
Hjørring Kommune

Team Natur
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
Telefon 72 33 33 33
Fax 72 33 30 30
hjoerring@hjoerring.dk
www.hjoerring.dk

 
 

 
 
Hjørring Kommune 
Teknik og Miljø 
Springvandspladsen 5 
9800 Hjørring 
Att.: Team Natur 
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Tilladelse til restaurering af Kjul Å efter vandløbsloven og dispensation 
efter naturbeskyttelsesloven, samt afgørelse efter miljøvurderingslo-
ven 
 
Afgørelse 
Hjørring Kommune giver herved Team Natur, tilladelse efter vandløbsloven, samt dispensa-
tion efter naturbeskyttelsesloven, til restaurering af del af Kjul Å (o8048).  Se vedlagte kort.  
Desuden træffes afgørelse efter Miljøvurderingsloven om ikke-miljøvurderingspligt. 
 
Afgørelsen er truffet efter Vandløbslovens kapitel 6 og § 37 samt kapitel 7 i bekendtgørelse 
nr. 834 af 27/06/2016, om vandløbsregulering og restaurering m.v., Naturbeskyttelseslo-
vens § 3, jf. § 65, stk. 3, samt Miljøvurderingslovens § 21. 
 
Tilladelsen omfatter følgende restaureringer:  

 Udlægning af gydegrus 
 Udlægning af skjulesten 

 
Betingelser for tilladelsen:  

 at arbejdet gennemføres efter den overordnede beskrivelse i forundersøgelsen 
 bygherre kan foretage mindre tekniske ændringer i arbejdets udførelse, hvis det 

skønnes nødvendigt og tjener formålet med projektet, 
 inden nødvendige ændringer igangsættes skal Hjørring Kommune kontaktes, 
 efter realisering af projektet kan der, hvis det bliver nødvendigt, foretages mindre 

tilretninger såfremt de tjener formålet med projektet. 
 At arbejdet, hvor det er muligt, udføres fra den side af vandløbet, hvor arealerne ik-

ke er omfattet at naturbeskyttelseslovens § 3.  
 hvis arealerne på begge sider af vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 

3, skal følgende vilkår overholdes: 
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o at der køres mindst muligt på de beskyttede arealer i forbindelse med arbej-
det, 

o at der anvendes et køretøj, som beskadiger de beskyttede arealer mindst mu-
ligt, 

o at der anvendes køreplader, når der køres på de beskyttede arealer,  
o at der ikke tilføres jord udefra eller sås på arealerne, 

 at alle udgifter til projektet afholdes af staten, 
 at fremtidig vedligeholdelse af strækningen påhviler Hjørring Kommune, i de tilfæl-

de strækningen er offentlig, 
 eksisterende regulativforhold overholdes på de strækninger, der omlægges, i de til-

fælde strækningen er offentlig, 
 at Hjørring kommune kontaktes for tilsyn når projektet er gennemført. 

 
Redegørelse – beskrivelse af indsatser:  
Del 1 
Beskrivelse 
Ved overkørslen Kjulgårdsvej er der et stejlt fald. Der udlægges gydegrus i ét sammenhæn-
gende stryg på ca. 60 m længde fra broen og nedstrøms. Først opgraves større sten fra 
vandløbet og disse lægges i depot. Herefter udlægges gydegrus og de opgravede sten an-
vendes som skjulesten på strækningen. Vandløbet er 4-5m bredt og der udlægges grus i en 
lagtykkelse af ca. 30 cm.  
Strækningen er markeret med rød i bilag 1.   
 
Materialer 

 Der forventes at skulle bruges 110 ton gydegrus (75 % 16-32mm og 25 % 32-64mm) 
 
Del 2 
Beskrivelse 
Opstrøms overkørslen ved Kjulgårdsvej er der en strækning egnet til udlægning af grus. Der 
udlægges gydegrus i ét sammenhængende stryg på ca. 30 m længde. Først opgraves even-
tuel sandbund i vandløbet og spredes på brinkerne. Herefter udlægges gydegrus og større 
sten anvendes som skjulesten på strækningen. Vandløbet er 4-5m bredt og der udlægges 
grus i en lagtykkelse af ca. 30 cm.  
Strækningen er markeret med rød i bilag 1.   
 
