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TILLADELSE TIL RESTAURERING AF RESEN BÆK VED GENSLYNGNING AF 486 M 
VANDLØB 
 
Struer Kystfiskerforening af 1990 har fået tilskud fra Den Danske Naturfond til at genslynge 
en strækning af Resen Bæk, som dels er privat og som dels omfatter en strækning hvor 
vandløbet er offentligt. Projektstrækningen får udløb i det offentlige vandløbs nuværende 
station 40 m1.  
 
Det nuværende kanaliserede vandløb genslynges, så faldet på strækningen reduceres. 
Der udlægges groft substrat i vandløbet til gavn for f.eks. vandløbsfaunaen. Samtidig sik-
res passagemulighed for fauna som søger længere opstrøms i vandløbet. Der etableres 
overkørsler to steder. Eksisterende dræn omlægges og sikres udløb i det nye vandløb.  
 
I den nordligste del af det genslyngede vandløb etableres et mindre, midlertidigt sandfang 
for at sikre imod sandvandring nedstrøms. Når projektet er gennemført, og eventuel sand-
vandring ophørt, vil vandløbsprofilet blive reetableret.  
 
Vandløbsprojektet udføres på matr.nr. 2a og 2n, Den vestlige Del, Resen. Projektstræknin-
gen ses på oversigtskortet nedenfor og detailprojekt fremgår af bilag 1 og 2. Af bilaget 
fremgår blandt andet placeringen af overkørsler samt vandløbets planlagte forløb. 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Kort over projektområdet. Den røde 
polygon angiver det omtrentlige om-
råde hvor Resen Bæk genslynges. 
Det præcise forløb fremgår af bilag 2. 
Den offentlige del af Resen Bæk er 
angivet med grøn streg, og den pri-
vate del er angivet med lyseblå streg. 
Matrikelgrænser er vist med mørke-
blåt.   

 
1  Struer Kommune har igangsat en revision af vandløbsregulativet for Resen Bæk. Evt. ændringer af regulati-

vet som følge af nærværende projekt, vil blive gennemført i denne forbindelse. 
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Afgørelse 
Vandløbsloven 
Gennemførelse af projektet kræver godkendelse efter vandløbslovens2 § 37, idet der ikke 
må gennemføres restaureringstiltag i vandløbet uden godkendelse fra Struer Kommune 
som vandløbsmyndighed.  
 
Tilladelse til restaurering, omlægning af dræn og krydsning af vandløb gives efter vand-
løbslovens §§ 6, 17, og 47 samt §§ 3, 5 og 19 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og 
-restaurering mv.3 
 
Naturbeskyttelsesloven 
Den offentlige del af Resen Bæk er et § 3 beskyttet vandløb. Struer Kommune giver i med-
før af § 65, jf. § 3 i naturbeskyttelsesloven4 dispensation til genslyngning af den offentlige 
vandløbsstrækning i projektområdet. Dispensationen er meddelt i samme afgørelse som 
landzonetilladelsen, der er meddelt samtidigt med denne restaureringstilladelse.  
 
Miljøvurderingsloven – VVM-screening 
Projektet er blevet VVM-screenet jf. VVM-bekendtgørelsen5. Det er vurderet at vandløbs-
restaureringen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Struer Kommune har i en sepa-
rat afgørelse truffet afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21, om at projektet ikke er om-
fattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Der skal således ikke udarbejdes en miljø-
konsekvensvurdering. Afgørelsen træffes samtidig med denne afgørelse. 
 
Anden lovgivning 
Ansøger er selv ansvarlig for at eventuelle godkendelser efter anden lovgivning er med-
delt. 
 
Vilkår 
Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgers oplysninger og på følgende vilkår. 
 

 
1. Restaureringsprojektet skal i sin helhed udføres i overensstemmelse med be-

skrivelsen af detailprojektet - se bilag 1 og 2. 
 

2. Det nye vandløb, som etableres på aftalearealet, vil være privat på en delstræk-
ning (vest for det nuværende forløb af vandløbet) og offentligt/regulativbelagt på 
en delstrækning (øst for det nuværende forløb af vandløbet). Det nuværende og 
fremtidige forløb fremgår af bilag 2. Disse ændringer vil blive indarbejdet i vand-
løbsregulativet for Resen Bæk, når dette bliver revideret.   
 

3. Der skal to steder på projektstrækningen sikres overkørsel over vandløbet. Pla-
ceringen af overkørslerne fremgår af bilag 2. Overkørslerne (rørbroerne) udfø-
res som betonrør i dimension ø800 med en bredde på 6,75 m. 
 

4. Det rørlagte tilløb som løber til Resen Bæk i nuværende st. 40 m, sløjfes på en 
delstrækning og kobles på det nye forløb længere opstrøms jf. bilag 1 og 2.     
 
