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Slutrapport 
 
 
 

Vandplanprojekt Bjørnsbæk 
Vandplan: Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak 
Hjørring Kommune 
 
 
Indsats 
Projektet omfatter vandløbssystemet Bjørnsbæk, der er en del af Uggerby Å systemet, 
som udmunder i Skagerrak. Den samlede indsats omfatter fjernelse af 1 spærring 
(reference AAL-107). Indsatsen ligger i Flyvepladsgrøften, der er et tilløb til Bjørnsbæk. 
Ved realisering af indsatsen vil der i alt åbnes op for 0,481 km vandløb opstrøms 
indsatsen (Bilag 1, Fig. 1). 
 
Bjørnsbæk er ikke direkte beliggende i et Natura 2000-område. Bjørnsbæk er en del af 
Uggerby Å systemet, 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. 
 
Indsatsen er omfattet af vandplan Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og 
Skagerrak. 
 
 
Projektperiode 
Projektperioden løber fra den 2. september 2015 til den 1. september 2018. Projektet 
er konkret gennemført i perioden 30. januar 2017 til 31. januar 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 
Sejlstrup (Bilag 4), 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.  
 
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. 
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Formål 
Formålet med indsatsen er, at forbedre de fysiske forhold og skabe kontinuitet i 
Bjørnsbæk. 
 
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 
Bjørnsbæk er et offentligt vandløb, der løber til Uggerby Å.   
 
Bjørnsbæk på 2,265 km udgør sammen med Kallehave Bæk på 3,505 km i alt et 
vandløb på knap 5,8 km. 
Vandløbet, der forløber reguleret og delvist dybt i terræn, har fysiske forhold af 
moderat kvalitet på den nedre del, mens den øvre del har ringe fysiske forhold. Megen 
sandvandring bevirker, at bunden fremstår uden variation og dermed af ringe kvalitet 
for smådyr og fisk. På den nedre del findes stedvist et pænt fald og lidt blotlagt grus. 
 
Potentialet for målopfyldelse vurderes som moderat i den øvre del og som opfyldt på 
den nedre del af vandløbet. 
 
Den fysiske tilstand er moderat ifølge seneste vurdering fra staten. 
 
Flyvepladsgrøften på 0,8 km er en grøft med ringe fald og dårlig fysisk kvalitet. 
Grøften er reguleret og karakteriseret ved mangel på fysisk variation og dårlige 
substratforhold. 
 
Potentialet for målopfyldelse vurderes som ringe. 
 
Den fysiske tilstand er moderat ifølge seneste vurdering fra staten. 
 

DVFI 
I Bjørnsbæk blev der på faunastation 3020161005 lavet en DVFI-undersøgelse i 2011, 
der resulterede i en faunaklasse 5 (Bilag 1, fig. 2) 
På stationerne 3020161010 og 3020161015 er seneste undersøgelser 
Saprobieundersøgelser fra 1997, som begge blev bedømt til forureningsgrad II (svagt 
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forurenet). Disse bedømmelser vurderes dog som forældet i forhold til at beskrive 
vandløbets nuværende kvalitet. 

 
I Flyvepladsgrøften er seneste faunaundersøgelse på faunastation 3020161020 en 
Saprobieundersøgelse fra 1997, som blev bedømt til forureningsgrad III (stærkt 
forurenet) (Bilag 1, fig. 2). Denne bedømmelse vurderes dog at være forældet i forhold 
til at beskrive vandløbets nuværende kvalitet. 
 
Fisk 
DTU Aqua’s seneste vurdering af Bjørnsbæk hviler på en undersøgelse fra 2009. 
DTU beskriver her den øverste del (Kallehave Bæk) som en hårdt vedligeholdt 
reguleret grøft med ringe strømforhold og en bund, der udelukkende består af sand. 
På den nedre del skifter vandløbet karakter til en bæk med et mere slynget forløb med 
varierende dybder og underskårne brinker. Sandvandringen er stor og gydebund 
optræder kun på strækninger med stort fald. Bjørnsbæk har potentiale til en langt 
større ørred-bestand end den eksisterende, men det vil kræve kraftig begrænsning af 
sandvandringen samt udlægning af gydegrus og skjulesten. 
 
