
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Screeningsafgørelse om ikke-miljøvurderingspligt efter lov om miljøvurdering til 
vandplanprojekt i vandområde o7767, Dronninglund Møllebæk. 
 
Brønderslev Kommunes afdeling for Plan & Byg, har modtaget ansøgning om miljøvurde-
ring fra vandløbsmedarbejder Kasper Iversen Weidick, Natur og Miljø, Brønderslev Kom-
mune vedrørende vandløbsrestaureringsprojekt i vandområde o7767, Dronninglund Mølle-
bæk.  
 
Projektet er opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af kon-
krete projekter (VVM)1 under 10. INFRASTRUKTURPROJEKTER f) Anlæg af vandveje, 
som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb.   
 
Der skal derfor foretages en vurdering af, om projektet er omfattet af VVM-pligt ifølge 
VVM-bekendtgørelsen. 
 
Afgørelse 
Brønderslev Kommunes afdeling for Plan & Byg har på baggrund af en screening for miljø-
vurdering og høring af berørte myndigheder og parter, truffet afgørelse om, at der ikke skal 
foretages en miljøkonsekvensvurdering af projektet. Afgørelsen træffes efter §21, stk.1 i 
miljøvurderingsloven (LBK nr. 973 af 25/06/2020) om miljøvurdering af planer og program-
mer og af konkrete projekter (VVM)).  
Det vurderes, at projektet med restaurering af vandområde o7767, Dronninglund Mølle-
bæk, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet projektet ved dets art, dimension og 
placering, ikke forventes at få væsentlig skadelig indvirkning på miljøet.  
 

 
 
1 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 973 af 25. juni 2020, 
jf. Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018.   
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Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke 
skal gennemgå en VVM-proces. Projektet kræver således særskilte tilladelser fra anden 
lovgivning, for at det kan gennemføres. 
 
Gyldighed, udnyttelse og bortfald 
Ifølge § 39 i miljøvurderingsloven bortfalder afgørelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 3 
år efter at den er meddelt, eller hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende 
år. 
 
Baggrund og formål 
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: 

 
 
Oversigtskort med angivelse af projektområde samt foreslået indsatser (cirkler). 
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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 
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. 
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Under anlægsarbejdet sikres at vandløbsbunden ikke etableres over bunden defineret i re-
gulativet, således at afvandingen ikke forringes. 
 
Projektet er en forudsætning for, at sikre kravet om God økologisk tilstand i vandløbene i 
vandområde o7767. Gennemførelse af indsatsen vil skabe forbedrerede forhold for flora 
og fauna i vandløbssystemet og vil medvirke til at skabe bedre gyde- og opvækstområder 
for ørred og andre fisk.  
 
Yderligere oplysninger findes i medsendte bilag.  
 
Projektet udføres på flere forskellige adresser.  
 
Begrundelse for afgørelse 
Afgørelsen om, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering af projektet, be-
grundes med, at projektet efter en vurdering af kriterierne i lovens bilag 6 ikke antages at 
have en væsentlig skadelig påvirkning af miljøet, herunder medføre forurening, støjgener, 
eller negativ påvirkning af befolkningen, landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige 
værdier. 
 
Der er i vurderingen lagt vægt på at: 
 

• Gener (støj, vibrationer, støv, trafik af store køretøjer) i forbindelse med restaure-
ringsprojektet kun forekommer i anlægsfasen og i beskedent omfang, samt at pro-
jektet udføres i et tyndt befolket område. 

• Restaureringsprojektet er miljøforbedrende og nødvendigt i forhold til at sikre opfyl-
delse af vandområdeplanens mål om god økologisk tilstand ved at skabe forbed-
rede levevilkår for planter, fisk og smådyr i vandområdet. 

• Restaureringsprojektet medvirker til at sikre gunstig bevaringsstatus for arter omfat-
tet af habitatdirektivet, herunder bæklampret og odder. 

• Projektet har en positiv kumulativ effekt med tidligere gennemførte restaurerings-
projekter i Brønderslev Kommune. 