 

 
2 LBK nr. 1217 af 25. november 2019 om vandløb 
3 BEK nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering mv. 
4 LBK nr. 1986 af 27. oktober 2021 om naturbeskyttelse 
5 LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 
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5. Eksisterende dræn skal sikres udløb i det nye vandløb. Udløb skal etableres 
minimum 20 cm over vandløbsbunden. Udløbet skal etableres, så der dannes 
medløb, i en 45 graders vinkel, og må højest sikke 15 cm ud i vandløbet.   
 

6. Den fremtidige vedligeholdelse af dræn påhviler den enkelte lodsejer på egen 
matrikel. 
 

7. Den opgravede jord fordeles på matriklerne i projektområdet (matr. 2a og 2n 
Den vestlige Del, Resen), som angivet på bilag 2.   
 

8. De nuværende udløb fra søen opstrøms det genslyngede vandløb sløjfes som 
beskrevet i bilag 1. 
 

9. Der etableres et stryg nedstrøms det genslyngede forløb jf. bilag 1 og 2.  
 

10. I den nordligste del af det genslyngede vandløb etableres et mindre, midlertidigt 
sandfang for at sikre imod sandvandring nedstrøms. I projektperioden (dvs. 
mens anlægsarbejdet pågår) er ansøger ansvarlig for tømning af sandfanget.    
 

11. Når projektet er gennemført, bibeholdes sandfanget i en periode, men ansvaret 
for tømning overgår til Struer Kommune, som er ansvarlig for vedligehold på 
den offentlige vandløbsstrækning. Når eventuel sandvandring er ophørt, vil 
vandløbsprofilet blive reetableret af Struer Kommune.  
 

12. Udgifter til realisering af projektet afholdes af Struer Kystfiskerforening af 1990 
med tilskud fra Den Danske Naturfond. Struer Kommune yder desuden tilskud 
til projektet.  
 

 
Afgørelsen kan først udnyttes, når klagefristen er udløbet, og kun hvis der ikke er indkom-
met klager. Tilladelsen skal være udnyttet inden 3 år fra den dato, hvor tilladelsen er med-
delt. 
 
Projektets formål og beliggenhed 
Struer Kystfiskerforening af 1990 har fået tilskud fra Den Danske Naturfond til at skabe et 
nyt slynget vandløb på en del af Resen Bæk. Som en del af projektet skabes bedre fysiske 
forhold i vandløbet til gavn for vandlevende dyr og planter, ligesom der sikres passage til 
den opstrøms del af Resen Bæk, som i dag er spærret for f.eks. vandrende fisk. 
 
Omkring vandløbet udføres tiltag til forbedring af biodiversiteten, som f.eks. muldafrøm-
ning, etablering af insektvolde, stendynger og bunker af dødt ved. Området omkring det 
genslyngede vandløb indhegnes og afgræsses desuden, så tilstanden af naturen forbed-
res.  
Der er således tale om naturforbedrende projekt – både i forhold til den akvatiske og terre-
striske natur.  
     
Struer Kommune samarbejder med Struer Kystfiskerforening af 1990 om projektet, og 
kommunen yder ligeledes tilskud til projektet. 
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Ifølge statens vandområdeplan er Resen Bæk målsat på hele projektstrækningen. Baseret 
på observationer af smådyrsfaunaen vurderes vandløbet at være i god økologisk tilstand, 
og vandområdeplanens målsætning for vandløbet er dermed opfyldt. Der foreligger ikke til-
standsvurderinger i fht. fisk, vandplanter og bentiske alger.  
 
Selv om der er målopfyldelse vil nærværende projekt være medvirkende til at forbedre til-
standen i vandløbet yderligere ved sikring af bedre fysiske forhold samt passagemulighed 
til opstrøms strækninger.  
 
Resen Bæk har udløb i Nissum Bredning i Limfjorden. Som angivet på ovenstående kort er 
en del af vandløbet i projektområdet offentligt/regulativbelagt, mens størstedelen er privat. 
Vandløbet er § 3 beskyttet efter naturbeskyttelsesloven på den offentlige/regulativbelagte 
del af vandløbet. 
 
Projektbeskrivelse 
Der er udarbejdet et detailprojekt, som beskriver projektets anlægsmæssige tiltag. Detail-
projekt er vedlagt som bilag 1 og 2. De vigtigste elementer i projektet i fht. vandløbet er: 
 

- Etablering af et nyt vandløbstracé på ca. 486 m. Det nye forløb udjævner faldet på 
vandløbet, som reduceres til mellem 5 og 15 ‰. Herved skabes bedre vilkår for 
f.eks. gydende ørred, og der etableres et velegnet opvækstområde. Vandløbet 
etableres med varierende bredde, dybde og substrat for at sikre største mulig vari-
ation til gavn for den akvatiske flora og fauna. Der udlægges sten og grus til bl.a. 
gydebanker og som skjulesten/enkeltsten. Brinkerne etableres med flade anlæg 
(1:2 i gennemsnit, men mange steder mindre), så der sikres god kontakt mellem 
vandløb og det omgivende terræn. 

