
Lars Gram Hansen  
Springbjergvej 1A 
7183 Randbøl 

Tommy Gram Hansen 
Egtved Holt 23 
6040 Egtved 

UDKAST 
Landzonetilladelse mv. til ombygning af Hulsig Dambrug, Tingkærvej 
7B, 7183 Randbøl 

Ravning Dambrug ApS har søgt om landzonetilladelse mv. til ombygning af 
Hulsig Dambrug, Tingkærvej 7B, 7183 Randbøl. Dambruget ligger på ma-
trikel 2aa, 5x, 2y og 2z Bindeballe By, Randbøl.  

Ombygningen omfatter etablering af et sættefiskanlæg i beton, produktions-
kanaler i beton under to teltoverdækninger, produktionskanaler i beton og 
pressehus med betondamme samt mandskabsrum med toilet og et teknik-
rum. Se oversigtstegning i bilag 1. Der etableres et nyt bundfældningsbassin. 
To eksisterede damme slås sammen og anvendes i første omgang som et 
ekstra bundfældningsbassin og på sigt eventuelt til et flisfilter. Der opsættes 
en ilttank, og der opføres en tilbygning til det eksisterende kumme/klække-
hus. En gammel driftsbygning nedrives, og en skurvogn fjernes.  

Afgørelser 

Landzonetilladelse 
Der gives hermed landzonetilladelse til etablering af produktionsanlæg i be-
ton, opsætning af teltoverdækninger over to produktionskanaler, opførelse af 
et pressehus mv., etablering af bundfældningsbassin, sammenlægning af to 
damme til et ekstra bundfældningsbassin, opsætning af en ilttank samt opfø-
relse af tilbygning til det eksisterende kumme/klækkehus efter § 35, stk. 1, i 
planloven1. Tilladelsen er givet på følgende vilkår. 

1 Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning med senere ændringer. 
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Dispensation fra skovbyggelinjen 
Der meddeles dispensation til opsætning af teltoverdækninger, opførelse af pressehus mv., op-
sætning af ilttank og opførelse af tilbygning til det eksisterende kumme/klækkehus inden for 
skovbyggelinjen efter § 65, stk. 2, jf. § 17, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven2. 

Vilkår 

1. Produktionsanlæg, teltoverdækninger, pressehus mv., bundfældningsbassin og tilbygning til
det eksisterende kumme/klækkehus skal placeres som vist i bilag 1.

2. Siderne på produktionsanlæg i beton må ikke være højere end 0,3 m over det omgivende ter-
ræn.

3. Teltoverdækningerne over to af produktionskanalerne må maksimalt få en højde på 3,5 m.
Teltoverdækningerne må maksimalt få en samlet bredde på 17 m og en længde på 40 m.

4. Teltoverdækningerne må ikke være reflekterende og skal have en afdæmpet, mørkegrøn eller
sort farve.

5. Pressehuset må maksimalt få en højde på 4,5 m til kip. Bygningen må maksimalt få en
længde på 15,5 m og en bredde på 8 m.

6. Tilbygningen til det eksisterende kumme/klækkehus må maksimalt få en højde på 4,6 m til
kip. Tilbygningen må maksimalt få en bredde på 11 m og en længde på 6 m.

7. Pressehuset og tilbygningen til det eksisterende kumme/klækkehus skal opføres i stålplader
og med sort tag (RAL 9011) og mørkegrønne facader (RAL 6020). Tag- og facadematerialer
må ikke være reflekterende eller blændende og må højst have glanstrin 30. Vinduer og lig-
nende er undtaget.

8. Ilttanken må maksimalt være 2,5 m høj og skal placeres som vist på kort i bilag 1 og være
udformet som vist på dataark i bilag 2.

9. To af de eksisterende jorddamme (se placering i bilag 1) må slås sammen til et ekstra bund-
fældningsbassin, der eventuelt på sigt kan anvendes til et flisfilter. Eventuelt ændring af an-
vendelsen af det ekstra bundfældningsbassin skal godkendes af Vejle Kommune.

10. Terrænet i øverste damrække må maksimalt reguleres +/- 0,5 m. Eksisterende jorddamme,
hvor der ikke etableres nye anlæg, og det eksisterende bundfældningsbassin må fyldes op, så
terrænet bliver plant. Herudover må der ikke ske terrænregulering.

