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Kolofon: 

Brønderslev Kommune og Limfjordssekretariatet 

2022 

Udført af Brønderslev Kommune i samarbejde med Limfjordsrådets sekretariat i forbin-

delse med gennemførelse af indsats i Vandområdeplan Jylland-Fyn (2015-2021) i hoved-

vandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak.  

Rapporten beskriver en detailprojektering for indsats for vandområde o7767 i Vandplan-

områdeplan 2015-2021.  

Indeholder data fra Geodatastyrelsen. 

Forsidefoto: Dronninglund Møllebæk er et tilløb til Gerå Å, hvor virkemidlerne ”udskift-

ning af bundmateriale”, ”udlæg af groft materiale” og ”etablering af sandfang” skal sikre 

at miljømålet ”God økologisk tilstand” opfyldes.   

Foto; En karakteristisk strækning fra den nedre strækning af vandområdet. 
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1  VANDPLANINDSATS OG PLANFORHOLD 

 Vandplanindsats 

Vandområde o7767, Dronninglund Møllebæk, er en del af Gerå Å vandsystem, som løber 

til Kattegat. Vandområdet er omfattet af Vandområdeplan Jylland-Fyn (2015-2021). I 

forbindelse med forundersøgelsen er der søgt om ændring af virkemidler, og i stedet for 

de oprindelige virkemidler (udskiftning af bundmateriale, etablering af træer, etablering 

af sandfang samt etablering af faunapassage ved en tidligere forundersøgt spærring AAL-

131) omhandler forundersøgelsen de følgende gældende virkemidler: 

• Etablering af sandfang 

• Udskiftning af bundmateriale 

• Udlæg af groft materiale 

Foruden restaureringsindsatserne er spærring AAL-131 (opstemning ved Øster Møllesø) 

blevet fritaget for indsats og indsats AAl-7032 (spærring af ukendt type i forbindelse med 

rørunderføring ved Slotsgade) er undtaget for indsats i VP2. Løsning af de 2 spærringer 

indgår derfor ikke i nærværende forundersøgelse.  

Der er ikke yderligere spærringer i vandområdet. 
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 Oversigtskort - placering af indsats 

 

Indsatsen er placeret ved Dronninglund i Brønderslev Kommune. 

 
Oversigtskort der viser vandområde o7767, opdelt i delstrækninger. Vandområdet starter 

ved Dronninglund og løber i sydlig retning indtil udløbet i Gerå. 

 

 Planforhold 

 

Der er foretaget en gennemgang af samtlige planforhold, der kan tænkes berørt ved gen-

nemførelse af indsatsen. I dette afsnit er kun de væsentligste planforhold, som vurderes 

at have betydning for projektet, beskrevet. Det fulde plangrundlag kan ses i Bilag 3. 
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Vandområdeplan 

Vandområdet er målsat ”God økologisk tilstand” og tilstandsparametrene i vandområ-

derne er angivet som følgende:   

• Invertebrater – god tilstand 

• Vandplanter – ukendt tilstand 

• Fisk – dårlig tilstand 

I basisanalysen for Vandplan 3 (2021-2027) er der tilstanden uændret for fisk og vand-

planter, men ændret fra god til moderat tilstand for invertebrater.   

Det følger af Vandområdeplanens målsætning om ”God økologisk tilstand”, at der skal 

være en vis fysisk variation i vandløbet. Indsatsen bør især fokusere på forbedringer af 

tilstanden for fisk og invertebrater, da det er disse, der er begrænsende for opfyldelse af 

miljømålet i vandområdet. 

Det er desuden en forudsætning for at kunne opnå ”God økologisk tilstand”, at der sikres 

kontinuitet (passage) i vandløbet, således at faunaen kan vandre frit. Ved besigtigelse af 

vandområdet er det imidlertid konstateret at vandføringen på den korte strækning op-

strøms Øster Møllesø har en meget begrænset vandføring, hvorfor det vurderes at der 

aldrig kommer fisk på denne strækning selvom der blev etableret en faunapassage. Det 

vurderes samtidig, at der kan nås en samlet målopfyldelse på alle kvalitetselementerne 

ved brug af de strækningsbaserede virkemidler alene. I VP2 er der således ikke krav om 

fjernelse af de 2 registrerede spærringer.  

 

AAL-7032, opstrøms spærring ved rørunderføringen ved Slotsgade. 
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Regulativ 

De øverste 1.913 m af vandområde o7767 er kategoriseret som privat vandløb, mens de 

nederste 4.968 m af vandområdet er offentligt vandløb med tilhørende regulativ, der be-

skriver vandløbet dimensioner og vedligeholdelsespraksis. Regulativet, som omfatter den 

nedre del, er følgende: Regulativ for kommunevandløb K13 – Rørholt Møllebæk dec. 1997 

 

Skellet mellem privat og offentligt vandløb i vandområdet, ligger ved den røde pil på strækning 2. 

Strækningen nedstrøms er offentlig, mens strækningen opstrøms er privat. 

I nedenstående tabel er vandløbene og deres længder anført sammen med stationeringen, 

så den stemmer overens med stationeringen i det gældende regulativ.  

Vandløbs strækning Station start (m) Station slut (m) Længde (m) 

o7767 (privat strækning) -1.913 0 1.913 

o7767 (offentlig strækning) 0 4.968 4.968 

Samlet længde   6.881 

Længde og stationering af hhv. den private og offentlige strækning af vandområdet. 

Den offentlige strækning, kaldet ”Rørholt Møllebæk” vedligeholdes af Brønderslev Kom-

mune, mens den private vandløbsstrækning vedligeholdes af bredejere.  

 

Privat vandløb 

Offentligt vandløb 

Dronninglund Møllebæk 
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Beskyttet natur 

Vandløbet i o7767 er udpeget som beskyttet vandløb på hele strækningen. I oversigtsform 

ses følgende naturtyper de vandløbsnære arealer på de 5 delstrækninger; 

Strækning 1; domineres af mose og fredskov. 

Strækning 2; domineres af eng, mose og fredskov. 

Strækning 3; domineres af eng.  

Strækning 4; sparsom udbredelse af eng, men ellers intensivt landbrug uden beskyttelse.  

Strækning 5; omgivet af en del mose, men er ellers domineret af intensivt landbrug.  

 
Natur beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3 i vandområdet. Dele af vandområdet er 

omgivet af beskyttet natur og selve vandløbet er udpeget som beskyttede vandløb i hele 

forløbet. Strækningsinddeling viser hvor de enkelte strækninger slutter. 

 

 

Natura2000, EU Fuglebeskyttelsesområde, Natur- og vildtreservat 

Der er ingen Natura2000, eller andre, beskyttede områder. 

