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Overskrift

Beslutningstema
Der skal træffes beslutning om offentlig høring af forslag til nyt regulativ for Bygholm. 
Sagen afgøres af Byrådet.

Økonomi
Ingen bemærkninger

Personale

Historik

Sagsfremstilling
For alle offentlige vandløb skal der foreligge et regulativ, der bl. a. fastsætter vandløbets 
udseende (skikkelse), vandløbets kapacitet for vandafledning og hvorledes vandløbet skal 
vedligeholdes. I regulativerne foretager kommunen den konkrete afvejning af 
Vandløbslovens formål: at vandløb kan benyttes til afledning af vand under hensyntagen 
til de natur- og miljømæssige krav til vandløbskvaliteten.
 
Bygholm Å er et fælles kommunalt vandløb for Horsens og Hedensted Kommuner, som 
administreres i et samarbejde mellem kommunerne med Horsens Kommune som daglig 
administrator. Forslaget til nyt regulativ er udarbejdet af Horsens Kommune i samarbejde 
med Hedensted Kommune. 

Bygholm Å udgør et væsentligt led i kommunens grønne og blå struktur. Åen har et stort 
opland, og afvander en stor del af Hedensted Kommune gennem bl. a. Ølsted Å, Gesager 
Å, Møllebækken og Sole Bæk. Åen ligger i en smal og skarpt afgrænset ådal, ofte med 
stejle skrænter fra det dyrkede agerland ned mod ådalens bund. Afvandingsforholdene i 
Bygholm Å har derfor en yderst begrænset, eller ingen indflydelse på afvandingen fra 
dyrkede arealer. 
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Bygholm Å har en yderst begrænset indflydelse på afvandingen fra dyrkede arealer. 

Ådalens bund er præget af våde enge, mens ådalens skrænter mange steder består af 
overdrev, nogle med kildevæld. Ådalen rummer store naturværdier, og en del af 
Bygholm Ådal er udpeget som EF Habitatområde med udgangspunkt i ådalens overdrev, 
kilder, væld og kær. 

Habitatområde ”Bygholm Ådal”

Det gældende regulativ for Bygholm Å stammer fra 1990. Siden da er der gennemført en 
række ændringer i Bygholm Å. De er nu indarbejdet i forslaget til nyt regulativ. De 
vigtigste ændringer har været:
 

 I Horsens Kommune er etableret et sandfang før åens udløb i Bygholm Sø, og et 
omløbsstryg ved søens udløb i Bygholm Å ved opstemningen ved den gamle 
hovedvej. Hensigten er at begrænse tilsanding af søen, og at forbedre passagen 
for fisk til fra Horsens Fjord til hele Bygholm Å systemet.

 I Hedensted og Horsens Kommuner er der lavet våde enge på en ca. 8 km lang 
strækning omkring Bygholm Å. Ved gennemførelsen af vådområdeprojektet blev 
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ca. 1/3 af projektarealet omlagt fra omdriftsjord til natur. Der blev bl. a. genskabt 
slyngninger på åen, som derved er blevet forlænget med ca. 300 meter og udlagt 
gydegrus for fiskene. Bestemmelserne for vedligeholdelse blev ændret, så der 
normalt kun foretages grødeskæring på en ca. 1 km lang strækning nedstrøms 
dambruget ved Klaks Mølle.

Våde enge omkring Bygholm Å etableret i 2004

 I Hedensted Kommune blev opstemningen i Bygholm Å nedlagt i 2012 og erstattet 
af et nyt hurtigt strømmende åløb. Der er således nu fri passage for fisk fra 
Horsens Fjord via Bygholm Å til bl. a. Ølsted Å, Gesager Å og Møllebækken.

Opstemningen ved Klaks Mølle blev i 2012 fjernet, og erstattet af et hurtigt 
løbende åløb.
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Vandløbets udseende er i forlaget til nyt regulativ fastlagt ud fra en opmåling af de 
faktiske forhold – åens bundkote og bundbredde. De afvandingsmæssige forhold vil 
således være uændrede i forhold til den nuværende tilstand.

Bestemmelserne i forslaget til nyt regulativ har til formål at understøtte hensigten med 
de gennemførte ændringer i tilknytning til åen siden 1990, herunder særligt

 At sikre afvanding fra Klaks Mølle Dambrug
 At ådalens enge oversvømmes i vinterperioden
 At ådalens enge kan afgræsses i sommerperioden

Kommunikation
Forslaget til Regulativ for Bygholm Å offentliggøres og annonceres digitalt på kommunens 
hjemmeside.

Lovgrundlag
 Vandløbsloven – LBK nr. 1208 af 30. september 2013, § 12 - 14
 Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb, BEK nr. 1437 af 11. 

december 2007
 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regulativer for offentlige 

vandløb, BEK nr. 1335 af 21. december 2011 om digital annoncering

Indstilling
Administrationen indstiller, 

Indstillingens indhold
 at Forslag til Regulativ for Bygholm Å sendes i offentlig høring i 8 uger


