
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Miljø 
Postboks 

 Stigsborg Brygge 5 9931 2434 
Fax 9931 2160 

www.aalborgkommune.dk
kbf-teknik@aalborg.dk 

 
 
Til Offentlighedsfasen 11. marts – 8. april 2009 

Kopi til Udvalgte lodsejer på hhv. Huulmøllevej 7 og 12, Vokslev 
Samråd, DTU-aqua, Kulturarvsstyrelsen ved Hadsund Egns 
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Fra Aalborg Kommune – Vandmiljøafdelingen ved Klavs 
Bavnshøj Frederiksen 

Skitseprojektforslag - Faunapassage ved Huul Mølle 

Dette projektforslag er Vandmiljøafdelings forslag til en faunapassage ved Huul Mølle. Pro-
jektforslaget er udarbejdet i samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af interne myn-
digheder i Aalborg Kommune, Skov- og Naturstyrelsen, lodsejere og Vokslev Samråd.  
 
Et indledende skitseprojekt har været udsendt i forhøring i 2008 og har således været præ-
senteret kommenteret af Vokslev samråd, lodsejerne, relevante myndigheder (herunder 
DTU-AQUA, Skov- og Naturstyrelsen, Kulturarvsstyrelsen, Vejmyndigheden mv.). Indkomne 
bemærkningerne er indarbejdet i projektet. Ved indarbejdelse af bemærkningerne er der ta-
get hensyn til faunapassageforholdene i vandløbet, lodsejerne herunder den fremtidige ved-
ligeholdelse af vandløb og sø, Huul Mølle’s kulturinteresser samt Vokslevs Samråds kultur- 
og naturstier i området. 
 
Projektforslaget skal offentliggøres efter vandløbslovens bestemmelser i foråret 2009. Først 
efter offentlighedsfasen, skal der udarbejdes en afgørelse (tilladelse med vilkår) til projektet 
efter bl.a. Vandløbslovens bestemmelser mv. Afgørelsen kan påklages.  
 
Problemstilling omkring Huul Mølle 
Opstemningen ved Huul Mølle udgør en central spærring i Binderup Å for faunaens frie van-
dring. Den nuværende faunapassage, i form af en modstrømstrappe, kan kun føre en lille del 
af åens vandføring.  
 
Da fisk vandrer efter hovedstrømmen har de svært ved at finde fisketrappen, idet den såkald-
te lokkestrøm fra fisketrappen er for lille. Dette gælder især ved større vandføringer, hvor ho-
vedparten af vandringen foregår. Fisketrapper fungerer også kun for laksefisk, og virker som 
spærring for andre fiskearter og smådyr. Derfor er de nuværende forhold omkring opstem-
ningen ved Huul mølle en hindring for faunaens fri vandring. 
 
Projektets formål 
Projektets formål er at sikre faunaens fri vandring ved at etablere et stryg udenom mølleop-
stemningen, der udgør en hindring for faunaens fri vandring. Stryget anlægges således at 

02-03-2009 
 
Sagsnr.: 2008-8960 
Dok.nr.:2009-4954 
Init.: KBF 
 



 

   2/14 

der tages vidtgående hensyn til kulturmiljøet ved den gamle vandmølle og således, at møllen 
fortsat kan fungere. Stryget får naturlige faldforhold på ca. 1 %.  
 
 
 
Målopfyldelse i Binderup Å 
Den nuværende fisketrappe ved Huul Mølle er ikke tilstrækkelig til, at der kan nås målopfyl-
delse i Binderup å. Den nuværende fisketrappe fungerer meget dårligt i forhold til faunaens 
fri vandring, der bl.a. forhindrer ørrederne i at nå de mange ovenfor beliggende gydepladser. 
Dertil kommer, at der er 5 andre spærringer i form af opstemninger ved vandmøller og dam-
brug. Aalborg Kommunes vandmiljøafdelingen vil forsat arbejde videre med løsningsforslag 
ved de øvrige spærringer mn. ved Binderup Å, således at der kan sikres målopfyldelse i hele 
Binderup Å vandsystemet. Indeværende projekt er således kun 1. etape for Aalborg Kom-
munes arbejde med at sikre målopfyldelse i Binderup Å inden 2015.  
 