11. Der skal etableres skærmende beplantning syd for dambruget som vist i bilag 10 (gul streg).
Beplantningen skal bestå af Rød-el eller andre hjemmehørende arter. Såfremt der vælges an-
dre arter end Rød-el, skal dette godkendes af Vejle Kommune, inden der plantes. Beplantnin-
gen skal etableres mindst 2 m fra skel.

2 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 om naturbeskyttelse med senere ændringer. 
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12. Hvis der i forbindelse med gravearbejdet fremkommer kulturhistoriske eller arkæologiske
spor, skal gravearbejdet straks indstilles og Vejle Museum kontaktes på tlf. 76 81 31 00.

13. Anlæggene (produktionsanlæg i beton, pressehus mv., teltoverdækninger og ilttank) med til-
hørende tekniske installationer m.v. skal fjernes uden udgift for det offentlige senest 4 år ef-
ter eventuelt ophør af dambrugsdriften. Byggeaffaldet skal håndteres efter de til enhver tid
gældende regler.

Om projektet 

Ravning Dambrug ApS har søgt om landzonetilladelse mv. til ombygning af Hulsig Dambrug. 
Dambruget er i dag ejet af Lars Gram Hansen og Tommy Gram Hansen. Ejerne af dambruget har 
givet Ravning Dambrug ApS fuldmagt til at søge om landzonetilladelse mv. til ombygning af 
dambruget. Dambruget vil fremover blive drevet som avlsdambrug. 

Der er søgt om etablering af et sættefiskanlæg i beton, produktionskanaler i beton under to telt-
overdækninger, produktionskanaler i beton og pressehus med betondamme samt mandskabsrum 
med toilet og et teknikrum. Se oversigtstegning i bilag 1 og ansøgning i bilag 3.  

Produktionsanlæg i beton etableres inden for det eksisterende dambrugsareal. Siderne på produk-
tionsanlæg bliver maksimalt 0,3 m over det omgivende terræn. 

Der etableres to teltoverdækninger over to af produktionskanalerne. Hver teltoverdækning bliver 
8,5 m bred og 40 m lang. Teltoverdækningerne får maksimalt en højde på 3,5 m i kip. Teltover-
dækningerne bliver af kraftig, mørkegrøn presenning. Teltoverdækningerne ønskes anvendt til 
lysmanipulering af gydetidspunkt hos regnbueørred moderfisk. Ved at anvende lysmanipulering 
kan der leveres øjenæg i perioder af året, som ligger uden for den periode fra december til marts, 
hvor regnbueørreder normalt gyder under danske forhold. 

Der opføres et pressehus delvist hen over to af betondammene. Pressehuset bliver 15,5 m langt, 8 
m bredt og får en kiphøjde på 4,5 m. Pressehuset opføres med sider af mørkegrønne (RAL 6020) 
stålplader og sort tag. Pressehuset skal anvendes til strygning af moderfisk. Desuden etableres et 
mandskabsrum med toilet og et teknikrum i bygningen.  

Der etableres et nyt bundfældningsbassin. To eksisterede damme slås sammen og anvendes i før-
ste omgang som et ekstra bundfældningsbassin og på sigt eventuelt til et flisfilter.  

Der opsættes en liggende ilttank med en højde på ca. 2,1 m mellem det eksisterende 
kumme/klækkehus og sættefiskanlægget. Ilttanken er hvid. Se dataark for ilttanken i bilag 2. An-
søger har oplyst, at ilten skal bruges til opiltning af recirkuleret opdrætsvand og til at sikre en til-
strækkelig høj iltmætning i vandet til, at biofiltrene, som anvendes til rensning af vandet, kan 
fungere. 

En gammel driftsbygning nedrives og en skurvogn fjernes (se bilag 1). I stedet opføres en tilbyg-
ning til det eksisterende kumme/klækkehus til eltavle og opbevaring af foder og redskaber. Til-
bygningen bliver 11 m bred, 6 m lang og får en kiphøjde på 4,6 m. Tilbygningen opføres med 
sort tag og sider af mørkegrønne (RAL 6020) stålplader. 
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Ansøger har oplyst, at terrænet maksimalt reguleres +/- 0,5 m i øverste damrække. Eksisterende 
jorddamme, hvor der ikke etableres nye anlæg og det eksisterende bundfældningsbassin fyldes 
op, så terrænet bliver plant. Herudover laves der ikke terrænregulering i forbindelse med ombyg-
ningen.  