- Der foretages terrænregulering for at tilpasse terrænet til vandløbstracéet. Herved 
sikres at vandløbet ikke ligger for dybt, og der skabes et mere naturligt terræn rundt 
om det fremtidige vandløb. Overskudsjorden anvendes bl.a. til opfyld af det gamle 
vandløbstracé. 

- Etablering af overkørsler/rørbroer to steder på det nye vandløbstracé. Rørbroerne 
anlægges med lille fald (1-2 ‰), og der udlægges groft substrat i rørene. 

- Udlægning af dødt ved i vandløbet af hensyn til variation og smådyrsfauna.  
- Sløjfning af to nuværende udløb fra sø, så alt vand fremover løber i det nye tracé. 
- Rørlagt tilløb fra sydøst, som i dag løber i Resen Bæk st. ca. 40 m, sløjfes på den 

nederste strækning og kobles på det nye forløb ca. 30 m opstrøms. 
- Etablering af en markvej, som sikrer adgang til markerne vest for vandløbet. Vejen 

krydser vandløbet ved den nordligste rørbro.  
- Der etableres et stryg nedstrøms det nye forløb ved udlægning af gydegrus og 

skjulesten. 
- Etablering af et midlertidigt sandfang umiddelbart nedstrøms det nye forløb af 

vandløbet.       
  

Yderligere oplysninger 
Holstebro Museum 
Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejdet, skal arbejdet standses. Fundet 
skal straks anmeldes til Holstebro Museum på telefon 96115000 jf. museumslovens § 27 
stk. 2. Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til samme museum. 
 
Fremtidig vedligeholdelse af det nye vandløbstracé 
Struer Kommune er forpligtet til at vedligeholde offentlige del af det nye vandløb i henhold 
til gældende regulativ.  
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Vedligeholdelse af dræn og omfangsdræn 
Grundejer er hver især ansvarlig for vedligeholdelse af eget dræn som bredejer.  
 
Økonomi og tidsplan 
Anlægsarbejdet forventes udført i perioden august-oktober 2022.  
 
Udgifter til vandløbsprojektet afholdes af Struer Kystfiskerforening af 1990 med tilskud fra 
Den Danske Naturfond. Struer Kommune yder desuden tilskud til projektet.  
 
Parter 
Ansøger er Struer Kystfiskerforening af 1990. 
 
Berørte parter er: 
 

- Ejer af matr.nr. 2a, Den vestlige Del, Resen (Langergårdvej 14, 7600 Struer) 
- Ejer af matr.nr. 2n, Den vestlige Del, Resen (Langergårdvej 8, 7600 Struer) 
- Ejer af matr.nr. 2k, Den vestlige Del, Resen (Langergårdvej 10, 7600 Struer) 
- Ejer af matr.nr. 4a, Den vestlige Del, Resen (Langergårdvej 1, 7600 Struer) 

 
Høring 
Projektforslaget har været i 8 ugers høring efter § 24 i bekendtgørelse om vandløbsregule-
ring og -restaurering mv. i perioden fra den 27. april 2022 til den 22. juni 2022 og er frem-
sendt til berørte lodsejere, en række myndigheder og klageberettigede interesseorganisa-
tioner. 
 
Bemærkninger til projektforslaget 
Der er i høringsperioden ikke indkommet høringssvar. 
 
Vurdering 
Vandløbsloven 
Genslyngning af vandløbet vil skabe bedre fysiske forhold på vandløbsstrækningen. Det 
nye forløb udjævner det meget store fald (ca. 30 ‰) på det eksisterende vandløb. Herved 
skabes bedre vilkår for f.eks. gydende ørred samtidig med at der etableres et velegnet op-
vækstområde for yngel. Vandløbet etableres med varierende bredde, dybde og substrat 
for at sikre største mulig variation til gavn for både fisk, smådyr og planter. Der udlægges 
sten og grus til bl.a. gydebanker og som skjulesten/enkeltsten. Brinkerne etableres med 
flade anlæg (1:2 i gennemsnit, men mange steder mindre), så der sikres god kontakt mel-
lem vandløb og det omgivende terræn til gavn for både dyre- og planteliv. 
 
Projektet vil samtidig skabe passage til den del af Resen Bæk, som ligger opstrøms søen. 
Herved sikres passage til yderligere 1000 m vandløb, som er i god økologisk tilstand, og 
som vil udgøre et godt gydeområde for f.eks. havørreder.   
 
Projektet vurderes derfor at forbedre den økologiske tilstand i vandløbet væsentligt.   
 
