Etablering af Gydebanke i Skårup Møllebæk nedstrøms Mølhedevej
Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn, Frederikshavn har ansøgt Hjørring Kommune om
tilladelse til udlægning af gydegrus i Skårup Møllebæk ved ”Snerpen” beliggende i Hjørring Kommune.

Oversigtskort der viser placeringen af gydebanke i Skårup Møllebæk:

Der udlægges 25 m³ gydegrus over en strækning på 30 m kort nedstrøms en vejoverføring ved Mølhedevej.

Røret under Mølhedevej ligger i dag med et så stort fald at vandløbets fisk begrænses i frit at kunne
passere. Gydegruset vil derfor blive lagt på en måde så vandet i røret stuves op til et niveau der genskaber
fri passage for fisk samtidig med at der ovenpå en eksisterende tilsandet gydebanke etableres 30 meter ny
gydebanke til gavn for vandløbets ørredbestand.
Skårup Møllebæk har på lokaliteten en gennemsnitlig bredde på ca. 2,5 m og gydegruset vil blive lagt i et
ca. 30 cm tykt lag og overholde de gældende retningslinjer vedr. fald på vandløbet og sammensætning af
gydegrus som beskrevet i DTU Aquas vejledning i anlæggelse af gydebanker.

Etableringen af gydebanken og udligningen af faldet i rørunderføringen forventes at føre til en højere
succesrate for ørreders reproduktion i Skårup Møllebæk.
Projektet forventes gennemført i marts måned 2019.
Projektet forudsætter accept fra bredejerne.
Luftfoto fra 2018 der angiver strækningen hvor der udlægges gydegrus i Skårup Møllebæk:

Hjørring Kommunes vurdering
Hjørring Kommune vurderer at etableringen af gydebanken vil bidrage til at en selvreproducerende bestand
af ørreder i Skårup Møllebæk vil kunne imødekomme de krav der stilles til ørredtætheden i de statslige
Vandplaner. Samtidig løses et passageproblem for fisk med gennemførelsen af projektet. P.t. fungerer
vejunderføringen under Mølhedevej som en delvis spærring for fisk idet rørene ligger med et så stort fald at
der kun er passage ved meget høje vandføringer. Dette problem løses med projektet ved at gydegruset
udlægges sådan at vandet stuves op til et niveau, der udligner det eksisterende fald i rørene. Projektet vil
således bidrage til at løfte ørredbestanden i Skårup Møllebæk og dermed i Elling Å-systemet, samtidig med
at vandløbets afvandingsevne ikke påvirkes.

På baggrund af overstående vurdering ønsker Hjørring Kommune at imødekomme ansøgningen.

Høring
Projektet kræver tilladelse efter vandløbsloven og dispensation i henhold til naturbeskyttelsesloven.
I henhold til § 24 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v.,
sendes dette projekt til 8 ugers gennemsyn hos jer, så I som interessenter har mulighed for at komme med
kommentarer til det foreslåede projekt.
Eventuelle bemærkninger eller indsigelser skal skriftligt være Hjørring Kommune i hænde senest den 17.
januar 2019 og kan sendes til Natur@hjoerring.dk
Yderligere oplysninger kan fås ved at ringe på 7233 6753.
Efter offentlighedsfasen vil den egentlige behandling efter vandløbs- og naturbeskyttelsesloven finde sted.
Efter udsendelse af kommunens afgørelse vil der være 4 ugers klagefrist.
Hjørring Kommune forventer, at projektet vil opnå tilladelse til gennemførelse. Der vil blive stillet vilkår om
udførelsen i forhold til beskyttelse af tilstødende naturbeskyttede arealer, og til at gydegruset udlægges
som beskrevet i DTU Aqua’s vejledning vedr. udlægning af gydegrus. DTU Aqua’s vejledning kan findes via
dette link:
http://orbit.dtu.dk/files/123809686/Publishers_version.pdf