Der sker ingen ændringer af eksisterende slamdepot og plantelagune. 

Vurdering 

Hulsig Dambrug ligger i landzone.  

På baggrund af ansøgningen og den fremtidige anvendelse af bygninger og anlæg, vurderes det 
ansøgte at være erhvervsmæssigt nødvendigt for dambrugsdriften.  

Lokaliteten er udpeget til lokalitet for mellemstore dambrug ved vandløb i Udviklingsplan for 
dambrug og akvakulturanlæg i Vejle Kommune. Hulsig Dambrug vurderes før og efter ombyg-
ningen at falde ind under definitionen mellemstort dambrug i udviklingsplanen. 

Dambruget ligger inden for bevaringsværdigt landskab udpeget i Kommuneplan 2017-2029. Se 
kort i bilag 4. Området er udpeget som bevaringsværdigt, da det rummer Vejle Ådal, som er et 
markant bredt dalstrøg, hvor dalbunden overvejende veksler mellem sø-, mose- og engområder 
og små-skove. Hulsig Dambrug ligger i overgangen mellem tunneldalens skrænter og ådals-fla-
den. Dambruget ligger i en terræn- og beplantningsmæssig lomme helt inde ved skrænten mod 
den vestlige del af ådalen. 

Dele af dambruget kan ses fra udsigtspunktet Runkenbjerg, der er udpeget i kommuneplanen. 
Dambruget ligger ca. 1,5 km nord-nordvest for udsigtspunktet. Se kort over udsigtspunkter i bi-
lag 9. Dambruget ligger ca. 850 m nordvest for Bindeballestien og ca. 360 m nord for en vandre-
sti ved Potkærvej. Se kort over rekreative stier i bilag 9.  

Vejle Kommune har foretaget en besigtigelse af dambruget og området omkring dambruget, 
hvorfra der er indblik til dambruget. Se fotos fra besigtigelsen i bilag 9. Dele af dambruget, 
blandt andet det eksisterende kumme/klækkehus med en højde på 4,6 m i kip, kan ses fra ud-
sigtspunktet Runkenbjerg. Der vurderes at være andre bygninger i området, som ses mere tyde-
ligt fra udsigtspunktet. Dambruget er delvist synligt fra Bindeballestien ca. 850 m sydøst for 
dambruget og fra en vandresti ved Potkærvej ca. 360 m syd for dambruget. Dambruget vurderes 
ikke at være synligt fra omkringliggende beboelser. 

Dambruget ligger uden for et værdifuldt kulturmiljø i form af et agrart miljø fra middelalderen 
udpeget i Kommuneplan 2017-2029. Se kort i bilag 4. Ombygningen af dambruget vurderes ikke 
at påvirke det værdifulde kulturmiljø væsentligt. 

Dambruget ligger inden for skovbyggelinjen. Se kort i bilag 5. Ifølge naturbeskyttelseslovens § 
17 må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende inden for skovbyggelinjen. Af 
vejledningen til naturbeskyttelseslovens § 17 fremgår følgende: 
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”Bestemmelsens formål er at sikre skovenes værdi som landskabselementer samt opretholde skovbrynene 
som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet og beskytte skovene mod blæst”. 

Etablering af teltoverdækninger over to af kanalerne, opførelse af nyt pressehus mv. og tilbyg-
ning til det eksisterende kumme/klækkehus vurderes at kræve dispensation fra skovbyggelinjen.  

Etablering af teltoverdækningerne og opførelse af bygning og tilbygning vurderes ikke at påvirke 
levesteder for plante- og dyrelivet. De anlægsmæssige ændringer sker inden for det eksisterende 
dambrugsareal.  

Med de stillede vilkår vurderes etablering af teltoverdækninger og opførelse af bygning og til-
bygning ikke at have en væsentlig visuel påvirkning af skoven, som afkaster skovbyggelinjen.  

Skoven, som afkaster skovbyggelinjen, er ejet af ejerne af dambruget. 

Det er kommunens vurdering, at der kan meddeles dispensation til etablering af teltoverdæknin-
ger, opførelse af pressehus mv. og tilbygning til eksisterende kumme/klækkehus inden for skov-
byggelinjen efter § 65, stk. 2, jf. § 17, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven. 

