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1. Redegørelse for vandløbsrestaureringer i vandløbsforekomsten

Vandløbsopland og system

Vandområde o8962 er en strækning af Hørby Å, som er en del af Sæby Å-systemet. 

Vandområdet er 7885 meter langt og har vandløbstypologi 2, hvilket betegner vandløb 

med en bredde på 2-10 meter. Vandområdet starter hvor Krogens Møllebæk 

(vandområde aal1.1.0362) og Hørbylund Møllebæk (o10327) løber sammen.

Derudover er der fire mindre målsatte tilløb til vandområdet (o7990, o7894, o7888 og 

o7893). Af disse vandområder, har tre god samlet økologisk tilstand og ét har moderat 

samlet økologisk tilstand. Vandområdet er omfattet af Vandområdeplan 2015-2021 for 

hovedopland 1.1: Det Nordlige Kattegat og Skagerrak. Det samlede fald i vandområdet 

er 9,1 meter, hvilket svarer til et gennemsnitligt fald på 1,2 0/00.   

Figur 1 Kort over målsatte vandløb i området. Vandområde o8962 er markeret med rød. 
Billede fra miljoegis.mim.dk

I BEK nr. 448 af 11/04/2019 er vandområde o8962 målsat til at skulle have god 

økologisk tilstand senest 22. december 2021. Denne tilstand er en kombination af 

tilstanden for fisk, vandplanter og vandløbsinsekter.

Den seneste måling fra august 2015 viser, at den økologiske tilstandsklasse for fisk er 

ringe i målestationen ved Kirkevej og dårlig i de to målestationer ved Ådalvej og 

Hørbylundvej. Den økologiske tilstand for planter er ukendt i vandområdet. Der er dog 

registreret høj økologisk tilstand for disse jf. miljoegis.mim.dk. 

De seneste målinger for vandløbsfauna er i gennemsnit DVFI 7, svarende til særdeles 

god biologisk vandløbskvalitet. 

Målingerne er:

- fra Kirkevej (st. 2.320.000.050) 2003: DVFI 7

- nær Hørbylundvej (st. 2.320.000.043) 2019: DVFI 7

- nær Hørbylundvej (st. 2.320.000.040) 2005: DVFI 7
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Den samlede tilstand er på nuværende tidspunkt dårlig økologisk tilstand, jf. 

miljoegis.mim.dk, Vp2 – Vandområders tilstand. 

Virkemidlerne for o8962 er ”udlægning af groft materiale sammen med etablering af 

træer”, jf. BEK nr. 449 af 11/04/2019. 

I rapporten: ”Plan for fiskepleje i Sæby Å, Distrikt 17 – Vandsystem 06, Plan nu. 52-

2016”, er det beskrevet, at området tidligere har rummet en god ørredbestand. 

Undersøgelser i 2006 viser imidlertid at denne bestand er forsvundet. Det bemærkes at 

vandløbet nu forekommer uddybet og med begrænsede grusforekomster. Der findes 

fortrinsvis ældre fisk, hvor bestanden ved Hørby Bro fortsat ligger noget under det 

forventede. Vandløbsdybden er her beskrevet som værende 30-60 cm.

Vandområdet er nu domineret af stejle brinker og har på mange strækninger en stor 

vanddybde. Mange strækninger bærer præg af stor sandvandring og det nuværende 

bundsubstrat er domineret af sand, med mindre stedvise forekomster af groft materiale

(Figur 2). Ved besigtigelse konstateres ligeledes relativt sparsomme forekomster af 

vandplanter på vandløbets bund. Denne tilstand vurderes ikke at være tilstrækkeligt for 

at opretholde en større reproducerende bestand af hav- og bækørreder, da det er 

meget sparsomt med gydemuligheder, og der er et efterfølgende fravær af skjul og 

standpladser til yngel. 

