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Miljøministeriet 

Dansk Møllerforening 

danskmoller@gmail.com 

www.danskmoellerforening.dk 

 

Faaborg den 20. juni 2022 

 

Høringssvar Vandplan 3 fra Dansk Møllerforening 

 

Dansk Møllerforening fremsender hermed sine bemærkning og kommentarer til ”Høring af 
vandområdeplanerne for 2021-2027”.  

 

Dansk Møllerforening arbejder for at opretholde og bevare den væsentlige materielle og 

immaterielle kulturarv de historiske vind- og vandmøller udgør, som vidnesbyrd om vores 

allertidligste industrikulturarv. Dansk Møllerforening har derfor en specifik interesse i at de 

mølletekniske anlæg bevares og fungerer, og at bygningerne ikke ender som tomme 

skaller uden funktion. Vi har således også en særlig interesse i at de nødvendige 

mængder vand til vandmøller tilgodeses. 

 

EU’s medlemslande vedtog i år 2000 vandrammedirektivet, der har til formål at sikre, 

at medlemsstaterne udarbejder målsætninger og planer for nationale vandområder. I 

den forbindelse skal vi erindre om, at såvel EU´s Vandrammedirektiv og den danske 

vandløbslov (§ 37) indeholder muligheder for at lave undtagelsesbestemmelser, der 

specifikt prioriterer konkrete kulturhistoriske interesser i forhold til andre 

vandløbsinteresser.  

 

I Dansk Møllerforenings høringssvar redegøres for følgende: 

1. Konstatering af og undren over, at registrering af kulturhistoriske interesser ikke er 

integreret i vandplanens basisanalyse. 

2. Konstatering af og undren over, at national dansk lovgivning, ikke i tilstrækkelig grad, 

beskytter intakte, fungerende vandmøllers fortsatte driftsmulighed. 

3. Generelt konstatering af og undren over, at vandløbsstrækninger ved vandmøller af 

væsentlig kulturhistoriske interesse ikke er udtaget af vandplanerne  
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4. Dansk Møllerforening ønsker at følgende vandmøller anerkendes som værende af 

væsentlig kulturhistorisk interesse og at vandløbsstrækninger ved disse vandmøller 

udpeges som stærkt modificeret og dermed tages ud af vandplanarbejdet. 

5. Dansk Møllerforenings bemærkninger til Miljøstyrelsen udpegning af indsatskrav ved 4 

fredede vandmøller i Vandplan 3. 

6. Vandmøllesteder, der kan dateres tilbage til middelalderen, bør altid være omfattet af 

fortidsmindefredning. 

7. Beregning af vandmængder til vandmøller, som er nødvendige for at holde vandhjul af 

træ opfugtet og mølleværket i funktion. 

8. Moderne faunapassageløsninger bør indgå i det danske virkemiddelkatalog. 

 

1. Konstatering af og undren over, at registrering af kulturhistoriske og 

arkæologiske interesser ikke er integreret i vandplanens basisanalyse. 

 

I de GIS- kort og tilhørende materiale, der skal danne grundlag for vandplanarbejdet, er 

der ikke noget lag for kulturhistoriske eller arkæologiske interesser.  

Det finder vi i Dansk Møllerforening er en mangel, idet et stort og omfattende projekt som 

implementering af det europæiske vandrammedirektiv, netop burde omfatte alle de 

forskellige relevante elementer, herunder også de kulturhistoriske interesser, som specifikt 

er prioriteret i direktivets vejledning, Common Implementation strategy for the Water 

Framework Directive (2000/60/ERC). 

Herunder er angivet citater fra nævnte vejledning: 

 

- section 3.1.1 - page 12 - (note 9) 

“The removal of a weir or dam may, for example, impact significant ecological (e.g. biodiversity) or historical 

(old mill) features. By designating the water body as heavily modified, the weir or dam probably will not have 

to be removed”.  

