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Tilladelse til restaurering af Tranholm Bæk, vandområde o7917_d.

Frederikshavn kommune meddeler hermed tilladelse til at gennemføre 

restaureringstiltag på en strækning af Tranholm Bæk.

Vandområdet er 3401 meter langt, og der udføres restaureringstiltag på en strækning 

på ca 1600 meter.

Vandløbet restaureres ved at der etableres 1 sandfang, udlægges groft materiale 

bestående af grus, sten og dødt træ i vandløbet, samt ved at der plantes træer i mindre 

grupper i kanten af vandløbet.

Der oprenses sandaflejringer på det meste af strækningen.

Der gives tilladelse efter Vandløbslovens § 37, og der meddeles dispensation fra 

Naturbeskyttelseslovens § 3. Desuden træffes afgørelse efter Miljøvurderingslovens § 

21.

Tilladelsen er meddelt på vilkår af, at projektet gennemføres i henhold til beskrivelsen i 

vedlagte forundersøgelsesrapport.

Beskrivelse af projektet

Der blev i 2017/2018 gennemført en forundersøgelse for at afklare, om der kan ske 

forbedringer i Tranholm Bæk, som kan bevirke, at der skabes god økologisk tilstand.

God økologisk tilstand er kendetegnet ved at der gyde- og opvækstmuligheder for fisk, 

god vandkvalitet som giver levesteder for smådyrsfaunaen og et varieret 

plantesamfund.

Undersøgelsen konkluderede, at dette var muligt og der blev udarbejdet et projekt, som 

beskrev, hvilke tiltag, der skulle laves i vandløbet. Forundersøgelsesrapporten med 

detailprojekt er vedhæftet.
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Projektet består i:

 oprensning af sandaflejringer på delstrækning. Fremtidige regulativmæssige 

dimensioner for strækningen ses nedenstående tabel.

 at der etableres 1 sandfang på adresserne, Hjørringvej 533, 9750 Østervrå,

matrikel 3en, Østervrå By, Torslev i Frederikshavn kommune og 

Skæggesholtvej 110, 9830 Tårs, matrikel 4x, Sæsing By, Tårs i Hjørring 

kommune.

 at der etableres 10 gydebanker. Der udlægges skjulesten og dødt træ ved 

gydebankerne.

 der plantes 25 grupper med 5 til 10 træer på vest og sydsiden af vandløbet.

Placering af indsatserne er vist på nedenstående kort.

Gul streg viser, hvor der etableres sandfang, grønne trekanter, hvor der plantes 

trægrupper og røde streger viser hvor der udlægges groft materiale.
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Oprensning af sandaflejringer.

På en strækning på ca. 1200 meter skal der oprenses sandafleringer.

Der oprenses til bundkote i nedenstående tabel, inden for eksisterende profil

Station Bundkote, 

DVR90

Anlæg Bundbredde, m Fald, ‰

1098 36,24 *

1:1

*

*

1

*

1210 35,89 3,1

1408 35,57 1,6

1738 35,08 1,5

1890 34,78 2

2140 34,40 1,5

2705 33,75 1,2

Teoretisk skikkelse Tranholm Bæk, delstrækning.

Ovenstående teoretiske skikkelse erstatter vandføringsevnen for Tranholm Bæk på 

indsatsstrækningen, og indarbejdes i regulativet ved førstkommende revision.

Oprensningen sikrer at der ikke sker forringelse af afvandingen i forbindelse med 

restaureringen på delstrækningen.

På strækningen er der en ubrugt rørbro, som fjernes i forbindelse med oprensningen.
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Partshøring og offentlig høring

Projektet har været offentliggjort på kommunens hjemmeside i 8 uger. Derudover har 

berørte lodsejere været partshørt.

Der er modtaget 2 bemærkninger.

1.

Fiskeristyrelsen har vendt forslaget med DTU Aqua og har følgende bemærkninger:

1. Det er tvivlsomt om gydeområderne der etableres opstrøms sandfanget 

kommer til at fungere.