Vandløbets beliggenhed og målsætning 
Huul Mølle ligger ved Binderup Å ca. 1 km sydøst for Vokslev i Aalborg Kommune (tidligere 
Nibe kommune). Beliggenheden fremgår af figur 1.  
 

Figur 1: Oversigtskort for placering af Huul Mølle i Binderup å.  
 
Binderup Å er på strækningen omkring Huul Mølle målsat som både gyde- og yngeopvækst 
samt opholdsvand for laksefisk (B1/B2). De fleste gydeområder i Binderup Å systemet ligger 
opstrøms Huul Mølle i hovedløbet samt i enkelte sidebække. 
 
Eksisterende forhold ved Huul Mølle 
Opstemningen er etableret, der hvor åen løber under vejen (Huulmøllevejen), hvor der er et 
styrt på ca 1,2 m. Vejen udgør en del af den gamle mølledæmning. Ved opstemningen er der 
en fisketrappe, se figur 2 og 3, der delvis er etableret som modstrømstrappe dels kammer-
trappe. Ved opstemningen er der desuden opsat ålepas. Nedstrøms for fisketrappen har 
vandløbet i dag et forholdsvis stort og naturligt fald på ca. 1 %. 
 
Eksisterende fisketrappe og kammertrappe 
Eksisterende fisketrappe og kammertrappe fjernes. Der etableres i stedet et stryg. Neden-
stående foto angiver de nuværende forhold den nuværende faunapassage (kammertrappe 
og fisketrappe).  
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Figur 2: Foto af kammertrappe og fisketrappe under Huulmøllevej.  
 
Eksisterende overkørsel og stemmeværk 
Eksisterende overkørsel under Huulmøllevej udskiftes og der anlægges en ny overkørsel 
med naturlig bund (stryg). Eksisterende stemmeværk ved afløbet fra søen fjernes.  
 

Figur 3: Foto angiver stemmeværk og overkørsel ved Huulmøllevej.  
 
Modstrømstrappen er dimensioneret til ca. 80 l/s. Overskydende frivand ledes derfor uden 
om fisketrappen gennem stemmet.  
 
Mølleopstemningens flodemål er jf. landsvæsenskendelse af 27.8.1979 fastsat til kote 13,10 
m. I praksis opstemmes der i dag til et niveau der ligger 25 – 30 cm lavere. Møllen kan fun-
gere med dette opstemningsniveau. 
 
Højdeforskellen ved møllen er på ca. 2,5 m mellem indløbet til møllen og udløbet i bagslu-
sen. 
  
Vandet i Binderup Å løber normalt igennem stemmet, da møllen kun sjældent er i drift. Når 
møllen er i drift, ledes vand fra Binderup Å, under vejen (Huulmøllevej) ind i møllehuset og 
videre ad bagslusen og ca. 50 m nede tilbage til Binderup Å. 
  
Vandmøllen, der muligvis stammer tilbage fra 1400 tallet, har ikke bevaret møllehjulet, men 
har siden ca. år 1900 haft turbine. 
 
Den tidligere mølledam er i dag for størstedelen groet sammen til mose, således at Binderup 
Å opstrøms opstemningen fremtræder som et langsomflydende stuvningpåvirket vandløb. De  
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eksisterende forhold ved Huul Mølle fremgår af figur 4. 
 

 
 
 

Figur 4: Eksisterende forhold ved Huul Mølle. 
 
Vandmængder ved Huul Mølle 
Opstrøms Huul Mølle er der et opland på 68 km². Længere nedstrøms i Binderup Å ved Bin-
derup Mølle havde det tidligere Nordjyllands Amt en station til måling af vandføringer. Her er 
vandløbsoplandet 90 km². Stationen har fungeret siden 1988. Karakteristiske vandføringer 
ved Huul Mølle baseret på statistik fra målestationen fremgår af tabel 1. 
 