• Projektet er tilpasset således at væsentlige påvirkninger af beskyttede naturtyper 
minimeres. 

• Projektet vil ikke påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000 områder negativt. 

• Der er ingen påvirkning af kulturhistoriske interesser. 
 
 
Høring 
Vandplanprojektet har i perioden d. 27. januar 2023 til 24. marts 2023 været i høring hos 
berørte myndigheder via offentlig annoncering. Der er ikke modtaget indsigelser til projek-
tet.   
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Offentliggørelse 
Afgørelsen er offentliggjort på Brønderslev Kommunes hjemmeside www.bronderslev.dk. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Christian Poulsen 
Planlægger 
Plan og Byg 
 
 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages, for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingslovens § 
49, stk. 1.  
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklage-
nævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. 
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller 
www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen 
til den myndighed der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for 
myndigheden i Klageportalen. 
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Når der kla-
ges, skal der betales et gebyr. Gebyret var i 2016 på 900 kr. for private og 1.800 kr. for 
virksomheder og foreninger. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-
ministeriet fastsatte sats for det generelle pris-og lønindeks med virkning for klager, der 
modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017.  
 
Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk over-
førsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis geby-
ret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.  
 
En klage til Miljø-og Fødevareklagenævnet over en administrativ afgørelse skal være 
skriftlig og indbringes inden 4 uger. Klagen skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter 
den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld. 
Klagefristen på denne afgørelse er d. 6. april 2023 
 
Miljø-og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden 
om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af 
Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til den 
myndighed, der har truffet den påklagede afgørelse (1. instans). Denne myndighed 

http://www.bronderslev.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgø-
relse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.  
Søgsmål  
Miljø-og Fødevareklagenævnet afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden ad-
ministrativ myndighed. For søgsmål vedrørende nævnets afgørelser gælder de regler, der 
er fastsat i den lovgivning, som afgørelsen er truffet efter.  
 
For yderligere information henvises til Miljø-og Fødevareklagenævnets hjemmeside, der 
kan tilgås via Nævnenes Hus – www.naevneneshus.dk.  
 
Behandling af dine oplysninger 
I din sag kan der ske behandling af personlige oplysninger. De vil blive behandlet fortroligt 
og efter Databeskyttelsesforordningen og lov på området. Har du spørgsmål kan du kon-
takte kommunens databeskyttelsesrådgiver Mikkel Mose Baltersen på telefon + 99 45 54 
55 eller e-mail  dpo@99454545.dk.  
 
Kopi sendt til; 
Involverede lodsejere 
Brønderslev Lystfiskeriforening, formand@b-l-f.dk 
Aktive Fritidsfiskere i Danmark, afid@aktivefritidsfiskere.dk 
Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforening Brønderslev dn@koushede.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk 
Dansk Fritidsfiskerforbund, formand Arne Rusbjerg, teamstr@gmail.com 
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og rebild@dof.dk 
Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark, ved formand Niels Barslund, nb@ferskvandsfiske-
riforeningen.dk 
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 
Naturstyrelsen, nst@nst.dk 
Fiskeristyrelsen, inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk 
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 
Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Dansk Botanisk Forening, dbf.oestjylland@gmail.com 
 
 Vedlagt 

1. Screening af projektets indvirkning på miljøet 
2. Vurdering efter Habitatbekendtgørelsen (væsentlighedsvurdering). 
3. Detailprojektering_o7767_23.11.2022_tilladelse  

http://www.naevneneshus.dk/
mailto:dpo@99454545.dk
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1. Screening af projektets indvirkning på miljøet 
 
 

1. Projektets karakteristika 
Særligt i forhold til: 

Væsentlig ska-
delig indvirk-
ning på mil-
jøet? 