- section 6.4.9 – page 42 

- “The removal of a dam may lead to the elimination of wetlands that have developed in connection to 

the water storage: 

- Building a channel around a physical obstacle to improve ecological continuum (..) to allow fish 

migration, may use considerable energy, damage an archaeological site and produce waste 

materials. It may therefore, in some circumstances, not be appropriate in relation to the benefit; 

- A historical modification, such as a mill or a weir which no longer has a current specified use, may 

now have some aesthetic or historical value. This feature should not necessarily by removed and 

some may wish to designate the affected body as HMWB.” 
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Da de kulturhistoriske og arkæologiske elementer ikke fremgår af hverken baggrunds-

materiale eller GIS- kortet, vil de kulturhistoriske interesser meget let kunne overses eller 

ignoreres, hvilket vi finder er i strid med direktivets hensigt.  

Eksempler på disse kulturhistoriske elementer er vandmøller, vadesteder, 

engvandingsanlæg, fortøjningspladser, vaskepladser, voldsteder, etc. Da vi kan 

konstatere, at der har været stor forskel på de tidligere amters registrering af vandløbenes 

kulturarv, er der også i dag store geografiske forskelle på denne registrering. 

En relativt stor andel af de udpegede spærringer i vandløbene er kategoriseret som 

ukendte spærringer. Ved gennemgang har vi i Dansk Møllerforening kunnet konstatere, at 

en væsentlig andel af disse er eksisterende eller tidligere vandmøllesteder. 

Da Miljøministeriet indskærper over for kommunerne, at der skal foretages kulturhistoriske 

vurderinger, bør det være et krav, at den kulturhistoriske vurdering i forbindelse med 

vandløbsprojekter foretages af kompetente fagpersoner, med arkæologisk og molinologisk 

viden. 

Vi henleder i øvrigt opmærksomheden på, at museumslovens bestemmelser gælder for de 

terrestriske anlæg, mens marine anlæg i vandløbet er omfattet af marin arkæologi. 

Mange lokale kulturhistoriske museer, har ikke den fornødne viden eller kompetencer til 

rådighed når det gælder molinologiske spørgsmål, og derfor opfordrer vi til at der foretages 

en landsdækkende kortlægning og registrering af kulturarven i vandløbene i lighed med de 

registreringer, der blev foretaget af Fyns Amt og Vejle Amt i 1980-erne. 

Uden denne nødvendige registrering, vurderer vi at vandplanarbejdet fortsat vil ske uden 

den nødvendige kulturhistoriske faglighed.  

 

2. Konstatering af og undren over, at national dansk lovgivning, ikke i tilstrækkelig 

grad, beskytter intakte, fungerende vandmøllers fortsatte driftsmulighed. 

 

Indledningsvis vil vi igen henvise til vejledning til vandrammedirektivet, Common 

Implementation strategy for the Water Framework Directive (2000/60/ERC), som åbner 

mulighed for at udtage vandløbsstrækninger som ”modified waterbodyes” og 

vandløbsstrækninger ved ”ancient watermills”, ligesom den danske vandløbslovs § 37 stk. 

3 præciserer at der ikke kan gennemføres foranstaltninger, hvis der derved tilsidesættes 

væsentlige kulturhistoriske interesser.  

Ved forespørgsel til EU kommissionens repræsentation i Danmark, samt danske EU-

parlamentarikere, angående, hvem der har ansvaret for beskyttelse af national kulturarv, 

har svaret været, at det er de enkelte nationalstater og deres lovgivning der skal beskytte 

national kulturarv.  

Her i Danmark kan vi dog konstatere, at Vandløbslovens § 37 ikke er tilstrækkelig til at 

beskytte kulturhistoriske værdifulde vandmøllers fortsatte driftsmulighed.  
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I Vandløbsloven er det desværre ikke præciseret, hvem der skal træffe afgørelse om, 

hvorvidt en konkrete vandmølle skal betragtes som væsentlig kulturarv, der skal beskyttes 

eller ikke. Derudover er det meget vanskeligt for museer at løfte ”bevisbyrden” for at 

intakte og fungerende vandmøller er væsentlig kulturarv, og derfor tilsidesættes de 

kulturhistoriske interesser i vidt omfang.  

Dansk Møllerforening finder, at dette medfører at beskyttelse af intakte vandmøller i 

realiteten ikke varetages af hverken myndigheder eller lovgivning. Dette er uacceptabelt, 

og især da myndigheder ikke er ubekendt med problematikken, er det heller ikke optimalt, 

set i relation til reglerne om ”god forvaltningsskik”.  