Dambrugets plantelagune ligger inden for åbeskyttelseslinjen. Den del af dambruget, hvor der 
sker anlægsmæssige ændringer, ligger uden for åbeskyttelseslinjen. Se kort i bilag 5. 

Dambruget er ikke omfattet af beskyttelseshensyn i forhold til søer, kirker eller fortidsminder. 

Dambrugets plantelagune ligger inden for et område, der er foreslået fredet (Vejle Ådal). Se kort 
i bilag 6. Den del af dambruget, hvor der sker anlægsmæssige ændringer ligger uden for områ-
det, der er foreslået fredet. 

Dambruget ligger uden for Natura 2000-områder.  

Arealet nord for den nederste damrække og plantelagunen er registreret som beskyttet eng i hen-
hold til § 3 i naturbeskyttelsesloven. Se kort i bilag 7. Arealet syd for dambruget er registreret 
som beskyttet mose. De anlægsmæssige ændringer vurderes ikke at medføre tilstandsændringer 
af den beskyttede natur omkring dambruget. 

Arealet nord og vest for dambruget er registreret som fredskov. Se kort i bilag 8.  

Vejle Kommune har vurderet, at hensyn til det værdifulde ådalslandskab, som dambruget ligger 
i, kan varetages ved at stille vilkår om etablering af skærmende beplantning syd for dambrug 
samt vilkår til dimensioner, farver og materialevalg for de ansøgte bygninger og anlæg. Vilkåret 
om skærmende beplantning stilles særligt af hensyn til udsigten fra udsigtspunktet Runkenbjerg. 
Beplantningen skal ske mindst 2 m fra skel af hensyn til den beskyttede mose syd for dambruget. 
Der er stillet vilkår om, at betondamme, pressehus, teltoverdækninger og ilttank skal fjernes ved 
eventuelt ophør af dambrugsdriften. 
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Høring 

Et udkast til afgørelserne har været i høring hos ejerne af dambruget og ansøger. Høringen 
gav/gav ikke anledning til bemærkninger. 

Skoven, som afkaster skovbyggelinjen, er ejet af ejerne af dambruget. 

Der er ikke foretaget naboorientering vedrørende udkast til landzonetilladelse den x. Naboorien-
teringen gav/gav ikke anledning til bemærkninger.  

Klagevejledning 

Planloven 
Afgørelse om landzonetilladelse annonceres på Vejle Kommunes hjemmeside 
(www.vejle.dk/afgorelser) den x 2020. 

Afgørelsen kan påklages af enhver med retlig interesse i sagen, samt landsdækkende foreninger, 
indtil 4 uger efter offentliggørelsen. Det vil sige, at en eventuel klage skal være modtaget af 
Vejle Kommune via Planklagenævnets klageportal senest den x 2020 kl. 23.59. 

Der kan klages over retlige spørgsmål og skønsspørgsmål. Det vil sige, at du kan klage, hvis du 
mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen og over selve afgørelsen.   

En klage over afgørelsen har opsættende virkning med mindre Planklagenævnet bestemmer an-
det.  

Naturbeskyttelsesloven 
Afgørelse om dispensation fra skovbyggelinjen annonceres på Vejle Kommunes hjemmeside 
(www.vejle.dk/afgorelser) den x 2020. 

Der kan klages over afgørelsen indtil 4 uger efter offentliggørelsen. Det vil sige, at en eventuel 
klage skal være modtaget af Vejle Kommune via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal 
senest den x 2020 kl. 23.59. 

Der kan klages over afgørelsen af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, afgørelsen 
vedrører, offentlige myndigheder, foreninger og organisationer, jf. § 86, stk. 1, i naturbeskyttel-
sesloven.  

En klage over afgørelsen har opsættende virkning med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet 
bestemmer andet.  

Fælles for afgørelserne 
En eventuel klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet via 
Klageportalen: https://kpo.naevneneshus.dk/Public/ChooseLoginProvider?retur-
nUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External.  
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Vejledning om at anvende Klageportalen findes på henholdsvis https://naevneneshus.dk/start-
din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/ og https://naevneneshus.dk/start-din-
klage/planklagenaevnet/vejledning/. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen. En 
klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. 
 