Tabel 1: Vandmængder ved Huul Mølle. 
VANDMÆNGDER VED HUUL MØLLE VANDFØRING 

[L/S]
Medianminimumsvandføring (lille sommervandføring):                                              442
Årsmiddelvandføring:                                                                                                   700
Medianmaksimumvandføring (vandføring som overskrides hvert 2. år):                     1.836
Største målte vandføring siden 1988:                                                                          2.600
 
Ejerforhold ved Huul Mølle 
Projektarealerne ved møllen, møllesøen samt strækningen opstrøms ejes i dag af private 
lodsejere samt Skov og Naturstyrelsen. Der henvises i øvrigt til bilag 1, hvor der fremgår 
oversigtskort med matrikelafgrænsninger samt tabel med de respektive lodsejere.  
 
Myndighedskrav og tilladelser 
Projektet skal behandles efter bl.a. Vandløbslovens bestemmelser mv. Selve vandløbet og 
flere arealer indenfor projektområdet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens bestemmelser 
(NBL). Der henvises til bilag 2, hvor det fremgår, hvilke arealer, der er omfattede af NBL.  
 
De nødvendige tilladelser foreligger ikke på nuværende tidspunkt. Da de respektive myndig-
heder allerede har været inddraget i skitseprojektets forløb, vurderes det, at der kan medde-
les de nødvendige tilladelse til at kunne gennemføre projektet.  
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Beskrivelse af projektforslag - faunapassage 
 
På figur 5 fremgår en plantegning for projektforslaget for faunapassagen.  
 

 
Figur 5: Skitseforslag for faunapassage ved Huulmølle.  
 
Projektforslaget tager hensyn til Vokslev Samråds sti-projekter.  
 
Det projekterede stryg 
Stryget (blå streg på figur 5) føres vest om mølledammen/mosen som et åbent løb fra st. 0 til 
ca. 147 m. I st. 147 løber stryget under Huulmøllevej i et ny rør med en længde på 7-10 m. 
Det projekterede stryg får sin afslutning ved udløbet nedstrøms den eksisterende fisketrap-
pes nederste kammer i st. ca. 165m og kobles på det eksisterende naturlige strygforløb 
(nedstrøms Huulmøllevej).  
 
Det projekterede stryg bliver ca. 165 m lang og får et fald på ca. 10 ‰. Faldet i stryget kan 
derved overholde de normalt anbefalede maximale faldforhold. Det har ikke været muligt at 
finde oplysninger om vandløbsstrækningens naturlige forløb og/eller faldforhold i området 
ved Huul Mølle. Ud fra de terrænmæssige forhold vurderes det dog, at de tidligere og natur-
lige faldforhold har været på samme niveau som hældningen i det projekterede styrt. Binde-
rup å er i forvejen kendt som et vandløb med gode faldforhold. Vandløbets indeholder derfor 
også naturlige strækninger relative store faldforhold som i stryget.  
 
Stryget vil blive etableret med en bundbredde på mellem 4-5 m og med skråningsanlæg mel-
lem 1:1 til 1:2 afhængig af placering på stryg.  
 
Af figur 6 fremgår tværprofilerne for st. 25, 85 og 140.  
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Figur 6: Profilskitser for stryget i st. 25, 85 og 140.  
 
Det skal bemærkes, at ”grøften” kun er medtaget på st. 140 på figur 6.  
 
Stabilisering af skråningsanlæg i stryg 
Ved etablering af et åbent stryg, vil vandløbet komme til at ligge forholdsvist dybt i terræn og 
i forhold til søvandspejlet på strækningen tættest på Huulmøllevej. For at undgå, at stryget 
her skal blive alt for bredt og pladskrævende, anlægges strygets sider forholdsvist stejlt i 
form af skråningsanlæg opbygget fx i beton med indmurede kampesten – se figur 6 st. 140. 
For at skråningsanlægget ikke skal komme til at syne stejlt, kan skråningsanlægget etableres 
med et ”knæk” tættest på Huulmøllevej som angivet i figur 6 st. 140.  
 
Foto på figur 7 angiver princippet for en betonmur med indbyggende kampesten. Ind mod 
søen kan diget evt. etableres med lodrette planker for at stabilisere dæmningen, der også 
skal fungere som sti. 
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Figur 6: Skråningsanlæg bestående af en opmuret betonmur med indbyggende kampesten 
(Princip).  
 