2. Sandfanget og udlægning af sten og grus nedenfor Hjørringvej ser godt ud.

Kommunerne er klar over at der kan forventes en større succes med gydestrygene 

efter sandfanget. Men da der oprenses sand på strækningen opstrøms inden 

udlægning af groft materiale har disse gydestryg også potientiale til gydninger. De 

forbedrede fysiske forhold ved udlægning af groft materiale giver levesteder for 

faunaen generelt på indsatsstrækningen.

2.

DN Hjørring har diskuteret restaureringsprojektet. De har dog betænkligheder 

vedrørende udplantning af rødel. Et medlem har erfaring for at træerne breder sig ud 

på engarealer.

Problemstillingen er drøftet med DN medlemmet. Han har erfaring for at andre trætyper 

ikke breder sig på engarealerne.

Det er efterfølgende aftalt kommunerne imellem at der kan plantes ask og/eller eg, hvor 

der er risiko for spredning til §3 beskyttede arealer.

Der er ikke modtaget bemærkninger fra berørte lodsejere.

Lovgivning.

Vandløbsloven

Tranholm Bæk er omfattet af vandløbslovens bestemmelser, hvilket betyder, at der ikke 

må ændres i vandløbet uden tilladelse fra kommunen.

Det er kommunens vurdering, at de planlagte indsatser vil forbedre levevilkår for 

smådyr, skabe gyde og -opvækstmuligheder for fisk samt fremme mulighed for et mere 

varieret plantesamfund.

Kommunen meddeler derfor tilladelse efter vandløbslovens § 37 til at gennemføre 

projektet.

Miljøvurderingsloven

Regulering af vandløb er omfattet af bilag 2 (punkt 10f) i Miljøvurderingsloven (Lbk nr. 

973 af 25. juni 2020).
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Det er kommunens vurdering på baggrund af en screening af projektet, at forbedring af 

de fysiske forhold i Tranholm Bæk ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. 

Afgørelsen træffes efter Miljøvurderingslovens § 21.

Kommunen begrunder afgørelsen med, at projektet har minimal påvirkning på 

omkringliggende miljø i anlægsfasen, og positiv effekt efter gennemførelse.

Naturbeskyttelsesloven, Natura 2000-områder samt arter på habitatdirektivets 

bilag IV

Vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser, hvor der er et forbud 

mod at ændre tilstanden af vandløbet.

Det er kommunens vurdering, at projektet vil medføre en tilstandsændring af vandløbet. 

Det kræver derfor en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 at gennemføre 

projektet.

Kommunen kan meddele dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, hvis der 

foreligger særlige omstændigheder i sagen.

Kommunen kan ikke give dispensation og/eller tilladelse til det ansøgte, hvis det er til 

ugunst for de arter og naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-

område. Kommunen kan heller ikke dispensere, hvis projektet kan beskadige eller 

ødelægge yngle- og rasteområder samt levesteder for dyre- og plantearter omfattet af 

EF-habitatdirektivets bilag IV.

I forundersøgelsesrapporten er der foretaget en vurdering i forhold til beskyttet natur, 

Natura 2000 samt bilag IV arter. Det er konkluderet, at projektets gennemførelse ikke 

har negative konsekvenser.

Der meddeles dispensation i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3 med hjemmel i 

lovens § 65, stk. 2. 

Afgørelse

Det er kommunens samlede vurdering, at der på nedenstående vilkår kan meddeles 

tilladelse efter Vandløbsloven og dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til at 

gennemføre projektet.

Det er desuden kommunens vurdering, at projektet ikke medfører væsentlig påvirkning 

af miljøet.

Vilkår:

 Der færdes så skånsomt som muligt i beskyttet natur, og at der anvendes 

køreplader, hvis der ikke kan køres uden at lave dybe spor.

 Arealerne i projektområderne retableres ved arbejdets afslutning.

