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Slutrapport

Vandplanprojekt Liver Å mellem Villerup Bæk og Hæstrup Møllebæk
Vandplan: Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak
Hjørring Kommune

Indsats
Projektet omfatter vandløbssystemet Liver Å mellem Villerup Bæk og Hæstrup 
Møllebæk, der omfatter Overklit Bæk (Overklit Grøft) med indsatserne AAL-2, AAL-4, 
AAL-3 og AAL-688, et privat vandløb nedstrøms Overklit Bæk med indsats AAL-680, 
Sorthede Bæk med indsatserne AAL-55 og AAL-54, Lundergårds Bæk med indsatserne 
AAL-93 og AAL-56 samt Åstrup Møllebæk (Mogbæk) med indsatserne AAL-51 og AAL-
94. Den samlede indsats omfatter fjernelse af 8 spærringer (AAL-4, AAL-3, AAL-688, 
AAL-55, AAL-93, AAL-56, AAL-51 og AAL-94) og genåbning af 3 rørlagte strækninger 
(AAL-2, AAL-680 og AAL-54). Ved realisering af indsatsen vil der i alt åbnes op for 
21,453 km vandløb opstrøms indsatsen (Bilag 1, Fig. 1a-1d).

Indsats AAL-680, AAL-93, AAL-3, AAL-54 og AAL-94 er imidlertid ikke gennemført. AAL-
3 eksisterer ikke, AAL-680 er beskrevet i en tidligere forundersøgelse, AAL-93 er 
gennemført tidligere og AAL-54 samt AAL-94 er vurderet ikke-omkostningseffektive af 
staten.

Liver Å mellem Villerup Bæk og Hæstrup Møllebæk er ikke direkte beliggende i et 
Natura 2000-område, men de omfattede vandløb udmunder i Liver Å. Liver Å’s nedre 
del er omfattet af Natura 2000-område 6 Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å. 

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

Projektperiode
Projektperioden løber fra den 28. august 2015 til den 27. august 2018. Projektet er 
konkret gennemført i perioden 9. februar 2017 til XXX 2018.

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.

Vennelyst har sendt faktura til Hjørring Kommune for gennemført projekt (Bilag 6). 
Hjørring Kommune har betalt de indgåede fakturaer (Bilag 7).
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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.

Formål
Formålet med indsatsen er, at forbedre de fysiske forhold og skabe kontinuitet i Liver Å 
mellem Villerup Bæk og Hæstrup Møllebæk.

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
Overklit Bæk (Overklit Grøft), Sorthede Bæk, Lundergårds Bæk og Åstrup Møllebæk 
(Mogbæk) er alle offentlige vandløb, som udmunder i Liver Å. AAL-680 er beliggende i 
et privat vandløb nedstrøms Overklit Bæk. Og indsats AAL-2 er beliggende i et privat 
sideløb til Overklit Bæk.

Overklit Bæk har en samlet længde på omkring 4,3 km med udløb i Liver Å. Overklit 
Bæk er reguleret og ligger dybt i terrænet. Faldforholdene er gode og på den øvre del 
enkelte steder med fast bund af grus. Der er gennemgående gode underskårne brinker 
og rimelige opvækstforhold for ørred. Sandvandring er et problem og på det nederste 
stykke har bækken kanalagtig karakter.

Potentialet for målopfyldelse vurderes som gode på det nederste stræk, godt hjulpet 
på vej af de fine faldforhold. Faunaundersøgelser viser, at forudsætningerne for en 
stabil faunaklasse 5 allerede er tilstede.

Den fysiske tilstand er god ifølge den seneste vurdering fra staten.

Sorthede Bæk har en samlet længde på omkring 2,9 km. Sorthede Bæk er reguleret og 
delvist rørlagt (AAL-54). Der er generelt ringe fysisk variation. Faldet er jævnt til godt 
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og bunden sandet. På kortere strækninger nedstrøms rørlægningen er bunden pletvis 
fast med sten, grus og pæne opvækstforhold for ørred.

Potentialet for målopfyldelse vurderes til moderat-god.

Den fysiske tilstand er ikke bedømt ifølge seneste vurdering fra staten.

