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Slutrapport

Vandplanprojekt Stenvad Å
Vandplan: Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak
Hjørring Kommune

Indsats
Projektet omfatter vandløbssystemet Stenvad Å, der omfatter Slusebæk 
(Skrolleshedegrøft) med indsats AAL-293 og AAL-294, Elbæk med indsats AAL-481, 
Ulkær Bæk med indsats AAL-82 og AAL-369, Stenvad Å (Kalum Bæk) med indsatserne 
AAL-679 og AAL-480 og Skelbæk med indsats AAL-210 og AAL-209. Den samlede 
indsats omfatter fjernelse af 5 spærringer (AAL-293, AAL-82, AAL-480, AAL-210 og AAL-
209) og genåbning af 4 rørlagte strækninger (AAL-294, AAL-679, AAL-481 og AAL-369) 
Ved realisering af indsatsen vil der i alt åbnes op for 33,572 km vandløb opstrøms 
indsatsen (Bilag 1, Fig. 1).

Indsats AAL-210, AAL-369, AAL-293, AAL-209 og AAL-481 er imidlertid ikke 
gennemført. AAL-293 eksisterer ikke, AAL-210 og AAL-369 er vurderet ikke 
omkostningseffektive af staten, AAL-209 foreslås udgår og AAL-481 som er udgået af 
vandplanerne.

Stenvad Å er ikke direkte beliggende i et Natura 2000-område, men de omfattede 
vandløb udmunder i Liver Å. Liver Å’s nedre del er omfattet af Natura 2000-område 6 
Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å.

Indsatsen er omfattet af vandplan Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og 
Skagerrak.

Projektperiode
Projektperioden løber fra den 7. september 2015 til den 6. september 2018. Projektet 
er konkret gennemført i perioden XXXX.
Projektet er således gennemført indenfor den fastsatte projektperiode.

Gennemførsel
Projektet er gennemført i overensstemmelse med detailprojektet (Bilag 2) og i 
overensstemmelse med de økonomiske omkostninger, der fremgår af tilbud fra 
Vennelyst (Bilag 3), der har vundet tilbuddet. Dette gælder dog ikke AAL-210 og AAL-
369, der er dømt ikke omkostningseffektiv af staten og AAL-481, der er udgået af 
vandplanerne.

Vennelyst har sendt faktura til Hjørring Kommune for gennemført projekt (Bilag 6). 
Hjørring Kommune har betalt de indgåede fakturaer (Bilag 7).
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Intern afsatte timer til gennemførsel af projektet og omkostninger til intern løn 
fremgår af vedhæftet kontrakt (Bilag 11). Det faktiske antal interne timer anvendt på 
projektet fremgår af bilag 12. Og udbetaling af løn til de medarbejder kommunen har 
afsat til projektet fremgår af bilag 13, 14, 15 og 16. 

Projektet er således gennemført og betalt i henhold til de betingelser, der fremgår af 
tilsagnet til projekt. Fotodokumentation for gennemført projekt fremgår af bilag 10.

Formål
Formålet med indsatsen er at forbedre de fysiske forhold og skabe kontinuitet i 
Stenvad Å.

Formålet er opnået ved at:

1. Forbedres passage for vandrende fisk og/eller forbedrede opvækst- og 
gydeforhold for fisk og forbedrede forhold for akvatisk flora og fauna i øvrigt.

2. Koordineres indsatsen med øvrige indsatser.

3. Fjernelse af spærringer på en måde så faldet ikke overstiger 10 ‰ og det 
tilpasses de lokale fiskebestande og lokal fauna.

4. At der ikke sker skade på dyre og plantearter, der er omfattet af bilag 3 og 5 i 
naturbeskyttelsesloven.

Eksisterende forhold
Slusebæk (Skrolleshedegrøft), Elbæk, Ulkær Bæk og Skelbæk er alle offentlige vandløb, 
som udmunder i Liver Å. Indsats AAL-679 og AAL-480 er beliggende i det private 
vandløb Stenvad Å (Kalum Bæk).

Slusebæk (Skrolleshedegrøft) har en samlet længde på omkring 1,9 km med udløb i 
Stenvad Å. Slusebæk er reguleret uden større fysisk variation. Der er et ringe til jævnt 
fald og sandet bund.

Potentialet for målopfyldelse vurderes som ringe pga ringe fysisk tilstand og jævne 
faldforhold.

Den fysiske tilstand er moderat ifølge seneste vurdering fra staten.

Elbæk har en samlet længde på omkring 5,7 km. Elbæk er reguleret og viser tegn på 
spildevandspåvirkning i den øvre del. Sidste etape på et projekt, der skal fjerne 
spildevandspåvirkningen afsluttes i 2016. Nedstrøms Vrå by har Elbæk gode 
faldforhold og har flere steder med høl-stryg karakter, en fast bund af sten og grus 
samt rimeligt med opvækstområder for ørreder.

