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Slutrapport 
 
 
 

Vandplanprojekt Voer Å Sæsing Bæk 
Vandplan: Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak 
Hjørring Kommune 
 
 
Indsats 
Projektet omfatter et vandløbssystem med en samlet længde på 4,3 km i Hjørring 
Kommune og en samlet indsats, der omfatter fjernelse af 3 spærringer (reference AAL-
133, AAL-695, AAL-494), genskabelse af 3 vandløbsstrækninger 0,260 km), hvor 
vandløbet er rørlagt (reference AAL-132, AAL-594, AAL-595) og restaurering af 2,328 
km vandløb (reference 654, 655, 656, 657). Ved realisering af indsatsen vil der i alt 
åbnes op for 10,034 km vandløb opstrøms spærringerne (Bilag 1, Fig. 1). 
 
Indsatsen har til formål at skabe kontinuitet i Voer Å – Sæsing Bæk systemet ved at 
gennemføre ovennævnte indsatser. Voer Å – Sæsing Bæk er ikke direkte beliggende i 
et Natura 2000-område og udmunder i Skagerrak, men uden forbindelse til 2000-
område 4 Hirsholmene, havet vest for herfor og Ellinge Å’s udløb. 
 
Indsats AAL-113 er ved forundersøgelsen konstateret ikke eksisterende. Indsatsen er 
derfor ikke gennemført. 
 
Indsatsen er omfattet af vandplan Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og 
Skagerrak. 
 
 
Projektperiode 
Projektperioden løber fra den 2. oktober 2014 til den 1. juli 2015. Projektet er konkret 
gennemført i perioden 2. marts til 8. juni 2015. 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) og Sejlstrup (bilag 4), der har vundet tilbuddet. Det gælder dog ikke 
AAL-113. 
 
Der er godkendt projektændring for indsats AAL-695 og AAL-595. 
 
Vennelyst har sendt faktura til Hjørring Kommune for gennemført projekt (Bilag 6). 
Hjørring Kommune har betalt de indgåede fakturaer (Bilag 7). 
 
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 
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projektet fremgår af bilag 12. Og udbetaling af løn til de medarbejder kommunen har 
afsat til projektet fremgår af bilag 13, 14 og 15.  
 
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 Voer Å 
Sæsing Bæk. 
 
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 

Sæsing Bæk blev i 2007-2008 gennemgået og undersøgt af konsulentfirmaet 
Fiskeøkologisk Laboratorium med henblik på en kortlægning af vandløbets fysiske 
tilstand og forbedringspotentiale i forhold til målsætningskrav om god økologisk 
tilstand. Vurderingen af bækkens fysiske tilstand tegnede et meget blandet billede. 
Visse strækninger var fysisk varierede med pænt fald og substrat af sten og grus, mens 
andre var homogene, uden variation og med meget sand og ringe fald.  
 
Den fysiske tilstand er god. 
 

DVFI 
I Voer Å – Sæsing Bæk er der flere faunastationer (Bilag 1, Fig. 2). På faunastation 
5020000100 blev der i 2011 lavet en DVFI-undersøgelse, hvor der blev fundet en 
faunaklasse 4.  
 
Seneste undersøgelse på station 5020000095 er en Saprobiebedømmelse fra 2006, 
som bedømtes til forureningsgrad II (svagt forurenet). Denne bedømmelse vurderes 
dog som forældet i forhold til at beskrive vandløbets nuværende kvalitet.  
 

På station 5020000092 og 5020000090 blev der i 2008 lavet DVFI-undersøgelser der 
begge resulterede i faunaklasse 4.    
 
Fisk 
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DTU Aqua vurderer den øvre del af Sæsing Bæk som et vandløb med gode faldforhold 

med grus og sten på en strækning nedstrøms Tidemannsholmsvej. DTU anbefaler at 
forbedre passagen ved kreaturpassagen under Morildvej samt at udlægge sten og grus.  
 
DTU har givet lokalitet 78 umiddelbart nedstrøms Tidemannsholmvej en 
biotopkarakter-vurdering på 3 for ørredyngel, dvs. lokaliteten burde kunne huse ca. 
180 stk. yngel pr 100 m2. Samme lokalitet har fået en biotopkarakter-vurdering på 3 for 
½ - årsfisk svarende til at lokaliteten bør kunne huse ca. 45 pr. 100 m2.  
 