Dronninglund Møllebæk 
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Byggelinjer 

Den øverste del af Dronninglund Møllebæk (strækning 2) er udpeget som Fredskov og ligger 

også indenfor skovbyggelinjen. Projektet skal derfor udføres så der ikke sker skade på Fredsko-

ven. 

 

En mindre del af vandområdet (strækning 2) ved Dronninglund er udpeget som Fredskov og 

omfattes tillige af skobyggelinjen.   

 

Kulturhistoriske interesser 

Der er ikke Kulturhistoriske interesser i området, men dele af området er udpeget som 

værende et værdifuldt kulturmiljø. Et kulturmiljø er et geografisk afgrænset område, der 

i sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. 

 

Tekniske anlæg 

Projekteringen omhandler gravearbejde i forbindelse med virkemidlerne ”udskiftning af 

vandløbsbund” og ”etablering af sandfang”, hvorfor der er lavet en graveforespørgsel i 

LER-databasen. Entreprenøren skal, før der graves, undersøge om der er kabler og led-

ninger, der skal tages hensyn til.  

Strækning 1, 2 og 5; ikke relevant da der ikke foretages gravearbejde. Dog findes på 

strækning 2 dræn der skal tages hensyn til ved kørsel. 

Strækning 3A og 3B; LER forespørgsel viser at der ikke findes ledninger inden for pro-

jektområdet. Undtaget er kabler i Dronninggårdsvej, som dog ikke influeres af anlægsar-

bejdet.  
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Strækning 4; LER forespørgsel viser begrænset antal ledninger inden for projektområdet. 

Der findes ledninger umiddelbart opstrøms projektområdet ved Hylholtvej, som ikke in-

flueres af arbejdet.  

I projektområdet findes krydsende elkabel 0,4 V fra Nord Energi Net A/S omkring st. 

2682 og st. 2952 (ej i drift). På strækning 4 er der også registreret mange dræn, samt 

hydranter som anlægsarbejdet skal tage hensyn til. 

 

 

Krydsende elkabel 0,4 V fra Nord Energi Net A/S på strækning 4 omkring st. 2682 og st. 

2952 (ej i drift). Med grønne cirkler ses registrerede drænudløb.  

Hylholtvej 

Elkabel st. 2682 Elkabel st. 2952 ej i drift 
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Krydsende elkabel 0,4 V fra Nord Energi Net A/S omkring st. 2682 og st. 2952 (ej i drift). 

 

Opmærksomheden henledes på at Energinet har en ledning umiddelbart nedstrøms pro-

jektområdet. Hertil er der diverse kabler i Hylholtvej som heller ikke influeres af projek-

tet. 
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Energinet har ledning umiddelbart nedstrøms projektområdet. 

 

Okker 

Delområde 2-5 er alle i okkerklasse 2 på hele strækningen, og for den nederste tredjedel 

af delområde 1 gør dette sig også gældende. I forbindelse med besigtigelsen i april er der 

ikke observeret nævneværdige okkerforekomster.   

Virkemidlerne anvendt i vandområdet vil ikke sænke vandstanden og hvorfor der ikke 

introduceres en okkerfrigivelse. Der er derfor ikke forhold, der gør, at der er behov for 

afværgeforanstaltninger ift. okker. 

Kort over okkerklasser kan ses af forundersøgelsen. 
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2 BESKRIVELSE AF VANDLØBET 

 Opland og hydrologi 

Vandområde o7767, har en længde på 6.881 m. 

Oplandsarealet er ca. 16,31 km2. 

De øverste 1.913 m af vandområde o7767 er kategoriseret som privat vandløb, mens de 

nederste 4.968 m er offentligt vandløb. 

Beregnet vandføring ud fra oplandets størrelse og typisk afstrømning ses herunder. Tal-

lene for afstrømning er fra ” Afstrømningsmålinger i Nordjyllands Amt 2005, september 

2006”. Dataserien er fra målestationen ”Gerå, Melholt Kirke” med DDH nr. 08.02. Tal-

lene er baseret på afstrømningsmålinger over en længere årrække.  

 

Typevandføring Afstrømning (l/s/km2) Vandområde start Vandområde udløb 

Topografisk opland (km2) 1 4,03 16,31 

Medianminimum 1,7 6,85 27,72 

Medianmiddel 10,4 41,91 169,62 

Medianmaksimum 47 189,41 766,57 

Karakteristiske vandføringer beregnet i projektområdet, i Dronninglund Møllebæk, ved 

vandområdet start og inden udløbet i Gerå. 

 

 Historiske forhold  

De historiske forløb af Dronninglund Møllebæk er nærmere beskrevet i forundersøgelsen, hvor-

for der henvises hertil.    

 

 Nuværende tilstand og fysiske forhold 

Overordnet vurdering af vandområdet 

Der henvises til beskrivelse i forundersøgelse. 
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Opmåling  

 

 

 

 

Opmåling af vandløbsbunden på relevante strækninger af vandområde foretaget af Lim-

fjordsrådet sep. 2022 (sort) og bund (rød) defineret af vandløbsregulativet. Vandløbs-

bunden ligger gennemgående under bunden bestemt ud fra regulativet. Strækning 1 og 2 

er privat vandløb uden opmåling. 

 

En vurdering af faldforholdene i vandområdet ses af nedenstående; 

Strækning  

1 Faldet påvirkes på store dele af strækningen af søopstuvning og 

både vandføring og fald er lavt 

2 Faldet kendes ikke i det private vandløb men vurderes ud fra be-

sigtigelsen stort, dvs. 5-10 promille. På øverste del er vandførin-

gen lav, men tiltagende vandmængde på strækningen gør at re-

staurering giver mening.   

3 (3A+3B) Faldet er ud fra opmåling bestemt til ca. 1,3 ‰ for hele stræknin-

gen. Faldet er størst øverst på strækningen og falder derefter. 

4 Faldet er ud fra opmåling bestemt til ca. 1,0 ‰. 

5 Faldet er ud fra regulativet skønnet til ca. 1,1 ‰. 

Vurdering af faldforholdene er vigtige for at dosere indsats.  

Dronninglund Møllebæk 

Strækning 3 

Strækning 4 
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Sandvandring 

Vandområdet er præget af unaturlig høj sandvandring. Årsagerne er ikke undersøgt, men 

skyldes formentlig den intensive dyrkning med dertilhørende dræning af de nærliggende 

arealer. Der er desuden gravet flere åbne dræningsgrøfter, der bidrager til sandtilførslen. 

Der er, især på strækning 3, 4 og 5, erosion af brinkerne, som også bidrager til sandtil-

førslen i vandområdet. Det faktum, at vandløbet ligger dybt i terræn gør også, at vandløbet 

ikke har mulighed for at smide sand på de vandløbsnære arealer. 

 

Tilførsel af sand fra grøfter, dræn og erosion. 