 

A. Dimensioner og udformning ja nej 
 
 

Projektet omhandler restaurering af vandområde o7767, Dronninglund Mølle-
bæk og er omfattet af statens vandområdeplaner. Projektet går ud forbedre vil-
kårene for vandløbets flora og fauna ved at skabe bedre fysiske forhold i vand-
løbet ved udskiftning af vandløbsbunden på strækninger, udlægs af groft mate-
riale, samt etablering af sandfang.  
Tiltagene skal medvirke til at miljømålet god økologisk tilstand kan opfyldes. 
Vandplanprojektet indebærer også, at der udlægges gydegrus på projektstræk-
ningen som dermed vil forbedre gyde- og opvækstmulighederne for ørred og 
bæklampret. Etablering af sandfang vil reducere sandvandringen og dermed 
også medvirke til at sikre bedre fysiske forhold i vandløbet og dermed give 
bedre levevilkår for flora og fauna. 
Vandløbet forbliver i sit nuværende trace efter vandplansprojektet. 
Gennemførelse af projektet vil også medvirke til at reducere sandvandringen i 
vandløbet og hermed også understøtte udviklingen af bedre fysiske forhold for 
vandløbsfaunaen og -floraen. Ligeledes genskabes en bedre kontakt mellem 
vand og den omgivende natur, således til gavn for naturen på vandløbsbredden. 
 
Projektet med vandløbsrestaurering udføres på følgende matrikler; 
 
Matr.nr. 31af, 4eg, Dronninglund Hgd., Dronninglund 
Matr.nr. 31bg, 31bf, Dronninglund Hgd., Dronninglund 
Matr. nr. 31an, 31ao, 31ck, 31z, Dronninglund Hgd., Dronninglund  
Matr.nr. 31bg, 32f, 33a, 2p, Bolle Fjerding, Dronninglund 
 

 x 

 

 

B. Kumulation med andre projekter ja nej 
 
 

Der er ingen negative kumulative effekter. Derimod er der er en positiv kumula-
tiv effekt med tidligere og kommende restaureringsprojekter i Ger å vandsyste-
met. Generelt er der stor mangel på gyde- og opvækstområder for fisk i Ger Å 
hvorfor der en stor kumulativ positiv gevinst ved gennemførelse af projektet. 
 
 

 x  
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C. Anvendelse af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og 
biodiversitet ja nej  

Til projektet forventes anvendt 189 m3 gydegrus og 2.096 stk. sten på projekts-
trækningen.  
 
En af målsætningerne i EU´s miljøpolitik er en forsigtig og rationel udnyttelse af 
naturressourcerne. Samtidig har Vandrammedirektivet blandt andet til formål at 
beskytte og forbedre vandøkosystemernes miljøtilstand. Vandløbsordningen un-
derstøtter opnåelse af de miljømål, som er udstukket via Vandrammedirektivet, 
Lov om vandplanlægning2 og indsatsbekendtgørelsen3. Indsatserne er således 
vurderet nødvendige for at indfri de nationale forpligtelser, der findes på vand-
miljøområdet. Derudover sikrer vandløbsordningen, at der kun gives tilskud til 
projekter, der er vurderet at være omkostningseffektive. Dette er med til at sikre, 
at der ikke sker et uforholdsmæssigt stort forbrug af naturressourcer i de kon-
krete projekter.  
 
Der bruges ikke vand i forbindelse med Vandplanprojektet. 
 
Der inddrages ikke jordarealer i forbindelse med projektet, idet vandløbet forbli-
ver i sit nuværende leje og forløb. Undtaget er dog et mindre areal der går til 
etablering af et sandfang på 5,6x20 m, hvoraf en del er beliggende i det eksiste-
rende vandløbstraché. I alt inddrages 81 m2 jordarealer i forbindelse med etab-
lering af sandfanget.   
 
Der inddrages et midlertidig kørsels- og arbejdsbælte under anlægsfasen. Dette 
areal retableres, når projektet er afsluttet. 
Det vurderes, at miljøpåvirkningen ved anvendelse og frembringelse af oven-
nævnte ressourcer er meget begrænset.  Det vurderes ligeledes, at den an-
givne mængde ikke vil medføre en væsentlig reduktion af tilgængelige naturres-
sourcer og derfor ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning. 
 