Når du opretter klagen i Klageportalen, er det vigtigt, at du under punktet ”Oplysning om den 
sag klagen vedrører” indtaster journalnummer og sagsbehandler, som du finder øverst i afgørel-
sen. 
 
Der er fastsat et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og orga-
nisationer. Gebyret betales via Klageportalen. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 
kommer uden om Klageportalen. I særlige tilfælde kan du klage uden om Klageportalen. Hvis du 
ønsker at blive fritaget fra at bruge Klageportalen, skal du aflevere klagen og en begrundet an-
modning om fritagelse til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- 
og Fødevareklagenævnet og/eller Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan 
blive fritaget. 
 
Kommunens afgørelser kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 
måneder fra den dag, afgørelsen har været offentligt bekendtgjort. 
 
 
I øvrigt 
 
Dispensationen fra skovbyggelinjen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra afgørel-
sesdatoen. Fristen for udnyttelse af landzonetilladelsen er 5 år.  
 
Ud over denne tilladelse skal der også søges om byggetilladelse til teltoverdækninger, pressehus 
mv., tilbygning til kumme/klækkehus og opsætning af ilttank samt om etableringstilladelse til 
samletank. 
 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig. 
 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Lene Steffensen 
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Bilag:  

Bilag 1: Oversigtstegning 
Bilag 2: Dataark ilttank  
Bilag 3: Ansøgning 
Bilag 4: Bevaringsværdige landskaber og værdifulde kulturmiljøer 
Bilag 5: Skovbyggelinjer og åbeskyttelseslinjer 
Bilag 6: Fredede områder 
Bilag 7: § 3 beskyttet natur 
Bilag 8: Fredskov 
Bilag 9: Placering i landskabet 
Bilag 10: Beplantning 



Hulsig Dambrug – 2020 – mål 1: 1000  (29.06.2020 – VJL) 
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Bilag 2: Dataark ilttank





Vejle Kommune
Landbrug & Vand
Teknik & Miljø
Kirketorvet 22
7100 Vejle
Att.: Lene Steffensen

Ry, den 2. juli 2020
/VJL

Vedr.: Hulsig Dambrug – ansøgning til kommunen om landzonetilladelse til ombygning
eksisterende anlæg – revideret udgave.

Efter aftale med Jørgen Jøker Trachsel (JJT) fremsendes hermed ansøgning om landzonetilladelse
til ombygning af eksisterende anlæg på Hulsig Dambrug.

Der planlægges følgende væsentlige anlægsændringer på dambruget i forbindelse med
ansøgningen:

a) Produktionsanlæg 1: (Pressehus)

Pressehusets funktion er at være det sted, hvor moderfiskene opbevares i forbindelse med
strygning af æg og sæd. Samt at være arbejdspladsen hvor disse håndteringer foregår.

I pressehuset etableres desuden et mandskabsrum med toilet/bad og et teknikerrum.
Umiddelbart nord for pressehuset ønskes etableret trixtank og nedsivninganlæg til afløbsvand fra
toilet/bad.

På det areal hvor bygningen ønskes opført er der i dag jorddamme til fiskeproduktion.

Bygningen ønskes med et areal på ca. 124 m2 (15,5m x 8m).
Materiale: grønne stålplader på sider samt sort tag.

b) Produktionsanlæg 2: (Indendørs produktionskanal)

Husets funktion er at være overdækkede produktionskanaler (plast telt) for produktion af
moderfisk. Overdækningen skyldes photo periode for produktion af æg om sommeren.

Produktionskanalen er indrettet så produktionsvandet løbende renses ved hjælp af slamkegler og
opiltes med atmosfærisk luft/ren ilt efter behov. En stor del af produktionsvandet genanvendes.

Bygningen (2 telte) ønskes med et samlet areal på ca. 680 m2 (40m x 17m).
Materiale: Plastteltdug i farven grøn. Om muligt vil teltoverdækningerne blive valgt i et ikke eller
minimalt reflekterende materiale.

Bilag 3: Ansøgning



c) Produktionsanlæg 3: (Udendørs produktionskanaler)

Anlæggets funktion er at være produktionskanaler for produktion af moderfisk.

Produktionskanalerne er indrettet så produktionsvandet løbende renses ved hjælp af slamkegler
og biofilter. Produktionsvandet opiltes med atmosfærisk luft/ren ilt efter behov. En stor del af
produktionsvandet genanvendes.

d) Produktionsanlæg 4: (Sættefisk damme)

Anlæggets funktion er at være udendørs produktionskanaler for produktion af sættefisk.

