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Slutrapport 
 
 
 

Vandplanprojekt Kjul Å 
Vandplan: Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak 
Hjørring Kommune 
 
 
Indsats 
Projektet omfatter et vandløbssystem med en samlet længde på 16,096 km og en 
samlet indsats, der omfatter fjernelse af 4 spærringer (reference AAL-97, AAL-188, 
AAL-184, AAL-185) og restaurering af 7,5 km vandløb (reference 704, 700, 699). Ved 
realisering af indsatsen vil der i alt åbnes op for 6,643 km vandløb opstrøms 
spærringerne (Bilag 1, Fig. 1). 
 
Indsatsen har til formål at skabe kontinuitet i Kjul Å systemet ved at fjerne 3 
spærringer (AAL-97, AAL-188, AAL-185) af spærringstype 4 (vejunderføring) og en 
spærring (AAL-184) af spærringstype 8 (sø dannet ved opstemning). 
 
Indsats AAL-184 er ikke gennemført, da det er en opstemning til en naturbeskyttet sø, 
der er levested for bilag 4 arter. 
 
Indsats ref. 704 er ligeledes ikke gennemført, da den fysiske tilstand har målopfyldelse. 
 
Indsats ref. 699 er ikke gennemført, da den er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, 
der har hjemsendt afgørelsen til fornyet behandling. Hjørring Kommune vil derfor 
genindsende et nyt projekt for indsatsen i forbindelse med det nye ansøgningsvindue i 
august 2015. 
 
Kjul Å er ikke direkte beliggende i et Natura 2000-område, men udmunder i Skagerrak, 
der er omfattet af Natura 2000-område 1 Skagen Gren og Skagerrak. 
 
Indsatsen er omfattet af vandplan Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og 
Skagerrak. 
 
 
Projektperiode 
Projektperioden løber fra den 29. september 2014 til den 1. juli 2015. Projektet er 
konkret gennemført i perioden 7. april til 12. maj 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 
Sejlstrup (Bilag 4), der har vundet tilbuddet på indsats AAL-97, AAL-188 og AAL-185. 
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Ref. 700 har Hjørring Kommune selv gennemført. Ref. 699 vil Hjørring ligeledes selv 
gennemføre. 
 
Sejlstrup har sendt faktura til Hjørring Kommune for gennemført projekt (Bilag 6). 
Hjørring Kommune har betalt de indgåede fakturaer (Bilag 8). Faktura for køb af grus 
(Bilag 7) og tilhørende betalingsnote (Bilag 9) er fra Hjørring Kommunes egen 
gennemførsel af ref. 700. 
 
Intern afsatte timer til gennemførsel af projektet og omkostninger til intern løn 
fremgår af vedhæftet kontrakt (Bilag 13). Det faktiske antal interne timer anvendt på 
projektet fremgår af bilag 14a og 14b. Og udbetaling af løn til de medarbejder 
kommunen har afsat til projektet fremgår af bilag 15, 16, 17, 18a-b, 19a-b og 20a-b.  
 
Projektet er således gennemført og betalt i henhold til de betingelser, der fremgår af 
tilsagnet til projekt. Fotodokumentation for gennemført projekt fremgår af bilag 12. 
 
 
Formål 
Formålet med indsatsen er, at forbedre de fysiske forhold og skabe kontinuitet i Kjul Å. 
 
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 
Kjul Å systemet omfatter Kjul Å, der er offentligt vandløb, og tilløbene Bjergbæk, der er 
privat vandløb, og Højrup Bæk, der er delvis offentligt vandløb.  
 
Kjul Å løber fra sit udspring og frem til Lilleheden Plantage igennem braklagte og 
dyrkede arealer. Igennem Lilleheden Plantage og til udløbet har Kjul Å karakter af en 
”perle” af et skovvandløb. Kjul Å er reguleret med pæne faldforhold, overvejende 
sandet bund og et svagt slynget forløb fra sit udspring og frem til Lilleheden Plantage. 
Igennem Lilleheden Plantage og til udløbet mæandrere Kjul Å nydeligt, og har gode 
varierende fysiske forhold med pletvis gruset bund og sten, høller og stryg. Flere 
steder er der observerede gydebanker. 
 