Lundergårds Bæk har en samlet længde på omkring 3,5 km, som gennemløber et 
opland, der veksler mellem begyndende bebyggelse, naturarealer, skov og 
naturområder med græsning og høslet. Lundergårds Bæk er reguleret og flere steder 
udgrøftet. På den nedre del tidligere fastholdt med faskiner. Den fysiske variation er 
generelt ringe og kun på et mindre stræk gennem skoven er de fysiske forhold bedre 
bla. med fast bund af store sten og pletvis grus. Faldet er jævnt til godt.

Potentialet for målopfyldelse vurderes som ringe-moderat.

Den fysiske tilstand er moderat ifølge den seneste vurdering fra staten.

Åstrup Møllebæk har en samlet længde på omkring 4,4 km, der først gennemløber 
naturarealer, bebyggelse i Hjørrings ydre rand og siden dyrket land. Åstrup Møllebæk 
er reguleret og ligger flere steder nedgravet i terrænet. Faldforholdene er jævne til 
ringe og bunden er overvejende sandet. Kun det øverste stykke har nogen fysisk 
variation.

Potentialet for målopfyldelse vurderes som dårligt-moderat.

Den fysiske tilstand er moderat ifølge seneste vurdering fra staten.

Privat vandløb lige nedstrøms Overklit Bæk har en samlet længde på omkring 1,3 km. 
Vandløbet er reguleret og uden større fysisk variation. Faldforholdene er gode, men 
bunden er præget af sandvandring. Der er tegn på hydraulisk slitage på bunden og 
brinker fra en til tider høj vandføring, der samtidig har givet underskårne brinker, 
pletvis dybe partier, men småt med fast substrat. Gydebanker findes spredt enkelte 
steder.

Potentialet for målopfyldelse vurderes som gode bla. på grund af de gode faldforhold.

Den fysiske tilstand er ringe ifølge seneste vurdering fra staten.

DVFI
I Overklit Bæk blev faunastation 4020161005 og 4020161010, henholdsvis 1,5 og 3 km 
opstrøms udløbet til Liver Å, senest undersøgt i forbindelse med 
Saprobieundersøgelser i 2006. Begge udmundede i en forureningsgrad II (svagt 
forurenet). Bedømmelserne vurderes dog som forældede i forhold til at beskrive 
vandløbets nuværende kvalitet (Bilag 1, fig. 2a og 2b)

I Sorthede bæk blev faunastation 4020201005, ca 1 km opstrøms udløbet til Liver Å, 
senest undersøgt i forbindelse med Saprobieundersøgelse i 2006, der mundede ud i en 
forureningsgrad II (svagt forurenet). På station 4020201010 er seneste undersøgelse 
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en Saprobieundersøgelse fra 2000, der også mundede ud i en forureningsgrad II (svagt 
forurenet). Begge bedømmelser vurderes dog at være forældede i forhold til at 
beskrive vandløbets nuværende kvalitet (Bilag 1, fig 2a og 2b)

I Lundergårds Bæk blev faunastation 4020180001, ca 150 m opstrøms udløbet til Liver 
Å, undersøgt i forhold til DVFI i 2011 med en faunaklasse 5 som resultat. Station 
4020180003, ved gården Vanggård, blev undersøgt i 2012, hvor der blev fundet en 
faunaklasse 4, mens seneste undersøgelse på faunastation 4020180005, ved Hjørring 
Rideskole, er en Saprobieundersøgelse fra 2006, der mundede ud i en forureningsgrad 
II (svagt forurenet). Sidstnævnte bedømmelse vurderes dog som forældet i forhold til 
at beskrive vandløbets nuværende kvalitet (Bilag 1, fig. 2a og 2b)

I Åstrup Møllebæk blev faunastation 4020240035, hvor Åstrup Møllebæk krydser 
Åstrupvej, i 2012 lavet en DVFI-undersøgelse med faunaklasse 4 som resultat. På 
station 4020220010, umiddelbart nedstrøms Bagterpvej; blev der i 2012 fundet en 
faunaklasse 4, mens seneste DVFI-undersøgelse fra 2008 på station 4020220011, ca 
150 m opstrøms Bagterpvej, også resulterede i en faunaklasse 4 (Bilag 1, fig. 2a og 2b)