I forhold til landbrugets afvandingsinteresser er det vurderingen, at gennemførelsen af pro-
jektet ikke vil få negative afvandingsmæssige konsekvenser. Påtrufne drænudløb føres ud 
i vandløbet minimum 20 cm over den fastsatte vandløbsbund. Det rørlagte tilløb til Resen 
Bæk vil fortsat have udløb i det nye vandløb, og vandafledningen fra dette tilløb vurderes 
ikke at blive påvirket negativt af projektet pga. det store fald på ledningen.  
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I anlægsfasen og i en periode herefter anvendes den øverste del af det nye vandløb som 
midlertidigt sandfang. Dette sikrer at sandtilførslen og sandvandringen ikke øges i perio-
den omkring anlægsfasen. Når sandvandingen vurderes ophørt, vil vandløbsprofilet blive 
reetableret. 
 
Struer Kommunes vurdering er, at restaureringsprojektet vil forbedre de miljømæssige for-
hold i vandløbet til gavn for plante- og dyreliv uden at påvirke vandløbets vandaflednings-
evne negativt. 
 
Naturbeskyttelsesloven 
Resen Bæk er udpeget som beskyttet vandløb jf. naturbeskyttelseslovens § 3 på den of-
fentlige del af vandløbet. Formålet med beskyttelsen er at bevare vandløbet som levested 
for vilde dyr og planter. Alle former for indgreb ud over sædvanlig vedligeholdelse i beskyt-
tede vandløb kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.  
  
Struer Kommunes vurdering er, at restaureringen under udførelsen vil lave forstyrrelser i 
det beskyttede vandløb, men at projektet herefter vil medføre en positiv ændring i vandlø-
bets fysiske forhold og dermed forbedre leveforholdene for vandløbets dyr og planter.  
 
Forholdet til anden lovgivning 
Vurdering i forhold til internationalt beskyttede arter (Habitatdirektivets bilag IV-arter) 
Der må ikke gives tilladelse til projekter, hvis indgreb forsætligt kan forstyrre eller skade ar-
ter eller bestande nævnt i direktivets bilag IV, eller hvis indgrebet kan beskadige eller øde-
lægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arterne. 
 
Følgende arter kan tænkes at forekomme i Struer Kommune. 
- Spidssnudet frø 
- Stor vandsalamander 
- Strandtudse 
- Odder  
- Birkemus 
- Småflagermus 
- Markfirben 
- Ulv 
 
Struer Kommune vurderer at strandtudse, vandsalamander, ulv og markfirben ikke fore-
kommer på projektarealet.  
 
Resen Bæk kan være levested for odder og spidssnudet frø. Vandløbsprojektet vurderes 
at have en positiv effekt på vandløbets egnethed som levested for odder og spidssnudet 
frø. I forbindelse med anlægsfasen vil der i en begrænset periode være støj og forstyr-
relse, men dette er en forbigående påvirkning, som ikke vil påvirke arterne væsentligt. Det 
færdige projekt vil have en neutral eller positiv effekt på birkemus.  
 
Birkemus kan benytte de vandløbsnære arealer til fourageringsområde. I forbindelse med 
anlægsfasen vil der i en begrænset periode være støj og forstyrrelse, men dette er en for-
bigående påvirkning, som ikke vil påvirke arten væsentligt. Det færdige projekt vil have en 
neutral eller positiv effekt på birkemus.  
 
Flagermus benytter ledelinjer i landskabet, som projektarealet med omgivelser kan være i 
dette tilfælde. Arbejdet vil foregå i dagtimerne, så det vurderes ikke at forstyrre eventuelle 
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flagermus. Restaureringsprojektet vurderes at have en neutral eller positiv effekt på flager-
mus. 
 
Samlet set vurderes det, at projektet bl.a. på baggrund at dets karakter og skala, ikke vil 
kunne påvirke bilag IV-arterne væsentligt eller i øvrigt ødelægge disse arters leve-, yngle- 
eller rastesteder. 
 
Natura 2000 
Projektet finder sted udenfor Natura 2000-område. Der er ca. 4 km til nærmeste Natura 
2000 område nr. 28 ”Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø”. Alene på 
baggrund af afstanden er det vurderet at projektet ikke vil kunne påvirke internationale na-
turbeskyttelsesområder væsentligt hverken i sig selv eller i kumulation med andre projek-
ter. 
 
Okkerloven 
Projektområdet er beliggende inden for et område klassificeret som okkerklasse 1 (stor ri-
siko for okkerudledning). Projektet vil ikke sænke vandstanden i de omkringliggende area-
ler, og der vurderes derfor ikke at være risiko for okkerudledning. 
 
Offentliggørelse og klagefrist 
Afgørelsen er meddelt og offentliggjort torsdag den 23. juni 2022 på Struer Kommunes 
hjemmeside www.struer.dk under Om Kommunen/Høringer, afgørelser og offentliggørel-
ser.  
 
Klagefristen er 4 uger efter afgørelsen er meddelt. Eventuel klage skal indgives senest 
torsdag den 21. juli 2022. 
 