Den fysiske tilstand er god. 
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DVFI 

I Kjul Å er der flere faunastationer (Bilag 1, Fig. 2a). En sammenfatning af de seneste 
faunaundersøgelser på stationerne 1260000005, -10, -12, -15, -20, -25, -30, -40, -45 
viser at der på de af stationerne, hvor der er lavet DVFI-undersøgelser i 2011 og 2012, 
er fundet en faunaklasse 4 i fire tilfælde og faunaklasse 5 i to tilfælde.  
Saprobieundersøgelserne er alle fra før 2003 og må betragtes som forældede til at 
beskrive vandløbets nuværende tilstand.  
 
Fælles for faunaprøverne er mangelen på de rentvandskrævende nøglegruppe-1 dyr, 
der i DVFI-systemet er væsentlige for at opnå en faunaklasse 5 eller bedre.      
Fiskeøkologisk Laboratoriums kortlægning af Kjul Å’s fysiske tilstand og 
forbedringspotentiale i forhold til målsætningskrav til god økologisk tilstand viste, at 

den nedre del gennem klitplantage rent fysisk er en ”perle” dog med stor naturlig 
sandvandring. Strækningen fra Åbyen og opstrøms til tilløbet fra Højrup Bæk beskrives 
som havende moderate fysiske forhold, der vil kunne forbedres med udlægning af 
gydegrus og sten som variationsforbedrende tiltag, sammen med brinksikring og 
udplantning af skyggegivende træer.   
 
Fisk 

DTU Aqua vurderer Kjul Å som sandet og p.t. uden gydemuligheder for ørred. Først et 
stykke nord for Åbyen bliver de fysiske forhold så gode at man kan betragte det som 
ørredvand. 

 
Den nederste lokalitet 6, ca. 1,2 km fra åens udløb i havet gives en biotop-karakter på 
2,5 for 1-årsfisk dvs. lokaliteten burde kunne huse 15 stk. 1-årsfisk pr 100 
kvadratmeter.  
 
Lokalitet 5 knap 2 km fra udløbet gives en biotop-karakter på 4 for 1-årsfisk (24 1-
årsfisk pr 100 kvadratmeter).   
 
Lokalitet 4a ca. 3,5 km fra åens udløb i havet gives en biotop-karakter på 3 for 1-årsfisk 
(18 1-årsfisk pr 100 kvadratmeter). 

Lokalitet 4 ca. 4,5 km fra åens udløb i havet gives en biotop-karakter på 2 for 1-årsfisk 
(12 1-årsfisk pr 100 kvadratmeter). 
 
Bjergbæk 
Bjergbæk er et mindre skovvandløb, der løber igennem Lilleheden Plantage frem til 
udløbet i Kjul Å. Bjergbæk starter som afløb fra en opstemmet sø, der virker som 
forsinkelsesbassin for overfladevand og udledning fra Hirtshals Renseanlæg. Omkring 
400 meter fra udspringet løber Bjergbæk igennem en opstemmet sø på 0,53 ha. 
Herefter forsætter bækken muligvis naturligt mæandrerende og med pæne fysiske 
forhold (fysisk indeks > 0,5) ca. 1 km inden udløb i Kjul Å. Bunden er på den nedre del 
dog overvejende sandbund. 
 

I Bjergbæk er der flere faunastationer (Bilag 1, Fig. 2b). På faunastation 1260000050 
blev der i 2008 lavet en DVFI-undersøgelse hvor der blev fundet en faunaklasse 5.  
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Seneste undersøgelse på station 1260000055 er en Saprobiebedømmelse fra 1998, 

som bedømtes til forureningsgrad III (stærkt forurenet). Denne bedømmelse vurderes 
dog som forældet i forhold til at beskrive vandløbets nuværende kvalitet.  
Bjergbæk blev i 2007-2008 gennemgået og undersøgt af konsulentfirmaet 
Fiskeøkologisk Laboratorium med henblik på en kortlægning af vandløbenes fysiske 
tilstand og forbedringspotentiale i forhold til målsætningskrav om god økologisk 
tilstand. Undersøgelsen karakteriserede Bjergbæks øvre del som okkerpåvirket og 
reguleret med moderat fald, sandet bund og uden større variation. Strækningen fra 
søen og nedstrøms karakteriseredes som mæandrerende med pæne fysiske forhold, 
dog fortsat med overvejende sandbund. 
 