I Privat vandløb lige nedstrøms Overklit Bæk blev der på faunastation 4020157005, ca 
1 km opstrøms udløbet til Liver Å, i 2011 lavet en DVFI-undersøgelse med faunaklasse 
4 som resultat (Bilag 1, fig. 2a og 2b)

Fisk
DTU Aqua’s seneste vurdering af Overklit Bæk hviler på en undersøgelse fra 2005 og 
skal derfor tages med et vist forbehold. 
DTU beskriver bækken som gennemreguleret og sænket betydeligt under det 
omgivende terræn på strækningen omkring Frendsager Bro. Vandstrømmen er jævn til 
god og bunden består overvejende af sand. Underskårne brinker og nedhængende 
vegetation giver gode standpladser for ørred. Nedstrøms vejunderføringen ved 
Frendsagervej fandtes gode gydepladser for ørred.

DTU har givet lokalitet 108 ved Frendsagervej en biotopkarakter-vurdering på 3 for 
yngel, svarende til at lokaliteten bør kunne huse ca 180 stk pr 100 m². Samme lokalitet 
har også fået en vurdering på 3 for ½-årsfisk, svarende til ca 45 stk pr 100 m². 
Lokaliteten 109 ved Lønstrupvej fik ligeledes en biotopkarakter-vurdering på 3 for ½-
årsfisk, svarende til ca 45 stk pr 100 m².

DTU Aqua’s seneste vurdering af Lundergårds Bæk, hviler på en undersøgelse fra 2005 
og skal derfor tages med et vist forbehold. DTU beskriver vandløbet som reguleret med 
en god vandstrøm og sandet bund.

Gode skjul for ørred ved underskårne brinker og sammenskredne kanter.
Det anbefales at udlægge gydegrus ved udjævning af styrt.

DTU har givet lokalitet 51, ved gården Vanggård, en biotopkarakter-vurdering på 3 for 
½-årsfisk, svarende til at lokaliteten bør kunne huse ca 45 stk pr 100 m².
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DTU Aqua’s seneste vurdering af Åstrup Møllebæk hviler på en undersøgelse fra 2005 
og skal derfor tages med et vist forbehold. DTU beskriver her den øvre del som med 
svag vandstrøm og generelt ringe fysiske forhold for ørred. Umiddelbart nedstrøms 
Bagterpvej er et kort forløb med egnede faldforhold for udlægning af gydegrus. 
Nedstrøms det gamle stem ved Åstrup Møllegård findes en kort strækning med stenet 
bund. Herfra og til udløbet er bækken udrettet med ringe fald og sandet 
vandløbsbund. Vandkvaliteten forekom forringet med algebelagte og fedtede 
belægninger på sten og grus. DTU anbefaler forbedring af vandkvaliteten og 
anlæggelse af nogle gydepladser i forbindelse med det gamle stemmeværk.

DTU har givet lokalitet 49 en biotopkarakter-vurdering på 0 (uegnet), mens lokalitet 
50, ved Åstrupvej, har fået en biotopkarakter-vurdering på 3 for yngel svarende til at 
lokaliteten bør kunne huse ca 180 stk pr 100 m².

DTU Aqua’s seneste vurdering af privat vandløb nedstrøms Overklit Bæk hviler på en 
undersøgelse fra 2005 og skal derfor tages med et vist forbehold.
DTU beskriver bækken som en reguleret, dybtliggende grøft med jævn vandstrøm og 
sandet, gruset og stenet bund. Generelt for ubetydelig til ørredudsætning.

DTU har givet lokalitet 111, ved Søndermøllevej, en biotopkarakter-vurdering på 1 for 
yngel, svarende til at lokaliteten bør kunne huse ca 60 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-2 indebærer fjernelse af en rørlægning på 33 m Overklit Bæk og 
genskabelse af et åbent forløb. Rørlægningen fjernes og der lægges efterfølgende sten 
og grus (30-150 mm) ud på strækningen i et let snoet forløb med en bundbredde på 30 
cm og et fald på 3‰. Ud over at der bliver skabt passage og der bliver 33 meter ”nyt” 
slynget vandløb tilgængeligt for fisk og øvrig vandløbsfauna, så vil den øgede mængde 
sten øge mulighederne for strømlæ til fisk samt være en substratforbedring for de 
mere rentvandskrævende smådyr.

