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Bilag 2  
 
 

Detailprojekt – Fuglsig Bæk - Hæstrup Møllebæk o7937_x 
 
Vandområdet har en samlet længde på 4,860 km 
Strækningen er naturbeskyttet. 
Den overvejende del af tilstødende arealer er naturbeskyttede.  
De naturbeskyttede arealer fremgår af nedenstående kort 3 og 4. 
Vandløbet er offentligt. 
Fuglsig Bæk - Hæstrup Møllebæk er omfattet af: Regulativ for sognevandløbet 
Hæstrup Møllebæk + tilløb 1 og 2, vandløb nr. 16, i Hjørring Kommune. (ældre 
regulativ fra 1960). 
Projektstrækningerne fremgår af kort nederst.  
 
I tilfælde af at tilstødende arealer er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3: 

 gives dispensation fra NBL´s § 3 de steder hvor det er nødvendigt 
 udføres arbejdet fra den side af vandløbet hvor tilstødende arealer ikke er 

omfattet af NBL´s §3 
 
Hvis arealerne på begge sider er omfattet af NBL´s §3 skal følgende vilkår overholdes: 
 der køres mindst muligt på de beskyttede arealer i forbindelse med arbejdet 
 der anvendes et køretøj der beskadiger det beskyttede areal mindst muligt 
 der anvendes køreplader når det er nødvendigt 

 
 
Besigtigelse 
 
Den nederste strækning st. 0 km – st. 0,450 km 
 
Hele strækningen er reguleret for mange år siden. 
Strækningen ligger med et godt fald på ml. 1 – 3 0/00. 
De fysiske forhold er rimelig gode med nogen mæandrering. 
I st. 0,220 km ligger en overkørsel hvor der nedstrøms er etableret tre gydebanker. 
Umiddelbart nedstrøms Ålborgvej ligger et gydestryg med en længde på 50 m. 
Der blev set lidt vandranunkel og pindsvineknop. 
Der er en nogen beplantning på nordsiden af strækningen. 
 
Den mellemste strækning st. 0,450 km – st. 2,720 km 
 
Hele strækningen er reguleret for mange år siden. 
Strækningen ligger med et gennemsnitlig fald på ca. 1 0/00. 
De fysiske forhold er ikke særlig gode. Der er registreret naturbeskyttet mose på en 
stor del af de tilstødende arealer ved strækningen og bunden i bækken er overvejende 
meget blød. 
Der er registreret lidt pindsvineknop og vandstjerne samt padderokker. 
Der er lidt spredt beplantning på strækningen. 
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Den øverste strækning st. 2,720 km – st. 4,860 km 
 
Hele strækningen er reguleret for mange år siden. 
Strækningen ligger med et gennemsnitlig fald på ca. 1 0/00. Dog ligger en ca. 400 m 
lang strækning nedstrøms Fuglsigvej med ca. 2 0/00 fald. 
Bunden består overvejende af sand med nogle lerbanker på strækningen nedstrøms 
Fuglsigvej. 
Der er registreret lidt pindsvineknop og vandstjerne samt padderokker. 
Der er nogen beplantning på strækningen. 
 
Projektet 
 
Strækning 1 
 
Der udlægges 120 tons gydegrus og 20 tons skjulesten (200-300 mm) på en 100 m lang 
strækning nedstrøms Ålborgvej (Kort 1).  
Grus og sten udlægges efter aftale med tilsynet. 
Projektområdet reetableres. 

                                                                                      
Strækning 2 

 
Der udlægges 70 tons gydegrus og 1 ton skjulesten (200-300mm) på en 70 m lang 
strækning nedstrøms Fuglsigvej (Kort 2).  
Grus og sten udlægges efter aftale med tilsynet. 
Lodsejer kontaktes inden opstart for aftale af adgangsvej m.v. 
Projektområdet reetableres. 

 
Strækning 3 
 
Der udlægges 200 tons gydegrus og 5 tons skjulesten (200-300 mm) på en 160 m lang 
strækning nedstrøms Fuglsigvej (kort 2).  
Grus og sten udlægges efter aftale med tilsynet. 
Lodsejer kontaktes inden opstart for aftale af adgangsvej m.v. 
Projektområdet reetableres. 
 
Strækning 4 
 
Der udlægges 180 tons sten og grus (30-250 mm) til variationsforbedring på en 100 m 
lang strækning opstrøms Fuglsigvej (kort 2). 
Grus og sten udlægges efter aftale med tilsynet. 
Lodsejer kontaktes inden opstart for aftale af adgangsvej m.v. 
Projektområdet reetableres. 
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Miljømæssige og afvandingsmæssige konsekvenser 
 
Det vurderes, at gennemførelsen af projektet vil få en gavnlig virkning på 
vandløbsmiljøet idet gydegrus og variationsforbedrende sten og grus vil fremme 
antallet af gydninger og øge overlevelsesraten af ynglen. De afvandingsmæssige 
forhold vurderes ikke at blive væsentligt forandrede, idet vandløbet er så bredt på 
projektstrækningen at der er god plads det udlagte faste substrat. 
 
Tekniske anlæg 
Det vurderes ikke at tekniske anlæg vil have en væsentlig indflydelse på gennemførsel 
af projektet, men for alle projekter gælder, at entreprenør laver en søgning i LER. 
 
Materialer 
 

 180 tons sten og grus til variationsforbedring (30 - 250 mm) 
 390 tons gydegrus (80 % 16–32 mm nøddesten og 20 % 33–64 mm singles) 
 26 tons skjulesten (200 – 300 mm) til variation på gydebanker. 
 Div. materialer til reetablering af projektområdet 

 
 
Tilkørselforhold. 
 
Fra Ålborgvej og Fuglsigvej. 
 
Lodsejere:  
Der er 3 berørte lodsejere. 
 
KORT 1. Luftfoto fra 2021 med strækning 1 (rød). 
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KORT 2. Luftfoto fra 2021 med strækning 2 (grøn), 3 (orange) og 4 (rød) 
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KORT 3. Strækning 1 med tilstødende naturbeskyttede arealer. 
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KORT 4. Strækning 2, 3 og 4. Ingen tilstødende naturbeskyttede arealer. 

 

 

 