Potentialet for målopfyldelse vurderes som moderat.
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Den fysiske tilstand er ringe ifølge seneste vurdering fra staten.

Ulkær Bæk har en samlet længde på omkring 4,9 km. Ulkær Bæk er reguleret og på sin 
øvre del grøftet. Faldet er jævnt, bunden sandet og den fysiske variation ikke stor.

Potentialet for målopfyldelse vurderes som ringe-moderat pga ensartet vandløbsmiljø, 
sandvandring og jævne faldforhold.

Den fysiske tilstand er god ifølge seneste vurdering fra staten.

Skelbæk har en samlet længde på omkring 2,6 km. Skelbæk er reguleret og uden større 
fysisk variation. Faldforholdene er pæne og selvom bunden overvejende er af sand, 
findes et enkelt sted med potentielle gydebanker. Variationsforbedrende tiltag 
anbefales.

Potentialet for målopfyldelse vurderes som moderat pga de pæne faldforhold.

Den fysiske tilstand er god ifølge seneste vurdering fra staten.

Stenvad Å (Kalum Bæk) har en samlet længde på omkring 5,9 km. Kalum Bæk udgør 
den øvre del af Stenvad Å. Kalum Bæk er reguleret og enkelte steder udgrøftet. 
Generelt er de fysiske forhold ensartet. På strækningen fra tilløbet af Skelbæk og til 
tilløbet af Ulkær Bæk bidrager udbredt undervandsvegetation til den fysiske variation, 
mens strækningen videre ned på delstrækninger har pletvis gruset bund og dybe 
partier. Ensartet sandbund og underskårne brinker tyder på en vis hydraulisk slitage. 
Variationsforbedrende tiltag anbefales.

Potentialet for målopfyldelse vurderes som ringe-moderat.

Den fysiske tilstand er moderat ifølge seneste vurdering fra staten.

DVFI
I Slusebæk (Skrolleshedegrøft) blev der på faunastation 4021321010, beliggende 230 m 
opstrøms udløbet i Slusebæk, lavet en DVFI-undersøgelse i 2011, der resulterede i 
faunaklasse 3 (Bilag 1, fig. 2)

På station 4020321012, beliggende 650 m opstrøms udløbet i Slusebæk, er seneste 
undersøgelse en Saprobieundersøgelse fra 2000, som blev bedømt til forureningsgrad 
II-III (svagt-stærkt forurenet). Denne bedømmelse vurderes dog som forældet i forhold 
til at beskrive vandløbets nuværende kvalitet.

I Elbæk blev faunastation 4020340002, ca 500 m før udløbet i Stenvad Å, senest 
undersøgt for DVFI i 2011, som mundede ud i en faunaklasse 4 (Bilag 1, fig. 2)

På station 4020340005, knap 2 km før udløbet i Stenvad Å, gav en DVFI-undersøgelse 
fra 2012 en faunaklasse 3. Stationerne 4020340012 og 4020340014, henholdsvis i 
Lunden og 550 m opstrøms Sdr. Vråvej, taget i 2008 udmundede begge i faunaklasse 4. 
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Sidstnævnte to undersøgelser er dog så gamle, at de skal tages med forbehold i 
forhold til at beskrive vandløbets nuværende kvalitet.

På station 4020340010, ved Vestre Skolevej, er seneste undersøgelse en 
Saprobieundersøgelse fra 2000, som blev bedømt til forureningsgrad II (svagt 
forurenet). Denne bedømmelse vurderes dog som forældet i forhold til at beskrive 
vandløbets nuværende kvalitet.

I Ulkær Bæk er der ikke foretaget bedømmelse af bunddyrsfaunaen (Bilag 1, fig. 2)

I Skelbæk blev faunastation 4020400005, ved Sdr. Vråvej, senest undersøgt for DVFI i 
2010, der udmundede i faunaklasse 4 (Bilag 1, fig. 2)

I Stenvad Å (Kalum Bæk) blev der på faunastation 4020000065 (ved Holtevej) og på 
station 4020000060 ( ved Stenvad Bro) lavet DVFI-undersøgelser i 2007. Begge steder 
med faunaklasse 4 som resultat (Bilag 1, fig. 2)

På station 4020000055 (ved Vesterheden) blev der i 2012 fundet en DVFI-faunaklasse 
4. Prøverne fra 2007 vurderes som forældede i forhold til at beskrive vandløbets 
nuværende kvalitet.

Fisk
DTU Aqua’s seneste vurdering af Slusebæk (Skrolleshedegrøft), hviler på en 
undersøgelse tilbage i 2005 og skal derfor tages med et vist forbehold. DTU beskriver 
Skrolleshedegrøft som et vandløb med stillestående vand og uden fiskemæssig 
interesse.

DTU har givet lokalitet 95 ved Ø. Løthvej en biotopkarakter-vurdering på 0, svarende til 
uegnet for ørred.