Indsats AAL-3 foreslår Hjørring Kommune udgår, da kommunen ved en besigtigelse 
ikke kunne finde nogen spærring på den angivne lokalitet.

Indsats AAL-4 indebærer at en 8 m lang rørunderføring (Ø 80 cm) fjernes helt. Der 
udlægges 15 tons sten og grus på den fritlagte strækning. Ud over at der bliver skabt 
kontinuitet i forhold til opstrøms beliggende stækninger bliver der tillige 33 meter 
”nyt” vandløb tilgængeligt for fisk og øvrige vandløbsfauna. Den øgede mængde sten 
og grus vil øge mulighederne for strømlæ til fisk samt være en substratforbedring for 
de mere rentvandskrævende smådyr.

Indsats AAL-688 indebærer at en 10 m lang, delvist sammenbrudt, Ø 70 cm 
rørunderføring fjernes og erstattes af en 8 m lang Ø 100 cm rørunderføring. Nedstrøms 
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de nye rør udlægges 30 tons blandede sten (30-300 mm) for at sikre rørunderføringen 
og genetablere borteroderet bund. Indsatsen medfører, at der skabes bedre passage 
for især fisk men også den øvrige vandløbsfauna. Den øgede mængde sten vil desuden 
øge mulighederne for strømlæ til fisk samt være en substratforbedring for de mere 
rentvandskrævende smådyr og samtidig øge den fysiske variation til gavn for både fisk 
og smådyr.

Indsats AAL-54 indebærer fjernelse af en længere rørlægning (283 m) og genskabelse 
af et åbent forløb. Rørlægningen fjernes og der lægges efterfølgende sten og grus ud 
på strækningen i et let snoet forløb. Ud over at der bliver skabt passage og der bliver 
283 meter ”nyt” slynget vandløb tilgængeligt for fisk og øvrig vandløbsfauna, vil den 
øgede mængde sten øge mulighederne for strømlæ til fisk samt være en 
substratforbedring for de mere rentvandskrævende smådyr.

Indsats AAL-55 indebærer at eksisterende Ø 50 cm rør fjernes. I stedet lægges en ny 
rørunderføring med Ø 80 cm rør, der sænkes 20 cm i forhold til nuværende niveau. 
Faldet gennem rørene bliver 2‰. Bunden sænkes opstrøms rørunderføringen mellem 
5 og 20 cm over en strækning på ca 100 m. Indsatsen vil skabe tilfredsstillende passage 
for fisk og den øvrige vandløbsfauna. Sænkningen af rørunderføringen vil på opstrøms 
side desuden skabe et øget fald på en strækning på ca 100 m, hvorved de fysiske 
forhold vil forbedres til gavn for vandløbsfaunaen.

Indsats AAL-56 indebærer hævning af bunden nedstrøms en rørunderføring ved 
udlægning af sten og grus (30-300 mm) i et let snoet forløb over en strækning på 30 
meter, således at der skabes bedre passage for især fisk men også den øvrige 
vandløbsfauna. Den øgede mængde sten vil desuden øge mulighederne for strømlæ til 
fisk samt være en substratforbedring for de mere rentvandskrævende smådyr og 
samtidig øge den fysiske variation til gavn for både fisk og smådyr.

Indsats AAL-93 gennemførte Hjørring Kommune i oktober 2009 til sikring af kontinuitet 
og variationsforbedring. Da indsatsen således er gennemført udgår den her.

Indsats AAL-51 afhjælpes ved en indsnævring af vandløbet ved resterne af en gammel 
vandmølle og den resulterende stuvning. Herudover elimineres et styrt på 200 cm ved 
en vejunderføring samt en række ”småstyrt”. Kontinuiteten på lokaliteten genskabes 
ved udlægning af gydegrus på en 10 m lang strækning nedstrøms vejunderføringen 
samt fjernelse af møllestemmet og udlægning af yderligere 3 gydebanker af 10 meters 
længde. En henover strækningen hvor stemmet tidligere befandt sig og de 2 øvrige 
nedstrøms med 20 meters mellemrum. 4 tons håndsten og 3 tons større sten anvendes 
til sikring af gydebankerne samt skabelse af variation på gydebankerne. Udlægningen 
af sten vil øge mulighederne for strølæ til fisk samt være en substratforbedring til de 
mere rentvandskrævende smådyr. Udlægningen af gydegrus vil forbedre 
ynglemulighederne for især ørred, men også bæklampret.