Lokalitet 79, der er placeret hvor Sæsing Bæk krydser Morildvej, har fået en 
biotopkarakter-vurdering på 3 for ½ - årsfisk svarende til at lokaliteten bør kunne huse 
ca. 45 pr. 100 m2. 

 
Nedstrøms Askebjergvej betragter DTU bækken som den øverste del af Voer Å, mens 
den i Hjørring Kommunes vandløbsregulativ stadig er en del af Sæsing Bæk. 
Herfra beskrives bækken som et vandløb med en del grus som dog indeholder for 
meget sand til at være et tilfredsstillende gydesubstrat for ørred. Strækningen 
indeholder gode skjulesteder for ældre ørreder i form af underskårne brinker. 
 
Lokalitet 1, ved Askebjergvej, har fået en biotopkarakter-vurdering på 3 for 1 - årsfisk 
svarende til at lokaliteten bør kunne huse ca. 18 pr. 100 m2. 
 

Lokalitet 2, hvor bækken krydser Sæsingvej, har ligeledes fået en biotopkarakter-
vurdering på 3 for 1 - årsfisk svarende til at lokaliteten bør kunne huse ca. 18 pr. 100 
m2. 
 
Lokalitet 3, hvor Sæsing Bæk/Voer Å krydser Stenskrogvej, har fået en biotopkarakter-
vurdering på 4 for 1 - årsfisk svarende til at lokaliteten bør kunne huse ca. 24 pr. 100 
m2. 
 
I 2009 blev en total spærring, i form af en opstemning ved det gamle Stenskrog 
Hammerværk, fjernet. Projektet indebar at der blev skabt fuldstændig passage og der 

blev lagt grus ud på strækningen.   
 
 
Effekt af projektet 

Indsats AAL-494 indebærer fjernelse af de eksisterende ”kamelpukler” og udlægning af 
grus og større sten over en strækning på ca. 100 m. Af terrænmæssige årsager kan det 
kun lade sig gøre at udligne faldet over de 100 m, hvorved der skabes en strækning 
med sten og grus der har et fald på ca. 10 promille. Herved vil passagemulighederne 
for fisk, især ørreder, blive forbedret. Strækningen vil ligeledes forbedre levevilkårene 
for de strømelskende rentvandskrævende smådyr. 
  

Indsats AAL-695 indebærer fjernelse af en eksisterende rørlægning under en 
kreaturpassage. Projektet indebærer at der lægges sten og grus ud på strækningen, 
hvilket vil øge variationen og bedre substratforholdene for de mere 
rentvandskrævende smådyr. Fjernelse af spærringen vil gøre fine opstrøms gyde-
strækninger tilgængelige for ørreder. 
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Indsats AAL-133 er en udpegning til fjernelse af en spærring. Hjørring Kommune kunne 
imidlertid ved et tilsyn den 4. december 2013 konstatere at røret under 
markoverkørslen var fuldt passabelt for både fisk og smådyr, og kommunen agter 
derfor ikke at gennemføre en indsats på lokaliteten. Der vil derfor ikke være 
konsekvenser for fisk eller smådyr. 
 
Indsatserne AAL–595, AAL–594 og AAL–132 indebærer alle fjernelse af rørlagte 
strækninger i den øverste del af Sæsing Bæk. Fjernelse af rørlægningerne vil øge 
passagemulighederne for fisk og smådyr. Da strækningen opstrøms Tidemannsholmvej 
imidlertid er ”kanalagtig” og stærkt okkerpåvirket vurderer kommunen strækningen 
uegnet som både gyde- og opvækstområde for ørreder. Tilsvarende vurderes at 

fjernelse af rørlægningerne ikke vil bedre forholdene for de øvrige fiskearter samt 
smådyrene på grund af okkerpåvirkningen og de dårlige fysiske forhold.   
  