Sikring mod problematiske grundvandssænkninger 
Det åbne stryg kan medføre, at der opstår lokale grundvandsænkninger. Der skal derfor 
gennemføres tiltag i forhold til grundvandssænkning vest for stryget, såfremt at der er risiko 
for sætningsskader på lokale bygninger.  
 
Vandmiljøafdelingen forslag til at undgå evt. problemstillingerne omkring grundvandssætnin-
ger er, at forsyne en åben grøft, ud for huset vest for stryget (se figur 5), med en mindre 
vandføring fra åen. Den åbne grøft forsynes med åvand gennem et mindre rør (Ø125) fra 
indløbet til stryget (st. 0). Den åbne grøft sikres vha. fx en spunsvæg eller betonmur/stenmur 
(se figur 6 st 140 til venstre for stryget). Evt. overløb fra grøften etableres med et bredt over-
løb, der med langsomt risler ned over en mur og videre ned i stryget. Løsningen vurderes 
umiddelbart at kunne holde eksisterende grundvandsspejl oppe i niveau vest for stryget.  
 
Geotekniske vurderinger af grundvandssænkninger 
I forbindelse med møder med lokale lodsejere, er der indkommet bemærkninger vedr. projek-
tets evt. påvirkninger på bygninger vest for stryget som følge af evt. grundvandssænkning. 
Det skal derfor undersøges nærmere om grundvandsænkninger giver risiko for sætnings-
skader på lokale bygninger. Undersøgelsen skal foretages af et geoteknisk rådgiverfirma, der 
desuden skal vurdere vandmiljøafdelingens ovenstående løsningsforslag med sikring mod 
grundvandsænkning langs den vestlige del af stryget.  
 
Betydningen af faunapassageprojektets anlægsfase på omkringliggende bygninger skal også 
vurderes. 
 
Oprensning af møllesøen og indløbsbygværk til Møllesø 
Vandmiljøafdelingen er indstillet på, at der ved indløbet til søen etableres som et bygværk, 
som vil neddrosle vandføringen til søen hvorved predation, forsinkelse og tab af fisk, vil være 
af underordnet betydning.  
 
Vandmiljøafdelingen vurderer dog, at en udvidelse af mølledammen er vigtigt for oplevelsen 
og helhedsindtrykket i forbindelse med stiprojektet, der kører parallelt med indeværende pro-
jekt. Desuden er en opgravning (udvidelse) af møllesøen essentiel for at kunne opnå en til-
strækkelig vandkapacitet i søen til at kunne foretage demonstrationskørsel af selve møllen.  
 
Møllesøen oprenses som angivet med blåt på plantegningen (figur 5). Vandspejlskoten i sø-
en forbliver nogenlunde den samme som i dag. Et område med den nuværende mose beva-
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res (figur 5). Her følger grundvandspejlet søkoten. Med grønt er angivet ”halvøen” som beva-
res. ”Halvøen” er en del af et dige som sandsynligvis har haft til formål at udgøre en vandre-
serve til drift af møllen. Af kulturhistoriske grunde oprenses en del af den ”indre” mølledam 
også. Mellem søen/mosen og stryget er det nødvendigt at opretholde et dige, da der er høj-
deforskel mellem søvandspejlet og strygvandspejlet. Diget tilpasses omgivelserne og vil 
kunne anvendes som en mindre sti. 
 
I forbindelse med projekteringen, vil der blive taget hensyn til fremtidig vedligeholdelse og 
påvirkning af søvandspejlet. Indløbet fra stryg til møllesøen etableres som reguleringsbyg-
værk. Af figur 7 fremgår der en principskitse for et reguleringsbygværk med et dykket løb. 
Det dykkede løb bevirker, at der kun en lille del af vandføringen i åen ledes gennem mølle-
søen selv om vandspejlet i åen stiger.  
 

Figur 7: Angiver princip for et indløbsbygværk. Fotos viser indløbsbygværk etableret i en ka-
nal mellem Guldbækken og Vester Mølle sø. Bemærk, at vandspejlet endnu ikke har indstil-
let sig.  
 
Indløbsbygværket kan reguleres så selve vandgennemstrømningen til møllesøen kan øges 
ved mølledrift. Ved mølledrift kan bygværket forsynes midlertidigt med et gitter umiddelbart 
foran indløbet for at undgå at smolt vandrer ind i søen.  
 