Indsats AAL-94 indebærer hævning af bunden nedstrøms vejunderføringen med sten 
og grus (30-300 mm) i et let snoet forløb således at der skabes bedre passage for især 
fisk men også den øvrige vandløbsfauna. Der udlægges samtidig 1 ton håndsten i 
betonkonstruktionen under vejen. Den øgede mængde sten vil øge mulighederne for 
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strømlæ til fisk samt være en substratforbedring for de mere rentvandskrævende 
smådyr og samtidig øge den fysiske variation til gavn for både fisk og smådyr.

Indsats AAL-680 er ved en fejl blevet udpeget til at indgå i denne forundersøgelse. Den 
hører i stedet til i forundersøgelse til ”Tilløb til Liver Å ved Søndermølle” og er blevet 
behandlet i denne.

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
Overklit Bæk (Overklit Grøft), Sorthede Bæk, Lundergårds Bæk og Åstrup Møllebæk 
(Mogbæk) er alle offentlige vandløb, som udmunder i Liver Å og er omfattet af 
Fællesregulativ for offentlige vandløb i Hjørring Kommune (gammel Hjørring 
Kommune).

Indsats AAL-680 er beliggende i et privat vandløb nedstrøms Overklit Bæk. Og indsats 
AAL-2 er beliggende i et privat sideløb til Overklit Bæk.

Overklit Bæk er omfattet af regulativ for Overklit Bæk. Overklit Bæk har en samlet 
regulativ længde på 4,682 km. Krav til vandløbsskikkelse fremgår af regulativet. 
Dimensionerne skal være overholdt i perioden 1. januar – 30. april.

Det tilstræbes, at Overklit Bæk henligger med varieret fysisk skikkelse. Vandløbets 
skikkelse anses derfor at overholde regulativets krav, hvis dets vandføringsevne er lige 
så god som vandføringsevnen i et tilsvarende geometrisk vandløb.

Overklit Bæk skal på hele strækningen vedligeholdes skånsomt og miljøvenligt som 
naturvandløb iht. Fællesregulativets bestemmelser. Der skæres grøde i en slynget 
strømrende efter behov. Vandløbet skal gennemgåes mindst en gang inden 15. juli.

Sorthede Bæk er omfattet af regulativ for Sorthede Bæk Vandløb nr. 11. Sorthede Bæk 
har en samlet regulativ længde på 2,412 km, hvoraf 687 m er rørlagt.

Den nedre del af Sorthede Bæk skal henligge i naturlig tilstand. Det indebærer, at der 
ikke stilles krav til vandløbets skikkelse eller vandføringsevne uden for grødesæsonen. 
Krav til vandløbsskikkelse fremgår af regulativet.

Vandløbets skikkelse anses at overholde regulativets krav, hvis dets vandføringsevne er 
lige så god som vandføringsevnen i et tilsvarende geometrisk vandløb.
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Grødeskæring skal udføres skånsomt og så vidt muligt med le eller andet håndredskab. 
Hvor de fysiske forhold gør det påkrævet, kan grødeskæringen udføres med maskine.

Grøden skæres i en naturlig slynget strømrende og således, at der bibeholdes 
bræmmer af varierende størrelse langs bredderne. Grøden skæres helt i bund i 
strømrenden.

Lundergårds Bæk er omfattet af regulativ for kommunevandløb nr. 5.8 med en samlet 
regulativ længde på 3,172 km. Der er ikke fastsat regulativdimensioner, da 
Lundergårds Bæk ligger dybt i terræn nogle steder og der er et gennemsnitligt fald på 
4,8‰.

Vandløbet vedligeholdes derfor søledes, at der skal holdes en strømrende fri for grøde 
om sommeren, hvorved vandløbet vil være selvrensende ved de fleste forekommende 
vandføringer.

Lundergårds Bæk skal vedligeholdes skånsomt og miljøvenligt med en smal snoet 
strømrende midt i vandløbet. Der skæres grøde efter behov og vandløbet gennemgås 
mindst en gang inden 15. juli.