Fjernelse af spærring AAL-185 indebærer udskiftning til større rør under vejen, samt 
udlægning af sten og grus umiddelbart nedstrøms røret for at udligne faldet. Tilførslen 
af grus og større sten i forbindelse med indsats AA185 vil bidrage til et løft i 
vandløbskvaliteten, med bedring af de fysiske forhold i form af mere fast substrat og 
øget variation. Sten og grus vil dermed, 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. 
 
Effekter af restaurering 
Strækning 657 mellem Morildvej og Tidemannsholmvej og strækningerne 656, 655 og 
654 opstrøms Tidemannsholmvej er udpeget til restaurering. 
 
På strækning 657 udlægges ekstra gydegrus på den øvre del af strækningen og større 
sten på hele strækningen, dog især på de nedre lidt dybere partier. 
Herved bedres gydemulighederne på den øvre del, og skjul-mulighederne for de ældre 
fisk på de nedre dele af strækningen. Der bidrages desuden til øget variation og 

forbedrede substratforhold for de rentvandskrævende smådyr. For ørred og 
bæklampret vil gydegrus øge mulighederne for at de kan yngle på strækningen og 
muligheden for succesfuld opvækst af ørredyngelen vil forbedres ved udlægning af 
større sten der kan fungere som strømlæ og skjul. 
 
Udlægning af sten og grus på strækningerne 656, 655 og 654 vurderes at have en 
meget begrænset positiv effekt på livsbetingelserne for fisk og smådyr på grund af at 
bækken opstrøms Tidemannsholmvej er kraftigt okkerpåvirket. Gydegruset vil blive 
overlejret af okkerudfældningerne og derfor være uegnet både i forhold til gydning for 
ørreder og lampretter. Overlejringen af både sten og grus vil tilsvarende begrænse 
egnetheden som fast substrat for smådyrene.  

 
 
Regulativ Beskrivelse 
 
Eksisterende 
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Sæsing Bæk er omfattet af regulativ for kommunevandløb nr. 15.1 og omfatter en 
samlet længde på 4.219 meter. 
 
Sæsing Bæk henligger som naturligt vandløb på strækningen fra station 0 – 1891, dog 
skal det sikres at aflejringer ikke lukker drænudløb. 
 
Den resterende del af Sæsing Bæk vedligeholdes på grundlag af krav til teoretisk 
skikkelse.  Der skæres grøde i en slynget strømrende efter behov, dog mindst ’en gang i 
perioden maj-juni. Grøden skæres i en bredde på ca. 80 % af regulativmæssig 
bundbredde. Bundkoter skal være overholdt i perioden 1. januar – 30. april. 
 
Vandløbets skikkelse anses for at overholde regulativets krav, hvis vandføringsevnen er 
lige så god som vandføringsevnen i et vandløb med samme dimensioner. 
 
Regulativmæssige bestemmelser for de strækninger, der er omfattet af indsats AAL-
595, AAL-594 og AAL-132 kan ses i bilag 16. 
 
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 
Voer Å – Sæsing Bæk er beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven. Der er ikke 
registret beskyttede eller fredede arter i og omkring Voer Å – Sæsing Bæk ved 
indsatserne. 
 
 
Relation til Natura 2000 
Der er ikke registreret arter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV og bilag 3 i 
naturbeskyttelsesloven i området omkring indsatsen. 
 
Odder, der er på bilag 3, findes over hele Vendsyssel. Voer Å Sæsing Bæk er et 
potentielt levested for Odder. Hjørring Kommune vurderer derfor, at det er sandsynligt 
at Odder kan forekomme i og ved vandløbet. Realisering af indsatsen vurderes ikke at 
have betydning for Odder. 
 
Voer Å – Sæsing Bæk udmunder Kattegat et godt stykke syd for Natura 2000 område 4 
Hirsholmene, havet vest for herfor og Ellinge Å’s udløb. 
 
Realisering af indsatsen vurderes ikke at have betydning for Natura 2000 området. 
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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. 
 
Alle strækninger i projektet er omfattet af vandløbsloven og/eller 
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 
Der er ikke kommet indvendinger imod de gennemførte indsatser.  
 
 
Omkostningseffektivitet 
 
Referenceværdi 
Fjernelse af de 3 spærringer vil åbne op for 9,127 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 fjernelse af spærringer er således 191.667,00 kr. 
 