Udover det afløb, der er fra søen i dag, gennem møllen/turbinen, kan der suppleres med et 
regulerbart afløb i møllesøens vestlige del, der eksempelvis kan etableres i diget mellem sø-
en og stryget.  
 
Vandindtaget til møllesøen og drift af mølle 
Projektforslaget skal også tage hensyn til de kulturmæssige interesser omkring Huul Mølle. 
Derfor skal løsningen også tilfredsstille en fremtidig mulighed for at kunne foretage demon-
stration af den eksisterende mølle. 
 
Projektforslaget muliggør, at møllen vil kunne fungere som demonstration fx 3-4 gange årligt 
2-3 timer i døgnet som ønsket fra Vokslev Samråd. Ved at etablere et bygværk ved indløbet 
til møllen som udformes med stemmeplanker vil mulighed for drift af vandmølle fortsat være 
tilstede. Opgravning af mølledammen samt stemmeværket muliggør at søens vandreservoir 
også vil kunne anvendes uden af stryget mister alt vandet ved sænkning af søvandspejlet.  
 
I forbindelse med den fremtidige afgørelse efter vandløbslovens bestemmelser, vil der i nød-
vendigt omfang også blive truffet afgørelse efter anden lovgivning (naturbeskyttelsesloven og 
vandforsyningsloven). I forbindelse med afgørelsen efter vandløbslovens bestemmelser, vil 
der også blive fastsat vilkår til mølledriften (turbinedriften) og driften af reguleringsbygværket, 
der dels skal sikre passage i stryget og mulighed for periodevis demonstration af møllen. Der 
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vil i forbindelse med tilladelsen til mølledriften blive stillet krav om, at stryget skal føre en 
vandføring på mindst ½Qmm (220 l/s). 
 
Kulturarvsstyrelsen har ved Hadsund Egns Museum tilkendegivet, at der kun skal en mindre 
del af vandføringen til at trække turbinen ved Huul Mølle. Hvis der skal sættes belastning på 
turbinen i form af kværne, kræves der en større vandføring. Hadsund Egns Museum angiver, 
at det givetvis kun bliver få gange årligt, at kværnene skal køre, men det er vigtigt, at mulig-
heden bevares som ønsket af Vokslev Samråd. Desuden er det nødvendigt, at en lille og 
ubetydelig del af vandføringen kontinuerlig skal ledes gennem mølle for at holde turbinen og 
møllehusets elementer våde.  
 
Vandmiljøafdelingen vurderer, at det foreslåede reguleringsbygningsværk ved indløbet til 
møllesøen sikre, at der er tilpas med reguleringsmuligheder for, at møllen kan anvendes til 
demonstrationsmodel. 
 
Driftsforhold omkring møllesøen 
Der er i dag en del pasning forbundet med stemmeværket. Ved regnhændelser er det nød-
vendigt at trække stemmet. Projektet vil bevirke, at der fremover vil blive langt mindre pas-
ning af stemmeværk og fisketrappe. 
 
Vedligeholdelsen af det nye stryg påhviler Aalborg Kommune som vil skære grøde i nødven-
digt omfang i stryget i forbindelse med vedligeholdelse i henhold til regulativet. Der er endnu 
ikke taget stilling til placering af en evt. ny grødeopsamlingsplads som erstatning for den der i 
dag ligger i selve indløbet til møllesøen. I forbindelse med en alternativ placering af ny grø-
deopsamlingsplads, vil der bl.a. blive taget hensyn til påvirkningen af den fremtidige møllesø, 
indløbsbygværk til møllesø/stryg mv. for at reducere pasningen.  
 
Den fremtidige pasning af møllesøen og regulering af stemmeværk, vil påhvile lodsejerne 
som hidtil. Aalborg Kommune vurderer, at behovet for evt. oprensning vil være meget lille, 
idet den fremtidige sedimenttransport hovedsageligt vil foregå i stryget udenom møllesøen. 
Dette vil betyde, at potentielle aflejringer vil blive transporteret videre nedstrøms i hoved-
vandløbet og derfor ikke give anledning til opfyldning af møllesøen som det er foregået hidtil.  
 