Materialer 

 Der forventes at skulle bruges 55 ton gydegrus (75 % 16-32mm og 25 % 32-64mm) 
 Der forventes at skulle bruges 3 ton skjulesten 200-500mm 
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Del 3 
Beskrivelse 
Opstrøms overkørslen Lilleheden Skovvej er der en strækning, hvor der tidligere er udlagt 
gydegrus. Dette grus suppleres med 10 ton gydegrus. 
Nedstrøms Lilleheden Skovvej etableres 2x20m gydebanker. 
Først opgraves eventuel sandbund i vandløbet og spredes på brinkerne. Herefter udlægges 
gydegrus. Større sten og døde træer fra vandløbet genbruges som skjul. Vandløbet er 4-5m 
bredt og der udlægges grus i en lagtykkelse af ca. 30 cm.  
Strækningen er markeret med rød i bilag 1.   
 
Materialer 

 Der forventes at skulle bruges 85 ton gydegrus (75 % 16-32mm og 25 % 32-64mm) 
 
Del 4 
Beskrivelse 
I Åbyen er der en strækning ved Medborgerhuset som er egnet til udlægning af gydegrus. 
Der etableres 30m gydebanke i ét stryg.  
Først opgraves eventuel sandbund i vandløbet og spredes på brinkerne. Herefter udlægges 
gydegrus og skjulesten. Større sten og døde træer fra vandløbet genbruges som skjul. Vand-
løbet er 3-4m bredt og der udlægges grus i en lagtykkelse af ca. 30 cm.  
Strækningen er markeret med rød i bilag 1.   
 
Materialer 

 Der forventes at skulle bruges 30 ton gydegrus (75 % 16-32mm og 25 % 32-64mm) 
 Der forventes at skulle bruges 3 ton skjulesten 200-300mm 

 
Del 5 
Beskrivelse 
Projektet omfatter ca. 375m af Bjergbækken fra skovsøen og til udløbet i Kjul Å. 
Der skal udlægges variationsforbedrende og brinksikrende grus samt gydebanker på de 
mest egnede steder. Det må påregnes, at der kun kan anvendes mindre maskiner pga. skov. 
Først opgraves eventuel sandbund i vandløbet og spredes på brinkerne. Herefter udlægges 
grus. Større sten og døde træer fra vandløbet genbruges som skjul. Vandløbet er 0,5-1,5m 
bredt og der udlægges grus i en lagtykkelse af ca. 30 cm og op ad siderne.  
Strækningen er markeret med rød i bilag 1.   
 
Materialer 

 Der forventes at skulle bruges 50 ton gydegrus (75 % 16-32mm og 25 % 32-64mm) 
 Der forventes at skulle bruges 150 ton diverse grus og sten under 300mm 
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Begrundelse for afgørelse 
Kjul Å’s miljøtilstand er primært sat til ”dårlig økologisk tilstand.” Her er status for fisk i 
vandløbet den parameter med lavest økologiske tilstand. Projektet vil, med øgede mængder 
af gydegrus og skjulesten, forbedre fiskenes mulighed for formering og levesteder. Smådyr 
og planter forventes også at blive positivt påvirket, da udlægning af grus og skjulesten kan 
øge antallet af habitater for disse. På denne baggrund vurderes det, at projektets tiltag vil 
fremme den økologiske tilstand af Kjul Å.  

 
Internationalt beskyttede natur og arter 
Projektet omfatter ikke arealer beliggende i et habitatområde, men er i indirekte forbindel-
se med Habitatområde H1 Skagens Gren og Skagerrak. 
Udpegningsgrundlaget for habitatområdet er: 

 
Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af beva-
ringsmålsætningerne for hverken arter eller naturtyper på habitatområdets udpegnings-
grundlag 
 
Odder, der er på EF-habitatdirektivets bilag IV, findes over hele Vendsyssel. Kjul Å er poten-
tielle levesteder for Odder og Hjørring Kommune vurderer derfor, at det er sandsynligt at 
Odder kan forekomme i og ved vandløbet.  
De forbedrede gydemuligheder vil forventeligt betyde flere fisk i vandløbet. Dette vil være 
til gavn for odderne hvis primære fødekilde er fisk.   
 
Hjørring Kommune vurderer på denne baggrund, at projektet ikke vil forringe levevilkårene 
for arter og naturtyper, der er omfattet af international beskyttelse. 
 
