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BINDSLEV ELVÆRK



Agenda

• Rammerne for projektet

• Det konkrete projekt



Rammerne

• EU´s Vandrammedirektiv 
og Statens vandplaner 
sætter rammerne:
– Staten laver planen –

kommunerne skal udføre 
den

– Der skal opnås mindst god 
økologisk tilstand i 
vandløb

– Hvis kommunerne ikke 
gennemfører planen, 
indenfor deadline 
kommer de selv til at 
betale for projektet



Rammerne

• Den økologiske 
tilstand i vandløb 
måles vha. fisk, 
smådyr og planter

• Der er manglende 
målopfyldelse i 
mange vandløb –
også i Uggerby Å



Rammerne

• Planen udpeger 
hvor der skal 
laves forbedringer

• Fjernelse af 
fysiske spærringer 
i vandløb er et 
vigtigt tiltag for 
at opnå god 
økologisk tilstand



Fisk har behov for vandring

Svømmeevne



Fisketrappen

• Fisketrappen ved 
Bindslev Gl. Elværk 
er en spærring for 
fiskene i Uggerby Å

• Etableres der 
passage åbnes der 
op for fri vandring i 
ca. 250 km vandløb



Projektet

• Det nuværende fald henover fisketrappen på ca 3 m skal udjævnes over 

en lang strækning.

• Derved opnås et resulterende fald på det nye vandløb, som gør at alle fisk 

kan svømme forbi.

• I praksis gøres dette ved at hæve vandspejlet nedstrøms elværket og 

sænke det opstrøms

• Samtidigt forlænges vandløbet for at få så lavt et fald som muligt



Projektet 

• Vigtige forudsætninger for projektet:

• Forsat produktion på elværket

• Faldet på det nye vandløb må skal være så lavt som muligt

• Vandstanden opstrøms Karpevej må ikke sænkes af hensyn til 

bygningernes fundering

• Ledninger (spildevand og gas) der krydser under åen

• Statens budget for projektet

• Ultimativ deadline for gennemførsel er 1. kvartal 2023



Projektet

• Nedslag i nogle elementer
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1: Nyt vandløb

• Der etableres et nyt vandløb.

• Fra starten af det nye forløb og ned til elværket laves det nye forløb ved 
at udlægge sten og grus

• Fra elværket og ned mod fisketrappen graves et nyt forløb så vandløbet 
forlænges 

• Fisketrappen fjernes

• En ny vandtrappe planlægges



1: Nyt vandløb



2:Vandindtag til elværket

• Der etableres et vandindtag parallelt med Uggerby Å

• Vandindtaget udformes så den tilladte vandmængde ledes til elværket

• Kanalen kan bruges af kanoer 

• Ved vandindtagets start sættes en rist der forhindrer fisk i at svømme ind i 

kanalen



2: Vandindtag til elværket 

• Risten har automatisk 

risterenser

• Risten indbygges i et 

træhus så den ikke 

bliver synlig



3: Sø foran elværket

• Vandindtaget ender i en lille sø foran elværket

• Søens funktion er at opretholde et fast vandspejl foran elværkets 

bygninger

• Fra søen ledes vand til en evt. ny vandtrappe



4: Nye broer og stier

• Der etableres en ny bro over Uggerby Å så man kan komme fra 

parkeringspladsen til elværket.

• Det sammenhængende stisystem reetableres

• Der laves broer over kanalen til vandindtaget



5: Ny grusvej

• Grusvejen ind til elværket forlægges en smule mod syd

• Forsyningsledninger til og fra elværket omlægges



Projektet


