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Figur 1: Villestrup ådal. Ådale er vigtige økologiske forbindelser i landskabet 
 
Baggrund 
Ådale rummer ofte en stort og varieret naturindhold, og gennemskærer ofte store geografiske 
områder på deres vej fra vandløbets udspring til udløb i fjord og hav. Dermed er de med til at 
skabe vigtige økologiske sammenhænge i landskabet.  Ådale er dog gennem tiderne blevet 
drænet, vandløb er blevet reguleret og der er sket dyrkning af de tilknyttede områder, der 
tidligere var afgræsset eller udsat for høslet. Det har medført, at naturværdien er formindsket i 
disse meget vigtige spredningskorridorer, og denne proces har bidraget til fragmenteringen af 
landskabet.  
 
Nordjyllands amt udpegede i 1998 Villestrup å med tilløb til et særligt indsatsområde under 
VMPII. Åen udspringer i Store Blåkilde og løber herfra ud i Mariager fjord. Villestrup å var en 
stor bidragsyder til kvælstofudledning i Mariager fjord, og dermed var åen med til at skabe de 
iltsvind, der har gjort Mariager fjord særlig berygtet. Yderligere har åen været udsat for 
regulering og der findes flere dambrug med spærringer i tilknytning til åen. Åen har et stort fald 
og har koldt vand fra udspringet i et kildevæld. Således kunne der være et stort potentiale for 
et godt gydevand for laksefisk.  
De tidligere meget biologisk rige kalkoverdrev og ferske enge, der ligger i tilknytning til åen, 
var groet til i krat og skov. Kalkoverdrevene og de ferske enge rummer bl.a. flere orkidearter, 
men disse var truet af tilgroning. (Kilde Nordjyllands Amt: Vådområdeprojekt i nedre del af 
Villestrup ådal ved Barsbøl. 2005.) 
 
Formål 
Formålet med projektet var at forbedre vandløbets både fysiske og kemiske tilstand, samt at 
forøge naturværdierne på de tilstødende arealer i ådalen. Målet var at genskabe Villestrup 
ådal med varierede levesteder, som den vigtige økologiske forbindelse de udgør i det 
nordjyske landskab. 
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Figur 2: Konsekvenskort for etablering af vådområde ved 
Villestrup å (Kilde Nordjyllands Amt – Vådområdeprojekt i nedre 
del af Villestrup ådal ved Barsbøl)  

Teknisk udførelse 
Efter en konstruktiv lodsejerproces gennemførte man et vådområdeprojekt med flere tiltag: 
 

• Genslyngning af åen og hævning af vandstanden på den nedre del for at skabe bedre 
fysiske forhold til gavn for ørreder og vandløbsfloraen. Vandstandshævningen 
medførte, at der 
opstod store områder 
med våde enge ved 
høj vandstand.  Disse 
vådområder var med 
til at fjerne kvælstof 
og begrænse 
næringsstoftilførselen 
til Mariager fjord. 

• Udlægning af 
gydegrus på 300 
meter gydebanker 

• Fjernelse af 
spærringer ved 
dambrug. Ved 
nedlæggelse af Oue 
Mølle dambrug blev 
arealet genetableret 
med flere vandhuller 
til gavn for padder, fugle og insekter. 

• Træer og buske skulle ryddes på de tilstødende arealer for at skabe et større 
sammenhængende område med fersk eng og overdrev. 

• Oprettelse af et græsningslaug for at skabe større sammenhængende 
græsningsarealer i ådalen. 

• Der blev lavet aftaler om 20-årigt MVJ tilskud til lodsejere for at sikre den tidsmæssige 
kontinuitet ved bl.a. græsning for de nyetablerede vådområder.  

 
 

 
Figur 3: Projektområdet i 1999. Figur 3: Projektområdet i 2006. Vandløbet er genslynget 

og dambruget længst mod sydøst er nedlagt og omlagt 
til vandhuller. 
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Projektet er afsluttet april 2007, men yderligere tiltag i Villestrup ådal er med i puljen af 
projekter, der er søgt økonomiske midler til via Miljøministeriets Naturgenopretningsmidler i 
2007.  
 
Naturtype 
Vandløb, rigkær, fersk eng, strandeng, overdrev. 
 
Arter  
Havørred, bæklampret, vandløbs flora og fauna, insekter, padder, fugle. 
 
Opdragsgiver:  
Nordjyllands Amt 
Efter 1.1.2007 kan henvendelse ske til: 
Miljøcenter Aalborg 
Niels Bohrs Vej 30 
9220 Aalborg Ø   
Biolog Bjarke Huus Jensen 
 
Lov- og planlægningsstatus 
Området ligger i udpeget EU- habitatområde. Vandløb, enge og overdrev er omfattet af 
Naturbeskyttelseslovens §3. Skovene er omfattet af Skovlovens bestemmelser 
 
Skala 
Lokal/regional 
 
Virkning på flora/fauna 
Der er nu fri passage for opgang til gydepladser i den nederste del af Villestrup å for 
vandrende fisk. Der er blevet fri passage og sammenhæng mellem de lysåbne områder i 
ådalen som overdrev og enge. 
 
Budget 
Samlet pris for hele projektet var 2.168.340 kr og en pris på 50.426 kr pr ha.  
 
Evaluering  
Der er ikke gennemført en publiceret evaluering af projektets konsekvenser for naturværdien 
og sammenhængen i landskabet. 
 
 

 