Bemærkninger 
Rettidige klager efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven har opsættende virkning. 
Det betyder, at det der er givet tilladelse til, ikke må udføres før klagemyndighedens afgø-
relse foreligger. 
Afgørelsen er truffet efter vandløbslovens kapitel 6 og § 37 samt bekendtgørelse om vand-
løbsregulering og -restaurering m.v. Afgørelsen er desuden truffet efter naturbeskyttelses-
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lovens § 3, jf. § 65, stk. 3.  Afgørelsen om ikke-miljøvurderingspligt træffes efter Miljøvurde-
ringslovens § 21. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dags dato eller ikke har været 
udnyttet i tre på hinanden følgende år.  
Hjørring Kommune vurderer at restaureringen ikke er til skade for vandløbet, eller de omgi-
vende naturbeskyttede arealer såfremt vilkårene i denne afgørelse overholdes.  
 
Lovgivning. 
Vandløbsloven 
Kjul Å er omfattet af vandløbslovens bestemmelser, hvilket betyder, at der ikke må ændres i 
vandløbet uden tilladelse fra kommunen. 
Det er kommunens vurdering, at de planlagte indsatser vil forbedre levevilkår for 
smådyr, skabe gyde og -opvækstmuligheder for fisk, samt fremme mulighed for et mere 
varieret plantesamfund. 
Kommunen meddeler derfor tilladelse efter vandløbslovens § 37 til at gennemføre 
projektet. 
 
Miljøvurderingsloven 
Regulering af vandløb er omfattet af bilag 2 (punkt 10f) i Miljøvurderingsloven (Lbk nr. 973 
af 25. juni 2020). 
På baggrund af en screening af projektet, er det kommunens vurdering, at forbedring af de 
fysiske forhold i Kjul Å ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen træffes efter 
Miljøvurderingslovens § 21. 
Kommunen begrunder afgørelsen med, at projektet har minimal påvirkning på 
omkringliggende miljø i anlægsfasen, og positiv effekt efter gennemførelse. 
 
Naturbeskyttelsesloven, Natura 2000-områder, samt arter på habitatdirektivets 
bilag IV 
Vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser, hvor der er et forbud mod 
at ændre tilstanden af vandløbet. 
Det er kommunens vurdering, at projektet vil medføre en tilstandsændring af vandløbet. 
Det kræver derfor en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 at gennemføre projektet. 
Kommunen kan meddele dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, hvis der foreligger 
særlige omstændigheder i sagen. 
 
Det er konkluderet, at projektets gennemførelse ikke har negative konsekvenser. 
Der meddeles dispensation i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3 med hjemmel i 
lovens § 65, stk. 2. 
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Offentlig høring 
Projektet har været offentliggjort på kommunens hjemmeside i 8 uger. Derudover har be-
rørte lodsejere været partshørt. 
Der er ikke modtaget bemærkninger til projektet.  
 

Offentliggørelse 
Afgørelsen offentliggøres på Hjørring Kommunes hjemmeside, hvilket sker samtidig med 
udsendelse af afgørelsen.  

 
Oplysninger i øvrigt 

  Betingelserne i afgørelsen er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over 
ejendommen. 
 
Klage og søgsmål 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenæv-
net inden fire uger. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 
www.naevneneshus.dk 
For mere information – se klagevejledningen. 

 
En evt. retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 mdr. fra dags dato, jf. 
lovens § 88, stk. 1. 
 
Bilag 

1. Kortbilag. 
2. Screening af miljøvurderingspligt. 
3. Klagevejledning efter vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og miljøvurderingslo-

ven. 
 
 
Med venlig hilsen 
Nina Pirker Dalsgaard  
Naturmedarbejder 
Tlf. 41936396 
E-mail: npd@hjoerring.dk 
 
 

http://www.naevneneshus.dk/
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Tilladelsen sendes til:  
Berørte lodsejere  
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk  
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbun-
det.dk; skagerak@sportsfiskerforbundet.dk  
Friluftsrådet-lokal, vendsyssel@friluftsraadet.dk  
Danmarks Naturfredningsforening, Hjørring afd., dnhjoerring-sager@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening, Samrådet, thorkild.kjeldsen@mail.tele.dk  
DOF- Hovedkontoret, natur@dof.dk  
DOF-Hjørring, hjoerring@dof.dk  
Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk 
Kulturstyrelsen, fortidsminder@kulturstyrelsen.dk  
Dansk Kano- og Kajakforbund, miljo@kano-kajak.dk  
Fiskeridirektoratet, frederikshavn@lfst.dk  
Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk  
Vendsyssel Historiske Museum, oldtid@vhm.dk  
Dansk Botanisk Forening-jyllandskredsen, dbf.oestjylland@gmail.dk  
Fiskeristyrelsen, mail@fiskeristyrelsen.dk 
Tannisbugt Natur- og Vandplejeforening, formand.tnvp@gmail.com 
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