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1. Redegørelse for vandløbsrestaureringer i vandløbsforekomsten

Vandløbsforekomsten o7917_g er omfattet af vandområdeplan 2015-2021 med 

indsatsen ”udlægning af groft materiale sammen med etablering af træer”. 

Vandløbsområdet er 1,481 km lang.

Denne forundersøgelse har undersøgt mulighederne for udskiftning af bund, samt 

etablering af træer.

Figur 1 Oversigtskort over vandområdet o7917_g Høngård Bæk
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2. Redegørelse for anlægstekniske muligheder samt 

detailprojektering

Trægrupper

Der kan plantes træer fra st. 669 til st. 838 (Ågårdsvej) jf. Figur 2

Figur 2 Der plantes grupper af rødel langs vandløbet på stederne markeret med røde 
prikker.  

Rødel af 100-150 cm plantes i klynger af fem stk. inden for vandløbsprofilet. Der 

plantes 3 trægrupper så tæt på vandspejlet som muligt. Der skal anvendes godkendte 

provenienser. Lodsejer ejer begge sider af vandløbet, træerne plantes på østsiden af 

vandløbet, både af hensyn til skyggegivende effekt men også af hensyn til driften af 

arealerne og tilsyn af dræn. Se røde markeringer i Figur 2.
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Groft materiale

Der kan udlægges groft materiale fra st. 849 til st. 1493 jf. Figur 3

Figur 3 Strækninger med sten og grus. Gule streger: 4 stk. udskiftning af bundmaterialer á 
25 meter. Grøn streg: fald efter Ågårdvej udnyttes til stryg med længde på 50 meter. 
Lyserød streg: fald efter markoverkørsel udnyttes til stryg med længde på 50 meter. Der 
udlægges skjulesten fra Ågårdsvej og indtil Voer Å. 

Materialet udlægges på følgende måde:

• Ved udløbet fra Ågårdsvej i station 849, etablereres ét stryg á 50 meters 

længde. Der fores med op til 5 m3 sten for at undgå erosion. Disse sten 

fungerer delvist som skjulesten.  Bundsubstratet udskiftes ikke ved denne, 

men der udlægges grus så der skabes et jævnt fald over de 50 meter. Til slut 

vil gruslaget have en tykkelse på 15 cm. Der anvendes grus af størrelsen 75 % 

nøddesten (16-32mm) og 25 % singlets (33-64mm). Sten til foring har størrelse 

Ø10-30 cm. Se grøn markering i Figur 3.

• Der etableres én gydebanke á 50 meter efter en markoverkørsel i station 1309. 

Der fores med op til 5 m3 sten for at undgå erosion. Disse sten fungerer delvist 

som skjulesten.  Bundsubstratet udskiftes delvist for at sikre et jævnt fald over 

gydebanken. Der anvendes grus af størrelsen 75 % nøddesten (16-32mm) og 

25 % singlets (33-64mm). Sten til foring har størrelse Q10-30 cm. Se lyserød 

markering i Figur 3.
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• Mellem Ågårdsvej og Voer Å etableres yderligere 4 gydebanker á 25 meter. 

Der udlægges skjulesten 700 fra Ågårdsvej og indtil udløbet til Voer Å. 

Bundsubstratet udskiftes og brinker justeres ved disse, så der ikke er 

vandstandshævning eller fare for brinknedskred. Se gul markering i Figur 3.

De 4 gydebanker sættes af i samråd med lodsejer og byggeherre inden opstart.

Lodsejer vil ligeledes henvise adgangsvej. 

Groft materiale skal udlægges i henhold til DTU-aquas retningslinier.

Der anvendes grus af størrelsen 85 % nøddesten (16-32) og 15 % singlets (33-64) til 

gydebanker. Der må ikke forekomme betydelige mængder af skarpe flintesten i 

gydegryset.

Ved strygene ved Ågårdsvej og markoverkørslen bruges 75 % nøddesten (16-32) og 

25 % singlets (33-64). Der må ikke forekomme betydelige mængder af skarpe flintesten 

i gydegryset.