DTU Aqua’s seneste vurdering af Elbæk, hviler på en undersøgelse tilbage i 2005 og 
skal derfor tages med et vist forbehold. DTU beskriver Elbæk som et reguleret og 
grøftagtigt vandløb med beskedne faldforhold. På nedre og største del af vandløbet er 
bunden sandet, mens den øvre strækning ved Vrå By er sandet til gruset. 
Vandstrømmen er god mens vandkvaliteten forekommer forringet. Der findes gode 
fiskeskjul ved let underskårne brinker og udhængende bredvegetation. DTU pointerer 
at vandløbet bør have en god vandkvalitet hele året for at få optimal effekt af 
gydepladserne og for at ørred forbliver i vandløbet.

DTU har givet lokalitet 12, ved Vråvej, en biotopkarakter-vurdering på 3 for yngel 
svarende til at lokaliteten bør kunne huse ca 180 stk pr 100 m², mens lokalitet 13, 500 
m før udløbet til Stenvad Å, har fået en biotopkarakter-vurdering på 2,5 for ½-årsfisk, 
svarende til at lokaliteten bør kunne huse ca 30-45 stk pr 100 m².
Sidstnævnte lokalitet har for 1-årsfisk også fået en biotopkarakter-vurdering på 2,5 
svarende til ca 12-18 stk pr 100 m².

DTU Aqua’s seneste vurdering af Ulkær Bæk er beskrevet under Stenvad Å (Kalum 
Bæk).
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DTU Aqua’s seneste vurdering af Skelbæk, hviler på en undersøgelse tilbage i 2005 og 
skal derfor tages med et vist forbehold. DTU beskriver Skelbæk som et reguleret og 
sænket mindre vandløb. Vandstrømmen er god og bunden er sandet til gruset. Delvist 
egnet gydebund.

DTU har givet lokalitet 11, ved Sdr. Vråvej, en biotopkarakter-vurdering på 3 for yngel, 
svarende til at lokaliteten bør kunne huse ca 180 stk pr 100 m². Sidstnævnte lokalitet 
har for ½-årsfisk også fået en biotopkarakter-vurdering på 3 svarende til ca 45 stk pr 
100 m².

DTU Aqua’s seneste vurdering af Stenvad Å (Kalum Bæk), hviler på en undersøgelse 
tilbage i 2005 og skal derfor tages med et vist forbehold. DTU beskriver her Stenvad Å 
(Kalum Bæk) som reguleret og delvist sænket betydeligt under det omgivende terræn, 
med blød til sandet bund og kun få områder med sten eller gruset bund. Pga 
omfattende sandvandring bør der etableres sandfang i tilknytning til gydebanker. DTU 
anbefaler, at maskinel vedligeholdelse afløses af manuel vedligeholdelse således, at 
der muliggøres dannelse af et naturligt forløb med underskårne brinker og varierede 
bundforhold.

DTU har givet lokalitet 2 ved Sdr. Allé og lokalitet 3, ved Vråvej, biotopkarakter-
vurderingen 3,5 for 1-årsfisk, dvs at lokaliteterne burde kunne huse ca 21 stk pr 100 
m².

Lokalitet 4, ved Vesterheden, har fået en biotopkarakter-vurdering på 3 for 1-årsfisk 
svarende til at lokaliteten bør kunne huse ca 18 stk på 100 m² og lokalitet 5, ved 
Stagstedvej, en biotopkarakter-vurdering på 2 for 1-årsfisk svarende til ca 12 stk pr 100 
m².  

Effekt af projektet
Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige om realiseringen har fået den 
forventede effekt på flora og fauna. Flora og fauna skal have tid til at etablere sig før, 
der kan foretages en sådan vurdering.

Indsats AAL-293 (ikke lavet) indebærer fjernelse af en gammel sammenstyrtet 
overkørsel med en rørunderføring af 3 meters længde. Fjernelsen af rørunderføringen 
medfører, at der genskabes kontinuitet til gavn for fisk og den øvrige vandløbsfauna.

Indsats AAL-294 indebærer fjernelse af en rørlægning på 55 meter med undtagelse af 6 
meter rør på midten, hvor der bevares en overkørsel. På den fritlagte strækning 
udlægges først 7 tons blandet stabilgrus og groft sand, hvorefter der lægges 75 tons 
blandet sten (30-150 mm) i et let snoet forløb med et fald på ca 2‰. Ud over at der 
bliver skabt passage og der bliver ca 50 meter ”nyt” slynget vandløb tilgængeligt for 
fisk og den øvrige vandløbsfauna, så vil den øgede mængde sten øge mulighederne for 
skjul og strømlæ til fisk samt være en substratforbedring for de mere 
rentvandskrævende smådyr
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Indsats AAL-481 (ikke lavet) indebærer fjernelse af 49 meter rørlægning og 
genskabelse af et åbent forløb i et nyt snoet tracé. Beliggenheden i byområdet gør at 
det nye åbne forløb kun kan forlænges til ca 56 m og faldet på strækningen kan derfor 
kun reduceres fra 8,7‰ til ca 8‰. Rørlægningen fjernes og der fordeles 10 tons 
blandet sten og grus (30-150 mm) samt 35 tons (200-300 mm) større sten til 
kantsikring. Desuden udlægges 3 tons større sten (200-300 mm) til sikring af 
rørudløbet fra vejunderføringen opstrøms. Ud over at der bliver skabt passage og der 
bliver ca 50 meter ”nyt” slynget vandløb til gængeligt for fisk og den øvrige 
vandløbsfauna, vil den øgede mængde sten og grus øge mulighederne for strømlæ til 
fisk samt være en substratforbedring for de mere rentvandskrævende smådyr.

