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Tilladelse til udlæg af groft materiale og etablering af sandfang i 

Selbæk

Frederikshavn kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbslovens § 37, samt 

dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 jf. § 65 stk. 2, til at udlægge sten og grus, 

samt at etablere et sandfang i vandløbet Selbæk ved matr. nr. 43a, 51b og 51o, Den 

nordøstligste Del, Understed, samt; 4a og 10b, Den Sydvestlige Del, Understed, i 

Frederikshavn kommune.

Det er kommunens vurdering på baggrund af en screening af projektet, at forbedring af

de fysiske forhold Selbæk ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen 

træffes efter Miljøvurderingslovens § 21.

Vilkår for afgørelse

Sandfang - Tilladelsen gives på følgende vilkår:

 Sandfanget anlægges med dimensionerne: 3 m bredt og 20 m langt, samt 

uddybes 1,0 m i forholdt til aktuel bund, indtil kote 37,30. 

 Sandfanget placeres som vist på vedhæftet kort (Bilag 1).

 Sandfanget graves udelukkende af den nordlige bred.

 Der må ikke ske vandstuvning opstrøms sandfanget. 

 Indløb og udløb af sandfanget sikres med store kampesten.

 I forbindelse med anlægsarbejdet skal det tilstræbes at så lidt materiale som 

muligt sættes i drift til skade for vandløbet.

 Frederikshavn kommune afholder udgiften til drift.

 Sandfanget tømmes efter hvis det er mere end 75 % fyldt. Dette er 

sandsynligvis to gange årligt. Materialet udspredes på den nordlige matrikel. 

 Oprenset sand fra sandfanget deponeres jf. bilag 1 på nærtliggende areal, dog 

maksimalt i 0,5 meters tykkelse i forholdt til eksisterende terræn og efterlades 

med en jævnet overflade. 

 Hvis sandfanget udgår af aktiv drift, retableres pågældende strækning af 

Frederikshavn kommune. 

Grus og sten - Tilladelsen gives på følgende vilkår:

 At grus og sten først udlægges efter etablering af sandfanget.

 Grus og sten udlægges jf. bilag 1 og 2.
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 Der skal anvendes grus af blandingsforholdet 75 % nøddesten (16-32) og 25 

% singles (33-64), og skjulesten (10-20 cm). Der må ikke forekomme skarpt 

flint i gruset. Der sikres desuden med sten ved sandfang of stedvist ved 

brinker.

 Grus og sten skal anlægges minimum 10 meter fra drænudløb.

 At sand, slam, tørv og andre stoffer, der evt. ophobes eller frigøres ved 

arbejdet, ikke må videreføres til skade for vandløbet.

Tilladelsen og dispensationen er gældende i 3 år.

Sagsfremstilling

Som følge af Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn, 

Vandområde o7934_c Selbæk, søges der om at udlægge groft materiale, samt etablere 

et sandfang. Placering af tiltagene er markeret i bilag 1 og 2

Der er mange omdriftsmarker i oplandet til Selbækken, som medfører en del drænvand 

og dermed sandtransport. Selbækken på nogle strækninger udrettet og meget dybt 

nedgravet. Alt dette medfører stor sandtransport og resulterer i et meget ensartet 

bundmateriale med fravær af gode vandløbsplanter, som vandstjerne og vandranunkel.

Et sandfang vil kunne etableres umiddelbart nedstrøms Understedvej. Her er der 

omkringliggende arealer, hvor opgravet materiale kan udjævnes. Sandfanget skal 

anlægges med dimensionerne L = 20 x bredde og B = 3 x bredde. Sandfanget 

anlægges i ca. st. 624. Her er vandløbsbunden mellem 0,7 og 1 m under terræn.

Sandfanget anlægges udelukkende på den nordlige bred og vedligeholdes af 

Frederikshavn kommune. Der køres ikke på den sydlige bred. 