Der udlægges med skjulesten (10-20 cm) med 1-2 stk. pr m2, jf. DTU-Aquas

anbefalinger. I alt på strækningen 700 stk. 

Sten til foring og sikring er Ø10-30 cm.

Det skal verificeres med billeddokumentation af DTU-aquas ” stokkemetode”, at 

vandstanden ikke er hævet umiddelbart opstrøms gydebanker og overkørsler. 

Gruslagene anlægges med jævn graduering af lagets tykkelse ved start og slut, 

således at der ikke opstår styrt. Gruset skal trækkes 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.

Tekniske anlæg

Der findes i vandområdet 5 vejunderføringer og markoverkørsler. Projektet påvirker 

ingen af disse. De sten- og grusmaterialer der udlægges efter rørunderføringen 

vurderes ikke at påvirke dennes stabilitet negativt. 

3. Konsekvenser for vandløbets biologiske forhold

Vandløbet er ikke omfattet af handleplaner for truede fiskearter.

Udlægning af groft materiale vil skabe en mere naturlig bund i vandløbet, og skabe 

gydemuligheder for fisk, samt bundsubstrat for insekter og flora. Etablering af nogle 

flere træer langs vandløbet vil hjælpe til med at stabilisere brinken og dermed mindske 

sandtransporten, samt give læ og skygge til faunaen i vandløbet. 

Dermed vil projektet skabe bedre levemuligheder for flora og fauna. vandløbet vil kunne 

tjene som yngle- og opvækstvand for både fisk og vandløbsinsekter.
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4. Konsekvenser for Natura 2000 og/eller beskyttede arter

På en del af den strækning, hvor der udlægges gydegrus, er der beskyttet natur på 

begge sider i form af eng, mose, hede og overdrev, ifølge registreringen (se kort 

nedenfor). Beskyttet natur er beskyttet mod ændringer i tilstanden. Udlægning af 

gydegrus vurderes ikke at medføre en tilstandsændring på de tilstødende arealer, da 

det kun eventuelt vil hæve vandstanden en lille smule og da det sikres, at der køres 

skånsomt ved udlægning af gruset. 

Figur 4 Beskyttede terrestriske naturtyper. Vandløbet er også beskyttet jf. NBL.

Projektet vurderes at have en neutral – positiv effekt på eventuelle bilag IV-arter i 

området. Dette skyldes, at bilag IV-arterne typisk lever tilknyttet naturarealerne og da 

disse ikke påvirkes ved projektet vil bilag IV-arterne heller ikke blive det. Der kan 

eventuelt være arter, der lever tilknyttet vandløbet, hvor projektet vil have en positiv 

effekt, da forholdene i vandløbet forbedres med projektet.

Nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 3,5 km væk fra projektet. Grundet projektets 

lille størrelse og afstanden til Natura 2000-området vurderes projektet ikke at påvirke 

udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

5. Beskrivelse af eventuelle afværgeforanstaltninger

Der er ikke behov for afværgeforanstaltninger i dette projekt ud over det, der allerede er 

indregnet i projektforslaget med friholdelse af områder omkring eksisterende dræn.

Der er ikke behov for udlægning af køreplader, da der kan køres på vestsiden af 

vandløbet. Kørsel skal stadig foregå skånsomt, og under hensyntagen til vejret, for at 

mindske påvirkningen af naturarealerne.
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6. Økonomi for etablering af projektet

Udgifterne til restaurering financierens via midler fra statslig tilskudsordning.

7. Behov for tilladelser m.v.

Det vurderes, at der er behov for en række tilladelser og dispensationer i forbindelse 

med projektet.

Oversigt over nødvendige tilladelser/dispensationer:

• Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3.

• Tilladelse efter Vandløbslovens § 37 til restaurering.

• Screening efter miljøvurderingsloven

Det er Frederikshavn kommunes vurdering at de nødvendige tilladelser og 

dispensationer kan opnås.
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