Vedligeholdelsen har sandsynligvis også indflydelse på sandtransporten. Vedligeholdel-

sespraksis gør, at grødemængden ofte er begrænset. I vinterperioden, hvor de store af-

strømninger ses, er der kun lidt grøde, der kan holde på sandet, som dermed bliver mobilt.  

 

Miljøtilstand for fisk og smådyr 

Miljøtilstanden er beskrevet nærmere i den gennemførte forundersøgelse. 
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3 REDEGØRELSE FOR ANLÆGSTEKNISKE MULIGHEDER 

 Beskrivelse af virkemidler og indsats 

Indsatsen i vandområdet består af følgende virkemidler: 

• Mindre strækningsbaserede restaureringer: 

o Udskiftning af bundmateriale 

o Udlægning af groft materiale 

• Punktbaserede restaurering: 

o Sandfang 

 

Udskiftning af bundmateriale 

Virkemidlet udskiftning af bundmateriale indebærer, at den eksisterende bund af sand/ler 

udskiftes med en bund grus og/eller sten eller der udlægges dødt véd. Vandløbsbunden 

etableres således ikke over den nuværende eller regulativmæssigt fastsatte bundkote, og 

afvandingsforholdene bestemt af regulativet forringes dermed.  

Ud fra faldforholdene anbefales, at bunden udskiftes på strækninger á 5-10 m, hvorefter 

det undlades at udskifte bunden på min. 10 m før bunden igen udskiftes. Denne frem-

gangsmåde bevirker, at vandløbet antager en høl-stryg struktur som giver stor fysisk va-

riation til gavn for flora og fauna. I forbindelse med at bundmateriale udskiftes, vil det 

også være relevant at udlægge skjulesten til at forbedre levestederne for fisk og smådyr.  

For at undgå at den nye vandløbsbund sander til, vil der derfor i nogle tilfælde også laves 

mindre indsnævringer ved udlæg af sten mhp. at skabe en vandhastighed, der kan ren-

holde den nye vandløbsbund. Dette gøres inden for de regulativmæssige rammer, såfremt 

der er tale om strækninger i offentlige vandløb.  

Ved realiseringen skal den nye grusbund som udgangspunkt etableres i samme kote som 

den nuværende vandløbsbund. Dog etableres udlægningerne lidt højere i de øvre ender af 

gydebankerne, så der etableres en hældning på ca. 5 ‰.  Udskiftningen af bunden pro-

jekteres derfor ikke nødvendigvis som 1:1, hvor der nødvendigvis graves 25 cm af, før 

der lægges 25 cm på.  

Strækningerne med udskiftning af vandløbsbund placeres under hensyntagen til drænud-

løb, så disse ikke påvirkes.  

Udlægning af groft materiale 

Virkemidlet indebærer, at groft materiale (grus, gydegrus, sten og dødt ved) udlægges på 

vandløbsbunden, hvilket skaber bedre forhold for fisk, smådyr og vandløbsplanter. 
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Formelt skal følgende kriterier, jf. § 6, stk. 4 i Kriteriebekendtgørelsen, være opfyldt, ved 

udlægning af groft materiale: ”Materialet skal bestå af naturligt bundsubstrat som grus, 

gydegrus, sten og dødt ved” 

Etablering af sandfang 

Sandfang vil ikke skabe målopfyldelse alene, men i kombination med de andre virkemid-

ler, der benyttes i vandområdet, vurderes det at bidrage positivt på bevarelse af de gode 

fysiske forhold der skabes ved restaureringen og dermed også på kvalitetselementerne 

fisk, vandløbsinvertebrater og vandplanter. Sandfang dimensioneres efter den maksimale 

vandføring. 

 

 Løsningsforslag til indsats 

 

Løsningsforslaget er fastlagt på baggrund af besigtigelse, gennemgang af planforhold, 

egnethed af virkemidler og hensyntagen til input fra lodsejere. 

I nedenstående ses en summarisk vurdering af indsatsen der kan gennemføres på de 5 

strækninger med anvendelse af de udpegede virkemidler. 

Strækning Sandfang Udlægning af 

groft materiale 

Udskiftning af 

bundmateriale 

1 Nej Nej Nej 

2 Nej Ja (grus og sten) Ja 

3 Nej Ja (sten) Ja 

4 Ja Ja (sten) Ja 

5 Nej Nej Nej 

Egnethed af for gennemførelse af indsats i vandområdet fordelt på virkemidler. 

 

Udskiftning af bundmateriale 

Virkemidlet vurderes ud fra faldforhold og bundsubstrat egnet på strækning 3,4,5. Ud fra 

beskyttelsesinteresser i forhold til naturbeskyttelseslovens §3 og lodsejer tilkendegivelser 

indsnævres anvendelse af virkemidlet til strækning 3 og 4.   

Udlægning af groft materiale 

Virkemidlet vurderes ud fra faldforhold, bundsubstrat og lodsejertilkendegivelser, at 

kunne anvendes ved udlæg af grus/sten på strækning 2, samt udlæg af sten på strækning 

3 og 4.   
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Etablering af sandfang 

Ud fra beskyttelsesinteresser i forhold til naturbeskyttelseslovens §3, adgangsforhold og 

lodsejer tilkendegivelser kan sandfanget placeres på strækning 4. Placeringen vil foregå 

umiddelbart opstrøms strækning hvor vandløbsbunden udskiftes, således at den nyrestau-

rerede strækning får reduceret tilsanding.  

Placeringen er udvalgt så den tager hensyn til eksisterende drænudløb og stensikringer. 

Sandfanget dimensioneres ud fra opmålinger af koter på vandløbsbunden som Limfjords-

sekretariatet har foretaget, da opmålinger af bunden ligger under regulativet.  

Vanddybden på strækningen hvor sandfanget skal ligge er målt til 0,26 meter og den re-

gulativmæssige bundbredde 1,40 meter, mens den aktuelle vandløbsbredde på stræknin-

gen er ca. 1,70 meter. Dybde terræn til vandspejl er bestemt efter Scalgo til ca. 1,3 m. 

Sandfanget kan etableres i en længde på 20 meter langt og med en bredde på ca. 3 gange 

vandløbsbredden på 1,40m efter regulativet og 0,75 meter under vandløbets opmålte 

bundkote.  

Dimensioneringen tager højde for maksimal gennemstrømning og ses under detailprojek-

teringen. 

Brønderslev Kommune drifter sandfanget og eksisterende grusvej vestsiden benyttes som 

adgangsvej. Hertil tillægges et areal til håndtering af opgravet materiale, kørsel og andre 

nødvendige forhold af hensyn til driften.  

 

 Detailprojektering 

 

a) Forberedende arbejde 

Herunder er følgende arbejde 

Førregistrering, lodsejeraftaler og fotodokumentation:  

Entreprenøren skal afsætte tid til at fotodokumentere arbejdsområdets tilstand og koordi-

nere tidspunkt for gennemførsel med lodsejere. 