 

3. Generelt konstatering af og undren over, at vandløbsstrækninger ved vandmøller 

af væsentlig kulturhistoriske interesse ikke er udtaget af vandplanerne.  

 

Indledningsvis vil vi igen henvise til vejledning til vandrammedirektivet, Common 

Implementation strategy for the Water Framework Directive (2000/60/ERC), som åbner 

mulighed for at udtage vandløbsstrækninger som ”modified waterbodyes” og 

vandløbsstrækninger ved ”ancient watermills”. 

De kulturhistoriske interesser ved vandmøller er af såvel materiel, såvel som immateriel 

karakter. Det er derfor vigtigt, at vandmøllerne bevares intakte, med fungerende 

mølleværker, hvor driften kan opretholdes med en daglig driftstid og vandhjul kan holdes 

passende opfugtet.  

Muligheden for udtag af vandløbsstrækninger ved vandmøller af væsentlig kulturhistorisk 

interesse, er altså en juridisk mulighed i vandplanarbejdet, som der da også er gjort brug 

af. Miljøstyrelsen har således oplyst at følgende vandløbstrækninger er udtaget med 

henvisning til at der skulle være vandmøller af væsentlig kulturhistorisk interesse. 

I svar på spørgsmål MOF Alm. Del -nr. 649, til Folketingets Miljø-og Fødevareudvalg 

2019-20, den 23. marts 2020 oplyser Miljøminister Lea Wermelin, at Miljøstyrelsen har 

udpeget følgende vandløbsstrækninger ved vandmøller med særlige kulturhistoriske 

interesser, som stærkt modificeret: 

 

• Mølleåen (Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune) 

• Kærs Mølleå (Aalborg Kommune) 

• Femmøller Mølleå (Syddjurs Kommune) 

• Tørning Å (Haderslev Kommune)’ 

• Drabæks Mølleå (Kolding Kommune) 

• Silke Å (Faaborg-Midtfyn Kommune) 
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Dansk Møllerforening står uforstående overfor denne udpegning, ider der kun ved to af de 

udpegede vandløb er vandmøller, hvor opretholdelse af vandføring er af betydning for de 

enkelte anlægs kulturhistoriske status. I nedenstående tabel har vi beskrevet status for 

vandmøller ved de nævnte vandløb: 

 

Vandløb Vandmølle Dansk Møllerforening 
noter: 

Mølleåen (Lyngby-Taarbæk 
Kommune, Rudersdal 
Kommune) 
 

Lyngby Nordre Mølle  Den eneste vandmølle på 
strækningen, som potentielt 
kunne være i funktion. 

Tørning Mølle Å (Haderslev 
Kommune) 

Tørning Mølle,  
Christiansdal Elværk 

To intakte og fungerende 
mølleværker 

Kærs Mølleå (Aalborg 
Kommune) 

Kærs Mølle (recent) Ingen eksisterende møller 
på denne strækning. 

Femmøller Mølleå 
(Syddjurs Kommune) 
 

Glads Mølle (beboelse) 
Kjerris Mølle (turbine pt. 
uden funktion) 
Overmølle (restaurant) 
Skovmøllen (oplagsplads) 
Ravns Mølle (recent) 

Kjerris Mølle er eneste 
mølle, som har potentielt 
mølleværk. Øvrige 
møllesteder er omdannet til 
anden funktion, som bolig, 
kro, cafe, etc.   

Drabæks Mølleå (Kolding 
Kommune) 

Drabæks Mølle Industrimøllebygning uden 
bevaret mølleværk og 
funktion. 

Silke Å (Faaborg-Midtfyn 
Kommune) 
 

Brahetrolleborg Mølle Tom vandmøllebygning 
uden mølleværk. 

 

De vandmøller der er beliggende ved Kærs Mølleå, Femmøller Mølleå, Drabæks Mølleå 

og Silke Å har ikke intakte mølleværker, så der med nogen rimelighed vil kunne stilles krav 

til vandføring til opretholdelse af mølledrift. Men der skal være opmærksomhed på, at 

stederne rummer arkæologiske interesser, hvor Brahetrolleborg Mølle for eksempel kan 

dateres tilbage til 1100-tallet. 