Fisk 

DTU Aqua vurderer, at Bjergbæk opstrøms søen beskrives som et ”kedeligt” vandløb 
med en lille vandføring. Strækningen nedstrøms søen beskrives derimod som fin med 
en del sving og med sandet bund. 
 
Generelt vurderer DTU at vandløbet ikke er egnet som levested for ørred og det 
anbefales at der udlægges gydegrus på strækningen nedstrøms Lilleheden Skovvej. 

DTU har givet lokalitet 8 opstrøms søen en biotopkarakter-vurdering på 1,5 for 
ørredyngel, dvs. lokaliteten burde kunne huse 60-120 stk. yngel pr 100 kvadratmeter. 
Lokalitet 9 nedstrøms søen har fået en biotopkarakter-vurdering på 0. 
 
Højrupbæk 
Højrup Bæk er 5,1 km og starter som spinkel kildebæk gennem græsningsenge, for 
siden at gennemløbe moseagtige områder og braklagte arealer. Højrup Bæk er 
reguleret, bunden er sandet og de øvre dele er uden større fald. Fysisk indeks < 0,5. 
Skånsom vedligehold og pletvis tilstedeværelse af vandplanter skaber nogen grad af 
variation. I den nederste del af Højrup Bæk er faldet bedre og der er enkelte aktive 
gydebanker, høller og stryg, dog fortsat med sandet bund. På denne del af vandløbet 
er det Fysiske Indeks > 0,5. 
 
DVFI 

I Højrup Bæk er der flere faunastation (Bilag 1, Fig. 2c). Faunastationen 1260000065 

blev senest undersøgt i 2011, hvor der blev fundet en DVFI-faunaklasse 5, mens der på 
station 1260000070 i 2008 blev fundet en faunaklasse 4.  
 
Station 1260000075 blev senest bedømt i 1998, hvor kvaliteten blev vurderet til 
forureningsgrad II-III (svagt-stærkt forurenet) efter Saprobiesystemet. Denne 
bedømmelse vurderes dog som forældet i forhold til at beskrive vandløbets aktuelle 
kvalitet. 
  
I 2012 blev den øverste station 1260000080 i Højrup Bæk fundet til en DVFI-
faunaklasse 4. 

 
Fiskeøkologisk Laboratorium har med henblik på en kortlægning af vandløbenes fysiske 
tilstand og forbedringspotentiale i forhold til målsætningskrav vurderet det til god 
økologisk tilstand. Undersøgelsen karakteriserede Højrup Bæk som et reguleret 
vandløb med sandbund, hvoraf de øverste dele er uden særligt fald, mens den 
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nederste del har bedre fald med enkelte gydebanker, høller og stryg, dog fortsat 

hovedsagelig med sandbund. Skånsom vedligeholdelse og pletvis med vandplanter 
giver nogen variation. Vandløbets generelle fysiske tilstand blev beskrevet som for 
dårlig til opnåelse af en DVFI på 5. 
 
Fisk 

DTU Aqua vurderer, at Højrup Bæk på grund af svag vandstrøm og dårlige 
skjulmuligheder er uegnet før ørreder.  
 
DTU har givet lokalitet 1, 2 og 3 i Højrup Bæk en biotopkarakter-vurdering på 0.   
 
 
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. 
 
Kjul Å 

Strækning 704, der dækker de nederste knap 5 kilometer af Kjul Å’s hovedløb, er 
sammen med strækning 700 på godt 1 kilometer syd for Åbyen, udpeget til 
restaurering.  
 

Strækning 704 der primært løber gennem klitplantage har fine fysiske forhold med høj 
grad af variation. Dog med en vis naturlig sandvandring. Seneste DVFI-prøve fra 2006 
viste en faunaklasse 4. En gennemgang af faunalisten afslører imidlertid at der kun var 
2 vandbænkebidere ”for meget” i prøven i forhold til opnåelse af faunaklasse 5.  
 