Etablering af arbejdsareal (herunder rydning og køreplader): 

• Rydning; Der skal ikke foretages rydning før anlægsarbejdet. Rydning i minimalt 

omfang kan dog være nødvendigt på strækning 2. Da der er tale om fredskov er 

det vigtigt at enhver mindre rydning aftales med kommune og lodsejer.  

• Kørsel; Strækningerne der restaureres forventes ud fra besigtigelse overvejende 

kørefaste. Især på strækning 2 og 3 kan dog forventes våde områder. Entreprenø-

ren skal selv vurdere begge dele i forbindelse med besigtigelse af området. Af 
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hensyn til kørsel med tunge maskiner i projektområdet anbefales det, at anlægs-

arbejdet udføres i en periode, hvor arealerne er tørre eller i en periode med frost. 

Kørsel skal finde sted via de anviste adgangsveje. 

• Oplag; Oplag af materialer, som grus, sten o.l. skal entreprenøren aftale med lods-

ejer.  

• Hegn; Entreprenøren skal efter aftale med lodsejer nedtage og genopsætte hegn i 

det omfang det er nødvendigt for at sikre adgang til projektområdet. 

Adgangsvej  

Entreprenørener skal afsætte tid til at koordinere adgangsveje med lodsejere og kommu-

nen med henblik på at gøre mindst skade på beskyttet natur, afgrøder m.v. Adgangsveje 

ses i afsnittet om anlægsarbejde. 

Graveforespørgsel 

Tekniske anlæg i projektområdet skal respekteres og må ikke beskadiges i forbindelse 

med projektet. Der skal altid foretages en graveforespørgsel i LER.DK inden igangsæt-

ning af gravearbejde. Såfremt entreprenøren under gravearbejdet støder på tekniske an-

læg, fx ledninger, kabler, rør, dræn eller andet og anlægsarbejdet eventuelt beskadiger 

tekniske anlæg rettes straks henvendelse til tilsynskommunen og lodsejeren herom. Der 

henvises endvidere til resultatet af den foretagne graveforespørgsel i  

 

b) Anlægsarbejde 

Anlægsarbejdet består overordnet af følgende; 

• Jordarbejde, bortkørsel og udspredning af opgravet vandløbsbund 

• Udlægning af sten og gydegrus. 

• Etablering af 1 stk. sandfang 

 

Oversigt over arbejdet ses af nedenstående; 
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Oversigt over arbejde i vandområdet med strækningsinddeling af vandområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udlæg gydegrus og sten 

Udskiftning af bund med gyde-

grus og udlæg sten 

Udskiftning af bund med gyde-

grus og udlæg sten 

Udskiftning af bund med gydegrus, 

og udlæg sten, etabl. af sandfang 
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Af nedenstående skema ses materiale mængder fordelt på de enkelte strækninger.  

Stræk

ning  

Sand-

fang 

afgra-

vet 

jord 

(m3) 

Udskiftning af 

bund med 

grus*  

 

Udlæg 

grus* 

Udlæg 

sten  

Specifikation 

2  
 

 
45 m3 

300 stk. 

(6,4 t) 

Grus udlægges på 45 m, fordelt som 15 

banker á ca. 3 m. Sten 30 cm udlægges 

med 1 stk. pr. lb. m på 300 m strækning.  

3A 

 
 

57,0 m3 (jord) 

85,5 m3 (Grus)* 
 

546 stk. 

(11,6 t) 

Bund udskiftes og grus udlægges på 150 

m, fordelt som 15 banker á ca. 10 m. Sten 

30 cm udlægges med 1 stk. pr. lb. m på 

546 m strækning.  

3B 

 
 

9,7 m3 (jord) 

14,5 m3 (Grus)* 

 

  

 
536 stk. 

(11,4 t) 

Bund udskiftes og grus udlægges på 20 

m, fordelt som 4 banker á 5 m. Sten 30 

cm udlægges med 1,5 stk. pr. lb. m på i 

alt 357 m fordelt på to delstrækninger. 

4 

 
73m3 

28,8 m3 (jord) 

43,2 m3 (Grus)* 

 

 

 

 
714 stk. 

(15,2 t) 

Bund udskiftes og grus udlægges på 75 

m, fordelt som 15 banker á 5 m. Sten 30 

cm udlægges med 1 stk. pr. lb. m på 714 

m strækning. Et stk. sandfang 

Total 73m3 

 

 

96 m3 (jord) 

189 m3 (Grus)* 

 

 

 

45 m3 2.096 

Udlæg grus; 45 m vandløb  

Udlæg sten; 2.096 stk. (45 t) på 1917 m 

vandløb 

Udskiftning af bund og udlæg grus; 

245 m vandløb 

Etablering 1 stk. sandfang 

Strækningsoversigt over jordarbejde, udlægning af grus og sten, og etablering af sand-

fang m.v. *inkl. sikkerhedsfaktor 1,5 for grus. 

 

Af nedenstående fremgår kravspecifikationer for materialer anvendt i forbindelse med 

udskiftning af vandløbsbund og udlæg af groft materiale. Hvor der etableres grusbund 

forudsættes udlagt et 25 cm tykt gruslag i den faktiske vandløbsbredde opmålt via Scalgo.  

Materiale Specifikation Mængde (inkl. sikker-

hedsfaktor 1,5) 

Grus 85 % nødder (16-32 mm) 

15 % singels (32-64 mm) 

189 m3 

Sten - skjul til fisk/små-

dyr 

25 - 35 cm 2.096 stk. eller ca. 56 m3 

Oversigt over materialer til brug for projektet. Ved mængden af grus regnes der med en 

sikkerhedsfaktor, da der erfaringsmæssigt bruges mere end beregnet. Grus skal være 



           
 

 

Side | 22 

 

 

blandet homogent og skal afspejle det naturlige flintindhold i området. Flint må ikke 

være skarpkantet. 

 

Alle steder, hvor der etableres grusbund, udlægges der også spredte sten. Derudover læg-

ges også sten på strækninger hvor der ikke udlægges grus. Sten udlægges dels som skju-

lesten og dels for at skabe varierede strømforhold. Stenene lægges rodet og med en sten 

pr. lb m vandløbsbred.   

Der arbejdes i nedstrøms retning for at undgå tilsanding af restaurerede områder. 

 

Strækning 2 

Arbejdsbeskrivelse 

Der udlægges gydegrus og sten på en 300 meter lang strækning.  

Gydegrus udlægges i 15 banker á ca. 3 m, dvs. i alt udlægges 45 m. Der udlægges et 

gruslag på 0,25 m. Bankerne fordeles på strækningen med god afstand mellem bankerne 

så der opnås en høl-stryg struktur og så bankerne ikke stuver hinanden.   