 Oprenset sand udspredes i et tyndt lag uden for 2 meters bræmmen.
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Tilladelsen gælder i 3 år, jf. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Projektet forventes gennemført i efteråret 2020.

Offentliggørelse

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 14. september 2020. 

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra 

offentliggørelsen. Se vedlagte klagevejledning(er).

Med venlig hilsen

Allan Dalmark Jensen

Miljøtekniker

Bilag:

Forundersøgelsesrapport

Klagevejledning efter vandløbsloven

Klagevejledning efter miljøvurderingsloven

Klagevejledning efter naturbeskyttelsesloven
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Kopi til:

Lodsejere:

Hjørringvej 541 (9750) 25a og 25c Østervrå By, Torslev

Hjørringvej 516 (9750) 30a, 2h, 2v, 2x, 2t og 2z Østervrå By, Torslev

Hjørringvej 536 (9750) 4a og 4v Østervrå By, Torslev

Hjørringvej 533 (9750) 3en Østervrå By, Torslev

Hjørringvej 508 (9750) 17b Østervrå By, Torslev

Brønderslevvej 285 (9750) 2u Østerheden, Tårs

Ågårdsvej 9, 13 2e og 2f Østerheden, Tårs

Skæggesholtvej 110 4x Sæsing By, Tårs

Rattisoddevej 30 (9830) 1d, 6h og 5n Østerheden, Tårs

Morildvej 166 (9830) 4x Sæsing By, Tårs

Morildvej 166 (9830) 1h Østerheden Tårs

Sæby Landevej 484 (9830) 4e Sæsing By, Tårs

Slots- og kulturstyrelsen og fortidsminde kontoret fortidsminder@slks.dk

Miljøstyrelsen, Nordjylland, njl@mst.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Kbh Ø, dn@dn.dk

DN- Frederikshavn, dnfrederikshavn-sager@dn.dk

DOF- Hovedkontoret, natur@dof.dk

DOF-Nordjylland v/ Kurt Rasmussen, Frismosevej 27, 9330 Dronninglund, 

frederikshavn@dof.dk

Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen – dbf.oestjylland@gmail.com

Vendsyssel Historiske Museum, vhm@vhm.dk  

Danmarks Sportsfiskerforbund, Hovedkontoret, post@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Lars Brinch Thygesen, lbt@sportsfiskerforbundet.dk

Lokalt vandløbsteam, skagerak@sportsfiskerforbundet.dk

Voer å’s Sportsfiskerforening v/Nicolai Jørgensen, mailto:lmjnj@mail.dk

Kystdirektoratet v. kdi@kyst.dk

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, frederikshavn@lfst.dk

Friluftsrådet, att. Thomas Jensen, Kragkærvej 5, Astrup, 9800 Hjørring, 

vendsyssel@friluftsraadet.dk

Sagsnummer: 

Geo-2017-00858

Forfatter:

Allan Dalmark Jensen

Emne:

Forundersøgelse for o7917_d 

Tranholm Bæk
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FORUNDERSØGELSESRAPPORT

TRANHOLM BÆK, O7917_D

Dato: 20. februar 2018

Redegørelse for vandløbsrestaureringer i vandløbsforekomsten

Vandområde o7917_d ligger i det offentlige vandløb Tranholm Bæk. Bækken danner 

kommunegrænse med Hjørring kommune, og det er aftalt, at det Frederikshavn 

kommune, der forestår forundersøgelsen.

I vandområdet er der udpeget følgende virkemidler: etablering af sandfang, plantning af 

træer og udlægning af groft materiale.

Der er i dag ikke målopfyldelse, hvilket skyldes dårlige fysiske forhold. Der er stor 

transport af sand i vandløbet og plantesamfundet er domineret af hurtigvoksende arter 

så som smalbladet mærke. Vandet kan i sommerperioden stå helt til terræn på grund af 

grøde i vandløbet.

