Tilsyn med Dybvadbro Dambrug
Dato for fysisk tilsyn

10.6.2021

Navn, adresse, tlf

Brårupvej 8b, 9240 Nibe

Registrerings nr.

CVR

Listebetegnelse

I201 Ferskvandsdambrug

Miljøgodkendelse

Baggrund og omfang

15674490

P-nr.

CHR

103773

17.02.2010, vilkårsændret
Vandindvinding
23.09.2016
27.03.2014
Baggrunden for tilsynet er, at Aalborg Kommune fører tilsyn med dambrug
mindst en gang om året, herunder med tilstanden i vandløbet, jævnfør
bekendtgørelse nr. 1567 af 7. december 2016 om ferskvandsdambrug.
Tilsynet var et basistilsyn. Tilsyn var varslet og omfattede hele dambrugets
indretning og drift.
Miljøbeskyttelsesloven har bl.a. til formål at værne om natur og miljø, så
samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for
menneskers livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet.
Der var etableret flowmåler i dambrugets ind og udløb af typen Wall – Mount
flowmeter TDS – L2 (DN300 – 6000 mm.) Ficed ultrasonic flow meter. Der måles
på et fuldtløbende dykket rør både i ind og udløb.
Der blev registreret en vandføring ind på dambruget på 64 l/s og 63,6 l/s ud af
dambruget, hvilket er i overensstemmelse dambrugets indvindingstilladelse og
miljøgodkendelse.
Der blev registreret flere døde fisk i dammene. Ejer oplyste at det skyldes det
varme vejr og at der ikke var fjernet døde fisk på tilsynsdagen.

Bemærkning
Der var stadig rotter på og omkring dambruget, men væsentligt reduceret.
Afhændelse af slam fra slamdepot var ikke sket ved tilsyn pga. dispensation fra
miljøstyrelsen ikke var meddelt. Ejer oplyser 16.6.2021 at dispensation er
meddelt og slam afhændes efter majshøst.
Der blev orienteret om fremtidsplaner for dambruget, herunder om en planlagt
opdateret ansøgning om ændring af dambrugets indretning og drift samt
placering.

Egenkontrol

Dambruget har udtaget 3 egenkontrolprøver i 2021. Krav til iltniveau i udløb er
overholdt for alle tre prøver.

Håndhævelser

Det blev aftalt at ejer placerer dunke med hjælpestoffer, der ikke har været
åbne, i et hjørne hvor der ikke er risiko for at påkøre dem. Dunke der har været
åbnet for skal altid opbevares i spildbakke/opsamlingsbeholder.

Bæredygtighed

Der vil i ansøgning om ændret indretning og drift blive indarbejdet
hensigtsmæssige bæredygtige løsninger.

Jordforurening

Nej

Vandløbsundersøgelse

Aalborg Kommune har undersøgt vandløbskvaliteten i Dybvad Å op- og
nedstrøms Dybvadbro Dambrug i april 2021. Vandløbskvaliteten blev bedømt
til faunaklasse 5 før og efter dambruget. Målsætningen for vandløbet er således
opfyldt i forhold til kvalitetselementet smådyr.
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