Konsekvenser for afvanding opstrøms projektområdet 
Mølleopstemningens flodemål er fastsat til kote 13,10 m og der er ingen krav til vandførings-
evnen i åen jf. regulativet. Det nye strygs bund og bredde vil blive anlagt således, at sø-
vandspejlet i vid udstrækning vil bevæge sig indenfor for den nuværende søkote som er 25-
30 cm lavere en flodemålet. Grundet de ændrede forhold ved møllesøen, vil der kunne være 
mindre variationer af søens vandspejl i forhold til i dag. Det dykkede løb i reguleringsbyg-
værket samt stemmeværket ved møllen bevirker, at vandføringen kun øges i mindre grad, 
når vandspejlet i åen stiger.  
 
Idet koten i søen kun vil variere i mindre omfang, i forhold til de nuværende forhold, vil pro-
jektet derfor også kun få en mindre betydning på opstrøms beliggende arealer i form af et 
vandspejl i åen, der vil varierer lidt mere i forhold til i dag.  
 
Synergieffekter med kultur- og natursti i Huul Mølle og Vokslev 
Vokslev Samråd er i gang med et projekt, der bl.a. omhandler ”trampestier” i området om-
kring Huul Mølle og Vokslev. Projekt omhandler også en restaurering af vandmøllen Huul 
Mølle samt reetablering af en geologisk udgravning af det meget sjældne Kridt/Tertiærlag. 
Aalborg Kommunes faunapassageprojekt kører parallelt og i parløb med Vokslev Samråd. 
 
Vokslev Samråd er en paraplyorganisation for borgere og foreninger i Vokslev. Vokslev Sam-
råd og Aalborg Kommune har foreløbig samarbejdet konstruktivt og har afholdt flere møder 
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omkring de to særskilte projekter for at opnå en positiv synergieffekt.  
 
Der er Aalborg Kommunes vurdering, at etablering implementeringen af faunapassagen vil 
gøre oplevelsen af et fremtidigt stiforløb mere interessant og omvendt.  
 
Vokslev Samråds projekt har allerede opnået tilskudsmidler, der bl.a. kan anvendes til reno-
vering af møllesøen. Beløbet må dog ikke anvendes til faunapassagen eller stryg. 
 
Bemærkninger til projektets forventede resultater 
Det forventes, at projektet ikke får hverken positive eller negative effekter på akvakulturan-
læg. Det kan dog ikke afvises, at nedstrøms beliggende anlæg kan blive påvirket under an-
lægsfasen. Inden arbejde påbegyndes vil de respektive anlæg derfor blive varslet.  
 
Da den nuværende faunapassage ved Huul Mølle fungerer meget dårligt, vil projektet bidra-
ge særdeles positivt til fiskens fri vandring i opstrøms og nedstrøms retning. Det at der ska-
bes en bedre faunapassage, vil have en gunstig betydning for fiskebestanden og deres re-
produktionsmuligheder, idet en stor af gydeområderne i vandløbet ligger opstrøms Huul Møl-
le. Det vil betyde, at de opstrøms beliggende gydeområder, i højere grad, vil få udnyttet de-
res store potentiale. Desuden vil stryget ikke reducere nedvandrende smolt som de sker i 
dag gennem møllesøen. Faldet i området ved Huulmølle vil blive omdannet til et stryg med 
naturligt fald. I øvrigt vurderes det, at projektet vil medføre en forøget artsdiversitet for hele 
vandløbets fauna.  
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Projektstyring og udførelse 
Vandmiljøafdelingen ved Aalborg Kommune vil forestå projektstyring i forbindelse med den 
praktiske udførelse. Aalborg Kommune vil desuden forestå ansøgning om tilskudsmidler til 
gennemførelse af projektet, men vil også selv afholde udgifter til projektet.  
 
Det er nødvendigt for gennemførelse af projektet, at der opnås eksterne tilskudsmidler.  
 
Efter ikrafttræden af strukturreformen er det Aalborg Kommunen, der skal sikre målopfyldel-
se i Binderup Å. Aalborg Kommunens Vandmiljøafdeling har projekteret indeværende pro-
jektforslag. Vandmiljøafdelingen har udarbejdet et økonomisk overslag for projektets gen-
nemførelse. Budgetoverslag er udarbejdet særskilt.  
 