Denne forundersøgelsen vil beskrive alle de virkemidler, der er udpeget i vandområdet.

Redegørelse for anlægstekniske muligheder

I forbindelse med forundersøgelsen er det vurderet, hvor de enkelte virkemidler kan 

anvendes. Vurderingen er foretaget på baggrund af opmålte forhold, lodsejerholdning 

samt vurderingen af konsekvenser for henholdsvis afvanding og beskyttet natur.

Indhold
1. Redegørelse for vandløbsrestaureringer i vandløbsforekomsten..........................8

2. Redegørelse for anlægstekniske muligheder ........................................................8

3. Konsekvenser for vandløbets biologiske forhold .................................................13

4. Konsekvenser for Natura 2000 og/eller beskyttede arter ....................................13

5. Oversigt over berørte lodsejere og deres holdning..............................................16

6. Beskrivelse af eventuelle afværgeforanstaltninger ..............................................17

7. Budget for etablering af projektet.........................................................................17

8. Behov for tilladelser m.v. .....................................................................................18
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Vandløbet blev opmålt i foråret 2017.

Længdeprofil for vandløbet (opmålt forår 2017)

Som det ses på ovenstående længdeprofil, så er der mange dræn på den øverste 

strækning, hvor der er intensiv dyrkning af de vandløbsnære arealer. 

Øverste strækning
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På den nederste strækning er der et godt fald, og der er allerede gode fysiske forhold 

med sten, grus og træer. Problemet på denne strækning er den kraftige sandvandring.

Parti af den nederste strækning

Den midterste strækning er vurderet til at have de bedste forudsætninger for forbedring. 

De fleste arealer, der støder op til vandløbet, er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 

3 og der er derfor ikke de store dyrkningsmæssige konsekvenser af at gennemføre 

tiltag i vandløbet. Som det ses af længdeprofilet, er der en vis opstuvning af vand på 

grund af sandaflejringer ved broerne ved station 2200.



Side 11/18

Parti af midter-strækningen.

Med baggrund i, at det er den midterste strækning, der har de bedste forudsætninger 

for at skabe målopfyldelse i vandområdet, lægges indsatserne her.

Projektstrækning er imellem de røde stjerner.

Der projekteres et sandfang samt udlægning af groft materiale og plantning af grupper 

med træer på de steder, som er anført på nedenstående oversigtskort.
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Placering af virkemidler på projektstrækningen.

Detailprojekt

Der anlægges et sandfang i bækken. Sandfanget anlægges nedstrøms Hjørringvej og 

forventes at have den største forbedring på den nederste strækning, hvor der allerede 

er naturligt gydegrus og gode fysiske forhold.

Sandfanget anlægges med en bredde på 3 meter og en længde på 20 meter. 

Vandløbet uddybes med en meter i sandfanget. Dimensionerne vurderes at kunne 

tilbageholde sand selv ved større afstrømninger.

På projektstrækningen etableres desuden 10 gydestryg. Disse stryg bliver med en 

længde på 10 meter og en tykkelse på gruset på 25 til 30 cm. På disse gydestryg 

udlægges der skjulesten, mindst 2 pr. meter.

Der udlægges desuden dødt ved på gydestrygene og nogle steder lige nedstrøms. 

Dette forventes at give gode levesteder for smådyr og gode skjulesteder for fiskeyngel 

og mindre fisk.

Grene og stykker af stammer fastgøres i siderne af vandløbet, så der ikke blive 

negative konsekvenser for afvandingen.

Der plantes 20-25 smågrupper med elletræer. Der skal være mellem 5 og 10 træer i 

hver gruppe. Plantningen foretages, hvor der er brinkfødder inden for profilet, således 

at træerne ikke skylles væk ved store afstrømninger. Når først træerne har etableret sig 

med et godt rodnet, vil disse være med til at sikre brinkerne og skabe skygge på 

delstrækninger. Desuden vil visne blade skabe levesteder og føde for smådyrsfaunaen.