Sten af 25 cm udlægges spredt og lidt rodet med 1 stk. pr. lb. m på den 300 meter lange 

strækning. 

 

Adgangsvej og udspredning 

Adgang opnås fra østsiden via Lindenovsvej 40, 9330 Dronninglund ved sti. Det er vigtigt 

at skoven lades urørt og der foretages så lidt oprydning og fældningsarbejde som overho-

vedet muligt. 

Der er ikke behov for udspredning af opgravet materiale.  
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Adgangsvej til strækning 2. Pile viser strækning der skal restaureres inden for og strøm-

retningen. 

 

Strækning 3A 

Vandløbsbunden opgraves og udskiftes med gydegrus, som udlægges fordelt på 15 ban-

ker á ca. 10 m inden for st. 360-856 (546 m). Der udlægges et gruslag på 0,25 m. Bankerne 

fordeles på strækningen med god afstand mellem bankerne så der opnås en høl-stryg 

struktur og så bankerne ikke stuver hinanden. Faldet på bankerne efterstræbes at ligge på 

ca. 5 ‰. 

Sten af 25 cm udlægges spredt og lidt rodet med 1 stk. pr. lb. m på den 546 meter lange 

strækning inden for st. 320-866 (546 m). 

Adgangsvej og udspredning 

Adgang opnås hvor Dronninglund Møllebæk krydser Dronningsgårdsvej. Der kan køres 

efter Dronninggårdsvej 2, 9330 Dronninglund. 

Lindenovsvej 40 
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Opgravet materiale spredes vandløbsnært uden for 2 meter bræmmen på nordsiden i et 5 

meter bredt bælte.  

 

Adgangsvej og udspredningsareal til strækning 3A. Pile viser strækning der skal restau-

reres inden for. Opgravet materiale planeres vandløbsnært omkring køresporet og uden 

for 2 meter bræmmen. 

 

Strækning 3B 

Arbejdsbeskrivelse 

Vandløbsbunden opgraves og udskiftes med gydegrus, som udlægges fordelt på 4 banker 

á ca. 5 m, inden for st. 1865-1990 (114 m). Der udlægges et gruslag på 0,25 m. Bankerne 

fordeles på strækningen med god afstand mellem bankerne så der opnås en høl-stryg 

struktur og så bankerne ikke stuver hinanden. Faldet på bankerne efterstræbes at ligge på 

ca. 5 ‰. 

Sten af 25 cm udlægges spredt og lidt rodet med 1,5 stk. pr. lb. m på en 357 meter lange 

strækning, inden for to delstrækninger fra st. 1380-1612 og 1865-1990. 

 

Adgangsvej og udspredning 
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Adgang; Ulstedvej 18, 9330 Dronninglund. Vigtigt at køre som anført, da der er mere 

vådt uden for den anviste adgangsvej. 

Opgravet materiale spredes vandløbsnært uden for 2 meter bræmme. 

 

Adgangsvej og udspredningsareal til strækning 3B. Pile viser strækning der skal restau-

reres inden for og hvilken restaurering der er tale om. Opgravet materiale planeres vand-

løbsnært omkring køresporet og uden for 2 meter bræmmen. 

 

Strækning 4 

Arbejdsbeskrivelse 

Vandløbsbunden opgraves og udskiftes med gydegrus, som udlægges fordelt på 15 ban-

ker á ca. 5 m inden for st. 2678-3384 (706m). Der udlægges et gruslag på 0,25 m. Ban-

kerne fordeles på strækningen med god afstand mellem bankerne så der opnås en høl-

stryg struktur og så bankerne ikke stuver hinanden. Faldet på bankerne efterstræbes at 

ligge på ca. 5 ‰. 

Ulstedvej 18 

Udlæg af sten 

Udlæg af sten 

Etablering af 4 gydebanker 
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Sten af 25 cm udlægges spredt og lidt rodet med 1 stk. pr. lb. m på den 714 meter lange 

strækning fra st. 2670-3384 (714m).  

Der etableres et stk. sandfang med dimensioner angivet i nedenstående.  

 

Placering af sandfang på delstrækning 4, ved Hylholtvej. Pile viser strækning der skal 

restaureres inden for. 

 

 

Principskitse af tværsnit af sandfang 

 

Sandfanget dimensioneres som følger; 
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Dimensionering sandfang Parameter 

Startkote udgravet sandfang mDVR90 st. 2650 4,39 

Slutkote udgravet sandfang mDVR90 st. 2670 4,37 

Vandløbsbredde regulativ (m) 1,4 

Vandløbsbredde faktisk (m) 1,7 

Vandløbs dybde ved opmåling sep. 2022 (m) 0,26 

Terræn til vandoverflade m 1,3 

Dybde under bund 0,75 

Længde sandfang (m) 20 

Bundbredde BB (m) 1 

Overbredde OB (m) 5,6 

Anlæg på sider 1:1 

Sandfangets dybde til vandspejl, oprenset tilstand (m) 1,01 

Sandfangets dybde (D), til terræn fra bund i oprenset tilstand (m) 2,31 

Grundoplysninger og dimensionering af sandfang på strækning 4, umiddelbart nedstrøms 

Hylholt Bro. 

 

Sandfanget vil efter etablering have en rumfang og tværsnitsareal på hhv. 41 m3 og 2,03 

m2 i oprenset tilstand, beregnet ved opmålt vandspejl. Der skal opgraves 73 m3 ved etab-

leringen. 

Opmærksomheden henledes på at der er mange rørudløb og stensikringer der skal tages 

hensyn til ved udgravningen af sandfang.  

 

Adgangsvej og udspredning 

Adgang opnås via; Hylholtvej ved Hylholtbro. 

Opgravet materiale fra bundudskiftning spredes vandløbsnært i et arbejdsbælte på 4 m 

uden for 2 meter bræmmen. Opgravet materiale fra etablering af sandfang udspredes på 

et 1.460 m2 stort areal anvist på kort i et lag tykkelse på 5 cm. 
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Adgangsvej og udspredningsareal til strækning 4. Pile angiver projektområde start og 

afslutning. Opgravet materiale fra bundudskiftningen spredes i et 5 meter bredt arbejds-

bælte (stiplet linje) på vestsiden. Mellem de to grønne pile (§3 beskyttet natur) placeres 

opgravet materiale dog på østsiden. Opgravet materiale fra etablering af sandfang er 

skitseret overordnet og ses i detaljer af nedenstående kort. 