Indsats AAL-82 indebærer udskiftning af rørene i en rørunderføring i en overkørsel fra 
Ø 80 cm rør til Ø 100 cm rør umiddelbart før udløbet i Kalum Bæk. De nye rør lægges 
ca 25 cm dybere end de eksisterende. Overkørslen etableres 4,5 m længere nedstrøms 
end den eksisterende og udløbet til Kalum Bæk forskydes 6 meter mod nordvest. Til 
sikring af ind- og udløb udlægges 10 tons blandet sten (30-300 mm) og opstrøms 
rørunderføringen afgraves 5 til 20 cm over en strækning på ca 50 meter. Indsatsen vil 
genskabe kontinuitet i form af tilfredsstillende passage for fisk og den øvrige 
vandløbsfauna. Sænkningen af rørunderføringen vil på opstrøms side desuden skabe et 
øget fald på en strækning på ca 50 m, hvorved de fysiske forhold vil forbedres til gavn 
for vandløbsfaunaen og udlægningen af blandet sten vil give strømlæ til fisk og være 
en substratforbedring for de mere rentvandskrævende smdyr.

Indsats AAL-369 (ikke lavet) indebærer fjernelse af en længere rørlægning (1025 m) og 
genskabelse af et åbent forløb. Rørlægningen fjernes og der udlægges først 25 tons 
blandet stabilgrus og groft sand, hvorefter der efterfølgende lægges 400 tons blandet 
sten (30-150 mm) på halvdelen af strækningen. Den fritlagte strækning anlægges i et 
let snoet forløb. Ud over at der bliver skabt passage og der bliver 1025 meter ”nyt” 
slynget vandløb tilgængeligt for fisk og øvrige vandløbsfauna, så vil den øgede mængde 
sten øge mulighederne for skjul og strømlæ til fisk samt være en substratforbedring for 
de mere rentvandskrævende smådyr.

Indsats AAL-209 (ikke lavet) er udpeget som fjernelse af en spærring. Skelbæk er 
rørlagt opstrøms spærringen og Hjørring Kommune foreslår derfor at indsatsen udgår. 
Effekt af indsatsen er derfor ikke beskrevet.

Indsats AAL-210 (ikke lavet) indebærer hævning af vandstanden til 20 cm gennem en 
rørunderføring ved udlægning af 30 tons blandet sten (30-150 mm) nedstrøms 
underføringen i et let snoet forløb over en strækning på 25 meter og med et fald på 
2‰. Ud over at der bliver skabt passage, vil den øgede mængde sten øge 
mulighederne for strømlæ til fisk samt være em substratforbedring for de mere 
rentvandskrævende smådyr.

Indsats AAL-480 indebærer udligning af et for stort fald (8‰) henover et eksisterende 
stenstryg. Stenstryget udjævnes fra 20 m til 40 m samtidig med at stryget formes let 
snoet med et fald på 2‰. Bundbredden øges fra de eksisterende 60 cm til mellem 60 
cm og 80 cm. Indsatsen forbedrer faunaens mulighed for at passere stryget og 
slyngningen skaber en øget variation, ligeledes til gavn for faunaen.
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Indsats AAL-679 indebærer fjernelse af en længere rørlægning (199 m) og genskabelse 
af et åbent forløb. Rørlægningen fjernes og der lægges efterfølgende sten, grus og 
gydegrus ud på strækningen i et let snoet forløb. 80 tons gydegrus fordeles i 8-10 
gydebanker af ca 10 m længde og 15 tons større sten fordeles over de ca 200 m. Ud 
over at der bliver skabt passage og der bliver ca 200 m ”nyt” slynget vandløb 
tilgængeligt for fisk og den øvrige vandløbsfauna, vil den øgede mængde sten øge 
mulighederne for strømlæ til fisk samt være en substratforbedring for de mere 
rentvandskrævende smådyr. Etableringen af gydebankerne vil forbedre 
ynglemulighederne for især ørred, men også for bæklampret, der foretrækker at gyde 
på strækninger med hastigt strømmende vand og en bund af sten, grus og sand.