Figur 2 Strækning af Hørby Å umiddelbart opstrøms vejbroen ved Ådalvej. Vandspejlet er 
her ca. 2 meter bredt. (billede nov. 2019)

Indsatser i vandløbsforekomsten

De udpegede virkemidler vurderes af kunne forbedre vandområdets tilstand, så der kan 

opnås målopfyldelse. 

Ændring af vandløbsprofil (kommunalt reguleringsprojekt) 

I dag er vandløbet ca. 2,0 - 2,5 meter bredt, med hyppige forekomster af stejle brinker, 

som ofte forårsager brink nedskred og stor tilførsel af sand. Ved et reguleringsprojekt 

afholdt i kommunalt regi graves der et bredere og fladere vandløbsprofil på strækninger 

i Hørby Å. Det vurderes fra et lignende projekt andetsteds i Hørby Å, at en 
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vandløbsbredde på 4,5 meter vil kunne danne en optimal vanddybde og 

strømhastighed for en højere miljøtilstand i vandløbet (Figur 3). 

Figur 3 Ændret vandløbsprofil ved Ådalvej 15, 9300 Sæby. Begge brinker er reguleret så de 
har et meget fladt anlæg. Begge sider af vandløbet er afgræsset med kvæg. (billede sep. 
2019).

Med etablering af en fladere profil og vil der blive mulighed for, at 

artssammensætningen af vandplanter kan ændre sig. Der vil i højere grad forekomme

arter som vandstjerne og vandranunkel, som giver gode skjul og standpladser til 

ørredynglen, samt bedre forhold for vandløbsinsekter. Disse vandplanter vurderes 

desuden at have en moderat indflydelse på afstrømningsmulighederne (Figur 4).

Efter det kommunale reguleringsprojekt er det oplagt at restaurere strækningen med 

grusbanker, sten og trægrupper. 

Figur 4 Ådalvej 15, 9300 Sæby. Gydebanke med vandstjerne og vandranunkel. (billede sep. 
2019)
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Gydegrus

På strækningerne, hvor vandløbsprofilet ændres, udlægges der efterfølgende gydegrus 

på ca. 30 % af længden. På disse strækninger suppleres der desuden med skjulesten 

og træplantning. Ved at tilpasse vandløbet på denne måde sikres meget store 

funktionelle gydeområder. Som udgangspunkt vil gydebankerne have et fald på 2,5-3 
0/00, som stemmer overens med DTU´s anbefalinger for anlæg af gydebanker til 

laksefisk. Gydebankerne vil være 17-20 meter lange og med 30 cm tykkelse. 

Det udlagte grus-og stenmateriale skal være naturligt for området. Der må ikke 

forekomme knust og skarpt flint i gydegruset. 

Gydegruset i denne vandløbstypologi jf. DTU´s vejledning er: 

• 85 % sten på 16-32 mm (nøddesten)

• 15 % sten på 33-64 mm (singels + håndsten)

Skjulesten

Skjulestenene udlægges på strækningerne hvor profilet ændres, samt indtil 250 meter 

op og nedstrøms fra disse. På strækningen mellem Ådalvej og Hørbylundvej udlægges 

også skjulesten. Disse skjulesten skal sikre, at der er en større tilgængelighed af 

standpladser for det ørredyngel, der måtte opstå på gydebankerne. På strækningen 

mellem Ådalvej og Hørbylundvej udlægges et relativ stort antal skjulesten for at 

understøtte den yngelproduktion, der forekommer i bivandløb.  

Skjulestenene skal være 15-45 cm i diameter, være afrundede og være naturlige for 

området. Stenene skal udlægges i grupper af 5-10 stk. og langs vandløbets brinkfor. På 

den måde undgås det, at skjulestenene er til gene for vandløbsvedligehold. Grupperne 

med sten fordeles jævnt på strækningerne. 

Der påregnes desuden at udlægge sten i Ø 30-50 cm til sikring af diverse brinker, 

overgange og lignede. 