Klage og søgsmålsvejledning 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklage-
nævnet.  
Klageberettiget er ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer og enhver, der 
har en individuel, væsentlig interesse i sagen.  
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt. Er afgørelsen offentligt 
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber 
på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag. 
 
Du kan klage via klageportalen, som du finder her  
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/. 
 
Du kan logge på klageportalen med NEM-ID. Du indsender klagen gennem klageportalen 
til Struer Kommune. En klage er først indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i kla-
geportalen.  
 
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner eller 1.800 kr. for virk-
somheder, organisationer og offentlige myndigheder. Der kan benyttes betalingskort i kla-
geportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen. Vejled-
ning om gebyrordningen kan findes på klagenævnets hjemmeside (www.nmkn.dk). 
 
Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom klageportalen, 
hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klagepor-
talen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Struer Kommune videresen-

http://www.struer.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
http://www.nmkn.dk/
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der herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmod-
ning kan imødekommes. 
Konkrete spørgsmål om brug af klageportalen kan rettes til supportfunktionen på e-mail 
nmkn@nmkn.dk eller telefon 72 54 11 01. 
 
En rettidig klage har opsættende virkning for reguleringstilladelsen, indtil klagenævnets af-
gørelse foreligger, medmindre klagenævnet beslutter andet. Dette betyder, at du ikke må 
udføre reguleringen, før klagenævnet har truffet en afgørelse i sagen. 
 
Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, kan der rejses et civilt søgsmål. Hvis afgørel-
sen om dispensation efter § 3 i naturbeskyttelsesloven ønskes prøvet ved domstolene, er 
fristen for søgsmål 6 måneder efter offentliggørelsesdatoen. 
 
Aktindsigt 
Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør Vandløbsloves § 77. 
 
Kontaktoplysninger 
Hvis der i øvrigt er spørgsmål, er du/I velkommen til at kontakte vandløbsgruppen på tele-
fon 9684 847 eller telefon 9684 8452, alternativt på e-mail: teknisk@struer.dk. 
 
 
Med venlig hilsen 
Pernille Fog 
Center for Plan og Miljø 
 
 
 
Kopi af afgørelsen er sendt til 
Ansøger og berørte lodsejere 

- Struer Kystfiskerforening af 1990  
- Ejer af matr.nr. 2a, Den vestlige Del, Resen (Langergårdvej 14, 7600 Struer) 
- Ejere af matr.nr. 2n, Den vestlige Del, Resen (Langergårdvej 8, 7600 Struer) 
- Ejer af matr.nr. 2k, Den vestlige Del, Resen (Langergårdvej 10, 7600 Struer) 
- Ejer af matr.nr. 4a, Den vestlige Del, Resen (Langergårdvej 1, 7600 Struer) 

 
Øvrige parter 
Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektoratet Vest  
Danmarks Naturfredningsforening    
Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen   
Dansk Ornitologisk Forening   
Danmarks Sportsfiskerforbund   
Entomologisk Forening, c/o Zoologisk Museum  
Friluftsrådet    
Slots- og Kulturstyrelsen     
Holstebro Museum    
 
 
Struer Kommune bruger IT i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge databeskyttelsesloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov: 

- Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysnin-
gerne er forkerte. 

- Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger. 
Vil du vide mere om databeskyttelsesloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk 

mailto:nmkn@nmkn.dk
mailto:teknisk@struer.dk
http://www.datatilsynet.dk/
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Bilag 1 – Notat vedr. vandløbsrestaurering af Resen Bæk (detailprojekt)  

NOTAT 
 

  
Projektnavn: Restaurering i Resen Bæk 
Dato: 03.06.2022 
Udført af: 
Projektleder: 
Version: 

EnviDan  
Kasper A. Rasmussen 
2 

Side: 10 af 17 

 

 

Vedr. vandløbsrestaurering af Resen Bæk 
Nærværende notat har til formål at beskrive de overordnede tiltag i forbindelse med restaurering 
af Resen Bæk ved Langergård (Figur 1). 

 

Figur 1 Projektområdet med den opstemmede sø, hvorfra Resen Bæk løber fra i vestlig og siden nordlig retning.  

De projekterede tiltag fremgår af det vedlagte kortbilag. Det altovervejende tiltag er en ca. 485 m 
lang genslyngning af Resen Bæk og dermed en forbedring af vandløbskvaliteten og naturen i områ-
det. 

I det følgende beskrives de enkelte projekttiltag. 
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Terrænregulering 
Der foretages terrænreguleringer flere steder i projekt. Der skelnes imellem to typer af terrænre-
gulering: 

 Fjernelse af overjord/vækstlag: 0-25 cm 
 Terrænregulering: 25-100 cm 

Fjernelsen af overjorden omfatter at selve vækstlaget fjernes. Dvs. rodnettet og det øverste, næ-
ringsrige jordlag – med henblik på at skabe et mere næringsfattigt grundlag for en mere værdifuld 
natur. Det er estimeret, at der skal fjernes overjord på ca. 2.300 m2. 