Selbækken er mange steder dybt nedskåret. For at forbedre vandløbets fysiske forhold, 

for fisk og insekter, hæves vandløbsbunden ved udlægning af grus strækningsvist. Der 

er nogle få drænudløb på strækningen, som det er nødvendigt at tage hensyn til. Der 

skal anvendes DTU-aquas ”stokkemetode” til at sikre, at vandstanden ikke hæves mere 

end 5 cm, 5 meter opstrøms, under udlægning af grus. Dette skal verificeres med 

billeddokumentation af DTU-aquas ” stokkemetode”. Grus skal anlægges min. 10 m fra 

udløb af dræn. Gruslagene anlægges med jævn graduering af lagets tykkelse ved start 

og slut, således at der ikke opstår styrt. Gruset skal trækkes godt op af siderne, 

ligesom sten skal placeres hensigtsmæssigt, således at gruset ikke skyller væk og 

skjulesten og grus ikke er med til at forårsage uønsket erosion. Der skal anvendes 

marksten til at sikre brinken mod erosion forårsagt af ændret vandstrømme som følge 

af placeringen af gruset. Der skal bruges ca. 20 m3 sikringssten.

Der anvendes grus af blandingsforholdet 75 % nøddesten (16-32) og 25 % singlets (33-

64). Der skal desuden suppleres med skjulesten (10-20 cm), 1-2 stk. pr m2, jf. DTU-

aquas anbefalinger. 

Det må forventes, at der skal bruges køreplader under anlægsarbejdet.
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Kommunens vurdering af sagen

Vandløbet er omfattet af vandløbsloven og naturbeskyttelsesloves bestemmelser. 

Deslige er vandløbet beliggende i Natura 2000-område nr. 8, ”Bangsbo og Åsted Ådal 

med omkringliggende overdrevsområder”, Habitatområde H216. 

På den nederste del af strækningen, hvor der påfyldes grus, er der henholdsvis eng og 

mose langs vandløbet. Begge naturtyper er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 

mod ændringer i tilstanden. Vandløbet er på denne strækning dybt nedskåret og 

desuden er vandstandshævningen beregnet til kun at være på 5 cm. Som følge heraf 

vurderes tiltaget ikke at betyde en tilstandsændring på de tilstødende beskyttede 

arealer. Der skal dog tages hensyn til det beskyttede natur under anlægsarbejdet og 

om nødvendigt anvendes køreplader.

For vandløbet vurderes det at tiltagene vil forbedre tilstanden i vandløbet. Sandfanget 

vil mindske påvirkningen af sandvandring og udlæg af grus og skjulesten vil understøtte

fisk og vandløbsinsekter. 

Kommunen kan meddele tilladelse efter vandløbslovens § 37 til regulering af 

vandløbet, samt i særlige tilfælde dispensere fra naturbeskyttelseslovens §3. 

Kommunen skal jf. § 24 i bekendtgørelse nr. 834 af 27-06-2016 fremlægge forslag til 

restaureringsprojekter for offentligheden til gennemsyn i mindst 8 uger. Fremlæggelse 

kan ske udelukkende på vandløbsmyndighedens hjemmeside. Bredejere og andre 

interesserede underrettes skriftligt om fremlæggelsen.

Det er kommunens vurdering på baggrund af en screening af projektet, at forbedring af

de fysiske forhold Selbæk ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen 

træffes efter Miljøvurderingslovens § 21. Dette begrundes med projektets virkemidler, 

samt den umiddelbare ensidige naturforbedrende virkning. 

Bekendtgørelse nr. 926 af 27/06/2016 om udpegning og administration af 

internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter

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.

En række dyr og planter omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have levested, 

fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. Potentiel forekomst i 

området af de nævnte bilag IV-arter vurderes knyttet til områdets beskyttede 

naturarealer, småskove, vandløb og udyrkede arealer i øvrigt.