I forbindelse med anlægget af sandfang og udlægning af grus m.v. er det nødvendigt at 

fjerne sand under de 2 broer ved Hjørringvej samt fjerne enkelte yderligere sandbanker 

på projektstrækningen for at vandløbets fald på projektstrækningen bevares optimalt. 
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Samtidigt sikrer det lodsejerne imod stigning i vandspejlet, som der er udtrykt skepsis 

imod. Sandet bliver fjernet ned til fremtidig regulativmæssig bund.

Der skal endelig som afværgeforanstaltning, jf. nedenstående naturvurdering udlægges 

en stenbarriere i det tilløb, som afvander rigkæret i Hjørring kommune. Stenbarrieren 

udlægges i form af 5-10 store sten som lægges på tværs af profilet.

Konsekvenser for vandløbets biologiske forhold

Der er ingen handleplaner for truede fiskearter i vandområdet.

Jf. seneste udsætningsplan er der næsten ingen fisk i vandområdet. Der har tidligere 

været observeret gydebanker på den nederste strækningen, men det vurderes, at de 

ikke er succesfulde på grund af sammenkittet grus. Man anbefaler at ”lufte” gruset.

Udlægning af groft materiale forventes at skabe forbedrede fysiske forhold, således at 

der bliver levesteder og skjulesteder for smådyr og fiskeyngel. Der kan forventes en 

forøget yngelproduktion, når sandtransporten bliver minimeret ved etablering af 

sandfang. 

Gydebanker anlægges med udgangspunkt i anvisningerne fra DTU-Aqua.

Sandfanget dimensioneres således at der tilbageholdes sand de fleste vandføringer.

Plantning af træer foretages i smågrupper på 5 til 10 træer på udvalgte steder, hvor det 

er muligt inden for vandløbets profil, og på syd og vest siden af vandløbet.

Konsekvenser for Natura 2000 og/eller beskyttede arter

Vandområdet ligger ikke inden for Natura 2000 område, og der skal ikke tages hensyn 

til listearter efter Naturbeskyttelsesloven.

Såvel Frederikshavn Kommune som Hjørring Kommune har lavet en vurdering af 

projektets konsekvenser for de omkringliggende naturarealer.

Frederikshavn Kommunes naturvurdering

I projektet ønsker man at grave noget af vandløbsbunden nogle steder, for at udligne 

styrt, og derved forbedre de biologiske forhold i vandløbet. Ved afgravning af bunden 

sænkes vandstanden i vandløbet. Sænkning af vandstanden i vandløbet vil betyde en 

dræning af de tilstødende enge og moser. 

Derudover er der ønske om at plante rød-el langs vandløbet som skygge for at forbedre 

vandløbsforholdene.

De tilstødende beskyttede arealer er besigtiget og det er vurderet, hvorvidt der kan 

plantes træer og graves af vandløbsbunden (se inddeling på kort nedenfor). 
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Eng 1: Medianminimum sommer vandstanden er beregnet til at blive sænket med 30 –

40 cm, hvilket uden tvivl vil betyde en øget dræning af engen. 

Eng 1 er vurderet til at være i ringe – moderat naturtilstand. Arealet er tuet og vådt. 

Tættest på vandløbet, 10 – 15 meter og der, hvor det er nærmest 5 meter, er det 

imidlertid mere tørt og med mere fast bund. Dette vurderes at skyldes delvist den 

drænende effekt fra vandløbet samt at vandet i engen vurderes at være trykvand fra 

bakkerne, hvorfor det vil være fugtigst tættest på bakkerne.

Tættest på vandløbet er engen domineret af arter som; hundegræs, lav ranunkel og 

tidsler. Længere væk fra vandløbet blev der fundet; mose-bunke, gul iris, lyse-siv, kær-

tidsel, vandkarse og desuden en del almindelig star og glanskapslet siv. 

