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Slutrapport

Vandplanprojekt Hesselbæk
Vandplan: Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak
Hjørring Kommune

Indsats
Projektet omfatter vandløbssystemet Hesselbæk, som udover Hesselbæk (AAL-296, 
AAL-576, AAL-298 og AAL-203) omfatter Baggesvogn Bæk (AAL-224, AAL-103 og AAL-
104) og Tilløb til Hesselbæk (AAL-297), der er en del af Uggerby Å systemet, som 
udmunder i Skagerrak. Den samlet indsats omfatter fjernelse af 8 spærringer 
(reference AAL-296, AAL-576, AAL-298, AAL-203, AAL-224, AAL-103, AAL-104 og AAL-
297). Ved realisering af indsatsen vil der i alt åbnes op for 56,786 km vandløb opstrøms 
indsatsen (Bilag 1, Fig. 1).

Indsats AAL-576 og AAL-103 er imidlertid ikke gennemført, da de ikke eksisterede.

Hesselbæk er ikke direkte beliggende i et Natura 2000-område. Hesselbæk er en del af 
Uggerby Å systemet, der udmunder i Skagerrak og er omfattet af Natura 2000-område 
1 Skagens Gren og Skagerrak.

Indsatsen er omfattet af vandplan Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og 
Skagerrak.

Projektperiode
Projektperioden løber fra den 9. september 2015 til den 8. september 2018. Projektet 
er konkret gennemført i perioden 01. oktober 2016 til 22. december 2017.

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), der har vundet tilbuddet.

Sejlstrup 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 
projektet fremgår af bilag 12. Og udbetaling af løn til de medarbejder kommunen har 
afsat til projektet fremgår af bilag 13, 14, 15 og 16. 
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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 
Hesselbæk.

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
Hesselbæk og Tilløb til Hesselbæk er offentlige vandløb, mens Baggesvogn Bæk er 
privat vandløb. Baggesvogn Bæk og Tilløb til Hesselbæk udmunder via Hesselbæk i 
Uggerby Å.

Hesselbæk har en samlet længde på omkring 7,5 km med udløb i Uggerby Å. 
Hesselbæk er reguleret og uden større fysisk variation og fast substrat på den første 
del. På den resterende del øges faldet til godt og de fysiske forhold forbedres 
væsentligt bla. med høller og stryg, fast bund og flere steder nogenlunde egnede 
gydebanker. Sandvandring er dog et generelt problem.

Potentialet for målopfyldelse vurderes som moderat til god.

Den fysiske tilstand er moderat-god ifølge seneste vurdering fra staten.

Baggesvogn Bæk har en samlet længde på omkring 5,1 km med udløb i Hesselbæk. 
Baggesvogn Bæk er delvist reguleret, men der er gode faldforhold og udmærkede 
substratforhold. Der er en del sandvandring på den nederste del. På den delstrækning, 
der løber gennem Baggesvogn Skov, er de fysiske forhold ganske fine.

Potentialet for målopfyldelse er moderat-høj på de strækninger, der ikke allerede har 
målopfyldelse.

Den fysiske tilstand er god ifølge seneste vurdering fra staten.
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Tilløb til Hesselbæk (Tilløb fra Skovhuse) har en samlet længde på omkring 2,3 km med 
udløb i Hesselbæk. Tilløbet er reguleret med jævnt til pæne faldforhold, men uden 
større fysisk variation. Der findes dog en let grad af høller og stryg samt underskårne 
brinker. Der mangler generelt fast substrat og profilet er flere steder for bredt.

Potentialet for målopfyldelse vurderes som godt.

Den fysiske tilstand er moderat ifølge seneste vurdering fra staten.

DVFI
I Hesselbæk blev der på faunastation 3020121005 (ved Hejselbækvej) i 2011 lavet en 
DVFI-undersøgelse med faunaklasse 5 som resultat, mens seneste undersøgelse på 
station 3020121009 (ved Baggesvognvej) er en DVFI-undersøgelse fra 2007, som 
udmundede i faunaklasse 5.
På station 3020121030, øverst i vandløbet, er seneste undersøgelse en 
Saprobiebedømmelse fra 1997, som bedømtes til forureningsgrad II (svagt forurenet). 
Denne bedømmelse er dog forældet i forhold til at beskrive vandløbets nuværende 
kvalitet.