 

Hylholt bro 

Rørholt 

Hylholtvej 

Hylholtvej 

Adgangsvej 

Sandfang 

Udspredning 

Udspredning 

Sandfang (st. 2650-2770) 

St. 3384 

St. 2670 

Udlæg af sten 

Etablering af 15 gydebanker 
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Opgravet materiale fra etablering af sandfang udspredes på de angivne arealer. 

c) Afsluttende arbejde 

Herunder er reetablering af arbejdsarealer, kørselsveje, græssåning m.v. Entreprenøren 

skal desuden aflevere en slutrapport inkl. opmåling, som dokumenterer at arbejdet er ud-

ført som foreskrevet. 
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4 BERØRTE LODSEJERE OG DERES HOLDNING 

Projektet strækker sig over flere kilometer og berører derfor flere lodsejere, som er hørt i 

forhold til muligheden for at gennemføre vandløbsrestaureringen.  

På baggrund af lodsejerholdningerne og deres input til restaureringen er projektet tilpas-

set, og det vurderes således muligt at realisere projektet som beskrevet ovenfor.  

Alle holdninger indhentet i forundersøgelsen bruges i den videre detailprojektering. Op-

lysningerne gemmes af hensyn til GDPR, som internt notat i kommunen.  

 

Kort over matrikler begrænset til projektområdets strækning 2,3 og 4, hvor der 

gennemføres restaurering.  
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5 KONSEKVENSVURDERING 

Nedenstående konsekvensvurderinger er lavet på baggrund af skitseprojektet. I det om-

fang der sker ændringer i detailprojektet, kan der være behov for lave nye konsekvens-

vurderinger.  

 Biologi 

Restaurering som beskrevet i denne rapport er en forudsætning for at sikre Vandområde-

planens krav om ”God økologisk tilstand” i det pågældende vandområde. Det er vurderet 

at der kan opnås målopfyldelse i vandområdet uden at skabe passage ved spærringen 

AAL-131, Dronninglund Møllesø, da vandløbet opstrøms har en meget ringe vandføring 

som gør, at der ikke kan forventet en fiskebestand. 

Årsagen til den manglende målopfyldelse på kvalitetselementet fisk, og til dels også in-

vertebrater, i vandområdet vurderes at skyldes ringe fysiske forhold. Projektet vil skabe 

gode og varierede fysiske forhold som forventes at have en positiv effekt på vandløbet 

som levested for planter og dyr tilknyttet vandløb og som gydeområde for fisk.  

Beskyttet natur 

Vandløbet er udpeget som beskyttet natur efter Naturbeskyttelseslovens § 3 og store dele 

af de vandløbsnære arealer er ligeledes udpeget som beskyttet natur; overvejende eng og 

mose.  

Brug af de anbefalede virkemidler kræver en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 

3 i forhold til vandløbet, og det vurderes, at en sådan kan gives på nærmere vilkår.  

Som følge af virkemidlerne etablering af sandfang og udskiftning af vandløbsbund frem-

kommer en del overskudjord og sand. Det vurderes, at der kan gives dispensation til op-

læg af materialer fra oprensning af vandløbet på beskyttede naturarealer, på nærmere vil-

kår.  

Kørslen med tunge maskiner under realiseringen skal foretages under hensyntagen til na-

turarealerne. F.eks. ved at udføre arbejdet i en tør periode eller en periode med frost. 

Desuden skal entreprenøren bruge køreplader eller fordele kørslen, så der ikke laves dybe 

kørespor og strukturskader.   
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Natur beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3 i vandområdet. Dele af vandområdet er 

omgivet af beskyttet natur og selve vandløbet er udpeget som beskyttede vandløb i hele 

forløbet. Strækningsinddeling viser hvor de enkelte strækninger slutter. 

 

Vandløbet i o7767 er udpeget som beskyttet vandløb på hele strækningen. Hertil er der 

beskyttet natur på flere af de 5 delstrækninger.  

Strækning 1; Domineres af beskyttet mose og fredskov og ingen projektering. 

Strækning 2; domineres af eng, mose og fredskov. Den beskyttede natur indvirkes kun af 

kørsel samt udlægning af gydegrus/sten i forbindelse med anlægsarbejdet. Området er i 

en dårlig natur tilstand, og det vurderes at engen er robust i forhold til tilstandsændringer 

i form af kørsel. Det vurderes at der kan gives § 3 dispensation, såfremt kørsel sker på 

østsiden og at der tages forhåndsregler mht at undgå dybe kørespor. Opstår der alligevel 

kørespor skal disse jævnes. Træer og dødt véd, har stor værdi for biodiversiteten og skal 

lades urørt.   
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Strækning 3A; domineres af eng. Området har generelt en ringe naturkvalitet og projektet 

indvirker området på østsiden af vandløbet med kørsel, opgravning af vandløbsbund, ud-

læg af gydegrus og sten, samt udspredning af opgravet materiale (rent sand).  

Områder markeret nedenfor med middel naturværdi skal sikres mod udbringning af op-

gravet materiale. Udspredning af jord kræver en dispensation fra §3 og det vurderes mu-

ligt at meddele den, såfremt kørsel sker på østsiden og opgravet materiale spredes og 

planeres vandløbsnært uden for 2 meter bræmmen og ikke placeres i de markerede områ-

der med højest naturkvalitet.  

 

Område i strækning 3, hvor der skal tages særlige hensyn til beskyttet natur er markeret. 

Strækning 3 B domineres af eng. Området har generelt en dårlig naturkvalitet og projektet 

indvirker området på østsiden af vandløbet med kørsel, opgravning af vandløbsbund, ud-

læg af gydegrus og sten, samt udspredning af opgravet materiale (rent sand).  

Kørsel, udspredning af jord og udlæg af grus og sten kræver en dispensation fra §3. Det 

vurderes, at de vandløbsnære dele af arealerne er robuste overfor tilstandsændringer, og 

disse dele har samtidigt en lav naturkvalitet.  

I forhold til kørsel vurderes ikke, at der skal stilles krav om køreplader eller lignende, da 

det vurderes, at kørslen kan begrænses til de vandløbsnære dele, som er er ret tørre og 
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robuste, jf. projektets adgangsveje. Hvis der imod forventning opstår dybe kørerspor eller 

lignende, vil der muligvis skulle stilles krav om udlægning af køreplader eller lignende 

kompenserende tiltag.  

Det vurderes muligt at meddele dispensation via vandløbsrestaurering på østsiden og op-

gravet materiale spredes og planeres vandløbsnært uden for 2 meter bræmmen.  

Strækning 4; sparsom udbredelse af eng, men ellers intensivt landbrug uden beskyttelse, 

bortset fra vandløbet. Opgravet materiale ved den beskyttede eng skal placeres på østsi-

den.  

Strækning 5; omgivet af en del mose, men er ellers domineret af intensivt landbrug. Ingen 

anlægsarbejde og derfor ikke relevant. 

 

Natura2000 

Der er ingen Natura2000 udpegninger i området. En naturgenopretning med de beskrevne 

virkemidler vurderes derfor ikke at have en negativ indvirkning på udpegningsgrundlaget 

i Natura2000 områder.   