Selvom om indsatsens primære formål er at skabe kontinuitet, så vil tilførslen af grus 
og større sten samtidig løfte vandløbskvaliteten, med bedring af de fysiske forhold i 
form af mere fast substrat og øget variation. Sten og grus vil øge strømlæ og 
skjulmuligheder for fisk og, hvis vandet samtidigt er tilstrækkeligt rent, bedre 
livsbetingelserne for de rentvandskrævende smådyr. Herved muliggøres et løft i DVFI 
på strækningen, og samtidig bedres rekrutteringsmulighederne for mere 
rentvandskrævende dyr op- og nedstrøms den berørte strækning.

Regulativ Beskrivelse

Eksisterende
Slusebæk (Skrolleshedegrøft), Elbæk, Ulkær Bæk og Skelbæk er alle offentlige vandløb, 
som udmunder i Liver Å.

Indsats AAL-679 og AAL-480 er beliggende i Stenvad Å (Kalum Bæk), der er privat 
vandløb.

Slusebæk (Skrolleshedegrøft) er omfattet af regulativ for Skrolleshedegrøft, vandløb nr. 
19.1.2. Skrolleshedegrøft har en samlet regulativ længde på 2.640 m, hvoraf 396 m er 
røelagt. Krav til vandløbsskikkelse fremgår af regulativet.

Vedligeholdelse skal ske på grundlag af krav til en fastlagt geometrisk skikkelse.

Det tilstræbes, at vandløbet henligger med en varieret fysisk skikkelse. Vandløbets 
skikkelse anses derfor at overholde regulativets krav, hvis dets vandføringsevne er lige 
så god som vandføringsevnen i det geometriske vandløb.

Grødeskæring og kantslåning foretages manuelt 1 gang i sæsonen inden den 15. 
september. Som hovedregel bør vedligeholdelsen begrænses mest muligt og under alle 
omstændigheder udføres så skånsomt som muligt.

Elbæk er omfattet af regulativ for sognevandløbet Elbæk, Vandløb nr. 19.2. Elbæk har 
en samlet regulativ længde på 5.993 m, hvoraf 532 m i øvre ende er rørlagt.
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Vedligeholdelse skal ske på grundlag af krav til en fastlagt geometrisk skikkelse fra 
udspringet til st. 3040. På strækning st. 3300 til st. 4427 skal Elbæk henligge i naturlig 
tilstand. På denne strækning er der således ikke krav til vandløbets skikkelse.

Det tilstræbes, at vandløbet henligger med en varieret fysisk skikkelse. Vandløbets 
skikkelse anses derfor at overholde regulativets krav, hvis dets vandføringsevne er lige 
så god som vandføringsevnen i det geometriske vandløb.

Grødeskæring og kantslåning foretages manuelt 1 gang i sæsonen inden den 15. 
september. Som hovedregel bør vedligeholdelsen begrænses mest muligt og under alle 
omstændigheder udføres så skånsomt som muligt.

Ulkær Bæk er omfattet af regulativ for Ulkær Bæk, Vandløb nr. 19.4 med en samlet 
regulativ længde på 4.926 m, hvoraf 1.025 m er rørlagt.

Vedligeholdelse skal ske på grundlag af krav til en fastlagt geometrisk skikkelse.

Det tilstræbes, at vandløbet henligger med en varieret fysisk skikkelse. Vandløbets 
skikkelse anses derfor at overholde regulativets krav, hvis dets vandføringsevne er lige 
så god som vandføringsevnen i det geometriske vandløb.

Grødeskæring og kantslåning foretages manuelt 1 gang i sæsonen inden den 15. 
september. Som hovedregel bør vedligeholdelsen begrænses mest muligt og under alle 
omstændigheder udføres så skånsomt som muligt.

Skelbæk er omfattet af regulativ for Skelbæk, Vandløb nr. 19.6 med en samlet regulativ 
længde på 1.396 m. Skelbæk skal henligge i naturlig tilstand. Det indebærer, at der ikke 
stilles krav til vandløbets skikkelse eller vandføringsevne uden for grødesæsonen.

Grødeskæring og kantslåning foretages manuelt 1 gang i sæsonen inden den 15. 
september. Som hovedregel bør vedligeholdelsen begrænses mest muligt og under alle 
omstændigheder udføres så skånsomt som muligt.

Kommende
Hjørring Kommune arbejder på en samlet regulativrevision for alle kommunens 
vandløb. Revisionen vil betyde, at de nuværende regulativer samles i 16 overordnede 
regulativer, der omfatter hele vandløbssystemer.

I forbindelse med regulativrevisionen udarbejdes der også vedligeholdelses-
bestemmelser for de private vandløb.

Relation til beskyttet natur og arter
Slusebæk (Skrolleshedegrøft), Elbæk, Ulkær Bæk, Skelbæk og Stenvad Å (Kalumbæk) er 
alle beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven. Der er ikke registret beskyttede eller 
fredede arter i og omkring vandløbene ved indsatserne.
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Relation til Natura 2000
Der er ikke registreret arter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV og bilag 3 i 
naturbeskyttelsesloven i området omkring indsatserne.