Åstrup Møllebæk er omfattet af regulativ for kommunevandløb nr. 5.10 Åstrup 
Møllebæk med en samlet regulativ længde på 4,192 km. Der er ikke fastsat 
regulativdimensioner, da Lundergårds Bæk ligger dybt i terræn nogle steder og der er 
et gennemsnitligt fald på 5,8‰.

Vandløbet vedligeholdes derfor således, at der holdes en strømrende fri for grøde om 
sommeren, hvorved vandløbet vil være selvrensende ved de fleste forekommende 
vandføringer.

Åstrup Møllebæk skal vedligeholdes skånsomt og miljøvenligt med en smal snoet 
strømrende midt i vandløbet. Der skæres grøde efter behov og vandløbet gennemgås 
mindst en gang i perioden maj/juni.

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
Overklit Bæk (Overklit Grøft), Sorthede Bæk, Lundergårds Bæk, Åstrup Møllebæk 
(Mogbæk), det private vandløb nedstrøms Overklit Bæk og det private sideløb til 
Overklit Bæk er alle beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven. Der er ikke registret 
beskyttede eller fredede arter i og omkring vandløbene ved indsatserne.
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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. Overklit Bæk (Overklit Grøft), 
Sorthede Bæk, Lundergårds Bæk, Åstrup Møllebæk (Mogbæk), det private vandløb 
nedstrøms Overklit Bæk og det private sideløb til Overklit Bæk er alle et potentielt 
levested for Odder. Hjørring Kommune vurderer derfor, at det er sandsynligt at Odder 
kan forekomme i og ved vandløbene. Realisering af indsatserne vurderes ikke at have 
betydning for Odder.

Liver Å mellem Villerup Bæk og Hæstrup Møllebæk er ikke direkte beliggende i et 
Natura 2000-område, men udmunder i Liver Å. Liver Å’s nedre del er omfattet af 
Natura 2000-område 6 Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å.

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.

 Vandløbene i projektet Liver Å mellem Villerup Bæk og Hæstrup Møllebæk 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-2 berører 4 lodsejere, der alle er positive.

Indsats AAL-4 berører 3 lodsejere, der alle er positive.

Indsats AAL-688 berører 1 lodsejer, der er positiv.

Indsats AAL-55 berører 2 lodsejere, der begge er positive.

Indsats AAL-54 berører 2 lodsejere, der begge er positive.

Indsats AAL-56 berører 1 lodsejer, der er positiv.

Indsats AL-51 berører 1 lodsejer, der er positiv.
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Indsats AAL-94 berører 2 lodsejere, der begge er positive.

Omkostningseffektivitet
Indsats AAL-3, AAL-93 og AAL-680 er af forskellige årsager ikke en del af de indsatser, 
der skal realiseres, som det er beskrevet i tidligere afsnit. De 3 indsatser er derfor ikke 
medtaget i beregninger af referenceværdi og projekt-omkostninger.

Referenceværdi
Fjernelse af de 6 spærringer AAL-4, AAL-688, AAL-55, AAL-56, AAL-51 og AAL-94 har 
åbnet op for 12,792 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 268.632,00 kr.

Genåbning af de 2 rørlagte strækninger AAL-2 og AAL-54 vil åbne op for 2,339 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 indsatserne er således 70.170,00 kr.

Referenceværdien fordeler sig således på de enkelte indsatser:

AAL-4: 2,923 km opstrøms, der giver en referenceværdi på kr. 61.383,00
AAL-688: 5,315 km opstrøms, der giver en referenceværdi på kr. 111.615,00
AAL-55: 1,629 km opstrøms, der giver en referenceværdi på kr. 34.209,00
AAL-56: 0,509 km opstrøms, der giver en referenceværdi på kr. 10.689,00
AAL-51: 2,206 km opstrøms, der giver en referenceværdi på kr. 46.326,00
AAL-94: 0,210 km opstrøms, der giver en referenceværdi på kr. 4.410,00
AAL-2: 1,239 km opstrøms, der giver en referenceværdi på kr. 37.170,00
AAL-54: 1,100 km opstrøms, der giver en referenceværdi på kr. 33.000,00

Den samlede referenceværdi for projektet er således 338.802,00 kr.