I Baggesvogn Bæk på faunastation 3020121015 (ved Mølledam) er seneste 
undersøgelse en Saprobiebedømmelse fra 1997, som bedømtes til forureningsgrad II 
(svagt forurenet). Denne bedømmelse er dog forældet i forhold til at beskrive 
vandløbets nuværende kvalitet.
På faunastation 3020121020 (ved Vejborg) er seneste undersøgelse en DVFI-
undersøgelse fra 2007, hvor der blev konstateret en faunaklasse 6. Denne 
undersøgelse vurderes som værende på grænsen til at være forældet i forhold til at 
beskrive vandløbets nuværende kvalitet.

I Tilløb til Hesselbæk på faunastation 3020121010, hvor tilløbet krydser Baggesvognvej, 
er seneste faunaundersøgelse en Saprobiebedømmelse fra 1997, som bedømtes til 
forureningsgrad II (svagt forurenet). Denne bedømmelse er dog forældet i forhold til at 
beskrive vandløbets nuværende kvalitet.

Fisk
DTU Aqua’s seneste vurdering af Hesselbæk hviler på en undersøgelse fra 2009.
DTU beskriver her den øverste del som reguleret med sandet og gruset bund. 
Sandvandringen er her stor og vandføringen er kritisk lav i sommerperioden. Det 
videre forløb er reguleret med overvejende sandede bundforhold, selvom der for år 
tilbage er udlagt gydegrus. Det nedre forløb beskrives som naturligt bugtet med 
stedvis gydebund. Det store fald bevirker, at de stejle brinker skrider i bækken. 
Nederst er en tidligere spærring ved en gammel stenkiste fjernet ved at faldet er 
udjævnet med store sten og det forventes, at den frie passage her, sammen med 
yderligere tiltag, fremover vil ændre bækken til en produktiv ørredbæk.

DTU har givet lokalitet 107, ved Vester Brasholt, biotopkarakteren 0, dvs uegnet til 
ørredvand.
Lokalitet 108, ved Baggesvognvej, har fået en biotopkaraktervurdering på 2 for ½-
årsfisk svarende til at lokaliteten bør kunne huse 30 stk halvårsfisk pr 100 m², mens 
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lokalitet 109, ved Kirkevej, har fået en biotopkaraktervurdering på 2 for ½-årsfisk 
svarende til 30 stk halvårsfisk pr 100 m². Samme lokalitet har fået en vurdering på 2 for 
1-årsfisk svarende til 12 stk 1-årsfisk pr 100 m².
Lokalitet 110, ved Hejselbækvej, har fået en biotopkaraktervurdering på 2 for 1-årsfisk 
svarende til 12 stk pr 100 m².

DTU Aqua’s seneste vurdering af Baggesvogn Bæk hviler på en undersøgelse fra 2009. 
DTU beskriver her vandløbet som overvejende reguleret. DTU henviser til 
Fiskeøkologisk Laboratoriums beskrivelse af strækningen gennem Baggesvogn Skov, 
hvori der står, at denne strækning har udmærkede fysiske forhold. Nedstrøms 
Baggesvogn Skov ned mod Mølledam beskrives de fysiske forhold som ringe pga 
sandvandring og ensartet blød/sandet bund uden variation. Strækningen nedstrøms 
fisketrappen ved Mølledam har fast bund og det anbefales her at etablere sandfang og 
udlægge gydegrus og skjulesten. Desuden anbefales det at fjerne fisketrappen og 
udjævne faldet her ved at hæve vandløbsbunden.

DTU har givet lokalitet 113, ved Baggesvognvej, en biotopkaraktervurdering på 1 for ½-
årsfisk, dvs lokaliteten burde kunne huse 15 stk pr 100 m², mens lokalitet 114, ved 
Mølledam, har fået en biotopkaraktervurdering på 2 for ½-årsfisk, svarende til 30 stk pr 
100 m².

DTU Aqua’s seneste vurdering af Tilløb til Hesselbæk hviler på en undersøgelse fra 
2009. DTU beskriver tilløbet som med rigtigt gode fysiske forhold med god strøm og en 
bund af gydegrus nedstrøms Koldbro. Opstrøms broen er bunden mere sandet.

DTU har givet lokalitet 112, ved Baggesvognsvej, en biotopkaraktervurdering på 3 for 
yngel, svarende til at lokaliteten burde kunne huse 180 stk pr 100 m². Samme lokalitet 
har fået en vurdering på 3 for ½-årsfisk svarende til 45 stk pr 100 m²

Effekt af projektet
Det er på nuværende tidspunkt ikke mulig, at sige om realiseringen har fået den 
forventede effekt på flora og fauna. Flora og fauna skal have tid til at etablere sig før, 
der kan foretages en sådan vurdering.