Hjørring Kommune vurderer at strækning 704 allerede i dag har så gode fysiske forhold 
at potentialet til en DVFI på 5 eller højere er til stede, forudsat at vandet er 
tilstrækkeligt rent og de rentvandskrævende nøglegruppe-1 dyr findes i vandsystemet.  
 
Kommunen vurderer derfor at restaurering ikke vil bidrage yderligere til at løfte DVFI 
på strækningen. 

 
I forhold til fisk vurderer kommunen at strækning 704 ikke er velegnet til udlægning af 
gydegrus, primært pga. den omfattede naturlige sandvandring på strækningen. 
Desuden vurderes at tilstrækkelig variation og mange skjulmuligheder for fisk allerede 
findes i dag, hvorfor det ikke vil give en væsentlig effekt med udlægning af større sten. 
Udlægning af grus og sten på dele af strækning 700 vil give en langt større positiv 
effekt på fiskebestanden. Her vurderes at gydegrus vil øge mulighederne for at ørred, 
bæk- og havlampret kan yngle på strækningen og muligheden for succesfuld opvækst 
af yngelen vil forbedres ved udlægning af større sten der kan fungere som strømlæ og 
skjul.   
 
Højrup Bæk 

Fjernelse af spærring AAL-188 indebærer udlægning af grus og sten nedstrøms 
spærringen. Projektet skaber dermed bedre passage for fisk (og smådyr) der uhindret 
vil kunne vandre længere op i Højrup Bæk.  
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Jævnfør ovenstående beskrivelser så er der mangel på sten og grus i Højrup Bæk, og 
selvom projektets 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 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.  
 
I forhold til fisk vil udlægningen af grus fremme muligheden for at ørred, bæk- og 
havlampret kan yngle i vandløbet og udlægningen af større sten tilføre vandløbet 

skjulesteder for fiskene. 
 
I forhold til spærring AAL-97 er der to løsningsmuligheder på kontinuitetsproblemet. 
Den ene mulighed er helt at fjerne markoverkørslen, der ser ud til alligevel ikke at blive 
brugt. Denne løsning fremmer passagemuligheden for fisk. 
 
Den anden mulighed er at udlægge sten og grus på nedstrøms side af røret under 
markoverkørslen. Herved øges passagemuligheden for fisk, og samtidig tilføres 
strækningen mere fysisk variation der vil 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. Ørred og bæklampret vil kunne gyde i det tilførte 
grus, og stenene vil tilføre strømlæ til ørredyng. 
 

Strækning 699 i den øverste del af Højrup Bæk er udpeget til restaurering.  
Udlægning af gydegrus og sten, hvor faldforholdene er gunstige, vil på strækningen 
bidrage til øget variation og forbedrede substratforhold for de rentvandskrævende 
smådyr. Herved forbedres rekrutteringsmulighederne for mere rentvandskrævende 
smådyr også på de nedstrøms strækninger. 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.   
 
Bjergbæk 

Fjernes opstemningen (AAL-184), der er en forudsætning for eksistensen af søen i sin 
nuværende form, vil der blive skabt passagemulighed for fiskene. De vil så frit kunne 
vandre mellem de øvre og de nedre dele af Bjergbæk. En fuldstændig fjernelse vil 
betyde at vandløbet vil tilføres det fald, der i dag afvikles henover stemmet. Det øgede 
fald på vandløbet vil bedre betingelserne for udlægning af gydegrys, der samtidig vil 
være en substratforbedring for de mere rentvandskrævende smådyr. Herved 
muliggøres et løft i DVFI. 

 
Udlægning af gydegrus og sten vil desuden øge gyde- og skjulmuligheder for især ørred 
og bæklampret.  
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Laves et omløbsstryg hvor opstemningen og søen helt eller delvis bevares, vil det fald 

der afvikles henover stemmet ligeledes tilføres vandløbet, hvorved betingelserne for 
udlægning af gydegrys og sten forbedres. Dette vil samtidig være en 
substratforbedring for de mere rentvandskrævende smådyr, hvorved et løft i DVFI 
muliggøres. Desuden vil gyde- og skjulmuligheder for især ørred og bæklampret også 
ved denne løsning forbedres.   
 