 

4. Dansk Møllerforening ønsker at følgende vandmøller anerkendes som værende af 

væsentlig kulturhistorisk interesse og at vandløbsstrækninger ved disse vandmøller 

udpeges som stærkt modificeret og dermed tages ud af vandplanarbejdet. 

 

Fredede intakte vandmøller, er af national kulturhistorisk betydning, og bør derfor udtages 

fra vandplanarbejdet. Vandløbsstrækninger ved disse vandmølle, bør udpeges som stærkt 

modificeret: 
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Følgende fredede vandmøller fremstår i Vandplan 3 som en fysisk spærring, der ønskes 

fjernet, men da de er af væsentlig kulturhistorisk interesse, bør de pågældende 

vandløbstrækninger udpeges som stærkt modificeret: 

 

Spærring 
nr. 

Vandmølle Kommune VP3 
spærring 
udpeget 

Vandløb 

RIB-01166 Christiansdal 
Elværk 

Haderslev Kommune ja Tørning 
Mølleå 

AAL-402 Dorf Mølle Brønderslev Kommune ja Pulsbæk 

AAL-1571 Fyrkat Mølle Mariagerfjord Kommune ja Onsild Å 

AAL-1057 Godthaab 
Hammerværk 

Aalborg Kommune ja Guldbækken 

ODE-718 Grubbe Mølle  Faaborg-Midtfyn 
Kommune 

ja Horne Mølle Å 

ODE-731 Harridslevgaard 
Mølle 

Nordfyns Kommune ja Møllebæk 

ODE-131 Kaleko Mølle  Faaborg-Midtfyn 
Kommune 

ja Rislebækken 

AAR-00220 Karmark Mølle Viborg Mølle  ja Nørreå 

AAL-1096 Kelddal Mølle,  Vesthimmerland Kommune ja Halkær Å 

RIB-00252 Knag Mølle  Vejen Kommune ja Kongeåen 

ODE-710 Lille Mølle  Nyborg Kommune ja Ørbæk Å 

ROS-804 Tadre Mølle  Lejre Kommune ja Taderød Bæk 

AAR-00260 Tangeværket Viborg Kommune ja Gudenåen 

ODE-707 Røde Mølle, 
Langesø 

Nordfyns Kommune ja Røde Mølle Å 

ROS-700 Slusegårds 
Mølle  

Bornholm Kommune ja Øle Å 

AAL-346 Sæby Mølle Frederikshavn ja Sæby Å 

ODE-998 Sønderbroby 
Mølle 

Faaborg-Midtfyn 
Kommune 

ja Odense Å 

RIB-00518 Tørning Mølle Haderslev Kommune ja Tørning 
Mølleå 

RIB-00462 Vibæk Mølle  Sønderborg Kommune Ja  Vibækken 

AAR-00728 Ørnbjerg Mølle  Syddjurs Kommune ja Ulstrup Å 

 

Dansk Møllerforening bemærker endvidere, at selv mølleværker, der på europæisk niveau 

er enestående, end ikke kan beskyttes af dansk lovgivning. Et konkret eksempel er 

Bindslev Gl. Elværk, som er/var det eneste bevarede fungerende jævnstrømselværk i 

Danmark, og efter sigende også i Europa. Desværre er elværket hverken bygningsfredet 

eller udpeget som bevaringsværdigt, selvom der er væsentlige kulturhistoriske værdier på 

stedet. Der er en stor fisketrappe på stedet, som sikrer fisk passage. Som del af 

vandplanarbejdet har Hjørring Kommune besluttet at Uggerby Å skal omlægges ved 

elværket for at sikre fuld fiskepassage. Resultatet er at elværket vil stå tilbage med kun 
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15% af vandflowet, hvilket betyder at værkets drift ikke kan opretholdes fremover. Dels vil 

værkets driftsøkonomi ikke vil kunne oppebære en fortsat vedligeholdelse af stedet – og 

dels skal der være en kontinuerlig drift for at elværket skal kunne bevares for fremtiden. 

Elværker rummer følsom teknik, og det er væsentligt at drift sker kontinuerligt, for at sikre 

mod havarier, såsom kortslutning mv.  

