
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Vurdering efter Habitatbekendtgørelsen  
 
Indledning 
 
Brønderslev Kommune ønsker at gennemføre et vandplanprojekt i Vandområde o7767, 
Dronninglund Møllebæk. Projektet går ud på at restaurere vandområdet med henblik på at 
opfylde miljømålet god økologisk tilstand fastsat i vandområdeplan 2021-2027.  
 
Vandplanprojektet 
Brønderslev Kommune, Natur og Miljø skal gennemføre Statens Vandplanprojekt i vand-
område o7767, Dronninglund Møllebæk. 
 
Indsatsen involverer mange lodsejere og nedenstående kort viser placering af indsatsen i 
o7767 med underopdeling i 4 strækninger: 
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Oversigtskort med angivelse af de 4 del projektområder angivet med rød ring. 

 
Vandplanprojektet går ud på at forbedre vandløbets fysiske forhold til gavn for fisk, planter 
og smådyr i vandområde o7767, Dronninglund Møllebæk, så vandområdet kan opfylde 
vandområdeplanens mål om god økologisk tilstand.  
 
Indsatsen består overordnet i følgende tiltag; 
 

• Udskiftning af vandløbsbunden, hvor udvalgte strækninger af vandløbsbunden op-
graves og hvor der bagefter udlægges grus og sten.  

• Udlægning af groft materiale, hvor der udlægges sten og/eller gydegrus 

• Etablering af 1 stk. sandfang  
 
Indsatsen ses summarisk af nedenstående tabel;  
 

Stræk
ning  

Sand-
fang 

Udskiftning af 
bund med 
grus*  

Udlæg 
grus* 

Udlæg 
sten  

Specifikation 
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afgra-
vet 
jord 
(m3) 

 

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

 
 
En nærmere beskrivelse af vandplanprojektet findes i rapporten ” Detailprojekte-
ring_o7767_23.11.2022_tilladelse”  
 
Habitatbekendtgørelsen 
I henhold til ”Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbe-
skyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter” nr. 1595 af 6. december 2018 skal der, 
før der træffes afgørelse, foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbin-
delse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt (§ 6 
stk. 1). 
 
Brønderslev Kommune foretager derfor en vurdering af, om planen kan medføre væsentlig 
påvirkning af det nærmeste Natura 2000-område. Hvis dette er tilfældet, skal der foretages 
en nærmere konsekvensvurdering af planens virkning på området. 
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En eventuel konsekvensvurdering skal inddrage Natura 2000-planens og vandområdepla-
nens målsætninger og retningslinjer, idet indsatsplanen ikke må være til hinder for gen-
nemførsel af planerne.  
 
Natura 2000-området 
Der er intet habitatområde i projektområdet eller i umiddelbar nærhed heraf.  
Udpegningsgrundlaget for habitatområdet 
 
Arter: Ikke relevant 
 
Naturtyper: Ikke relevant 
 
Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet  
 
Arter: Ikke relevant 
 
Natura 2000-vurdering 
 
Arterne 
Det vurderes ikke at være nogen påvirkning af arter i udpegningsgrundlaget i habitatområ-
der.  
 
Naturtyperne 
Det vurderes ikke at være nogen påvirkning af naturtyper i udpegningsgrundlaget i habitat-
områder.  
 
Bilag IV-artsvurdering 
Kommunen har ikke nogen konkret viden om forekomst af bilag IV-arter indenfor påvirk-
ningsområdet. Det vurderes dog, at der med rimelig sandsynlighed kan forekomme raste-
områder for odder. Det er kommunernes vurdering at mulige konsekvenser af projektet vil 
have en positiv til neutral effekt på odderens og andre bilag IV-arters yngle- og rasteområ-
der. 
 
Konklusion 
 
Brønderslev Kommune vurderer, at projektet ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for i 
Natura 2000-områder negativt, og at der ikke skal laves en egentlig konsekvensvurdering i 
henhold til ”Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyt-
telsesområder samt beskyttelse af visse arter”. Det vurderes ligeledes at projektet ikke vil 
beskadige bilag IV-arters yngle- og rasteområder. 
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Udarbejdet af:  
 
Gorm Pilgaard Jørgensen, Brønderslev Kommune 
 
 
 