 

 x 

 

 

 
D. Affaldsproduktion 

ja nej 

 

 

Der produceres ikke affald i forbindelse med projektet.  
Som en del af projektet opgraves dog overskudsjord fra vandløbet, som spre-
des lokalt og vandløbsnært. 
Overskudsjord består primært af sand og sandblandet jord (renjord) fra vandlø-
bet og brinkerne. 

 x 

 

 

 
 
2 Bekendtgørelse af lov om vandplanlægning, LBK nr. 126 af 26 januar 2017.   
3 Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, BEK nr. 449 af 11. april 2019.   
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Der er ikke kortlagte områder i forhold til jordforureningsloven. Eventuel bort-
skaffelse af jord skal ske efter gældende regler. 
Overblik over jordarbejde.  
 
 
Herunder ses forventede mængder: 

Jordarbejde Skønnet håndtering m3  

Udskiftning af vandløbsbund 3 lokaliteter 96 

Afgravning til sandfang 1 stk. 73 

Samlet 169 
 

 
E. Forurening og gener  

ja nej 

 

 

I anlægsfasen vil maskinerne udlede udstødningsgasser. 
 
I forbindelse med anlægsarbejdet kan der i perioder opstå midlertidige gener i 
form af let støj. Desuden vil der passere lastbiler forbi beboelsesejendomme i 
anlægsperioden. 
 
Projektet forventes ikke at medføre støvgener. 
 
Støvgener i forbindelse med anlægsfasen håndteres efter gældende regler og 
vurderes ud fra de beskrevne afværgeforanstaltninger om vanding i tørre perio-
der, ikke at være væsentlige. 
 
Der arbejdes kun på projektet i perioden fra solopgang til solnedgang, så der 
forventes ikke brug af lys i forbindelse med projektets anlægsfase. 
 
I driftsfasen, når projektet er gennemført, er der ikke gener i form af støj, vibrati-
oner, støv og lys. 
 

 X 

 

 

Ved F. Risiko for uheld, som er relevante for projektet, herunder uheld for-
årsaget af klimaændringer ja nej  

 
Ved gennemførelsen af vandløbsrestaureringsprojektet er der en lille risiko for, 
at der kan forekomme både menneske- og naturskabte uheld.  
Menneskeskabte uheld kan være oliespild til vandmiljøet/jorden og maskin- og 
personskader under anlægsarbejdet.  

 x  
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Naturskabte uheld kan være nedskridning af brinker og tilsanding af gydeområ-
der i vandløbet under arbejdet.  
For at minimere risikoen for tilsanding af de nyetablerede gydeområder ikke til-
sander udføres arbejdet i nedstrøms retning.  
Det vurderes ikke at projektet vil have effekt på klimaforandringerne. 
 

G. Risiko for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforu-
rening) ja nej 

 

 

Ved gennemførelsen af projektet vil der være støj og emissioner fra maskiner. 
Projektområdet er øde og der er forholdsvist langt til nærmeste beboelse. Da 
generne samtidig er midlertidige under anlægsfasen, vurderes det ikke at være 
en risiko for menneskers sundhed.   
 
 

 x 

 

 

2. Projektets placering 
Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at 
blive berørt af projektet, navnlig: 

Væsentlig ska-
delig indvirk-
ning på mil-
jøet? 

 

 

A. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse ja nej 
 
 

Projektet vurderes ikke at influere på arealanvendelsen, som er opdyrkede mar-
ker.  
Afvandingsforholdene vil ikke ændres i forhold til det der er bestemt af regulati-
vet.  
 
 

 x 

 

 

B. Naturressourcernes relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenere-
ringskapacitet i området og dets undergrund ja nej 

 

 

 
Naturbeskyttelse: 
Dronninglund Møllebæk samt de omgivende arealer er flere steder registreret 
som beskyttet natur i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 stk. 1, og er der-
ved beskyttet mod tilstandsændringer. Restaureringsprojektet kræver derfor di-
spensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. 
Brønderslev Kommune finder at dispensationen kan meddeles og projektet er 
tilpasset så der ikke sker skade på værdifulde naturinteresser. 
Ved gravearbejdet i vandløbet vil der være risiko for midlertidigt at få en øget 
sedimenttransport i vandløbet og plumring af vandet. Gennemførelse af projek-
tet vil dog foregå hurtigt og udgør kun korte strækninger, hvorfor der kun er tale 
om en kortvarig og ubetydelig påvirkning. På sigt vil udskiftning af bund til grus-
bund og etablering af sandfang netop nedsætte sedimenttransporten i vandlø-
bet.  
 