Odder, der er på bilag 3, findes over hele Vendsyssel. Slusebæk (Skrolleshedegrøft), 
Elbæk, Ulkær Bæk, Skelbæk og Stenvad Å (Kalum Bæk) er alle et potentielt levested for 
Odder. Hjørring Kommune vurderer derfor, at det er sandsynligt at Odder kan 
forekomme i og ved vandløbene. Realisering af indsatserne vurderes ikke at have 
betydning for Odder.

Stenvad Å systemet er ikke direkte beliggende i et Natura 2000-område, men de 
omfattede vandløb munder ud i Liver Å. Liver Å’s nedre del er omfattet af Natura 
2000-område 6 Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å.

Realisering af indsatserne vurderes ikke at have betydning for Natura 2000 området.

Relation til anden lovgivning
Indsatserne ligger i landzone. Hjørring Kommune vurderer, at der ikke kræves 
landzonetilladelse efter Planloven, da projektet ikke forudsætter ændret areal 
anvendelse.

Vandløbene i projekt Stenvad Å er alle omfattet af vandløbsloven og 
naturbeskyttelsesloven. Projektet er gennemført i henhold til tilladelser og 
dispensationer givet efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven (Bilag 8).

Projektet forudsætter tilladelse efter vandløbsloven, da det er en reguleringssag. 
Reguleringssager er omfattet af VVM bekendtgørelsens bilag 2. Projektet er derfor 
gennemført efter forudgående VVM-screening (Bilag 9).

Lodsejer holdning
Indsats AAL-82 berører 2 lodsejere, der begge er positive.

Indsats AAL-480 berører 2 lodsejere, der begge er positive.

Indsats AAL-210 berører 2 lodsejere, der begge er positive.

Indsats AAL-294 berører 2 lodsejere, der begge er positive.

Indsats AAl-679 berører 3 lodejere. 2 er positive og en er negativ.

Indsats AAL-481 berører 2 lodsejere, der begge er positive.

Indsats AAL-369 berører 3 lodsejere, der er positive.
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Omkostningseffektivitet
Hjørring Kommune foreslår, at indsats AAL-209 og AAL-293 udgår af forskellige 
årsager, der er beskrevet tidligere i denne rapport. De to indsatser indgår derfor ikke i 
beregning af referenceværdi og omkostninger.

Referenceværdi
Fjernelse af de 3 spærringer AAL-82, AAL-480 og AAL-210 har åbnet op for 21,826 km 
vandløb opstrøms indsatsen. Den vejledende referenceværdi er 21.000 kr. pr. km 
vandløbsstrækning opstrøms, som der åbnes op for ved fjernelse af spærringen.

Den samlede referenceværdi for indsatsen er således 458.346,00 kr.

Genåbning af de 4 rørlagte strækninger AAL-294, AAL-679, AAL-481 og AAL-369 vil 
åbne op for 9,957 km vandløb opstrøms indsatsen. Den vejledende referenceværdi er 
30.000 kr pr km vandløbsstrækning opstrøms, som der åbnes op for ved genåbning af 
de rørlagte strækninger.

Den samlede referenceværdi for indsatsen er således 298.710,00 kr.

Referenceværdien fordeler sig således på de enkelte indsatser:

AAL-82: 12,703 km opstrøms, der giver en referenceværdi på kr. 266.763,00
AAL-480: 7,735 km opstrøms, der giver en referenceværdi på kr. 162.435,00
AAL-210: 1,388 km opstrøms, der giver en referenceværdi på kr. 29.148,00
AAL-294: 0,494 km opstrøms, der giver en referenceværdi på kr. 14.820,00
AAL-679: 7,622 km opstrøms, der giver en referenceværdi på kr. 228.660,00
AAL-481: 1,255 km opstrøms, der giver en referenceværdi på kr. 37.650,00
AAL-369: 0,586 km opstrøms, der giver en referenceværdi på kr. 17.580,00

Den samlede referenceværdi for projektet er således 757.056,00 kr.

Realiseringsomkostninger
Hjørring Kommune har indhentet tilbud på omkostninger for realisering af indsats AAL-
293, AAL-82, AAL-480, AAL-210, AAL-209, AAL-294, AAL-679, AAL-481 og AAL-369 fra 
Vennelyst (Bilag 3) og Sejlstrup (Bilag 4). De indhentede tilbud er i overensstemmelse 
med de standardpriser som Hjørring Kommune har beregnet på baggrund at erfaring 
med tidligere projekter (Bilag 5).

Omkostninger til indsatsen kan deles op i:

AAL-82

 Rørene fjernes
 Der lægges 8 m nye rør med en diameter på Ø 100 cm, 25 cm dybere end 

eksisterende ved udløb og med et fald på 2‰. Rørunderføringen lægges 4,5 m 
længere nedstrøms end eksisterende, således at udløbet fra rørunderføringen 
passer med brinken i Kalum Bæk. Rørene lægges ligeledes med udløb ca 6 m 
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længere mod nordvest i forhold til eksisterende. Herved opnås en bedre 
sammenfletning af vandløbene og unødig turbulens undgås.