Produktionskanalerne er indrettet så produktionsvandet løbende renses ved hjælp af slamkegler
og opiltes med atmosfærisk luft/ren ilt efter behov.

e) Ny tilbygning til eksisterende kummehus (foderlager/redskabsrum):

Der ønskes etableret en ny tilbygning til eksisterende kummehus til erstatning for eksisterende
gamle bygninger/skurvogne til foderlager/redskaber/adgangsrum som fjernes.
Tilbygningen ønskes tilført syd for det eksisterende kummehus.

Tilbygningen ønskes med et areal på ca. 66 m2 til el tavle, foderlager og redskaber, adgangsrum.
Materiale: grøn/sort stålplader på sider samt mørkgrøn/sort tag.

Den ønskede placering begrundes i hensyn til at lastbil med ilt skal kunne vende på vendepladsen
øst for det eksisterende kummehus. Af samme grund fjernes eksisterende foder mandskabsskur
fra den nuværende placering. Den nye bygning kan ikke flyttes ind på selve dambrugsarealet, af
hensyn til smitterisiko. Når mandskab ankommer til dambruget, skal man først igennem en
”adgangssluse” i denne bygning med tøj og støvleskift mv. før man kan få adgang til dambruget.

f) Ilttank:

Der ønskes etableret en ilttank til opbevaring af ren ilt til brug i produktionen. Placering fremgår af
oversigtsplan. Linde (tidligere AGA) har meddelt JJT at der skal påregnes en sikkerhedsafstand fra
ilttanken til kummehuset på ca. 5,5 meter. Dette overholdes med god margin



g) Mål og dimensioner:

Oversigt over de enkelte produktions og renseanlægsenheders dimensioner (”indre anlægsmål”
og ”ydre anlægmål” på det ønskede kommende fremtidige dambrug:

Enhed Længde Bredde Dybde Areal
(m2)

Volumen
(m3)

Bemærk

Kummehus
(1 kumme)
12 kummer
Bygningsmål ydre:

4,5

20

1

11

0,5 4,5
54
220

2,25
27

Prod anlæg

Foderlager – eltavle –
skifterum ved ankomst
Tilbygningsmål ydre: 6 11 66
Fødekanal
Afløbskanal/
Fødekanal

Slettes og
erstattes af
rørledninger

Dam 1 Nedlægges
Dam 2 Nedlægges
Dam 3 Nedlægges
Dam 4 Nedlægges
Dam 5 Nedlægges
Dam 6 Nedlægges
Dam 7 Nedlægges
Dam 8 Nedlægges
Dam 9 Nedlægges
Dam 10 Nedlægges
Dam 11 Nedlægges
Dam 12 Nedlægges
Dam 13 Nedlægges
Dam 14 Nedlægges
Dam 15 Nedlægges
Dam 16 Nedlægges
Dam 17 Nedlægges
Dam 18 (slamdepot) 32 7 1,0 224 224 Kapacitet:

224 m3
Anlæg 1
Pressedam 1:
Pressedam 2:
Bygningsmål ydre:
(Pressehus /
frokostrum/Teknikrum)

10
10

10+4+1,5
= 15,5

2,5
2,5

8

1
1

25
25

124

25
25



Anlæg 2
Indendørs
Produktionskanal
Kanal 1
Kanal 2

Biofilter

Bygningsmål ydre:

27
31

5

40

5
5

4,5

17

1
1

1

135
151

22,5

680

135
151

22,5

((31x5)
4)=151

Anlæg 3
(Produktionskanaler)
Kanal 1
Kanal 2
Kanal 3
Kanal 4
Biofilter
Anlægsmål ydre:

35
35
30
30
6
35

4
4
4
4
6
20

1
1
1
1
1

137
140
120
118
36
700

137
140
120
118
36

(140 3 =
137)

(120 2=118)

Anlæg 4
(Sættefisk damme)
Dam 1:
Dam 2:
Dam 3:
Dam 4:

Anlægsmål ydre:

12,5
12,5
12,5
12,5

12,5

2,5
2,5
2,5
2,5

10

1
1
1
1

31,25
31,25
31,25
31,25

125

31,25
31,25
31,25
31,25

Bagkanal 48 6 1,0 288 288 Nedlægges
Bundfældningsanlæg 1
(Bemærk ny placering)

