
 

 
Vurdering af krav om miljøvurdering og tilladelse i henhold til §21 og bilag 6 i Miljøvurderings-loven (lov nr. 973 af 22.06.2020) 
 
 
Screening af vandløbsrestaurering i Kjul Å (o8048) 

Bør undersøges 
nærmere, 

 i form af en 
miljøkonsekvens-

rapport? 

Kriterie for vurdering 

Ja Nej 

Tekst 

1. Projekters karakteristika 
Projekters karakteristika skal især anskues i forhold 
til: 
a) hele projektets dimensioner og udformning 
 
 
 
 
 
 
 
b) kumulation med andre eksisterende og/eller 
godkendte projekter 
 
 
c) brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, 
jordbund, vand og biodiversitet 
 

 NEJ  
 
 
Projektet omfatter vandløbsforekomst o8048 Kjul Å, med en strækning på 
15030 m. Kjul Å er udpeget i vandområdeplan 2015-2021 for 
Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak: o8048. Størstedelen 
af vandforekomsten er udpeget til ”udlægning af groft materiale”  
 
Hovedelementet i nærværende projekt er at udlægge egnet gydegrus og 
skjulesten så det samlet set bliver et godt habitat for fisk. 
 
 
Projektet gennemføres som en del af den samlede vandløbsindsats i 
Hjørring Kommune, hvorved kommunens vandløbs vil opnå god økologisk 
tilstand, som er målsætningen i henhold til Vandrammedirektivet. 
 
 
 
Der anvendes gydegrus og skjulesten som placeres i vandløbet.  



 

d) affaldsproduktion 
 
e) forurening og gener 
 
f) risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som 
er relevante for det pågældende projekt, herunder 
sådanne som forårsages af klimaændringer, i 
overensstemmelse med videnskabelig viden 
 
g) risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge 
af vand- eller luftforurening). 

 
 
Intet at bemærke 
 
Projektområdet er placeret langt fra større boligområder. 
 
Intet at bemærke 
 
 
Intet at bemærke 
 
 
 
Intet at bemærke 

2. Projekters placering 

Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske 
områder, der kan forventes at blive berørt af 
projekter, skal tages i betragtning, navnlig: 
 
a) den eksisterende og godkendte arealanvendelse 
 
 
 
 
b) naturressourcernes (herunder jordbund, 
jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, 
forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i 
området og dettes undergrund 
 
 

 NEJ  
 
 
 
 
 
Projektområdet ligger i landzone og arealanvendelsen for de 15030 m 
vandløbsstrækning er i dag vandløb.  
Da arealanvendelsen ikke ændres, vurderes det at projektet ikke kræver en 
landzonetilladelsen.  
 
Kjul Å er et målsatte vandløb og beskyttet iht. Naturbeskyttelseslovens §3, 
hvorfor en tilstandsændring ikke må finde sted uden den dispensation fra 
vandløbsmyndigheden. Vandløbet som restaureres, vurderes hurtigt at 
regenerere sin kvalitet og projektet vil hurtigt betyde en forbedre 
vandløbskvaliteten. 
 
 



 

c) det naturlige miljøs bæreevne med særlig 
opmærksomhed på følgende områder: 
 
i) vådområder, områder langs bredder, 
flodmundinger 
 
ii) kystområder og havmiljøet 
 
iii) bjerg- og skovområder 
 
iv) naturreservater og -parker 
 
v) områder, der er registreret eller fredet ved national 
lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af 
medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og 
direktiv 2009/147/EF 

vi) områder, hvor det ikke er lykkedes - eller med 
hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes - 
at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-
lovgivningen, og som er relevante for projektet 

vii) tætbefolkede områder 

viii) landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller 
arkæologisk betydning. 

 
Intet at bemærke 
 
 
Intet at bemærke 
 
Intet at bemærke 
 
Intet at bemærke 
 
Vandløbsforekomsten er ikke direkte beliggende i et Natura 2000-område, 
men udmunder i Habitatområde H1 Skagens Gren og Skagerrak. 
 
 
 
 
Intet at bemærke 
 
 
 
Intet at bemærke 
 
Intet at bemærke 

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle 
indvirkning på miljøet 
 
Projektets forventede væsentlige virkninger på 
miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført 
under punkt 1 og 2 i dette bilag, og under hensyn til 

 NEJ   
 
 
 
 
 
 

http://teknik.lovportaler.dk/ShowBaseDoc.aspx?schultzlink=dir19920043
http://teknik.lovportaler.dk/showdoc.aspx?schultzlink=dir20090147


 

projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte 
faktorer, idet der skal tages hensyn til: 
 
a) indvirkningens størrelsesorden og rumlige 
udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af 
personer, der forventes berørt) 
 
 
 
b) indvirkningens art 
 
c) indvirkningens grænseoverskridende karakter 
 
d) indvirkningens intensitet og kompleksitet 
 
e) indvirkningens sandsynlighed 
 
f) indvirkningens forventede indtræden, varighed, 
hyppighed og reversibilitet. 
 
 
g) kumulationen af projektets indvirkninger med 
indvirkningerne af andre eksisterende og/eller 
godkendte projekter 

h) muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne. 

 
 
Det samlede projekt indeholder delprojekter i det lille private vandløb 
Bjergbækken og delprojekter i selve Kjul Å fra Åbyen og ned gennem 
Lilleheden Plantage. Projektet forgår hovedsageligt i vandløbet og 
udenoms arealerne vil være uberørte. Projektet berører 3 lodsejere, som 
er positive overfor projektet.  
 
Vandløbsrestaurering. Positiv påvirkning. 
 
Der er ingen grænseoverskridende karakter ved projektet. 
 
Vandløbsrestaureringsprojektets miljøpåvirkning vil være positiv. 
 
Påvirkningen er sandsynlig, og også grundlaget for projektet. 
 
Påvirkningens varighed er permanent. Påvirkningen er ligeledes 
irreversibel da der ikke må fortages foranstaltninger i vandløbet som 
hindre opnåelse af God økologisk tilstand. 
 
Projektet vil, sammen med andre igangsatte 
vandløbsrestaureringsprojekter i Hjørring Kommune, bidrage til at 
kommunens målsatte vandløb opnår god økologisk tilstand. 
 
Ikke relevant. 

Konklusion  
 
 

Hjørring Kommune vurderer på baggrund af den foreliggende anmeldelse og bilag 6, at 
projektet med dets art, dimensioner og placering, ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt. 
Hjørring kommune træffer derfor afgørelse om at projektet ikke er omfattet af krav om 
miljøvurdering og tilladelse efter § 25. 

 
Benyttet materiale i vurderingerne: 

http://teknik.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?activesolution=http://kommunekoncept.dk&q=VVM&texttype=Love&docId=lov20160425-full#p20


 

Som grundlag for ovenstående screening for krav om miljøvurdering, er følgende oplysninger brugt: 
 Anmeldelsen og ansøgning med tilhørende bilag 
 Vandløbsloven 
 Naturbeskyttelsesloven 
 Miljøvurderingsloven 
 Habitatbekendtgørelsen 