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 
 
 
Regulativ Beskrivelse 
 
Eksisterende 
Kjul Å og Højrup Bæk er omfattet af regulativ for kommunevandløb nr. 5 og 6. 
Bjergbæk er ikke omfattet af et regulativ, da det er et privat vandløb, og der er ikke 
udarbejdet vedligeholdelsesbestemmelser for vandløbet. 
 
Regulativet for Kjul Å omfatter en samlet længde på 10.260 meter og regulativet for 
Højrup Bæk omfatter en samlet længde på 2.756 meter. 
 
Kjul Å vedligeholdes på grundlag af krav til fastlagt teoretisk skikkelse på station 0-
8.230 og skal henligge naturligt på station 8.230-10.260. 
 
Højrup Bæk skal vedligeholdes på grundlag af krav til en fastlagt teoretisk skikkelse. 
 
Både i Kjul Å og Højrup Bæk anses kravet til teoretisk skikkelse for at være overholdt, 
hvis den faktiske vandføringsevne ikke er ringere end den vandføringsevne, som de 
fastlagte dimensioner tilsikrer. 
 
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. 
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Relation til beskyttet natur og arter 
Kjul Å, Højrup Bæk og Bjergbæk er alle beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven. Der 
er ikke registret beskyttede eller fredede arter i og omkring Kjul Å og Højrup Bæk ved 
indsatserne.  
 
 
Relation til Natura 2000 
Der er registreret Vandflagermus og Dværgflagermus flagermus, der begge er omfattet 
af Habitatdirektivets bilag IV og bilag 3 i naturbeskyttelsesloven i området omkring 
Bjergbæk ved den opstemmet sø (indsats AAL-184). Søen er potentielt 
fourageringssted for Vandflagermus. 
 
Realisering af indsats AAL-184 vil ifølge Hjørring Kommunes vurdering betyde, at søen 
forsvinder. Det vil efter Hjørring Kommunes opfattelse betyde at det største 
potentielle fourageringssted for Vandflagermus i området vil forsvinde. 
 
Odder, der er på bilag 3, findes over hele Vendsyssel. Kjul Å, Højrup Bæk og Bjergbæk 
er alle et potentielt levested for Odder. Hjørring Kommune vurderer derfor, at det er 
sandsynligt at Odder kan forekomme i og ved de 3 vandløb. Realisering af indsatsen 
vurderes ikke at have betydning for Odder. 
 
Kjul Å udmunder i Skagerrak, der er udpeget som Natura 2000 område (Natura 2000 
område 1 Skagens Gren og Skagerrak). 
 
Realisering af indsatsen 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. 
 
Kjul Å, Højrup Bæk og Bjergbæk er alle omfattet af vandløbsloven. Fjernelse af 
spærringen AAL-184 (opstemmet sø) forudsætter derfor tilladelse efter vandløbsloven, 
da det er en reguleringssag. Projektet er gennemført i henhold til tilladelser og 
dispensationer givet efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven (Bilag 10). 
 
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 11). 
 
Kjul Å, Højrup Bæk og Bjergbæk er endvidere omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. 
Fjernelse af spærringen AAL-184 (opstemmet sø) forudsætter derfor dispensation efter 
naturbeskyttelsesloven. Den opstemmede sø er ligeledes beskyttet efter § 3 i 
naturbeskyttelsesloven. Fjernelse af spærring AAL-184 vil derfor forudsætte 
dispensation efter naturbeskyttelsesloven i forhold til fjernelse af søen. Hjørring 
Kommune har vurderet at det ikke er muligt at få en sådan dispensation. 
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Lodsejer holdning 
Der er samlet 12 lodsejere, der er blevet berørt af projektet. I forbindelse med den 
offentlige høring har én lodejer påklaget indsats ref. 699. Lodsejeren fik behold af 
Natur- og Miljøklagenævnet. Indsatsen er derfor ikke gennemført, men Hjørring 
Kommune foretager en fornyet behandling af sagen og indsender et nyt projekt for ref. 
699 i forbindelse med ansøgningsrunden i august 2015.  
 
 
Omkostningseffektivitet 
 
Referenceværdi 
Fjernelse af de 4 spærringer vil åbne op for 8,261 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 173.481,00 kr. 
 