Genåbning af 3 rørlagte strækninger vil åbne op for 3,059 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 genåbning af rørlagte strækninger er således 
91.770,00 kr. 
 
Der er udpeget restaurering af 2,328 km vandløb til vejledende referenceværdi på 
16.000 kr. pr. km. 
 
Den samlede referenceværdi for restaurering er således 37.248,00 kr. 
 
 
Den samlede referenceværdi for hele projektet er således 320.685,00 kr. 
 
 
Referenceværdien fordeler sig således på de enkelte indsatser: 
 
AAL-133: 2,104 km opstrøms, der giver en referenceværdi på kr. 44.184,00 
AAL-695: 3,059 km opstrøms, der giver en referenceværdi på kr. 64.239,00 
AAL-494: 3,964 km opstrøms, der giver en referenceværdi på kr. 83.244,00 
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AAL-132: 0,448 km opstrøms, der giver en referenceværdi på kr. 13.440,00 
AAL-594: 1,081 km opstrøms, der giver en referenceværdi på kr. 32.430,00 
AAL-595: 1,530 km opstrøms, der giver en referenceværdi på kr. 45.900,00 
 
Reference 654: 0,420 km, der giver en referenceværdi på kr.   6.720,00 
Reference 655: 0,153 km, der giver en referenceværdi på kr.   2.448,00 
Reference 656: 0,344 km, der giver en referenceværdi på kr.   5.504,00 
Reference 657: 1,411 km, der giver en referenceværdi på kr. 22.276,00 
 
 
Realiseringsomkostninger 
Hjørring Kommune har indhentet tilbud på omkostninger for realisering af indsatserne 
AAL-133, AAL-695, AAL-494, AAL-132, AAL-594, AAL-595 og reference 654, 655, 656, 
657 fra Vennelyst (Bilag 3) og Sejlstrup (Bilag 4). De indhentede tilbud er i 
overensstemmelse med eller mindre end de standardpriser som Hjørring Kommune 
har beregnet på baggrund at erfaring med tidligere projekter (Bilag 5). 
 
 
Omkostninger til indsatsen kan deles op i: 
 
AAL-133 – Bilag 2 Figur 1 og 2:  

 Hjørring Kommune har ved besigtigelse i forbindelse med forundersøgelsen 
ikke fundet at der er problemer ved denne indsats (se Bilag 2). Hjørring 
Kommune vurderer derfor, at en indsats her ikke er nødvendig. 

 
Der er derfor ikke indhentet tilbud for denne indsats. 
 
AAL-695 – Bilag 2 Figur 7 og 8: 

 Betondække, brønd og betonrør fjernes 

 Der støbes et nyt betondække 20 cm tykt og 30 meter langt 

 Det nye betondække hæves over vandløber, som skal løbe frit nedenunder 

 Levering og udlægning af 30 tons blandet sten for stabilisering af bro og 
forbedre forhold for faunaen 

 
Det billigste tilbud for indsats AAL-695 er fra Vennelyst på kr. 375.000,00 (Bilag 3). 
 
AAL-494 – Bilag 2 Figur 9 og 10: 

 Udlægning af sten og gydegrus over 105 m i et fald på 9-10 ‰ 

 Der udlægges 25 ton større sten og 100 ton gydegrus 

 Der udlægges 5 ton større sten for have vandstanden ved banebro 
 
Det billigste tilbud for indsats AAL-494 er fra Vennelyst på kr. 24.675,00 (Bilag 3). 
 
AAL-132 – Bilag 2 Figur 6: 

 Fjernelse af eksisterende rør 

 Udlægning af 30 ton blandet sten med samme fald som rørlægningen 

 Brinker anlægges i forholdet 1:1,5 

 Bortskaffelse af rør og udjævning af 120 kubikmeter overskudsjord 
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Det billigste tilbud for indsats AAL-132 er fra Vennelyst på kr. 33.750,00 (Bilag 3). 
 
AAL-594 – Bilag 2 Figur 4 og 5: 

 Fjernelse af 18 m eksisterende rør 

 Udlægning af 30 ton blandet sten med samme fald som rørlægningen 

 Sten udlægges i let snoet forløb 

 Brinker anlægges i forholdet 1:1,5 

 Bortskaffelse af rør og udjævning af omkring 40 kubikmeter overskudsjord 
 
Det billigste tilbud for indsats AAL-594 er fra Vennelyst på kr. 24.675,00 (Bilag 3). 
 