Beskyttede arter 

De registrerede bilag IV arter i området består af en række forskellige flagermus. Herun-

der vandflagermus, brunflagermus, sydflagermus, troldflagermus, langøret flagermus, 

dværgflagermus, skimmelflagermus. Disse er registreret omkring Dronninglund Møllesø 

og vil ikke blive påvirket af den projekterede restaurering. 

Der er registreret odder i vandområdet. Et naturgenopretningsprojekt vil, som følge af en 

forøget fiskebestand, have en positiv effekt på odders fourageringsområde, og derved 

også på odderens levevilkår. 

Projektet vurderes ikke at beskadige eller ødelægge yngle- og rastepladser for arter opført 

i hhv. bilag 3 og 5 i Lov om Naturbeskyttelse. Bilag 3 indeholder arter, der er opført på 

habitatdirektivets bilag IV. Bilag 5 indeholder en liste over danske plantearter, der nyder 

særlig beskyttelse. 

Projektet vurderes ikke at indvirke negativt på nogen af de beskyttede arter. Grundlaget 

for vurderingen er beskrevet nærmere i rapportens bilag 1 og 2. 

Samlet vurdering  

Gennemførelse af det beskrevne naturgenopretningsprojekt i vandløbet vurderes at have 

en positiv effekt på de dyr og planter, der er tilknyttet vandløbet. Det vurderes, at vand-

løbets naturværdi samlet set styrkes ved projektet. 
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 Afvandingsforhold 

Projektet påvirker ikke afvandingsforholdene bestemt i vandløbsregulativet i væsentlig 

grad, da vandløbsbunden udskiftes, dvs. den eksisterende bund opgraves og udskiftes med 

gydegrus.  

Projektet gennemføres indenfor de regulativmæssige dimensioner i de dele af vandområ-

det, der har status af offentlige vandløb. Udskiftninger af bundmateriale og udlægning af 

groft materiale laves under hensyntagen til drænudløb, så disse ikke dækkes. 

 Kulturhistoriske interesser 

Der er ikke særlige kulturhistoriske interesser i området, hvor indsatsen gennemføres og 

det vurderes derfor ikke nødvendigt med afværgeforanstaltninger. De anvendte virkemid-

ler giver desuden ikke anledning til påvirkning af kultur- og fortidsminder. 

Såfremt der findes kulturhistoriske spor i anlægsfasen, skal der rettes henvendelse til til-

synet og Vendsyssel Historiske Museum. 

 Tekniske anlæg og installationer 

Der er foretaget forespørgsel i LER i forundersøgelsen, som er relevant hvor der graves i 

forbindelse med anvendelse af virkemidlerne udskiftning af vandløbsbund og etablering 

af sandfang.  

I forbindelse med detailprojekteringen er der lavet en LER forespørgsel, så anlægsarbej-

det kan gennemføres under hensyn til ledninger og kabler. Resultatet ses af afsnit 1.3 

planforhold.   

På strækning 2 findes dræn som der skal tages hensyn til ved kørsel.  

Der er en del rørudløb på især strækning 4, som der skal tages hensyn til ved anlægsar-

bejdet. Der er også registeret hydranter. Hertil er der et mindre stenbygværk omkring 

Hylholt Bro 

Entreprenøren skal altid foretage en forespørgsel i LER før gravearbejdet påbegyndes. I 

tilfælde af krydsende ledninger eller kabler tilpasses restaureringen, så der ikke graves i 

umiddelbar nærhed. Hvis entreprenøren alligevel rammer ledninger, skal tilsynet, led-

ningsejer og lodsejer kontaktes omgående. 

 Reduktion af sandvandring 

For at minimere tilsandingen af de restaurerede strækninger laves følgende tiltag/afvær-

geforanstaltninger: 

• Vandløbet opgraves vandløbet i anlægsfasen altid i nedstrøms retning, så tilsan-

ding af allerede restaurerede områder undgås.  

• Udlægning af sten, som udover at give skjul til fisk, skabe varierede strømforhold 

og bidrage til vandløbets evne til at holde gruset renskyllet.  
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 Andre forhold 

Størstedelen af vandområdet ligger i et okkerklasse 2 område, men besigtigelse af hele 

vandløbet tyder ikke på, at det er et udbredt problem. Eftersom afvandingsforholdene ikke 

ændres i projektet, er der ikke behov for særlige foranstaltninger for at imødegå en okker 

udledning.  

Det er væsentligt at bemærke, at der i dag er problemer med sandtransport i vandområdet. 

Projekteringen er i videst mulige omfang lavet, så sandaflejringer ikke ødelægger en varig 

effekt af restaureringen. Det er væsentligt, at vedligeholdelsesarbejdet foretages og tilret-

telægges, så det understøtter gode fysiske forhold i vandområdet. F.eks. kan det overvejes 

om vedligeholdelsesterminerne bør flyttes til tidligere, så vandløbene ikke er uden grøde 

i vinterperioden. 
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BILAG 1 

Vurdering af beskyttede arter bilag 3 i Lov om Naturbeskyttelse  

Af nedenstående er vurderet om arter beskyttet efter Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. 

marts 2019, bilag 3 (Habitatdirektivets bilag IV), er fundet i området og om projektet 

indvirker på arter. Vurderingen er fortaget efter: faglig rapport fra DMU, nr. 457, faglig 

rapport fra DMU nr. 635, 2007, Rapport fra DCE nr. 124, Arter 2012-2013, NOVANA, 

samt oplysninger om udbredelse på www.naturstyrelsen.dk. 

Dansk navn Latinsk navn Ikke re-

levant 

Relevant 

- ikke 

væsentlig 

Relevant 

– væsent-

lig 

PATTEDYR  MAMMALIA     

Bredøret flagermus 
Barbastellus barbastel-

lus 
X    

Damflagermus Myotis dasycneme X    

Bechsteins flagermus Myotis bechsteinii X    

Brandts flagermus Myotis brandtii X    

Vandflagermus Myotis daubentonii  X  

Skægflagermus Myotis mystacinus X   

Frynseflagermus Myotis nattereri X   

Brunflagermus Nyctalus noctula  X  

Langøret flagermus Plecotus auritus  X  

Sydflagermus Eptesicus serotinus  X  

Skimmelflagermus Vespertilio murinus  X  

Troldflagermus Pipistrellus nathusii  X  

Pipistrelflagermus Pipistrellus pipistrellus X   

Dværgflagermus Pipistrellus pygmaeus  X  

Hasselmus 
Muscardinus avellana-

rius 
X   

Birkemus Sicista betulina X   

Odder Lutra Lutra  X  

Marsvin Phocoena phocoena X   

KRYBDYR      

Europæisk sumpskildpadde Emys orbicularis X   

Markfirben Lacerta agilis X   

Glatsnog  Coronella austriaca X   

Æskulapsnog  Elaphe longissima X   

PADDER      

Stor vandsalamander Triturus cristatus X   

Klokkefrø Bombina bombina X   

http://www.naturstyrelsen.dk/
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Løgfrø Pelobates fuscus X   