Sænkning af vandstanden vurderes ikke at ville betyde en tilstandsændring på den del 

af engen, der ligger tættest på vandløbet, da den i forvejen er præget af tørbundsarter. 

Det vurderes imidlertid, at grænsen for, hvor den fugtigere og finere del af engen 

starter, muligvis kan rykke lidt længere væk fra vandløbet pga. en øget dræning og at 

det derfor kræver en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Det vurderes, at 

denne dispensation kan gives, da det vil betyde bedre forhold i vandløbet samtidig 

med, at det kun vil have en mindre effekt på en eng i forholdsvis dårlig tilstand.

Eng 2: Medianminimum sommer vandstanden er beregnet til at blive sænket med 20 –

30 cm, hvilket vil betyde en øget dræning af engen tættest på vandløbet. 

Eng 2 er vurderet til at være i ringe naturtilstand. Langt væk fra vandløbet lidt oppe af 

bakken findes nogle lidt mere interessante områder. Engen har nogle mindre grøfter på 

tværs samt en mindre ved skræntfoden. Disse vurderes at påvirke engen mere end 

selve vandløbet. Tættest på vandløbet er engen præget af arter som; tagrør, 

hundegræs, lav ranunkel, stor nælde og eng rævehale. Disse arter vil ikke påvirkes af 

en sænket vandstand og det vurderes derfor, at projektet ikke vil medføre en 

tilstandsændring.

Eng 3: Medianminimum sommer vandstanden er beregnet til at blive sænket med 10 –

20 cm, hvilket vil betyde en øget dræning af engen tættest på vandløbet. 

Eng 3 er vurderet til at være i dårlig naturtilstand. Engen har nogle mindre grøfter på 

tværs, der vurderes at påvirke engen mere end selve vandløbet. Engen er præget af 
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arter som; hundegræs, hvid-kløver, mælkebøtte, rajgræs, lav ranunkel, lyse-siv, ager 

tidsel og tusindfryd. Disse arter vil ikke påvirkes af en sænket vandstand og det 

vurderes derfor, at projektet ikke vil medføre en tilstandsændring.

Plantning af træer inden for vandløbsprofilet i kanten af engene vurderes at kræve en 

dispensation, da det vil ændre tilstanden. Denne dispensation vurderes at kunne gives 

med den begrundelse, at tilstanden på engene, specielt tæt på vandløbet, er 

forholdsvis dårlig samtidig med, at etableringen af træer vil forbedre tilstanden i 

vandløbet.

Hjørring Kommunes naturvurdering

Nord for vandløbet ligger et sammenhængende eng- og moseområde på godt 9 ha. 

Dele af området blev besigtiget i 2011. Der ligger et fint rigkær midt i engområdet 

omkring 70 meter fra vandløbet (markeret som mose på kortet). Rigkæret har en høj 

naturtilstand (0,81). Der var ved besigtigelsen 37 arter med 15 positivarter: Bl.a. 

Indikatorarter såsom smalbladet kæruld, kragefod, djævelsbid, tormentil, kærtrehage 

og kødfarvet gøgeurt. 

Kortbilag 1. Beskyttede naturtyper langs Tranholm Bæk.

Engen tættest ved åen er ikke besigtiget, men det vurderes, at der er tale om en mere 

tør eng. Den er i hvert fald slået på flere luftfotos.
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Umiddelbart vurderes, at det er et af de tilfælde, hvor det vil kræve en dispensation til 

sænkning af vandstanden på 10-30 cm som beskrevet, og hvor udplantning af rød-el 

skal overvejes grundigt.

Det er vurderet, om en vandstandssænkning i vandløbet vil påvirke rigkæret, der er 

grundvandsfødt. Der er flere grøfter i rigkæret, der leder ud til en hovedgrøft, der løber 

ud i vandløbet øst for rigkæret.