Træplantning

Træplantningen på brinken ved gydebankerne udføres i grupper af 5 stk. og så tæt på 

vandspejlet så muligt. Disse træer vil dels danne skjul, når rødderne udvikles og 

samtidigt kaste skygge over dele af gydebankerne, så disse ikke domineres af 

vandplanter. Trægrupperne skal fortrinsvist plantes på syd- og østlige brinker. 

På strækningerne med gydebanker plantes der rødel (Alnus Glutinosa) med en højde 

på 100-140 cm.

På strækningen mellem Ådalvej og Hørbylundvej plantes der grupper af hvidpil (Salix 

alba) med en højde på 80-140 cm.

Der skal anvendes godkendte danske provenienser.
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Der skal plantes med planterør med kraftig støtte/pæl for at sikre træerne mod 

hjortevildt, afstrømning, samt for at synligøre trægrupperne ved vandløbsvedligehold 

med mejekurv. 

2. Redegørelse for anlægstekniske muligheder

De specifikke restaureringstiltag, der planlægges i vandområdet, er skitseret i Figur 5

og Figur 6. I følgende delafsnit er tiltagene på strækningerne nærmere beskrevet. 

Figur 5 Kort over dele af tiltag i vandområde o8962.

Figur 6 Kort over dele af tiltag i vandområde o8962.

St. 9680-9955, 10890-11020 og 11140-11670 (rød markering)

På strækningerne udlægges 2 skjulesten per løbende meter vandløb. Disse sten 

udlægges i grupper af 5-10 stk. Der udlægges stedvis større sten (Ø 30-50 cm) til 

sikring af brinker og til at skabe variation. Skjulestenene udlægges gruppevist i siderne 

af gydebankerne. Det er vigtigt af de her ikke spærrer for ørredernes adgang til 

gydegruset, samt for vandløbsvedligehold. 
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Der udlægges gydegrus på ca. 30 % af strækningens længde. Gydebankerne skal

være ca. 20 meter lange, fylde hele den nye vandløbsbredde og have en grustykkelse

på ca. 30 cm. Gruset trækkes desuden op ad kanten, så der undgås erosion Det 

bredere vandløbsprofil skal sikre, at der findes en vanddybde på 15-25 cm over 

gydebankerne med normal vandstand.

Ved et gennemsnitligt fald på strækningerne på 1,0 0/00, så vil stuvezonen umiddelbart 

være ca. 50 meter ved et vandstandshævning på 5 cm umiddelbart foran 

gydebankerne. Det vurderes dog, at denne effekt vil være langt mindre, da 

vandløbsprofilet gøres langt bredere, samt sænkes på strækninger mellem 

gydebankerne. Ved stor vandføring vurderes det, at vandspejlet vil være væsentligt 

lavere end ved de nuværende forhold, da tværsnitsprofilet er langt større. 

Trægrupperne plantes i forbindelse med gydebankerne på den sydlige/østlige side af 

vandløbet, så træerne delvist kan bortskygge vegetation på gydebankerne. Træerne 

plantes under kronekant så tæt på vandspejlet som muligt. 

På strækning 9680 – 9955 etableres 4 gydebanker og 8 trægrupper jf. Figur 7

På strækning 10890-11020 etableres 2 gydebanker og 4 trægrupper jf. Figur 8

På strækning 11140-11660 etableres 8 gydebanker og 14 trægrupper jf. Figur 8

Figur 7 St. 9680-9955. Placering af gydebanker (blå markering) og trægrupper (lyserød 

prik).
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Figur 8 St. 10890-11020 og 11140-11670. Placering af gydebanker (blå markering) og 
trægrupper (lyserød prik).

St. 9430-9680, 9955-10205 og 11020-11140 (grøn markering)

På strækningerne udlægges 2 skjulesten per løbende meter vandløb (Figur 5 og Figur 

6). Disse sten udlægges i grupper af 5-10 stk. og placeres varierende fra side til side i 

vandløbet. Sten udlægges så de ikke spærrer for vandløbsvedligehold. 