Indsats AAL-203 indebærer fjernelse af en markoverkørsel, som er delvist bortskyllet. 
De gamle rør og øvrige betonmaterialer fjernes og der etableres en 20 meter lang 
gydebanke hen over strækningen. 30 meter nedstrøms etableres yderligere en 
gydebanke på 15 meter. Der fordeles derefter 4 tons håndsten henover gydebankerne 
og ustabile brinker sikres med store sten. Ud over at der bliver skabt forbedret 
passage, vil den øgede mængde sten øge mulighederne for skjul og strømlæ til fisk 
samt være en substratforbedring for de mere rentvandskrævende smådyr. 
Etableringen af gydebankerne vil forbedre yngle-mulighederne for især ørred, men 
også bæklampret der foretrækker at gyde på strækninger med hastigt strømmende 
vand og en bund af sten, grus og sand.

Indsats AAL-298 indebærer fjernelse af en sammenstyrtet markovergang. De gamle rør 
fjernes og der etableres en 20 meter lang gydebanke henover strækningen. Der 
fordeles derefter 2 håndsten pr løbende meter henover gydebanken og 4 tons større 
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sten anvendes dels til brinksikring og dels, sammen med 3 tons håndsten, til 
indsnævring hen over gydebanken. Samtidig med at passagemuligheden for 
vandløbsfaunaen forbedres, vil den øgede mængde sten øge mulighederne for 
strømlæ og skjul til fisk samt være en substratforbedring for de mere 
rentvandskrævende smådyr. Etableringen af gydebanken vil forbedre 
ynglemulighederne for især ørred, men også for bæklampret der foretrækker at gyde 
på strækninger med hastigt strømmende vand og en bund af sten, grus og sand.

Indsats AAL-104 indebærer genskabelse af kontinuitet ved fjernelse af en fisketrappe 
med en faldhøjde på ca 2 meter. De betonrør, der udgør fisketrappen, fjernes og der 
etableres et nyt slynget tracé på 300 meter på vestsiden af det gamle forløb med 
henblik på at reducere faldet til ca 7‰. Der fordeles 60 tons gydegrus over hele 
strækningen i et ca 15 cm tykt lag. Med henblik på at reducere faldet yderligere til 5‰ 
etableres nedstrøms udløbspunktet for det nye tracé endnu en gydebanke af 20 
meters længde, 1 meters bredde og 30 cm tykkelse. Der placeres 2 håndsten pr 
løbende meter henover gydebankerne. Ved udløbet af rørunderføringen, hvorfra det 
nye tracé begynder, laves foran røret en mindre pool, der sikres med håndsten for at 
kunne modstå større afstrømninger. Samtidig med at passagemuligheden for 
vandløbsfaunaen forbedres, vil den øgede mængde sten øge mulighederne for 
strømlæ til fisk samt være en substratforbedring for de mere rentvandskrævende 
smådyr. Etableringen af gydebankerne vil forbedre ynglemulighederne for især ørred, 
men også for bæklampret som foretrækker at gyde på strækninger med hastigt 
strømmende vand og en bund af sten, grus og sand.

Indsats AAL-224 indebærer hævning af bunden nedstrøms et styrt på ca 20 cm ud af en 
rørunderføring tæt ved sammenløbet af to vandløb. Opstemmet sand bortgraves så 
der skabes en sammenhængende vandløbsbund ved sammenløbet af de to vandløb. 
Desuden etableres en gydebanke (11 tons gydegrus) af 20 meters længde, 1 meters 
bredde og med et maksimalt fald på 5‰ henover sammenløbet af de to vandløb, hvor 
der også brinksikres med 2 tons håndsten. Samtidig med at indsatsen skaber 
kontinuitet for vandløbsfaunaen, vil den øgede mængde sten øge mulighederne for 
skjul og strømlæ til fisk samt være en substratforbedring for de mere 
rentvandskrævende smådyr. 