Bilag IV-arter: 

 x 
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Der er ikke nogen konkret viden om forekomster af bilag IV-arter indenfor på-
virkningsområdet. Det vurderes dog, at der med sandsynlighed er forekomst af 
odder.  
Det er kommunens vurdering at mulige konsekvenser af projektet vil have en 
positiv til neutral effekt på odderens og andre bilag IV-arters yngle- og rasteom-
råder.  
 

C. Det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende 
områder: 
 

ja nej 

 

 

1. Vådområder 

- Vandområde o7767, Dronninglund Møllebæk er omfattet af Statens 
Vandområdeplaner – ”Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområde-
distrikt Jylland og Fyn”. Se punkt 6 for beskrivelse og vurdering.  

2. Kystområder og havmiljøet 

- Projektområdet ligger ca. 12 km væk fra Ger Å´s udmunding i Katte-
gat. Udmundingen sker indenfor Habitatområde Ålborg Bugt, Ran-
ders Fjord og Mariager Fjord. 

3. Bjerg- og skovområder 

- Ingen. 
4. Naturreservater og –parker 

- Ingen. 
5. Områder registreret eller fredet ved national lovgivning, f.eks. Natura 

2000-områder 
 

- Der er intet habitatområde i projektområdet eller i umiddelbar nær-
hed heraf.  

- I henhold til ”Bekendtgørelse om udpegning og administration af in-
ternationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse ar-
ter” nr. 1595 af 6. december 2018 skal der, før der træffes afgørelse, 
foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse 
med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område 
væsentligt (§ 6 stk. 1). Området og heller ikke nærområder er udpe-
get som beskyttet ved national lovgivning. Projektet indvirker således 
ikke negativt på nogen måde på beskyttede områder. 

 

- Brønderslev Kommune konkluderer, at projektet ikke vil påvirke ud-
pegningsgrundlag i Natura 2000-områder negativt, og at der dermed 
ikke skal laves en egentlig konsekvensvurdering i henhold til ”Be-
kendtgørelse om udpegning og administration af internationale natur-
beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter”. Det vurderes 
ligeledes, at projektet ikke vil beskadige bilag IV-arters yngle- og ra-
steområder. 

 x  
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6. Områder, hvor det ikke er lykkedes, at opfylde miljøkvalitetsnormer fast-

sat i EU-lovgivning og som er relevante for projektet 
I Basisanalysen for Vandområdeplaner 2021-2027 er der samlet ”Dårlig økolo-
gisk tilstand”. For fisk er tilstanden dårlig økologisk tilstand og for bentiske inver-
tebrater er tilstanden moderat. Vandløbsrestaurering i vandområde o7767, 
Dronninglund Møllebæk er en forudsætning for at sikre opfyldelse af målet om 
”God økologisk tilstand”. 
 
https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3basis2019 
 

7. Tætbefolkede områder 

- Ingen i nærheden. 
8. Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betyd-

ning 
 
Ingen relevante oplysninger.  
 
3. Arten af og kendetegn ved den potentielle skadelige indvirkning på mil-
jøet 
De forventede væsentlige skadelige virkninger på miljøet set i relation til kriteri-
erne i 1 og 2: 

Udfyldes hvis 
der er sat 
kryds i ”ja” i en 
af ovenstå-
ende. 
 

 

 

 
A. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og 
antallet af personer, der forventes berørt): 

 

B. Indvirkningens art:  

C. Indvirkningens grænseoverskridende karakter:  

D. Indvirkningens intensitet og kompleksitet:  

E. Indvirkningens sandsynlighed:  

F. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet:  

G. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende 
og/eller godkendte projekter: 

 

H. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne:  

 
 

https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3basis2019