St. 11680-13560 (gul markering)

På strækningen udlægges 2 skjulesten per løbende meter vandløb. Stenene udlægges 

i grupper af 5-10 stk.

På strækningen plantes 28 trægrupper, af 5 stk. hvidpil, jf. Figur 9. Trægrupperne 

plantes på den sydlige/østlige bred, så de punktvist skygger vandløbet og bredden.

Træerne plantes så tæt på vandspejlet som muligt. 

Figur 9 Strækning med skjulesten og placering for trægrupper.
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3. Konsekvenser for vandløbets biologiske forhold

Vandområdet er ikke omfattet af handleplaner for truede fiskearter. 

De planlagte tiltag i vandløbet med ændring af vandløbsprofilet, så gydebanker kan 

etableres, jf. DTU-Aquas vejledning ”Sådan laver man en gydebanke rigtigt”, vil have 

en midlertidig påvirkning på vandløbet, da anlægsarbejdet vil medføre nogen 

forstyrrelse. Denne forstyrrelse vurderes dog at være af midlertidig karakter og det 

vurderes at de arter, der bliver fortrængt, hurtigt vil genindfinde sig. Det udlagte grove 

materiale vurderes ikke at have en negativ effekt, da dette vil danne en større fysisk 

variation i forhold til vandløbets nuværende tilstand. Materialet vil ligeledes ændre på 

de plantesamfund, der findes i vandløbet og danne habitat for en mere divers 

sammensætning. Det forventes, at arter som vandranunkel og vandstjerne i højere 

grad vil forekomme. Sideløbende vil disse også danne habitat for en lang række 

vandløbsinsekter. 

For at skabe variation og regulere vandplanterne på gydebankerne, plantes trægrupper 

så tæt på vandspejlet som muligt, samt på andre strækninger hvor skjul for fisk og 

struktur er begrænset. Det vurderes, at effekten af disse tiltag vil sikre målopfyldelse i 

vandområdet på parametrene for fisk, vandplanter og vandløbsinsekter. 

På strækninger, hvor det ikke er muligt at udlægge gydegrus, vil skjulesten bidrage til at 

danne variation på en vandløbsbund, der ellers er domineret af finkornet materiale. 

De afledte virkninger af restaureringen er højst sandsynligt, at mængden af fødeemner 

for bl.a. flagermus og odder øges. 
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Figur 10 Strækning for planlagt regulering af vandløbsprofil (kommunalt projekt) og 
etablering af gydebanker m.v.

4. Konsekvenser for Natura 2000 og/eller beskyttede arter

Området er ikke omfattet af Natura 2000-udpegning, men størstedelen af de 

tilstødende arealer til vandområdet er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Hele 

vandløbet i vandområdet er beskyttet, jf. naturbeskyttelseslovens § 3. På de 

strækninger, hvor vandløbsprofilet ændres, er der ikke udpeget beskyttet terrestrisk 

natur på brinken, hvor hovedparten af gravearbejdet foregår.  Disse arealer er enten 

registreret som jord i omdrift eller er omfattet af 15-års gendyrkningsret. Det ændrede 

vandløbsprofil vurderes ikke at ændre vandstanden og afdræning af de beskyttede 

arealer beliggende opstrøms og på modsatte brinker. Projektet vurderes derfor ikke at 

have varige negative konsekvenser på disse naturtyper. 

Det vurderes, at der skal dispenseres fra naturbeskyttelseslovens bestemmelser for at 

kunne gennemføre tiltagene med regulering af profil, udlægning af materiale, samt 

træplantning. 

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

fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på egnen omkring vandområdet. På 

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

umiddelbart, at der kan være tale om flagermus og odder. 