 For at sikre ind- og udløb udlægges der 10 tons blandet sten (30-300 mm)
 Skråningsanlæg anlægges i forholdet 1:1,5 og tilsås med rabatgræsblanding
 Fra rørunderføringen og opstrøms afgraves fra 20 cm og ned til 5 cm over en 

strækning på 50 m med en bundbredde på 60 cm for at undgå at dette fyld vil 
skylle nedstrøms og aflejre sig der

 Fyldet jævnes ud på arealer, der ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3
 Hele projektområdet retableres med nødvendige materialer
 Køreplader benyttes i nødvendigt omfang

Det billigste tilbud for indsats AAL-82 er fra Sejlstrup på kr. 40.500,00 (Bilag 4).

AAL-480

 Eksisterende stenstryg udjævnes nedstrøms fra en eksisterende længde på 20 
m til 40 m. Stryget formes let snoet og etableres med et fald på 2‰ og med en 
bundbredde på 60-80 cm.

 Køreplader benyttes i nødvendigt omfang
 Hele projektområdet retableres med nødvendige materialer

Det billigste tilbud for indsats AAL-480 er fra Vennelyst på kr 5.125,00 (Bilag 3)

AAL-210 (ikke lavet)

 Der udlægges 30 tons blandet sten (30-150 mm) i et let snoet forløb over en 
strækning på 25 m og med et fald på 2‰. Bundbredde 40 cm. Stenene 
udlægges således, at vandstanden ved udløb vil være 20 cm.

 Hele projektområdet retableres med nødvendige materialer
 Køreplader benyttes i nødvendigt omfang

Det billigste tilbud for indsats AAL-210 er fra Vennelyst på kr. 15.800,00 (Bilag 3)

AAL-294

 De gamle rør fjernes, undtaget 6 m ca midt på stykket, der skal fungere som 
overkørsel. Der er en tydelig hævning af terræn på stedet. Entreprenør sørger 
for bortskaffelse af resten af rørene.

 Overskydende jord udjævnes på arealer, der ikke er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3 og tilsås med græs efter aftale med lodsejer.

 Der udlægges 75 tons blandet sten (30-150 mm) på strækningen og 20 cm op af 
hver brink for at stabilisere disse og med samme fald som rørlægningen, ca 2‰

 Stenene lægges i et let snoet forløb
 For at forstærke stenstryget mod vandtrykket, udlægges 7 tons blandet 

stabilgrus og groft sand (50% stabilgrus og 50% groft sand) ud over hele 
strækningen og 20 cm op ad brinkerne

 Brinker anlægges i forholdet 1:1,5
 Brinker og bræmmer tilsås med rabatgræsblanding
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 Hele projektområdet retableres med nødvendige materialer
 Køreplader benyttes i nødvendigt omfang

Det billigste tilbud for indsats AAL-294 er fra Vennelyst på kr. 41.840,00 (Bilag 3)

AAL-679

 Træer og buske fjernes i nødvendigt omfang. Træ og buske efterlades i 
eksisterende beplantning

 Rørene tages op
 Evt overskudsjord udjævnes på arealer, der ikke er omfattet af 

naturbeskyttelseslovens § 3 til markbrug
 Hele strækningen på ca 200 m deles op i delstrækninger på ca 10 m
 Herefter startes med at grave 10 cm af bunden i en bredde på 80 cm på de 

første ca 10 m. På de næste ca 10 m opgraves 25 cm af bunden i en bredde på 
100 cm

 Dette mønster fortsættes hele vejen. Dog varieres bredden på de strækninger 
med en bundbredde på 80 cm således, at der er plads til lokale variationer (fra 
70 cm til 90 cm). Dette gælder også for de strækninger med en bundbredde på 
100 cm (fra 90 cm til 110 cm). Der skal her tages højde for, at strækningen, når 
projektet er gennemført, fremstår med et let slynget forløb

 Der etableres i alt 8-10 gydebanker af ca 10 m længde med en indbyrdes 
fastand på 10 m

 Det opgravede fyld udjævnes på arealer, der ikke er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3

 Der udlægges 15 tons større sten (200-300 mm) jævnt spredt ud over hele 
strækningen for at skabe variation både i og udenfor gydebankerne

 Herefter udlægges 80 tons gydegrus (80% sten på 16-32 mm (nøddesten) og 
20% sten på 33-64 mm (singels)) ud på de steder, hvor der er afgravet 25 cm af 
bunden. Gydegruset skal have en tykkelse på ca 25 cm. Gruset udlægges 
således, at gydebankerne får et fald på ca 5‰ og fremstår med en varieret 
bundbredde på ml. 70 og 110 cm og med et let slynget forløb