Lodsejere som berøres af projektet har tilsluttet sig dette. 
 
Foreløbig tidsplan 2008-2010 
Det kan ikke forventes, at projektet vedr. faunapassagen bliver gennemført i 2009, idet an-
lægsarbejderne helst skal gennemføres i perioden marts-maj, hvor der kan forventes en lav 
vandføring, som er gunstig for det anlægstekniske arbejde. Vandmiljøafdelingen vurderer det 
dog for værende realistisk, at projektet kan gennemføres i 2010, såfremt at der kan indgås 
aftaler med lodsejere, og hvis der opnås de nødvendige tilladelser og evt. dispensationer i 
løbet af 2009. Desuden er det en betingelse for projektets gennemførelse, at der opnås til-
sagn om økonomiske midler til projektet i løbet af 2009, så det anlægstekniske arbejde kan 
detailplanlægges og opstartes primo 2010. 
 
Oversigt over bilag 
Bilag 1: Matrikeloversigt og ejerforhold ved Huulmølle 
Bilag 2: Oversigt over beskyttede arealer efter Naturbeskyttelseslovens bestemmelser 
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Bilag 1 - Matrikeloversigt og ejerforhold indenfor og opstrøms projektområdet. 
 

 
Matrikeloversigt i projektområdet på 4 cm kort (ikke målfast). 
 

 
 
 
Af nedenstående tabel fremgår ejerforholdene af udvalgte ejendomme.  
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Tabel: Oversigt af ejerforholdene af udvalgte ejendomme. 
MATR.  LODSEJER EVT. BEMÆRKNINGER 
Umatrikuleret areal ? Udgør størstedelen af projektområdet syd 

for Huulmøllevej (herunder den fremtidige 
møllesø, diger, del af stryg mv.) 

9 c Gelstrup By, 
Vokslev 

Skov- og Naturstyrelsen 
Haraldsgade 53 
2100 København Ø 

Areal nedstrøms fisketrappen – incl kam-
mertrappe og arealet vest for åen 

22a Vokslev By, 
Vokslev 

Dorthe Hyldahl 
Huulmøllevej 12 
9240 Nibe 

Areal beliggende øst for møllesøen/å på 
begge sider af Huulmøllevej 

9x Gelstrup By, 
Vokslev 

Del af projektområdet  
– incl stem/overkørsel med fisketrappe 

4 Klæstruplund, 
Vokslev 

Birthe Ingrid Laustrup 
Huulmøllevej 7 
9240 Nibe Areal vest for mosen 

2 d Klæstruplund, 
Vokslev 
2 e Klæstruplund, 
Vokslev 

Elin Ilberg Zaar 
Damvej 1,  Klæstruplund 
9240 Nibe 

Ejendom der grænser op til vandløbets 
vestlige side ca. 25-100 opstrøms for indløb 
til fremtidigt stryg. 

2 f Klæstruplund, 
Vokslev 

Lone Maagaard Jensen 
og Jakob Sloth 
Damvej 7,  Klæstruplund 
9240 Nibe 

Ejendom der grænser op til vandløbets 
vestlige side ca. 100-150 opstrøms for ind-
løb til fremtidigt stryg. 

2 a Klæstruplund, 
Vokslev 

Susan Roulund 
Skovbrynet 8 
9000 Aalborg 

Areal vest for åen – ca. 150 – 300 m op-
strøms indløb til fremtidigt stryg 

4a Klæstrup By, 
Vokslev 

Dorthe Hyldahl 
Huulmøllevej 12 
9240 Nibe 

Areal øst for åen – 20– 300 m opstrøms 
indløb til fremtidigt stryg 
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Bilag 2 – Oversigt over beskyttede arealer efter Naturbeskyttelseslovens bestemmel-
ser 
 
Af nedenstående skitse fremgår en oversigt af de beskyttede områder indenfor og opstrøms 
projektområdet på ortofoto. Det er Park og Natur ved Aalborg Kommune, der skal vurdere 
projektet og træffe evt. afgørelse til projektet. Park og Natur har allerede meddelt høringssvar 
til projektet.  
 

 
Figur: Oversigt af beskyttet natur på ortofoto. (ikke målfast kort) 
 


