdes købsaftaler i samråd med jurister.
Der skal afsættes interne ressourcer til at deltage i en tværgående arbejdsgruppe, hvor det skal
afklares, om der er kommunal interesse for at udvikle ejendommen til friluftsfaciliteter eller andre
kulturforhold ved evt. køb af ejendommen. Det skal i arbejdsgruppen undersøges, om der kan
opnås eksterne tilskudsmuligheder til evt. friluftsaktiviteter eller andre kulturformål i
beboelsesejendommen.

Der kan opnås en tidsmæssig ”besparelse” på den fremtidige realisering af vandløbsprojektet, hvis
myndighedsbehandlingen gennemføres før ansøgning om eksterne projekttilskud. Det kræver dog,
at der afsættes interne ressourcer til, at projektforslaget bliver konkretiseret i et skitseprojekt.
Skitseprojektet skal offentliggøres og godkendes efter lovgivningen. Skitseprojekteringen skal
omfatte en samlet beskrivelse af hele vandløbsprojektet. Det vil sige både spærringen og den
strækningsbasserede restaurering i stuvezonen opstrøms for opstemningen. Skitseprojekteringen
udføres af eksterne konsulenter.
Konklusion på investeringsmodel
Med en investeringsmodel, som overslagsmæssigt er beregnet til 2,4 mio. kr. i budgetønsket, vil
Aalborg Kommune kunne forøge sandsynligheden for, at vandløbsprojektet kan opnå fuld EU
støtte i 2022, samt sikre unik natur på nationalt niveau. Hvis Aalborg Kommune derimod selv vil
gennemføre vandløbsprojektet, uden EU tilskud til vandløbsrestaurering, vil de samlede
anlægsomkostninger beløbe sig til ca. 8 mio. kr.
Derudover er der afsat 2,4 mio. kr. til naturgenopretning af arealerne i hele ådalen ved Binderup å.
Samlet 4,8 mio. kr.

Projektareal Binderup ådal

Budgetønske - Miljø og Energiforvaltningen
2020

2021

2022

2023

Aktivitet
Interne ressourcer: Skitseprojekt og afklaring samt afklare lovhjemmel ved
køb af ejendom og arealer, lodsejerforhandlinger, udbud mv. Tværgående
arbejdsgrupper med afklaring af interesse for at udvikle ejendommen til
friluftsfaciliteter eller andre kulturforhold
Ekstern rådgiver (landinspektør)
Ekstern rådgiver til skitseprojekt til myndighedsbehandling
Interne ressourcer: Tværgående arbejdsgrupper, skitseprojektering af
vandløbsprojekt.
Ekstern konsulent til skitseprojektering og evt. udbud
Ekstern rådgiver (landinspektør)
Investeringsomkostninger: Køb af Aalborgvej 99 (bolig og bygninger)
Investeringsomkostninger: ca. 7 ha engarealer ved vandløb
Driftsudgifter til Aalborgvej efter opkøb
Interne ressourcer: ansøgning om EU tilskud til interne timer, konsulenter
og anlægsarbejde
Driftsudgifter til Aalborgvej efter opkøb

Budget (tkr.)
400

Vandløbsprojekt: Spærring og restaurering (4,5-5,0 mio. kr.)

EU tilskud
(søges senere)
300

Interne ressourcer: ifm frasalg af ejendommen Aalborgvej 99
Driftsudgifter til Aalborgvej efter opkøb
Udgifter til evt. omlægning og matrikulære ændringer
Salær og salgsomkostninger til ejendomsmægler
Frasalg af ejendommen (helt eller delvist)
Sum

3.800

200

-2.300
2.400

Budgetønske - By- og Landskabsforvaltningen
2020

2021

2022

2023

Aktivitet
Interne ressourcer: Skitseprojekt og afklaring samt lodsejerforhandlinger,
udbud mv. Tværgående arbejdsgrupper med afklaring af interesse for at
udvikle området.
Interne ressourcer: ansøgning om ekstern finansiering ved natur fonde,
tværgående arbejdsgrupper, lodsejermøder mm.
Udgifter vedr. forberedelse af afgræsning (hegn, vanding
kreaturovergange mm.).
Interne ressourcer: ansøgning om ekstern finansiering ved natur fonde.
Udgifter vedr. forberedelse af afgræsning (hegn, vanding
kreaturovergange mm.).
Udgifter vedr. forberedelse af afgræsning (hegn, vanding
kreaturovergange mm.).
Sum

Budget (tkr.)
650

650

550

550

2.400