Frederikshavn Kommune har imidlertid ikke kendskab til registreringer af disse arter 

eller øvrige bilag IV-arter i og omkring vådområdet (Data er indhentet fra Naturbasen 
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fra fugleognatur.dk, Naturdata på Miljøportalen samt Frederikshavn Kommunes 

naturmyndigheds egne data).

De planlagte tiltag vurderes kun at skabe en midlertidig forstyrrelse for eventuelle bilag 

IV-arter i anlægsperioden. Arterne har imidlertid gode muligheder for at søge til 

lignende habitater op- og nedstrøms for vandområdet. På lang sigt vil tiltagene danne 

basis for en højere tilgængelighed af fødeemner og skjul.  

Kommunen vurderer, at de planlagte tiltag vil have en neutral til positiv effekt på 

levesteder samt yngle- og rasteområder for de øvrige nævnte bilag IV-arter. 

Gul stenbræk er registreret få kilometer opstrøms, men er ikke registreret i forbindelse 

med strækninger med tiltag.

Området nord for Kirkevej er omfattet af fredningsforslaget ”Krogens og Hørbylund 

Møllebække”. Der er dog ikke planlagt nogen tiltag i dette delområde i projektet og 

området vurderes derfor ikke at blive påvirket negativt. 

Figur 11 Skraveringer og linjer viser beskyttede naturtyper jf. naturbeskyttelseslovens § 3.
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Figur 12 Lilla skravering viser fredningsforslag "Krogens og Hørbylund Møllebække". 
Lyseblå skravering viser fredning "Hørby Kirke". Orange streger viser beskyttede sten- og 
jorddiger. Blå og røde streger viser private og offenlige vandløb. 

5. Beskrivelse af eventuelle afværgeforanstaltninger

Der kan være et behov for køreplader i forbindelse med udlægningen af gydegrus og 

sten, reparation af dræn som følge af tung kørsel, samt reetablering af 4 stk. 200 mm 

rør á 10 meter. Disse rør vurderes at være i fare for at lide skade under arbejdet. 

Der er ikke særlige kulturhistoriske interesser i området, hvor indsatsen gennemføres 

og det vurderes derfor ikke nødvendigt med afværgeforanstaltninger for disse. Såfremt 

der findes kulturhistoriske spor i anlægsfasen, skal der rettes henvendelse til 

Vendsyssel Historiske Museum.

6. Tekniske anlæg i vandområdet

Der er vejbroer ved Kirkevej (Kur Bro), Ådalvej (Hørby Bro) og Hørbylundvej. Disse 

broer vil dog ikke blive påvirket af de planlagte tiltag i vandområdet. Desuden er der en 

jernpladebro til kreaturer ved Ådalvej 15, 9300 Sæby. Denne bro forventes heller ikke 

at blive påvirket af projektet. 
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Ved station 9870 er der en højspændingsmast. Denne mast er på modsatte side af 

anlægsarbejdet. Af hensyn til sikkerhed skal elselskabet kontaktes for arbejdsinstruks 

under og omkring højspændingsledningen. 

Figur 13 Højspændingsmast ved station 9870.

7. Økonomi for etablering af projektet

Frederikshavn kommune afholder udgifter til regulering af profil. 

Udgifterne til restaurering financierens via midler fra statslig tilskudsordning. 

8. Erstatning 

Det forventes, at der skal søges erstatning til lodsejere berørt af bl.a. strukturskade ved 

udlæg af sten og grus. Erstatning udregnes efter SEGES ”Vand- og spildevandsanlæg i 

landbrugsjord 2021”.

Der er ikke på nuværende tidspunkt indgået skriftlige aftaler om erstatning, men det 

forventes af disse kan indgås under nuværende ordninger og at disse vil kunne indgås 

jf. ”Vejledning om tilskud til kommunerne til udgifter vedrørende erstatning i forbindelse 

med vandløbsrestaurering”  

Det forventes, at erstatningernes sum er inden for omkostningseffektiviteten. 

9. 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:
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• 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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