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1. Redegørelse for vandløbsrestaureringer i vandløbsforekomsten

Indsatserne i vandområde o7917_f består af etablering af sandfang og udlægning af 

groft materiale.

Vandområdet ligger i Koldbromølle Bæk, der ligger som tilløb til Voer Å i st. 1943. Det 

er et fint vandløb, primært omgivet af græsningsenge. Vandløbet bærer dog præg af at 

have været rettet betydeligt ud for år tilbage. 

Beliggenhed af vandområde o7917_f

Der er i vandområdet en spærring i st. 605 bestående af overkørsler med 

rørunderføring, som ligger for højt, med styrt på udløbssiden, jf. nedenstående 

beskrivelse. Rørene vurderes at udgøre en totalspærring for fauna. Denne spærring 

kan der desværre ikke søges tilskud til at fjerne i denne vandområdeplanperiode, men 

vil blive indberettet til den næste.

Spærring

Vandløbet er næsten to meter bredt, og rørene er henholdsvis 50 cm og 80 cm. Ingen 

af rørene ligger hensigtsmæssigt og ved et af dem er det umuligt at finde indløbet, da 

det ligger under en stor ansamling af større og mindre grene. Spærringen vil blive 

indberettet så der kan søges tilskud til etablering af faunapassage i næste planperiode.

Udlægning af groft materiale

Der er mange strækninger i vandområdet, der ville have gavn af udlægning af groft 

materiale. Både af hensyn til substrat for floraen, men også som gemmesteder til 

fauna, og hvor vandløbsinsekterne kunne leve. Det vurderes, at det kun er relevant at 

bruge sten og grus som materiale, da vandløbet ikke kun gennemløber en strækning 

med skov, men også har grupper af selvsåede træer langs det meste af forløbet. Disse 

træer vurderes at bidrage med dødt ved i tilstrækkeligt omfang.

Sandfang

Der er stor sandvandring i Koldbromølle Bæk. Sandet kommer primært fra 

omdriftsmarkerne og fra de forholdsvist stejle brinker. Til gengæld løber vandløbet forbi 

både eng og skov, hvor det løber terrænnært, og hvor det ofte går over sine bredder, 
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og derved har mulighed for at smide sandet. Derfor vurderes det ikke nødvendigt med 

et sandfang i Koldbromølle Bæk.

2. Redegørelse for anlægstekniske muligheder

Der kan med fordel udlægges grus fra udløb under Koldbromøllevej i st.1046 til st. 

1373. Dette vil strækningsvist kunne danne ideelle forhold for gydebanker. 

Der anvendes grus af størrelsen 75 % nøddesten (16-32) og 25 % singlets (33-64). 

Gruset udlægges i 5 banker af 20 m og med en tykkelse på 30 cm fordelt på 

strækningen markeret med grønt på nedenstående kort. Vandløbet er her 1,5 - 2,0 m 

bredt. Der skal holdes en afstand af 10 m til drænudløb for at være sikker på, at 

drænene ikke bliver påvirket.

Hævningen af bunden med groft materiale vil skabe en mere naturlig bund i vandløbet, 

samtidig med at den hævede vandstand vil mindske sliddet på brinkerne og dermed 

sandtransporten i vandløbet. Grus vil også give mulighed for bundsubstrat som 

invertebrater kan leve i, og substrat som gode vandløbsplanter kan slå rødder i.

Der suppleres med skjulesten (Ø10-20 cm) med 2 stk. pr. lb. meter., jf. DTU-aquas 

anbefalinger. Der udlægges 700 skjulesten på strækningen fra st.1046 til st. 1373

Gruset skal udlægges mindst 10 m fra udløb af dræn, og det skal verificeres med 

billeddokumentation af DTU-aquas ” stokkemetode”, at vandstanden ud for drænene 

ikke er hævet. 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.

Da engen er naturligt meget våd på grund af trykvand fra de omkringliggende arealer, 

skal realiseringen gennemføres enten når jorden er bundfrossen eller om sommeren 

når jorden er tør. Hvis projektet gennemføres under andre forhold må det forventes, at 

der skal bruges køreplader langs hele strækningen markeret med rødt på 

nedenstående kort. Strækningen er ca. 330 m lang.
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Udlægning af groft materiale. Grøn streg: Der udlægges i alt 5 gydebanker på 20 

meters længde og 0,3 m tykkelse, samt skjulesten. Gul streg: strækninger med 

skjulesten. Rød streg: strækning for køreplader. 

3. Konsekvenser for vandløbets biologiske forhold

Vandløbet ligger ikke i et vandløb omfattet af handleplaner for truede fiskearter.

Udlægning af grus nedstrøms Koldbromøllevej vil kunne danne funktionelle 

gydebanker.

Udlægning af grus vil danne substrat for flora at hæfte sig på, samt levesteder for 

vandløbsinvertebrater, der tjener som fødegrundlag for fisk. Groft materiale vil blive 

udlagt i henhold til DTU-aquas retningslinier.

4. Konsekvenser for Natura 2000-områder, bilag IV-arter og beskyttet 

natur

Nærmeste natura 2000-område ligger omkring 3,5 km fra vandløbet. Der er ikke direkte 

forbindelse mellem vandløbet og Natura 2000-området og grundet afstanden vurderes 

projektet ikke at være til ugunst for udpegningsgrundlaget for området.

Vandløbet er på en god del af strækningen omgivet af beskyttet eng, mose og 

overdrev. Beskyttet natur er beskyttet mod ændringer i tilstanden. Tiltaget i projektet 

består i udlægning af gydegrus. Udlægning af gydegrus vurderes ikke at påvirke 

tilstanden på de tilstødende beskyttede arealer. Udlægning af gydegruset vil muligvis 

hæve vandstanden i vandløbet på nogle strækninger, men vandløbet ligger så dybt 

nedskåret (op til 1 meter under terræn), at vandstanden ikke vil hæves på mosen eller 

engene. Det er derfor ikke vurderet nærmere, om en hævning af vandstanden vil være 

til gavn for det tilstødende beskyttede natur.
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Det ansøgte projekt vurderes at have en neutral effekt på levesteder samt yngle- og 

rasteområder for bilag IV-arter. Dette tilskrives, at projektet vurderes ikke at medføre 

nogen ændring i naturtilstanden af nærliggende naturarealer.

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

samt evt. udlægning af køreplader.

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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