Indsats AAL-296 indebærer udjævning af en ”kamelpukkel” og hævning af bunden 
nedstrøms en rørunderføring med et fald på ca 30 cm. Samtidig udskiftes de gamle Ø 
400 mm rør med nye Ø 1000 mm rør. Nedstrøms rørunderføringen udlægges en 20 
meter lang, 2 meter bred og 30 cm dyb gydebanke med et maksimalt fald på 5‰. De 
store sten fra ”kamelpuklen” genanvendes til at lave en for- og bagkant på gydebanken 
samt sikring af ustabile brinker. Desuden placeres 2 håndsten pr løbende meter på 
gydebanken. Samtidig med at passagemuligheden for vandløbsfaunaen forbedres, vil 
den øgede mængde sten øge mulighederne for skjul og strømlæ til fisk samt være en 
substratforbedring for de mere rentvandskrævende smådyr. Etableringen af 
gydebanken vil forbedre ynglemulighederne for især ørred, men også for bæklampret, 
der foretrækker at gyde på strækninger med hastigt strømmende vand og en bund af 
sten, grus og sand.
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Selvom om indsatsens primære formål er at skabe kontinuitet, så vil tilførslen af grus 
og større sten samtidig løfte vandløbskvaliteten, med bedring af de fysiske forhold i 
form af mere fast substrat og øget variation. Sten og grus vil strømlæ og 
skjulmuligheder for fisk og, 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.

Regulativ Beskrivelse

Eksisterende
Hesselbæk og Tilløb til Hesselbæk er offentlige vandløb. Baggesvogn Bæk er privat 
vandløb.

Hesselbæk er omfattet af regulativ for kommunevandløb nr. 10 Hejselbæk. Hesselbæk 
har en samlet regulativ længde på 7.631 m. Krav til vandløbsskikkelse fremgår af 
regulativet.

Grødeskæring og kantslåning foretages manuelt 2 gange årligt i uge 20 og uge 33-34.

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
Hesselbæk, Baggesvogn Bæk og Tilløb til Hesselbæk er alle beskyttede efter § 3 i 
naturbeskyttelsesloven. Der er ikke registret beskyttede eller fredede arter i og 
omkring indsatserne.

Relation til Natura 2000
Der er ikke registreret arter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV og bilag 3 i 
naturbeskyttelsesloven i området omkring indsatserne.

Odder, der er på bilag 3, findes over hele Vendsyssel. Hesselbæk, Baggesvogn Bæk og 
Tilløb til Hesselbæk er alle et potentielt levested for Odder. Hjørring Kommune 
vurderer derfor, at det er sandsynligt at Odder kan forekomme i og ved vandløbet. 
Realisering af indsatserne vurderes ikke at have betydning for Odder.

Hesselbæk er ikke direkte beliggende i et Natura 2000-område, men udmunder i 
Uggerby Å, hvor den nedre del er omfattet af Natura 2000-område 5 Uggerby 
Klitplantage og Uggerby Å’s udløb. Herudover udmunder Uggerby Å i Skagerrak, der er 
omfattet af Natura 2000-område 1 Skagens Gren og Skagerrak.
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Realisering af indsatserne vurderes ikke at have betydning for Natura 2000 området.

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.

Hesselbæk, Baggesvogn Bæk og Tilløb til hesselbæk er alle omfattet af vandløbsloven 
og 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
Indsats AAL-224 berører 2 lodsejere, der begge er positive.

Indsats AAL-104 berører 1 lodsejer, der er positiv.

Indsats AAL-296 berører 2 lodsejere, der begge er positive.

Indsats AAL-298 berører 1 lodsejer, som er positiv.

Indsats AAL-203 berører 1 lodsejer, som er positiv.

Indsats AAL-297 berører 1 lodsejer, som er positiv.

Omkostningseffektivitet
Referenceværdi
Fjernelse af de 6 spærringer AAL-224, AAL-104, AAL-296, AAL-298, AAL-203 og AAL-297 
har åbnet op for 46,490 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 indsatsen er således 976.290,00 kr.

Referenceværdien fordeler sig således på de enkelte indsatser:

AAL-224: 4,411 km opstrøms, der giver en referenceværdi på kr. 92.631,00
AAL-104: 5,564 km opstrøms, der giver en referenceværdi på kr. 116.844,00
AAL-296: 1,905 km opstrøms, der giver en referenceværdi på kr. 40.005,00
AAL-298: 14,460 km opstrøms, der giver en referenceværdi på kr. 303.660,00
AAL-203: 18,124 km opstrøms, der giver en referenceværdi på kr. 380.604,00
AAL-297: 2,026 km opstrøms, der giver en referenceværdi på kr. 42.546,00



8

Den samlede referenceværdi for projektet er således 976.290,00 kr.

Realiseringsomkostninger
Hjørring Kommune har indhentet tilbud på omkostninger for realisering af indsats AAL-
224, AAL-104, AAL-296, AAL-298, AAL-203 og AAL-297 fra Vennelyst (Bilag 3) og 
Sejlstrup (Bilag 4). De indhentede tilbud er i overensstemmelse med de standardpriser 
som Hjørring Kommune har beregnet på baggrund at erfaring med tidligere projekter 
(Bilag 5).