 Brinker anlægges i forholdet 1:1,5
 Brinker og bræmmer tilsås med rabatgræsblanding
 Hele projektområdet retableres med nødvendige materialer
 Køreplader benyttes i nødvendigt omfang

Det billigste tilbud for indsats AAL-679 er fra Vennelyst på kr. 84.150,00 (bilag 3)

AAL-481 (ikke lavet)

 Rørene tages op
 Sammen med kommunen afsættes det nye tracé, der herefter graves. Det nye 

tracé vil have en længde på ca 56 m.
 Overskudsjord fra optagningen af gamle rør og fra udgravningen af det nye 

tracé, lægges i det gamle tracé og evt overskudsjord udjævnes på arealer, der 
ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 efter aftale med kommunen.
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 Der udlægges 35 tons større sten (200-300 mm) i to rækker i bunden, langs 
med hver brink som kantsikring. Stenene læges således, at bundbredde varierer 
fra 60-75 cm.

 Omkring røret ved udløb lægges 3 tons større sten (200-300 mm) som 
afsluttende finish.

 Herefter udlægges 10 tons blandet sten og grus (30-150 mm) i bunden på hele 
strækningen med en lagtykkelse på 10 cm

 Strækningen etableres med et fald på ca 8‰
 Brinker anlægges i forholdet 1:1,5 og tilsås med rabatgræsblanding
 Hele projektområdet retableres med nødvendige materialer og efter aftale 

med kommunen
 Køreplader benyttes i nødvendigt omfang

Det billigste tilbud for indsats AAL-481 er fra Vennelyst på kr. 46.800,00 (Bilag 3)

AAL-369 (ikke lavet)

 De gamle rør fjernes
 Overskydende jord udjævnes på arealer, der ikke er omfattet af 

naturbeskyttelseslovens § 3
 Der udlægges 400 tons blandet sten (30-150 mm) på ca halvdelen af 

strækningen. Stenene udlægges på de mest ustabile steder og 20 cm op ad 
hver brink for at stabilisere disse og med samme fald som rørlægningen, ca 
1,3‰. Bundbredde 40 cm

 Stenene lægges i et let snoet forløb inden for eksisterende tracé
 For at forstærke stenstryget med vandtrykket, udlægges 25 tons blandet 

stabilgrus og groft sand (50% stabilgrus og 50% groft sand) ud over de 
strækninger, hvor der er lagt sten ud og 20 cm op ad brinkerne

 Brinker anlægges i forholdet 1:1,5
 Brinker og bræmmer tilsås med rabatgræsblanding
 Hele projektområdet retableres med nødvendige materialer
 Køreplader benyttes i nødvendigt omfang
 Der skal afsættes 2 timer til en rendegraver/bæltemaskine incl. Evt brug af 

køreplader til senere brug. Dette for at kunne afhjælpe udskridninger, 
sætninger, justeringer m.v.

Det billigste tilbud for indsats AAL-369 er fra Vennelyst på kr. 206.800,00 (Bilag 3)

Samlede omkostninger til realisering af indsats AAL-82, AAL-480, AAL-210, AAL-294, 
AAL-679, AAL-481 og AAL-369 er for Vennelyst kr 446.488,00 (Bilag 3) og for Sejlstrup 
kr. 770.360,00 (Bilag 4). Hjørring Kommune vurderer på den baggrund, at Vennelyst 
samlet er billigst.

De samlede omkostninger til realisering af indsatsen er således 446.488,00 kr. og 
dermed 310.568,00 kr under den samlede referencepris. Hjørring Kommune vurderer 
på den baggrund, at realisering af indsatserne for vandplanprojekt Stenvad Å er 
omkostningseffektiv set i forhold til indsats og effekt.
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Afværgeforanstaltninger
Hjørring Kommune vurderer, at afværgeforanstaltninger ikke er nødvendige i 
forbindelse ved realisering af indsatsen.

Bilag
Bilag 1: Oversigtskort
Bilag 2: Detailprojekt 
Bilag 3: Tilbud på realisering - Vennelyst
Bilag 4: Tilbud på realisering - Sejlstrup
Bilag 5: Erfaringspriser for Hjørring Kommune
Bilag 6: Faktura for gennemført arbejde – Sejlstrup
Bilag 7: Udbetalingsnote – Hjørring Kommune
Bilag 8: Tilladelser efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven
Bilag 9: VVM afgørelse
Bilag 10: Fotodokumentation – før og efter billeder
Bilag 11: Kontrakt – intern lønomkostning
Bilag 12: Timeregistrering
Bilag 13: Løn Poul Træholt
Bilag 14: Løn Jens Pedersen
Bilag 15: Løn Jan Q Sørensen
Bilag 16: Løn Christian O. Sejlund
Bilag 17: Udtalelse om gennemført projekt
Bilag 18: Dokumentation for offentliggørelse