Den anden form for terrænregulering er reel tilpasning af terrænet til det fremtidige vandløb-
stracé. Baggrunden for dette er at skabe et landskabeligt mere naturligt terræn rundt om det 
fremtidige vandløb. Her vil der i overvejende grad være fokus på at sikre, at vandløbet ikke ligger 
for dybt i terræn, samt at der forekommer glidende overgange fra det eksisterende terræn og ned 
mod vandløbsprofilet. Dette er særlig aktuelt ved den øverste del af det nye forløb af Resen Bæk 
samt på det stræk, hvor det nye tracé løber parallelt med det eksisterende. Der terrænreguleres 
med op til ca. 1 m. Herved sikres det, at vandløbet stort set ikke får en beliggenhed dybere end én 
meter under terræn. 

Overskudsjorden placeres på de i bilaget angivne lokaliteter. Det drejer sig om tre steder på ter-
ræn, og derudover fyldes den sløjfede del af Resen Bæk op. I forbindelse med indbygningen af 
overskudsjord sikres det, at den næringsholdige overjord så vidt muligt placeres nederst. 

Samlet set er det estimeret, at der skal afgraves ca. 2.350 m3 jord. Der skal anvendes ca. 1.400 m3 
til de generelle tiltag. Jordoverskuddet forventes indarbejdet syd for søen. 

Etablering af nyt vandløbstracé 
Der etableres et nyt forløb af Resen Bæk, startende ved søen og sluttende ca. i st. 40 m (nuvæ-
rende stationering). Dvs. at det nye tracé afsluttes ved det store rørtilløb i højre brink. 

Det nye forløb bliver ca. 485 m langt. Det startes med bundkote 12,70 m ved søen og slutter i kote 
8,35 m i den eksisterende del af Resen Bæk. Dvs. at det gennemsnitlige fald bliver ca. 9 ‰. Faldet 
fordeles dog ikke jævnt. Som det fremgår af tabel 1, så er der fald mellem 5 og 15 ‰.  

Tabel 1 Skikkelsesskema for det projekterede forløb af Resen Bæk. 

Station Bundkote Tilrettet terræn Fald (‰) 
0 12,70  9 

50 12,25 13,35 15 
100 11,5 12,80 8 
150 11,1 11,55 6 
200 10,8 11,00 6 
250 10,5 10,65 11 
300 9,95 10,10 5 
350 9,7 10,10 10 
400 9,2 9,70 10 
450 8,7 9,35 7 

485,73 8,35 9,00  
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Generelt er der ret store faldforhold på bækken, og inden søens etableringen må det forventes, at 
faldet på delstræk har været markant højere end 15 ‰. Faldet er forsøgt fordelt således, at der fo-
rekommer længere strækninger med fald på 5-6 ‰ – dvs. faldforhold der er velegnede som gyde-
områder for bl.a. ørred. På figur 2 ses et længdeprofil af det projekterede forløb og det tilpassede 
terræn. Som det ses, er der lange stræk, hvor vandløbet er meget terrænnært. Det drejer sig om 
stort set hele forløbet på engen umiddelbart øst for søen. 

Generelt projekteres vandløbet med en bundbredde på 0,8 m. Dog laves der stor variation i bred-
den, og der vil forekomme stræk, hvor bredden er ca. 1,5 m. Der laves brinkanlæg på 1:2 i gen-
nemsnit, men igen med stor variation, og generelt med fokus på stejlere anlæg i ydersiden af sving 
og flade anlæg på indersiden. 

Det sikres desuden, at der laves pools på forløbet. Dvs. steder hvor bunden sænkes med minimum 
0,5 m på en 2-3 m lang strækning, mens vandløbets bredde udvides med 50-100 %. 

 

 

Figur 2 Længdeprofil af den projekterede bundkote i Resen Bæk samt det tilpassede terræn langs vandløbet. Den blå linje 
angiver det eksisterende terræn baseret på terrænmodellen i Scalgo (2015). 

Udløbsbygværk ved søen 
Det nye forløb af Resen Bæk startes ved søen. Her etableres et ”udløbsbygværk” i form af en til-
skåren jernplade. Vandløbet og dermed udløbet skal have bundkote i 12,70 m, og have udform-
ning som et dobbeltprofil jf. figur 3.  

Udløbsbygværket er designet efter, at der ved minimumsafstrømning (ca. 19 l/s) er ca. 10 cm vand 
i ”truget” i midten af dobbeltprofilet. Ved middelafstrømning (ca. 27 l/s) vil vandspejlet ligge no-
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genlunde, som det er tilfældet under de nuværende forhold. Ved opmålinger og terrænmodel er 
der registreret vandspejl i søen i intervallet 12,84-12,90 m. Ved helt store afstrømningshændelser 
(ca. 97 l/s) stiger vandet med det projekterede udløbsbygværk til lige under 13,0 m. Der bliver så-
ledes ikke udfordringer med, at vandet kan løbe andre veje ud af søen.  