Løvfrø Hyla arborea X    

Spidssnudet frø Rana arvalis X   

Springfrø Rana dalmatina X    

Strandtudse Bufo calamita X    

Grønbroget tudse Bufo viridis X    

FISK       

Snæbel Coregonus oxyrhunchus X   

INSEKTER       

Bred vandkalv Dytiscus latissimus X    

Lys skivevandkalv Graphoderus bilineatus X   

Eremit Osmoderma eremita X    

Sortplettet blåfugl Maculinea arion X    

Grøn mosaikguldsmed Aeshna viridis X   

Stor kærguldsmed Leucorrhinia pectoralis X    

Grøn kølleguldsmed Ophiogomphus cecilia X   

BLØDDYR       

Tykskallet malermusling Unio crassus X    
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BILAG 2 

Vurdering af beskyttede arter i bilag 5 i Lov om Naturbeskyttelse  

Af nedenstående er vurderet om arter beskyttet efter Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. 

marts 2019, bilag 5, er fundet i området og om projektet indvirker på arter. Vurderingen 

er fortaget efter: faglig rapport fra DMU, nr. 457, 2003, Rapport fra DCE nr. 124, Arter 

2012-2013, NOVANA. 

Planter Latinsk navn Ikke 

rele-

vant 

Relevant 

- ikke 

væsentlig 

Relevant 

– væsent-

lig 

Enkelt månerude Botrychium simplex X   

Liden najade Najas flexilis X   

Fruesko Cyripedium calceolus X   

Mygblomst Liparis loeselli X   

Vandranke Luronium natans X   

Gul stenbræk Saxifraga hirculus X   

Krybende sumpskærm Helosciadium repens (Apium 

repens) 
X 

  

  



           
 

 

Side | 40 

 

 

BILAG 3 

Oversigt over planforhold i og omkring vandområdet 

Der er foretaget en gennemgang af samtlige planforhold, der kan tænkes berørt ved gen-

nemførelse af indsatsen. I skemaet herunder er de undersøgte planforholdene vist, og det 

er angivet hvorvidt de er aktuelle for det pågældende vandområde. 

 Vandområde o7767  

Fokus / forhold Status Bemærkninger 

Vandområdeplan 2015-

2021 Indsats 

1) Udskiftning af bund 

2) Plantning af træer 

3) Etablering af sandfang 

 Der søges om udskiftning 

af virkemidlet plantning af 

træer, til udlægning af groft 

materiale. 

Mål for økologisk til-

stand - vandplan 2015-

2021 

God økologisk tilstand  

Økologisk tilstand vand-

områdeplan 2015-2021 

Samlet: Dårlig økologisk til-

stand 

Fisk: Dårlig 

Invertebrater: god 

Makrofytter: Ukendt 

 

Basisanalyse 2021-2027 

Samlet: Dårlig økologisk til-

stand 

Fisk: Dårlig 

Invertebrater: moderat 

Makrofytter: Ukendt 

 

Vandløbets klassifika-

tion 
Privat og offentlig 

Den øvre strækning er pri-

vat og den nedre er offent-

lig. 

Plan for fiskepleje DTU 

Aqua 

2 stationer i vandområdet. 

Ved begge stationer blev der 

ikke fundet yngel i 2012.  

Der udsættes 1000 stk ½ års 

og 900 stk 1 års. Ørredyn-

gel. 

Strandbeskyttelse Ingen  

Kystnærhedszone Ingen  

Klitfredning Ingen  

Fortidsminde-beskyt-

telse 
Ingen  

Sø beskyttelseslinje Ingen Ikke relevant. 

Å beskyttelseslinje Ingen Ikke relevant. 

Skovbyggelinje 
I den nordlige del af projekt-

området ved Møllesøen. 
Ikke relevant. 

Kirkebyggelinje Ingen  

Værdifuldt kulturmiljø 

(lokalt kort) 
Ja. Ikke relevant. 

Beskyttede sten og jord-

diger 
Ingen  

Fredede fortidsminder Ingen  
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Museumshøring - udta-

lelse fra det lokale mu-

seum 

Nej 
Ikke relevant med de gæl-

dende virkemidler. 

Fredede områder Ingen  

Fredede områder (for-

slag) 
Ingen  

Beskyttede vandløb  Ja 
Hele vandområder er udpe-

get som § 3-beskyttet. 

Beskyttet natur Ja  

Store dele af vandområdet 

har vandløbsnære § 3 area-

ler, der skal gives kompen-

sation fra kommunen ift. ar-

bejde i disse områder. 

Fredskov Ja 

Den nordlige del af området 

ved delområde 2 ligger i 

fredskov. Dette er kun rele-

vant ift. fældning af en 

større mængde træer. Hvil-

ket ikke er nødvendigt.  

EF-Fuglebeskyttelses-

område 
Ingen  

EF-Habitatområde Ingen  

Ramsarområde Ingen  

Natura 2000 område Ingen   

Økologisk Forbindelse 
Hele vandområdet udgør en 

økologisk forbindelse. 

Ikke relevant, da vi kun la-

ver biotop forbedring for de 

arter der kan anvende for-

bindelserne. 

Natur- og Vildtreserva-

ter 
Ingen  

Lokalplan interesser Ingen  

Kommuneplan-rammer Ingen  

Drikkevandsinteresser 
Område med drikkevandsin-

teresser 
Delområde 1-4. 

Spildevands udledning 

på lokalitet mv 
Ja 

Fra Dronninglund by til 

vandløbets forløb nord for 

delområde 1. 

Ledninger, kabler o.l. 

Der foretages gravefore-

spørgsel i LER, når specifikke 

strækninger udpeges i detail-

projekteringen. 

 

Kystdirektoratet hørt  Ikke relevant  

Råstofområde Ingen  

Jordforurening V1 Ja 
V1 forurening ved møllen, 

ved Dronninglund Møllesø 

Jordforurening V2 Ja 

V2 forurening i de vejrabat-

ter som vandområdet ligger 

i. 
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Lavbund og okker Ja. 
Okkerforurening klasse 2. 

Ikke relevant. 

Geologisk interesseom-

råde/beskyttelsesområde 

(geologiske bevarings-

værdier) 

Ingen  

Særligt værdifuldt natur-

område 
Ingen  

Naturområde § 3 naturtyper. 

En restaureringsindsats vil 

ikke forringe naturens 

værdi i området. 

Jordbrugsområde 
Ingen særligt værdifulde 

landbrugsområder 
 

Større uforstyrrede land-

skaber 
Ingen  

Særligt værdifuldt land-

skab 
Ingen 

En restaureringsindsats vil 

ikke gøre landskabet min-

dre værdifuldt. 

 