På baggrund af faglig rapport nr. 635 fra DMU samt øvrigt kendskab til området 

vurderes umiddelbart, at det kunne være: Spidssnudet Frø s. 144, Markfirben s. 108, 
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Løgfrø s. 132, Odder s. 92, Dværgflagermus s. 72, Troldflagermus s. 66, 

Skimmelflagermus s. 64, Sydflagermus s. 61, Langøret Flagermus s. 57, 

Brunflagermus s. 54, Vandflagermus s. 42. Kommunen har ikke detaljeret kendskab til 

de enkelte arters forekomst i området.

Frederikshavn Kommune vurderer, at det ansøgte projekt har en neutral til positiv effekt 

på levesteder samt yngle- og rasteområder for de nævnte arter.

Afgørelse

Frederikshavn kommune melder tilladelse efter vandløbslovens § 37 samt dispensation 

fra naturbeskyttelseslovens § 3 jf. § 65 stk. 2, til udlægge grus og sten, samt at etablere 

et sandfang i vandløbet Selbæk.

Afgørelsen baggrundes med at tiltagene vil have en langsigtet gunstig indvirkning jf. 

udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 8, ”Bangsbo og Åsted Ådal med 

omkringliggende overdrevsområder”, Habitatområde H216.

Med de stillede vilkår sikres det at etableringsarbejdet ikke vil skade vandkvaliteten.

Offentliggørelse

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 9. oktober 2020.

Klagevejledning

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

modtagelsen/fra offentliggørelsen indtil den 6. november 2020. Se vedlagte 

klagevejledning(er).

Bilag:

Bilag 1 - kort med sandfang og udjævning af jord

Bilag 2 – kort med udlæg af grus og sten

Klagevejledning efter vandløbsloven

Klagevejledning efter naturbeskyttelsesloven

Klagevejledning efter miljøvurderingsloven

Kopi til:

Ansøger: 

Center for Teknik og Miljø, Frederikshavn kommune, Rådhus Alle 100, 9900 

Frederikshavn. Kopi i sag. 

Lodsejere: 

Kopi til e-boks.

Ejerlav Matrikelnummer Ejers navn

Den Nordøstlige Del, 

Understed

49b Rikke Kejser og Nicolai 

Bækkelund Hansen



Side 5/6
Den Sydvestlige Del, 

Understed

4a og 10b Ole Bouet

Den Nordøstlige Del, 

Understed

51o Mogens Bak Jensen

Den Nordøstlige Del, 

Understed

51b Anker Bak Jensen

Den Nordøstlige Del, 

Understed

43a Peder Jelsbak

Øvrige interessenter og myndigheder:

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

Miljøstyrelsen, mst@mst.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

Vendsyssel Historiske Museum, vhm@vhm.dk

Dansk Møllerforening – danskmoller@gmail.com

Danmarks Sportsfiskerforbund, Hovedkontoret, post@sportsfiskerforbundet.dk

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

Lokalt vandløbsteam, skagerak@sportsfiskerforbundet.dk

Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn, v/formand Rene Carlsen, 

formandlfo@gmail.com -

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, frederikshavn@lfst.dk

Hvis du har spørgsmål eller vil besvare brevet

Brug besvarmuligheden i e-Boks eller Virk.dk, hvis du har modtaget dette brev digitalt.

Har du ikke digital adgang, kan du:

1. skrive til Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn

2. ringe til det direkte nummer eller til kommunens hovednummer 

3. henvende dig i Borgerservice i Frederikshavn, Sæby eller Skagen 

- dog ikke onsdag

Oplys altid sagsnummeret, som du kan se i højre kolonne.

Med venlig hilsen

Martin Bjork Christensen

Forstkandidat
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Bilag 1 - kort med sandfang og udjævning af jord

Figur 1 Gul markering: her etableres sandfanget. Orange markering: udjævning af opgravet 
materiale. Der graves udelukkende i den nordlige bred. 

Bilag 2 – kort med udlæg af grus og sten

Figur 2 Der udlægges gydegrus i 3-5 baner af 30 m hver og 30 cm tykt på strækningen 
mellem station 1200-1400 (længst mod øst) og 1-3 gydebanker på strækning mellem 1480-
2040 (længst mod vest). Placering afsættes i samarbejde med lodsejere. 
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