Omkostninger til indsatsen kan deles op i:

AAL-224

 Vandløbet reguleres ved opgravning af opstemmet sand, træ og blade m.m. 
således, at der genskabes en sammenhængende vandløbsbund uden styrt ved 
sammenløbet af to vandløb.

 Der laves en gydebanke på 20 m længde, 1 m bredde og 30 cm dybde. Fald max 
5‰, henover de to del-vandløbs sammenløb

 Ved sammenløbet sikres brinkerne med 2 tons håndsten mod erosion
 Der retableres med fornødne materialer

Det billigste tilbud for indsats AAL-224 er fra Vennelyst på kr. 9.875,00 (Bilag 3).

AAL-104

 De eksisterende betonrør, som udgør fisketrappen, fjernes
 Overløbet fra Fruerdam, som er en sø vest for projekt-området, rørlægges ned 

igennem det gamle forløb til hvor det møder det nye ca 105 m Ø 250 mm rør 
med max 2‰ fald

 Der graves et nyt tracé gennem arealet på vest-siden af det gamle forløb
 Det nye tracé skal have et anlæg på 1:1,5, en bundbredde på 50 cm og et fald 

på ca 7‰. Det betyder, at længden på det nye forløb skal være 300 m inden 
det rammer det nuværende tracé igen

 Det nye tracé graves først og gøres færdigt med grus-foring på hele 
strækningen. Der udlægges et lag på 15 cm gydegrus på hele strækningen

 Ved udløb af røret Ø 600 mm, hvorfra det nye tracé skal starte, laves der en 
mindre pool foran røret og det sikres med håndsten for at kunne modstå større 
afstrømninger. Det tilstræbes at have 15 cm vandspejl inde i røret for at sikre 
passage gennem røret

 Opgravet jord placeres ud mod det gamle forløb indtil at det kan skubbes i det 
gamle forløb, når det nye tracé er taget i brug. Det forventes at mængden af 
jord, der opgraves, svarer til det, som skal til for at fylde det gamle tracé

 Alle drænudløb til det gamle tracé kobles på Ø 250 ledningen fra Fruerdam
 Ved sammenløb mellem overløb fra Fruerdam og det nye tracé, skal der 

opbygges brink med sten og stabilgrus, således at der ikke kan ske bagskyl
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 Nedstrøms udløbspunktet for det nye tracé, laves der en 20 m lang, 1 m bred 
og 30 cm dyb gydebanke med et max fald på 5‰ for at reducere faldet 
yderligere og for at undgå erosion ved sammenløbet

 Der placeres 2 håndsten pr løbende meter på det nye stræk samt på 
gydebanken nedstrøms

 Der forventes at skulle flyttes omkring 900-1000 m³ jord. Det gamle forløb 
forventes at kunne aftage 6-700 m³

 Der retableres med fornødne materialer

Det billigste tilbud for indsats AAL-104 er fra Vennelyst på kr 127.500,00 (Bilag 3)

AAL-296

 Det eksisterende rør udskiftes med et Ø 1000 mm på 14 m med et max fald på 
2‰

 Vejen retableres med skråningsanlæg, vejkasse og asfaltering samt autoværn
 Røret anlægges med samme fald som eksisterende
 Røret anlægges med samme topkote som nuværende rør. Det betyder, at der 

opnås ubrudt bund gennem røret
 Nedstrøms røret udlægges der en 20 m lang, 2 m bred og 30 cm dyb gydebanke 

med et fald på max 5‰
 De sten, som udgør kamelpuklen, genbruges til at kantsikre brinken og lave for- 

og bagkant på gruset
 Nogle af stenene pakkes ind mod kanten af det nye rør for at forhindre erosion 

mod vejskråningen
 Der placeres 2 håndsten pr løbende meter på gydebanken
 Der retableres med fornødne materialer

Det billigste tilbud for indsats AAL-296 er fra Vennelyst på kr. 78.161,00 (Bilag 3)

AAL-298

 De gamle rør tages op
 Brinkanlæg udgraves så anlægget er 1:1,5
 De større sten, som er ved den gamle overkørsel, benyttes til at sikre den nye 

brink, så den kan sætte sig ovenpå disse sten. Der suppleres med 40 større sten 
Ø 700 mm