Realiseringsomkostninger
Hjørring Kommune har indhentet tilbud på omkostninger for realisering af indsats AAL-
4, AAL-688, AAL-55, AAL-56, AAL-51, AAL-94, AAL-2 og AAL-54 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:
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AAL-2

 De gamle rør fjernes
 Der afgraves 15 cm af bunden i 40 cm bredde. Det opgravede fyld jævnes ud på 

arealer, der ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og tilsås med græs 
efter aftale med lodsejer

 Der udlægges 33 tons sten (30-150 mm) i bunden af hele strækningen og 20 cm 
op ad hver side for at styre vandtrykket i området. Stenene udlægges i et let 
snoet forløb og med en bundbredde på 20 cm og med et fald på 3‰

 Hele projektområdet retableres med nødvendige materialer
 Køreplader benyttes i nødvendigt omfang

Det billigste tilbud for indsats AAL-2 er fra Sejlstrup på kr. 39.470,00 (Bilag 4).

AAL-4

 De gamle rør fjernes. Fyldet fra overkørslen bortskaffes sammen med rørene af 
entreprenøren

 Der udlægges 15 tons blandet sten (30-300 mm) på strækningen og 20 cm op 
ad hver brink for at stabilisere disse

 Brinker anlægges i forholdet 1:1,5
 Brinker og bræmmer tilsås med rabatgræsblanding
 Hele projektområdet retableres med nødvendige materialer
 Køreplader benyttes i nødvendigt omfang

Det billigste tilbud for indsats AAL-4 er fra Sejlstrup på kr 20.350,00 (Bilag 4)

AAL-688

 Rørene fjernes. Entreprenør sørger for bortskaffelse af rørene
 Der lægges 8 m nye rør med en diameter på Ø 100 cm. Der lægges 2 m mindre 

end eksisterende, da dette er tilstrækkeligt
 Bund af rør ægges 20 cm under regulativmæssig bund ved indløb og med et 

fald på 2‰
 Der udlægges 30 tons blandet sten (30-300 mm) umiddelbart nedstrøms de nye 

rør. Dels for at genetablere den borteroderede bund og brink, dels for at sikre 
den nye rørunderføring. Bundbredde 80 cm

 Der udlægges 10 tons blandet sten (30-300 mm) ved indløb for at sikre denne 
 Vejdæmningen etableres i forholdet 1:1,5 på begge sider
 Vejdæmningen tilsås med rabatgræsblanding
 Hele projektområdet retableres med nødvendige materialer
 Køreplader benyttes i nødvendigt omfang

Det billigste tilbud for indsats AAL-688 er fra Sejlstrup på kr. 58.500,00 (Bilag 4)



12

AAL-55

 Rørene fjernes
 Der lægges 10 m nye rør med en diameter på Ø 80 cm. Der lægges 1 m mere 

end eksisterende, da vejdæmningerne står meget stejlt. Rørene lægges 20 cm 
dybere end eksisterende ved udløb og med et fald på 2‰

 Vejdæmningen etableres i forholdet 1:1,5 på begge sider
 Vejdæmningen tilsås med rabatgræsblanding
 Rørunderføringen vil nu ligge for dybt ved indløb, men da der ikke er plads til at 

hæve bunden nedstrøms pga dræn, afgraves der fra 20 cm og op til 5 cm 
opstrøms over en strækning på 100 m. Særligt stejle brinker på dette stykke 
trykkes til eller afrettes i forholdet 1:1,5. Fyldet jævnes ud langs vandløbet og 
tilsås med græs efter aftale med lodsejer såfremt arealerne ikke er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3

 Hele projektområdet retableres med nødvendige materialer. Køreplader 
benyttes i nødvendigt omfang

Det billigste tilbud for indsats AAL-55 er fra Sejlstrup på kr. 33.000,00 (Bilag 4)

AAL-54

 Rørene tages op
 Det nye forløb etableres, på det midterste stykke, ca 10 m forskudt i 

østlig/sydlig retning i forhold til det gamle tracé. Se fig. 6 rød stiplet linie. Dette 
for at komme væk fra den brink, som rørlægningen er lagt ved.