18 7 1,0 126 126 Kapacitet
max:
84 l/sek

Bundfældningsanlæg 2 31 13 1,0 403 403 Kapacitet:
ca. 268
l/sek

Plantelagune 1 130 14 0,9 1820 1638
Plantelagune 2 127 15 0,9 1905 1714,50

I alt produktionsareal
(eks. slamdepot):

1030

I alt
produktionsvolumen
(eks. slamdepot):

1003

Anlægsændringerne ønskes om muligt gennemført i løbet af sommerhalvåret 2020.



h) Beskrivelse vedr. terrænregulering:
Terrænet i øverste damrække reguleres max. +/ 0,5 meter. Eksisterende damme og
kanaler hvor der ikke etableres nye anlæg, og det eksisterende bundfældningsbassin må
fyldes op, så terrænet bliver plant. Herudover må der ikke ske terrænregulering.

i) Begrundelse for behov for opsætning af ilttank:
Ilttanken er lagertank for ren ilt under tryk, som bruges til opiltning af renset recirkuleret
opdrætsvand og til at sikre tilstrækkeligt højt iltmætning i vandet til at biofiltrene, som
anvendes til mellemrensning af vandet, kan fungere.

j) Tankopstilling mv. vedr. ilttank:
Beskrivelse fra leverandøren Linde (tidligere AGA) eftersendes.

k) Etablering af skærmende beplantning:
Der planlægges etableret skærmende beplantning syd for dambruget. Beplantningen
ønskes at kunne bestå af rød el eller anden lignende beplantning.

Med venlig hilsen
AkvaKons IVS

Villy J. Larsen

Bilag:

1) Oversigtskort over det ønskede nye fremtidige anlæg på Hulsig Dambrug
2) Opdaterede skitser over de enkelte anlægs dele
3) Beskrivelse af ilttank opstilling mv. fra leverandøren Linde (tidligere AGA). Materialet

eftersendes snarest muligt.

Kopi til:
Jørgen Jøker Trachsel – mail: ravning.fiskeri@get2net.dk
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Hulsig Dambrug

Bilag 4 Bevaringsværdige landskaber og værdifulde kulturmiljøer

±

Signatur
Bevaringsværdige landskaber (Kp17)
Større uforstyrrede landskaber (Kp17)
Værdifulde kulturmiljøer (Kp17)



Bilag 5: Skovbyggelinjer og åbeskyttelseslinjer

±

Signatur
Skovbyggelinjer
Åbeskyttelseslinjer



Bilag 6: Fredede områder

±

Signatur
Fredede områder 
Fredede områder (forslag)



Bilag 7: § 3 beskyttet natur

±

Signatur
Eng
Hede
Mose
Overdrev
Strandeng
Sø



Bilag 8: Fredskov

±

Signatur
Fredskov



Bilag 9: Placering i landskabet 
 
 

 
Oversigtskort med udsigtspunkter. Udsigtspunkter er markeret med en stjerne. 
 
 
 

 
Oversigtskort med rekreative stier. Markeringerne med grøn streg er vandrestier. Bindeballestien er en  
vandresti og cykelrute.  

 
 



 
Oversigtskort med omkringliggende ejendomme. 

 
 

 
Luftfotokort med billedvinkler. Se fotos på de følgende sider. Fotos er taget i pilenes retning. 
 
  



 
Foto 1: Dambruget set fra Runkenbjerg (udsigtspunkt). Dambruget er markeret med en rød cirkel.  
 
 
 

 
Foto 2: Dambruget set fra Runkenbjerg (zoomet ind på dambruget).  
 
 



 
Foto 3: Dambruget delvist skjult af beplantning set fra Bindeballestien (vandresti og cykelrute).  
 
 
 

 
Foto 4: Dambruget delvist skjult af beplantning set fra Bindeballestien (zoomet ind på dambruget). 
 
 



 
Foto 5: Dambruget næsten skjult bag terræn og beplantning set fra vandresti ved Potkærvej.  
 
 
 

 
Foto 6: Dambruget næsten skjult bag terræn og beplantning set fra vandresti ved Potkærvej  
(zoomet ind på dambruget). 
 



Bilag 10: Beplantning

±
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