DTU har givet lokalitet 98, ved Melholt, en biotopkarakter-vurdering på 1 for ½-årsfisk 
svarende til, at lokaliteten bør kunne huse 15 stk. pr. 100 m², mens lokalitet 99 har fået 
en vurdering på 3 for ½-årsfisk svarende til 45 stk. pr. 100 m². Lokalitet 100, Terkelsvej, 
har ligeledes fået en biotopkarakter-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-107 indebærer fjernelse af en spærring. 
I forbindelse med forundersøgelsen er det konstateret, at der er tale om en spærring i 

form af et 40 cm styrt ud af en rørunderføring med et Ø 600 mm rør. 
Spærringen fjernes ved at hæve bunden nedstrøms ved udlæg af sten og gydegrus. 
Hermed forbedres bundsubstrat og dermed de fysiske forhold, samt der skabes 
passage gennem rørunderføringen. Den øgede mængde stenvil øge mulighederne for 
strømlæ til fisk samt være en substratforbedring for de mere rentvandskrævende 
smådyr. Desuden vil der blive udlagt gydegrus, som vil bedre ynglemulighederne for 
fisk. 
 
 

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. 
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Regulativ Beskrivelse 
 
Eksisterende 
Flyvepladsgrøften, med indsats AAL-107, er et offentligt vandløb omfattet af Regulativ 
for Bjørnsbæk Bæk, Kallehave Bæk, Kallehave Bæks forlængelse og Flyvepladsgrøften. 
 
Flyvepladsgrøften har en samlet regulativlængde på 1.307 m, hvoraf 436 m er rørlagt. 
 
Flyvepladsgrøften vedligeholdes i henhold til fællesregulativ for gl. Sindal Kommune. 
 
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 
Bjørnsbæk er beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven. Der er ikke registret 
beskyttede eller fredede arter i og omkring Bjørnsbæk ved indsatsen. 
 
 
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. Bjørnsbæk er 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. 
 
Bjørnsbæk 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. 
 
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. 
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Flyvepladsgrøften er 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-107 berører 3 lodsejere, der alle er positive. 
 
Omkostningseffektivitet 
Referenceværdi 
Fjernelse af spærringen AAL-107 har åbnet op for 0,481 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 10.101,00 kr. 
 
Realiseringsomkostninger 
Hjørring Kommune har indhentet tilbud på omkostninger for realisering af indsats AAL-
107 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-107 
 

• Entreprenør fylder uddybningen med 10 tons blandede sten for at hæve 
bunden op til rørunderkant 

• Der udlægges 20 cm gydegrus (5 tons) på toppen af sten-fyldningen, således at 
bunden kommer 10 cm over rørbund, så der skabes en naturlig bund inden i 
røret. 

• Der holdes en afstand på 1 m til rørudløb med gydegruset og der placeres et 
par sten, så der dannes en vandpukkel lige ved udløb – således mindskes 
erosionen på resten af grus- og stenbanken. 

• Der må påregnes en mindre beskæring af træer for at kunne komme til. 

• Arealet retableres med nødvendige materialer 

• Der bruges køreplader efter behov 
 
Det billigste tilbud for indsats AAL-107 er fra Vennelyst på kr. 16.275,00 (Bilag 3). 
 
 
 
Samlede omkostninger til realisering af indsats AAL-107 er for Vennelyst kr 16.700,00 
(Bilag 3) og for Sejlstrup kr. 16.275,00 (Bilag 4). Hjørring Kommune vurderer på den 
baggrund, at Sejlstrup samlet er billigst. 
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De samlede omkostninger til realisering af indsatsen er således 16.275,00 kr. og 
dermed 6.174,00 kr over den samlede referencepris. Hjørring Kommune vurderer på 
den baggrund, at realisering af indsatserne for vandplanprojekt Bjørnsbæk 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: Tilsagn 
Bilag 18: Dokumentation for offentliggørelse 
 