 

5. Dansk Møllerforenings bemærkninger til Miljøstyrelsens udpegning af 

indsatskrav ved 4 fredede vandmøller i Vandplan 3.  

De udpegede steder er anført herunder: 

 

Vandmølle Status for mølleværk Dansk Møllerforenings 
bemærkning 

Sønderbroby 
Mølle  

Fredet mølle, med intakt 
mølleværk 

Denne vandmølle bør udtages af 
vandplanarbejdet og der skal ikke 
ske yderligere omlægninger af 
vandløb på dette sted.  

Lindved Mølle  Fredet mølle, med intakt 
mølleværk, hvor Slots- og 
Kulturstyrelsen har givet 
tilladelse til at der indrettes til 
kontorfacilitet 

Dansk Møllerforening er 
grundlæggende imod tiltaget her. 
Men da både Naturstyrelsen, 
Slots- og Kulturstyrelsen og ejer 
er meget opsat på at ødelægge 
denne helt særlig og 
kulturhistorisk vigtige vandmølle, 
vil en indsigelse mod dette 
projekt være omsonst.  

Knag Mølle  Fredet mølle, med intakt 
mølleværk 

Denne vandmølle bør udtages af 
vandplanarbejdet og der skal ikke 
ske yderligere omlægninger af 
vandløb på dette sted. 

Vibæk Mølle Fredet mølle, med intakt 
mølleværk 

Denne vandmølle bør udtages af 
vandplanarbejdet og der skal ikke 
ske yderligere omlægninger af 
vandløb på dette sted. 

 

Yderligere er det oplyst, at der er fundet midler til at fastlægge indsatser ved følgende 

større spærringer: 

Ribe Ydermølle, Ribe Frisluse og Ribe Midtmølle i Ribe Å., samt Holløse Mølle i Susåen.  

Dansk Møllerforening bemærker, at de nævnte møller ved Ribe Å ikke er intakte og 

fungerende, hvorfor vi ikke har bemærkninger angående disses funktion. Men der er 

tilknyttet arkæologiske interesser ved disse møller.  

Angående Holløse Mølle bemærker vi, at møllen er en af de få eksempler på en større 

industrimølle med bevaret funktion. Vandmøllen på stedet kan dateres tilbage til 1370, og 
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er således et møllested der er over 600 år gammelt. På stedet bør der tages hensyn til at 

sikre tilstrækkelig vandføring til fortsat drift af vandmøllen.  

 

6. Vandmøllesteder, der kan dateres tilbage til middelalderen, bør altid være 

omfattet af fortidsmindefredning. 

Skjulte jordfaste og marine fortidsminder er omfattet af museumsloven, selvom de ikke er 

visuelt synlige. Ofte er de dog ikke systematisk registreret, og derfor ikke kendte på 

forhånd. 

Fortidslevn, der er synlige i terræn, som for eksempel mølledæmninger, mølledamme, 

stensætninger ved mølleløb, mm. bør ved middelalderlige anlæg være omfattet af 

fortidsmindefredning.  

Desværre er denne udpegning ikke foretaget systematisk, og derfor kræves der særlig 

agtpågivenhed ved anlægsarbejdet.  

Denne type af fortidsminder er ikke umiddelbart fredet, men kan efter en konkret 

meddelelse til ejer fra Slots- og Kulturstyrelsen, udpeges som fortidsminde, jfr. 

Museumslovens Bilag 7. 

Dansk Møllerforening har bemærket, at det af svar på spørgsmål til Folketingets 

Kulturudvalg 2020-21, KUU, Alm. Del endelig svar på spørgsmål 348, om oversigt over 

bygningsfredede og fortidsmindefredede vandmøller, besvaret den 24. august 2020, 

fremgår at der kun er én eksisterende, funktionel bygningsfredet vandmølle, der også er 

omfattet af Museumslovens mulighed for fortidsmindefredning, nemlig Aabenraa 

Slotsmølle. Alle øvrige nævnte vandmøllesteder omfattet af fortidsmindefredning, er alle 

recente, og der er ikke eksisterende bygninger med mølleværker disse steder. 

 

7. Beregning af vandmængder til vandmøller, som er nødvendige for at holde 

vandhjul af træ opfugtet og mølleværket i funktion. 