AAL-595 – Bilag 2 Figur 3: 

 Fjernelse af eksisterende rør 

 Fjernelse af træer i nødvendigt omfang 

 Strækningen fores med 160 ton store sten 

 Udlægning af 80 ton blandede mindre sten 

 Brinker anlægges i forholdet 1:1,5 

 Bortskaffelse af rør 

 Bortskaffelse af omkring 100 kubikmeter overskudsjord, da det ikke kan 
udjævnes på grund af beskyttede naturarealer på begge sider af vandløbet  

 
Det billigste tilbud for indsats AAL-595 er fra Vennelyst på kr. 137.950,00 (Bilag 3). 
 
Reference 654 – Bilag 2 Figur 11: 

 Der udlægges 10 ton smågrus over ca. 350 m 
 
Det billigste tilbud for reference 654 er fra Vennelyst på kr. 11.450,00 (Bilag 3). 
 
Reference 655 – Bilag 2 Figur 12: 

 Der udlægges 10 ton grus over ca. 160 m 
 
Det billigste tilbud for reference 655 er fra Vennelyst på kr. 11.450,00 (Bilag 3). 
 
Reference 656 – Bilag 2 Figur 13 og 14: 

 Der udlægges 60 ton groft grus over ca. 430 m 
 
Det billigste tilbud for reference 656 er fra Vennelyst på kr. 31.900,00 (Bilag 3). 
 
Reference 657 – Bilag 2 Figur 15: 

 Der udlægges 25 ton større sten fordelt over ca. 1500 m 

 Der udlægges 30 ton gydegrus 
 
Det billigste tilbud for reference 657 er fra Vennelyst på kr. 26.375,00 (Bilag 3). 
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Samlede omkostninger til realisering af indsatser i Voer Å – Sæsing Bæk er for 
Vennelyst kr. 715.400,00 (Bilag 3) og for Sejlstrup kr. 903.175,00 (Bilag 4). Hjørring 
Kommune vurderer på den baggrund, at Vennelyst samlet er billigst. 
 
De samlede omkostninger til realisering af indsatsen er 715.400,00 kr. og dermed 
394.715,00 kr. over den samlede referencepris. Indsats AAL-695 er med en 
realiseringsomkostning på 375.000 kr. den indsats, der overskrider referenceværdien 
mest. Denne indsat er meget speciel (se bilag 2). Det forklarer den store afvigelse til 
referenceværdien. 
 
Indsats AAL-695 ligger relativt langt nede i vandløbssystemet. Indsatsen fungerer som 
en spærring for opgang af fisk. Realisering af indsats AAL-695 er derfor en 
forudsætning for opgang af bl.a. fisk til opstrøms vandløbsstrækninger med rigtig fint 
gydevand. Realisering af reference 657 er således meningsløs, hvis indsats AAL-695 
ikke realiseres.  
 
Både Vennelyst og Sejlstrup har endvidere giver bud på vandplanprojekt Voer Å – 
Sæsing Bæk, Skårup Møllebæk og Koldbro Møllebæk. Det samlede tilbud fra Vennelyst 
er i forhold til de 4 projekter 245.575,00 kr. under tilbuddet fra Sejlstrup. Vennelyst har 
herudover tilbudt en rabat på 100.000,00 kr., hvis de overdrages samtlige indsatser i 
de 4 projekter, der givet tilbud på. 
 
Hjørring Kommune vurderer på den baggrund, at realisering af indsatsen for 
vandplanprojekt Voer Å – Sæsing Bæk ud fra en samlede vurdering er 
omkostningseffektiv.  
  
 
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 - Vennelys 
Bilag 4: Tilbud på realisering - Sejlstrup 
Bilag 5: Erfaringspriser for Hjørring Kommune 
Bilag 6: Faktura for gennemført arbejde – Vennelyst 
Bilag 7: Udbetalingsnote – Hjørring Kommune 
Bilag 8a-j: Tilladelser efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven 
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