Udløbsprofilet/kørepladen trykkes godt ned i jorden, og der stensikres omkring denne med sten i 
fraktionen 200-400 mm. Herved skjules selve kørepladen så vidt det er muligt. Kørepladen place-
res så tæt på søen som muligt for at mindske tilgroning foran denne. Dog ikke længere ”ude mod 
søen” end at den funderes i reel mineraljord, og dermed står stabilt, samt at der et godt grundlag 
for stensikring omkring denne. Pladens overkant er projekteret til 13,20 m, og denne skal således 
som minimum matche den eksisterende terrænkote i området, så pladen ikke ”stikker op”, og så 
vandet ikke kan løbe på siderne af denne.  

I forhold til finjustering af udløbet, så kan der med fordel skæres to ”løftehuller” i kørepladens 
hjørner, så den evt. kan hæves lidt efter etablering.  

 

Figur 3 Skitse af det projekterede udløbsprofil. Skitsen er ikke målfast. 

Udlægning af sten og grus 
Der udlægges ikke grus på hele det nye tracé, da der generelt er en stor mængde sten og grus i 
området. I stedet projekteres udlægning af gydegrus i dynger og udvalgte strækninger. Der anven-
des gydegrus i fraktionen: 85 % 16-32 mm og 15 % 32-64 mm. På strækninger med 5-6 ‰ udlæg-
ges et tykkere lag gydegrus, da det her skal fungere som reelt gydesubstrat. Her laves desuden en-
kelte reelle gydebanker efter principperne i DTU’s vejledning. De laves 6-8 m lange og med en 
markant forkant samt en jævn overgang til den øvrige bund. Der skal være en tykkelse på forkan-
ten af banken på ca. 25 cm. Dvs. lægges de på steder, hvor der i forvejen er grusbund behøver de 
ikke rage 25 cm op over den omgivende bund. Det anbefales, først at etablere gydebankerne, når 
der er ledt vand på forløbet, så man kan afgøre de bedste placeringer. 

https://mst.dk/media/118645/saadan-laver-man-en-gydebanke-for-laksefisk.pdf
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Figur 4 Principskitse af gydebanke.  

Der udlægges skjulesten/enkeltsten på hele strækket. Det drejer sig om sten i størrelsesordenen 
200-400 mm. Disse skal skabe skjul og variation. Som udgangspunkt udlægges en sten pr. lbm, 
men de udlægges varieret, således at der bl.a. er små samlinger af sten, samt kortere stræk uden 
større sten. 

På stræk med fald over 10 ‰ udlægges et tyndt lag bundsubstrat i fraktionen 64-128 mm for her-
ved at sikre, at der ikke forekommer uhensigtsmæssig erosion. Laget udlægges ikke jævnt men til-
passes sådan, at det ligger op af siderne på ydersiden af sving.  

Derudover udlægges et reelt lag håndsten og bundsubstrat på de første 5 m efter udløbet fra søen 
samt umiddelbart op- og nedstrøms de to rørbroer. Selve udløbet fra søen opbygges af håndsten, 
så det ”ligger fast”. 

Etablering af rørbroer 
Der etableres to rørbroer på det nye forløb. De to overkørsler projekteres efter samme princip: 

 Der anvendes tre sektioner Ø800 mm á 2,25 m betonrør, dvs. længden bliver ca. 6,75 m. 
 Kørebanens bredde bliver ca. 4 m. 
 Røret etableres på en ca. 20 cm tyk ”pude” af sand/stabilgrus. Derudover skal der som 

minimum være et 50 cm stabiliserende gruslag omkring/over røret, som komprimeres 
gradvist under etableringen.  

 Kørelaget tilpasses, så der bliver en glidende overgang til omgivende terræn.  
 Røret placeres, så der kan lægges ca. 15-20 cm bundsubstrat (32-64 mm) i røret, og så 

dette hænger sammen med bundkoten i vandløbet op og nedstrøms. Dvs. der må ikke 
være et vandspejlsfald ud eller ind i røret. Dvs. at rørets indre brundkote etableres 15-20 
cm under den i skikkelsesskemaet angivne bundkote. 

 Røret og vandløbsbunden igennem røret etableres så vidt muligt uden fald (maks. 2 ‰). 
 Ved alle rørbroer laves en lille pool nedstrøms røret, der bremser lidt af vandets energi. 
 Der stensikres med håndsten (128-256 mm) omkring rør ind- og udløb helt op til rørets 

overkant. 
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Figur 5 Principskitse af rørbroer og deres kobling med det øvrige vandløb. 