 

Vandhjul af træ, skal holdes konstant opfugtet, for ikke at udtørre og dermed blive utæt og 

komme ud af balance. Det kræver blot en lille vandstrøm, at holde et vel afbalanceret hjul i 

gang så det holdes opfugtet. Hvis hjulet tørrer ud, vil det hurtigt komme ud af balance og 

brug af hjulet til mølledrift vil ikke længere være muligt. Det er stort set praktisk umuligt, at 

få afbalanceret et vandhul af træ, hvis det først er kommet i ubalance.  

Hertil kommer, at der også skal være en vandmængde så mølleværket kan være i drift, i et 

tidsrum der svarer til mindst 2 timer/ daglig året rundt, hvilket tilsvarer det der anbefales af 

den hollandske mølleforening.  

Der ses eksempler på vandhjul, som i løbet af en få årrække uden tilstrækkelig vandføring 

bliver skæve og kommer i ubalance. Et eksempel er de to vandhjul ved Nørholm Mølle, 

som i løvet af bare 10 år er helt ubrugeligt og skal udskiftes. Den normale forventede 
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levetid for vandhjul er 40 – 50 år, og den manglende vandføring til vandmøllen medfører 

altså en stor merudgift til udskiftning af vandhjul. Således er både det offentliges, fondenes 

og ejernes penge spildt.  

Angående vand til mølleværkers funktion, kan det bemærkes at elværker også skal holdes 

i kontinuerlig drift, for at bevare teknikken og reducere risiko for kortslutninger, for 

eksempel grundet fugt i anlæggene.  

Vandmængder til drift af vandmøllen 

Eksempel fra et strømhjul i en større jysk å, som kræver 1 m3 vand / s og det giver et 

teoretisk vandforbrug til drift på 3.600 m3 pr. times drift.  

Hvis man i sine beregninger skal anvende den hollandske anbefaling med mindst to 

daglige driftstimer kræves således 7.200 m3 vand / dag.  

 

Strømhjulet står i vand, og der regnes ikke med ekstra vand til at holde hjulet vådt. 

 

For overfaldshjul er mindre vandmængder tilstrækkelige. Den danske vandløbsingeniør og 

mølleekspert, ansat ved Nationalmuseet Anders Jespersen lavede i 1950-erne en række 

testkørsler med vandhjul, hvor han blandt andet nåede frem til at et overfaldshjul kunne 

holdes i drift med 120 l vand / s. Den optimale periferihastighed for et overfaldshjul med en 

diameter under 3,5 meter er 1,3 – 1,5 m/s. Ved denne hastighed får mølleværket den 

optimale driftshastighed, og derfor er det ikke hensigtsmæssigt at bruge væsentligt mere 

eller mindre vand.  

Hvis der igen regnes efter den anbefalede daglige driftstider på 2 timer/ dag giver det et 

vandforbrug på 7,2 m3/ minut = 432 m3/ time – svarende til 864 m3/ dag. 

 

Vætning af hjul: 

For at vandhjul af træ ikke skal udtørre og dermed blive ødelagt, skal de kontinuerligt 

holdes fugtige ved at de overrisles af vand.  

Den anslåede vandmængde til vætning, har været diskuteret en del. Den foreløbige 

konklusion er, at det vil være realistisk at regne med en vandmængde afpasset efter 

bredden på vandhjulet. Dansk Møllerforenings kvalificerede estimat er, at regne med 10 l/s 

pr. 80 cm vandhjulsbredde.  

 

Dette giver et vandforbrug svarende til 600 l/min og 36 m3/ time 864 m3/ døgn. 

Erfaringen fra flere møller viser at hjulene helst ikke må stå stille og bevares bedst ved at 

være i kontinuert rotation. Der bruges vand til dette, og hvis det skal kunne lade sig gøre 

forudsætter det at der er tilstrækkelig vandføring i vandløbet – især i sommerhalvåret. 

Undtagelsen fra ”vand på hjulene” er i perioder med stærk frost, hvor det er vigtigt at 

undgå skadelig overisning af vandhjulet. 

http://www.danskmoellerforening.dk/
mailto:danskmoller@gmail.com


 

10 
Dansk Møllerforening, CVR: 32697569, www.danskmoellerforening.dk, danskmoller@gmail.com 

 

Det samlede minimale vandforbrug i eksemplet er således omkring 300.000 m3/år til drift 

af vandmølle, samt 300.000 m3/ år til at holde hjulet opfugtet. I alt er det mindst 600.000 

m3/årligt.  

