Tilsyn med Dybvadbro Dambrug
Dato for fysisk tilsyn

21-11-2018

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 dambruget
bortset.
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.
Vandstanden i Dybvad Å ved vandindtaget blev målt til kote 4,39 m DNN, udfra
fikspunkt (4,78 m DNN) i overkant af bygværk. Dette svarer til, en mindre
overskridelse af flodemålet (4,35 m DNN).
Der blev målt en samlet vandføring på ca. 90 l/s i udløbet fra dambruget. I
henhold til vandindvindingstilladelse og miljøgodkendelse må der højst indtages
65 l/s. Der blev straks sat en plade for en del af det hul, som vandet indtages
gennem for at begrænse vandindtaget.

Bemærkning

For at køre med døde fisk, skal man registreres som transportør jævnfør
biproduktforordningen. Nedenstående link fører til Fødevarestyrelsens
leksikonsider. Hvis du åbner siderne vedr. døde dyr og animalske biprodukter, for
den sidste side under punktet registrering og godkendelse af virksomheder finder
du også links til lovgivningen. Fvsts leksikonsider
Der blev orienteret om fremtidsplaner for dambruget, herunder om en planlagt
ansøgning om ændringer af indretning og drift af Dybvadbro Dambrug og
overgang til udlederkontrol.

Egenkontrol

Dambruget har udtaget 6 egenkontrolprøver i 2018. Udlederkravet for BI5 er
overskredet, som følge af et generelt højt niveau og en enkelt meget høj måling.

Håndhævelser

Aalborg Kommune indskærper, at vandindtaget skal reduceres, så der højst
indtages 65 l/s. Samtidig skal det sikres, at udledning af organisk stof reduceres,
så udlederkravene kan overholdes.
Aalborg Kommune vil føre et uvarslet opfølgende tilsyn med vandindtaget.

Bæredygtighed
Jordforurening

Nej

Vandløbsundersøgelse

Aalborg Kommune har undersøgt vandløbskvaliteten i Dybvad Å op- og
nedstrøms Dybvadbro Dambrug i april 2018. Vandløbskvaliteten blev bedømt
til faunaklasse 5 (målopfyldelse) før og faunaklasse 4 (noget forurenet) efter
dambruget. Målsætningen for vandløbet er således ikke opfyldt nedstrøms
dambruget. Udledningen fra Dybvadbro Dambrug giver anledning til en
påvirkning af vandløbskvaliteten.
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