 Overskudsjord jævnes ud efter aftale med lodsejer på arealer, der ikke er 
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 

 Brinker anlægges i forholdet 1:1,5
 Der udlægges 400 tons sten og grus (30-150 mm) på hele strækningen og 20 cm 

op ad hver brink for at styre vandtrykket. Stenene udlægges i et let snoet forløb 
på hele strækningen. Strækningen skal ligge med samme fald - ca 2‰ – og i 
samme bundkote som rørlægningen

 Alle tilstødende dræn/grøfter tilsluttes på forsvarlig vis
 Brinker og bræmmer tilsås med rabatgræsblanding
 Hele projektområdet retableres med nødvendige materialer
 Køreplader benyttes i nødvendigt omfang
 Der skal afsættes 2 timer til en rendegraver/bæltemaskine inkl evt brug af 

køreplader til senere brug. Dette for at kunne afhjælpe udskridninger, 
sætninger, justeringer m.v.

Det billigste tilbud for indsats AAL-54 er fra Vennelyst på kr 149.950,00 (Bilag 3)

AAL-56

 Træer og buske fjernes i nødvendigt omfang. Træ og grene placeres i 
eksisterende beplantning
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 Der udlægges 60 tons blandet sten (30-300 mm) i et let snoet forløb, over en 
strækning på 30 m og med et fald på ca 8‰. Bundbredde på 60 cm. Stenene 
lægges således, at vandstanden i udløb hæves med 30 cm

 For at holde vandet ovenpå stenene udlægges der på strækningen 15 tons 
blandet stabilgrus og groft sand (50% stabilgrus og 50% groft sand)

 Hele projektområdet retableres med nødvendige materialer
 Køreplader benyttes i nødvendigt omfang

Det billigste tilbud for indsats AAL-56 er fra Vennelyst på kr 30.250,00 (Bilag 3)

AAL-51

 Der udlægges en 10 m lang, 1,5 m bred og 30 cm dyb gydebanke, fald max 5‰, 
fra udløbet af vejunderføringen og ned mod det gamle møllestem

 Møllestemmet fjernes, entreprenør sørger for bortskaffelse af beton og 
armeringsjern

 Brinkerne, hvor møllestemmet har været, sikres med større sten Ø 5-700 mm
 Der udlægges efter at møllestemmet er fjernet yderligere 3 gydebanker på 10 

m længde, 30 cm dybde og 1,5 m bredde med et fald på max 5‰
 Den første af disse placeres henover det gamle møllestem og de næste to 

placeres med 20 meters mellemrum nedstrøms
 Der placeres 2 håndsten per løbende meter på gydebankerne, ligesom der 

opbygges en for- og bagkant med håndsten
 Køreplader benyttes i nødvendigt omfang
 Hele projektområdet retableres med nødvendige materialer

Det billigste tilbud for indsats AL-51 er fra Sejlstrup på kr 31.230,00 (Bilag 4)

AAL-94

 Der udlægges 120 tons blandet sten (30-300 mm) i et let snoet forløb, over en 
strækning på 60 m og med et fald på ca 6‰. Bundbredde på 80 cm. Stenene 
udlægges således, at vandstanden i udløb hæves med 30 cm

 For at holde vandet oven på stenene udlægges der på strækningen 30 tons 
blandet stabilgrus og groft sand (50% stabilgrus og 50% groft sand)

 Inde under Bagterpvej, i betonkonstruktionen, udlægges spredt 1 ton håndsten 
(100-250 mm) for variationens skyld

 Hele projektområdet retableres med nødvendige materialer
 Køreplader benyttes i fornødent omfang

Det billigste tilbud for indsats AAL-94 er fra Vennelyst på kr 47.500,00 (Bilag 3)

Samlede omkostninger til realisering af indsats AAL-4, AAL-688, AAL-55, AAL_56, AAL-
51, AAL-94, AAL-2 og AAL-54 er for Vennelyst kr 440.757,00 (Bilag 3) og for Sejlstrup kr. 
684.750,00 (Bilag 4). Hjørring Kommune vurderer på den baggrund, at Vennelyst 
samlet er billigst.
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De samlede omkostninger til realisering af indsatsen er således 440.757,00 kr. og 
dermed 101.955,00 kr over den samlede referencepris. Hjørring Kommune vurderer på 
den baggrund, at realisering af indsatserne for vandplanprojekt Liver Å mellem Villerup 
Bæk og Hæstrup Møllebæk er omkostningseffektiv set i relation til indsatsen og de 
forbedringer realiseringen vil medføre i de berørte vandløb.

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