 

Det vandforbrug til et overfaldshjul vi i Dansk Møllerforening, typisk har regnet med, har 

været 200 l/s til drift, svarende til 720 m3/ time. Det giver et mindstekrav på vand på 1.440 

m3/dag, godt 525.000 m3/år til drift. Samlet et mindstekrav på vand på ca. 840.000 m3/år. 

Et overfaldshjul kan fungere ved en mindre vandmængde end den vandmængde, der 

betragtes som værende optimal. En mindre vandmængde betyder, at periferihastigheden 

på vandhjulet bliver lavere, og dermed vil det ikke være muligt at opnå de rigtige 

omdrejningshastigheder for mølleværkets drift. 

 

Miljøministeren har i et svar til Folketingets ( KUU 2020-21, Alm. Del – endeligt svar på 

spørgsmål 16), henvist til vejledning fra Dansk Møllerforening når det gælder beregning af 

vand til vandmølledrift. 

 

8. Moderne faunapassageløsninger bør indgå i det danske virkemiddelkatalog 

 

Det danske virkemiddelkatalog for vandplanarbejdet er fra 2010. Det er altså et 12 år 

gammelt arbejde, og derfor er ny teknologi og udviklinger ikke del af det danske 

vandplanarbejde.  

”Virkemiddelkatalog. Til brug for vandplanindsatsprogrammer for: 

Overfladevand, Grundvand, Sø- og vandløbsrestaurering, Spildevand, 

Regnvand, Dambrug 

På side 25 er angivet følgende kilder for afsnit om fjernelse af fysiske 

spærringer: 

Kilder: 

Per Søby Jensen og Paul Landsfeldt 2004: Tekniske løsninger for 

faunapassager, vandindtag og afgitringer ved dambrug. 

Faunapassagerudvalget, delrapport 4. 

Fyns Amt 2004. Økonomisk analyse af indsatsprogram for Odense Fjord-

oplandet. Virkemiddelbeskrivelser.” 

I afsnittet om fjernelse af fysiske spærringer henvises til kilder fra 2004, altså et videns- 

grundlag som er godt 20 år gammelt. 
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Det betyder, at de faunapassageløsninger der anvises, er meget konventionelle og 

traditionelle. 

Dansk Møllerforening finder, at der bør inddrages nye moderne faunapassageløsninger, 

som for eksempel den intelligente fiskepassage fra Vislift, som er udviklet i de senere år. 

Vislift er en moderne intelligent faunapassageløsning, der giver mulighed for effektiv 

fiskevandring. Med denne løsning kan enhver fiskeart, store såvel som små, migrere efter 

egne ønsker. Den patenterede reguleringsmekanisme inde i Vislift gør dette muligt, og 

oveni kommer 24/7 monitering af fiskevandringsdata, ligesom der også er mulighed for 

løbende registrering af vandkvalitetsdata.  

En Vislift faunapassage kan installeres på under 48 timer, og kræver meget mindre 

anlægsarbejder på de enkelte lokaliteter end de konventionelle fiskepassager gør. 

Især ved vandmøller vil installering af den intelligente fiskepassage være en fordel, idet 

vandmængde i faunapassagen er reduceret, men optimeres i forhold til passerende fisk. 

Herudover er det naturligvis også en fordel af anlægsarbejder på arkæologiske lokaliteters 

bliver begrænset mest muligt.  

En yderligere mulighed ved en Vislift er, at det er muligt at gøre selve faunapassagen til en 

attraktion, hvor de besøgende kan følge fiskenes passage på infoskærme. 

Der kan læses mere om Vislift på https://www.vislift.nl/ 

 

Dansk Møllerforening håber at dette høringssvar vil blive læst og at vores betragtninger vil 

blive inddraget i det videre vandplanarbejde. Eventuelle spørgsmål til dette høringssvar, er 

meget velkomne. 

 

Susanne Jervelund, formand  Ellen Warring 

Dansk Møllerforening   Dansk Møllerforening 
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