 Der udlægges omkring den gamle overkørsel en 20 m lang, 1,5 m bred og 30 cm 
dyb gydebanke for at undgå erosion samt for at udligne faldet nedstrøms. Fald 
henover gydebanken max 5‰

 Der placeres 2 håndsten pr løbende meter på gydebanken, ligesom de bruges 
til at opbygge en for- og bagkant på gydebanken

 Der bruges 3 tons håndsten til at støtte de store sten, der skal sikre brinken. De 
placeres uden for de store sten, nede i vandløbet, så de kan fungere som 
indsnævring hen over gydebanken

 Der retableres med fornødne materialer

Det billigste tilbud for indsats AAL-298 er fra Vennelyst på kr. 16.375,00 (Bilag 3)
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AAL-203

 De eksisterende rør og andet beton-materiale i forbindelse med 
markoverkørslen opgraves og fjernes af entreprenøren

 Brinksiderne ny-anlægges med anlæg 1:1,5. Der isås rabatgræs-blanding på 
skråningsanlægget

 De store sten, der er ved den gamle overkørsel, genanvendes til at lave 
brinksikring. Der suppleres med yderligere 30 store Ø 700 mm sten

 Der laves henover den gamle overkørsel en gydebanke på 20 m længde, 2 m 
bredde og 30 cm dybde med et fald på max 5‰

 Der udlægges 2 håndsten pr løbende meter på gydebankerne og der laves for- 
og bagkant med håndsten

 30 m nedstrøms overkørslen placeres yderligere en 15 m lang, 2 m bred og 30 
cm dyb gydebanke med et max fald på 5‰ for at udligne faldet, så der ikke er 
en tærskel, som ikke kan passeres af andet end ørreder

 Der må påregnes lidt træfældning. Træer opskæres i 1 m stykker og henligger 
til lodsejers disponering

 Det afgravede jord bortskaffes af entreprenør eller der laves en aftale med 
lodsejer om placering

 Der retableres med fornødne materialer

Det billigste tilbud for indsats AAL-203 er fra Vennelyst på kr. 21.200,00 (Bilag 3)

AAL-297

 De eksisterende rør fjernes
 Vejbelægning skrabes til side, så den kan genanvendes. Der suppleres med 

stabilgrus ved retablering
 Entreprenør skal være OBS på evt kabelføring på tværs af vandløbet
 Røret udskiftes med et nyt Ø 1200 mm, der placeres centralt om vandløbets 

midte med et max fald på 2‰
 Det tilstræbes at bunden er 10 cm oppe indvendigt i røret, så der er en 

gennemgående ubrudt bund gennem røret
 Røret skal være 12 m langt
 Der placeres 4 tons gydegrus ved ind- og udløb for at sikre mod sandvandring 

som følge af erosion. Gruset fordeles jævnt på begge sider af rør
 Der retableres med fornødne materialer

Det billigste tilbud for indsats AAL-297 er fra Vennelyst på kr. 58.970,00 (Bilag 3)

Samlede omkostninger til realisering af indsats AAL-224, AAL-104, AAL-296, AAL-298, 
AAL-203 og AAL-297 er for Vennelyst kr 312.081,00 (Bilag 3) og for Sejlstrup kr. 
447.005,00 (Bilag 4). Hjørring Kommune vurderer på den baggrund, at Vennelyst 
samlet er billigst.

De samlede omkostninger til realisering af indsatsen er således 312.081,00 kr. og 
dermed 664.209,00 kr under den samlede referencepris. Hjørring Kommune vurderer 
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på den baggrund, at realisering af indsatserne for vandplanprojekt Hesselbæk er 
omkostningseffektiv set i forhold til indsats og effekt.

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 - Vennelyst
Bilag 4: Tilbud på realisering - Sejlstrup
Bilag 5: Erfaringspriser for Hjørring Kommune
Bilag 6: Faktura for gennemført arbejde – Sejlstrup
Bilag 7: Udbetalingsnote – Hjørring Kommune
Bilag 8: Tilladelser efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven
Bilag 9: VVM afgørelse
Bilag 10: Fotodokumentation – før og efter billeder
Bilag 11: Kontrakt – intern lønomkostning
Bilag 12: Timeregistrering
Bilag 13: Løn Poul Træholt
Bilag 14: Løn Jens Pedersen
Bilag 15: Løn Jan Q Sørensen
Bilag 16: Løn Christian O. Sejlund
Bilag 17: Udtalelse om gennemført projekt
Bilag 18: Dokumentation for offentliggørelse