 

Udlægning af dødt ved i vandløbet 
I forbindelse med at vandløbet krydser læhegn, bliver der behov for at opgrave enkelte rodk-
nolde/stød. Disse indbygges i det fremtidige vandløbstracé for at skabe mere variation. Dette gø-
res på steder hvor vandløbet er terrænnært og ekstra bredt, og det sikres, at de placeres, så de 
ikke skylles nedstrøms ved store afstrømningshændelser. 

Sløjfning af udløb fra sø 
Under de nuværende forhold forekommer to udløb fra søen. Der er tale om simple tekniske an-
læg. Disse fjernes delvist i forbindelse med projektet. Dvs. at de synlige anlæg op- og nedstrøms di-
get fjernes, og underføringerne tætnes lerholdig jord. Rørene under diget fjernes ikke. 

Sammenkobling med tilløb fra sydøst 
Under de nuværende forhold løber et rørlagt tilløb til Resen Bæk i st. ca. 40 m. Dette leder vandet 
fra en lille bæk med et opland syd for projektområdet. Røret er et Ø400 mm betonrør. Ca. 30 m 
opstrøms afslutningen af Resen Bæks nye forløb kobles det rørlagte vandløb på det nye forløb. 
Dette sker ca. i bundkote 8,45 m.  

Nedstrøms for sammenkoblingen sløjfes rørlægningen. Det drejer sig om ca. 25 m betonrør, der 
skal fjernes. 

Der stensikres omkring rørets udløb i Resen Bæk. Dvs. der udlægges håndsten på siderne og over 
rørudløbet. Derudover udvides bundbredden i Resen Bæk ved udløbet, sådan at der opstår en 
pool, der kan absorbere den ekstra energi vandet fra tilløbet kommer med. 

Etablering af markvej 
Lodsejer skal fremadrettet have mulighed for at køre fra Langergårdvej og over Resen Bæks nye 
forløb, således at det ikke er nødvendigt at køre tæt på ejendommen og over dæmningen med 
tunge landbrugsmaskiner. Derfor etableres en markvej fra Langergårdvej og over til omdriftsarea-
lerne mod vest.  
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Vejen bliver ca. 105 m lang. Den etableres ved først at afgrave de tørveholdige jorde nær vandlø-
bet, således at der opnås kontakt til mineraljorden, som ligger op til 1 m under terræn. I den ud-
gravede kasse fyldes op med overskuds-mineraljord fra vandløbsudgravningerne på engen mod 
syd. Slutteligt afsluttes vejen ved at udlægge et lag stabilgrus på hele strækket med det primære 
formål at gøre kørefladen mere robust. Laget skal have en tykkelse på 20-40 cm – tykkest i de lave-
ste partier, hvor jordbunden er mest eftergivende. 

Vejen skal have en køreflade på 4 m.  

Etablering af stryg nedstrøms nyt forløb 
Umiddelbart nedstrøms Resen Bæks nye forløb hæves bunden ved udlægning af gydegrus og skju-
lesten. Dette gøres på en ca. 25 m lang strækning ca. fra st. 40 til 65 m. Formålet hermed er at lave 
en mere jævn overgang til det eksisterende forløb samt at forbedre gyde- og opvækstmulighe-
derne for ørred m.m. 

Bunden hæves med 0,15 m ved udløbet af det nye tracé. Dvs. fra ca. 8,20 til 8,35 m. Ved station 65 
m er den eksisterende kote ca. 8,0 m.  

Det udlagte materiale placeres i det eksisterende profil, således at der skabes et slynget strøm-
ningsmønster og dermed masser af variation. Det sikres, at materialet lægges lidt op af brinkerne, 
så vandløbet på sigt ikke erodere render på siderne af det udlagte materiale. 

Afværge af sandvandring 
Der etableres et sandfang umiddelbart nedstrøms det nye forløb af Resen bæk. Det laves ca. 20 m 
langt, og laves ved at overuddybe vandløbet med ca. 0,5 m. Derudover etableres en stentærskel af 
håndsten i sandfangets bagkant, således at der stuves i opstrøms retning.  

Sandfanget tømmes løbende under anlægsarbejdet, og vandløbet reetableres efterfølgende. En 
del af denne reetablering omfatter etableringen af stryget beskrevet i ovenstående afsnit. 

STEN- OG GRUSMÆNGDER 
Det er estimeret, at der samlet til alle projekttiltag skal anvendes flg. fraktioner og mængder: 

 30 m3 (85 % 16-32 mm og 15 % 32-64 mm): Gydegrus til nyt forløb samt stryg nedstrøms. 
 15 m3 (64-128 mm): Bundsubstrat til stræk med stort fald.  
 15 m3 (128-256 mm): Stensikring i sving og ved rørbroer og udløbsbygværk. 
 5 m3 (128-400 mm): Skjulesten jævnt ned igennem vandløbet. 
 110 m3 stabilgrus til opbygning af markvej samt kørelag over rørbroer. 
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Bilag 2 – Kortbilag detailprojekt  

 