Der kan derfor laves et afværgetiltag, hvor man forhindrer vandet i at forsvinde fra 

rigkæret. En løsning kunne være at lave en vold eller sluse, hvor grøften løber ud i 

vandløbet, så man kan sikre at grøften ikke afvander rigkæret, selv om vandstanden 

sænkes i vandløbet. Se nedenstående kort 2.

På kort 2 er det endvidere markeret, hvor vi vurderer, at der ikke skal plantes rødel. Så 

længe rigkæret bliver afgræsset, er det ikke noget problem, men hvis afgræsningen 

ophører, vurderes, at der er risiko for, at rød-el breder sig med den fremherskende 

vindretning mod nordøst.

Kortbilag 2. Afværgetiltag.

Oversigt over berørte lodsejere og deres holdning

Der har sammen med vandløbs- og natursagsbehandlere fra Hjørring Kommune været 

afholdt lodsejermøder, hvor mulighederne for at benytte forbedrende virkemidler i 

vandløbet er drøftet.

Der var 6 lodsejere, der blev kontaktet i forbindelse med forundersøgelsen.



Side 17/18

Generelt var der en meget positiv holdning til projektet. Dog var det et krav, at projektet 

ikke måtte forringe afvandingen.

Der gennemføres i forbindelse med realiseringen en mindre regulering for at tilpasse 

dimensionerne til regulativrevision samt opmålte forhold. Dette forventes at have en 

positiv effekt på afvandingen, især på grund af, at der fjernes sandbanker under 

broerne ved Hjørringvej.

Der er ikke stillet krav om erstatninger i forbindelse med projektet.

Beskrivelse af eventuelle afværgeforanstaltninger

Der skal indregnes afværgeforanstaltninger ved den grøft, der udløber fra rigkæret i 

Hjørring Kommune for at sikre, at denne ikke drænes. Se ovenstående naturvurdering 

fra Hjørring Kommune.

Budget for etablering af projektet

Projektets referenceværdi er: (3,401 km * 30.400 kr/km) + 16.000 kr/sandfang = 

119.390,40 kr.

Projektet vurderes umiddelbart omkostningseffektivt, hvis realiseringen kan 

gennemføres inden for 1,5 gange referenceværdien. Dvs. inden for en omkostning på 

maksimalt 179.085,60 kr.

Nedenfor er projektets anlægsudgifter estimeret.

Pkt. Betegnelse Mængde Enh. Pris, 

dkr.

Sum, dkr.

1 Indretning af skurby,

oplagsområder til materialer, 

samt retablering. 

Afrapportering af 

projektgennemførelse 

entreprenør.

Fast sum 30.000

2 Etablering af sandfang Fast sum 15.000

3 Plantning af trægrupper 25 stk. 300 7.500

4 Etablering af gydestryg. 

Inklusiv grus og skjule sten.

10 stk. 5.000 50.000

5 Udlægning af dødt ved. 10 stk. 2.000 20.000

6 Oprensning af sand under 

vejbroer

2 stk. 5.000 10.000

7 Oprensning af sandbanker 

inden etablering af gydestryg

500 m 5 2.500

8 Slutopmåling af 

projektstrækning

1700 m 7 12.000
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9 Sikring af rigkær Fast sum 2.000

I alt 149.000

Ud over anlægsudgifterne, er der udgifter til kommunens egne medarbejdere til 

byggestyring og administration.

Det vurderes, at projektet vil kunne gennemføres omkostningseffektivt, selv med 

indregning af udgifter til byggestyring m.v.

Behov for tilladelser m.v.

Projektets gennemførelse kræver at der sker screening i forhold til lov om 

miljøvurdering, at der meddeles dispensation i henhold til Naturbeskyttelsesloven samt 

tilladelse efter Vandløbsloven.

Projektet er tilpasset, således at der ikke sker væsentlige ændringer af beskyttet natur, 

og det vurderes derfor at de fornødne tilladelse og dispensationer kan meddeles.

Den Europæiske Union
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

Vi investerer i hav og

fisk
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