Restaurering af de 3 strækninger (reference 704, 700, 699) omfatter 7,480 km. Den 
vejledende referenceværdi er 16.000 kr. pr. km vandløb. 
 
Den samlede referenceværdi for restaurering er således 119.680,00 kr.  
 
 
Referenceværdien fordeler sig således på de enkelte indsatser: 
 
AAL-97: 1,598 km opstrøms, der giver en referenceværdi på kr. 33.558,00 
AAL-188: 4,836 km opstrøms, der giver en referenceværdi på kr. 101.556,00 
AAL-184: 0,591 km opstrøms, der giver en referenceværdi på kr. 12.411,00 
AAL-185: 1,236 km opstrøms, der giver en referenceværdi på kr. 25.956,00 
Reference 704: restaurering af 5,753 km, der giver en referenceværdi på kr. 92.048,00 
Reference 700: restaurering af 1,134 km, der giver en referenceværdi på kr. 18.144,00 
Reference 699: restaurering af 0,593 km, der giver en referenceværdi på kr. 9.488,00 
 
Den samlede referenceværdi for projektet er således 293.161,00 kr. 
 
Realiseringsomkostninger 
Hjørring Kommune har indhentet tilbud på omkostninger for realisering af indsatserne 
AAL-97, AAL-188, AAL-184 og AAL-185 fra Vennelyst (Bilag 3) og Sejlstrup (Bilag 4), da 
Hjørring Kommune selv gennemfører ref. 700 og 699. Ref. 704 har allerede 
målopfyldelse.. 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-97 (Højrup Bæk): 

 Fjernelse af rør 

 Levering og udlægning af 10 tons blandet sten og grus 

 Udlægning af 30 tons gydegrus over en strækning på 30 meter 
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 Levering og udlægning af 5 tons større sten langs brinker 
 
Det billigste tilbud for indsats AAL-97 er fra Sejlstrup på kr. 25.645,00 (Bilag 4). 
 
AAL-188 (Højrup Bæk): 

 Omlægning af vejunderføring 

 Levering og udlægning af 5 tons større sten og 10 tons gydegrus over 12 meter 
 
Det billigste tilbud for indsats AAL-188 er fra Sejlstrup på kr. 18.200,00 (Bilag 4). 
 
AAL-184 (Bjergbæk): 

 Fjernelse af eksisterende betonopstemning 

 Bortgravning af vold 

 Fjernelse af jord 
 
Det billigste tilbud for indsats AAL-184 er fra Sejlstrup på kr. 23.500,00 (Bilag 4). 
 
AAL-185 (Bjergbæk): 

 Fjernelse af eksisterende rør 

 Bortgravning af jord 

 Levering og udlægning af nyt rør 

 Levering og udlægning af 5 tons store sten og 10 tons gydegrus over 12 meter 
 
Det billigste tilbud for indsats AAL-185 er fra Sejlstrup på kr. 31.200,00 (Bilag 4). 
 
For at skabe variation på de udpegede strækninger (reference 704, 700, 699) udlægges 
sten og gydegrus. Hjørring Kommune vil selv stå for denne indsats. Der er derfor ikke 
indhentet tilbud i forhold til restaurering af de 3 strækninger. 
 
Reference 704 (Kjul Å): 

 Strækningen skal ifølge regulativet henlægge naturligt. Det vurderes ikke 
nødvendigt at foretage variationsforbedrende tiltag, da de fysiske forhold 
allerede i dag er gode 

 
Reference 700 (Kjul Å): 

 Der udlægges gydegrus over en strækning på 500 meter over en samlede 
strækning på 1000 meter 

 Der udlægges større sten over de 1000 meter for forbedring af de fysiske 
forhold 

 Gydebanker etableres med et fald på 2-4 ‰ 
 
Hjørring Kommunes omkostninger ved realisering af reference 700 er på kr. 
123.497,00 (Bilag 5). 
 
Reference 699 (Højrup Bæk): 

 Der udlægges gydegrus for ørreder og bæklampretter på over en strækning på 
550 meter 

 Der udlægges større sten som variationsforbedring over hele strækningen 
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 Gydebanker etableres med et fald på omkring 4 ‰ 
 
Hjørring Kommunes omkostninger ved realisering af reference 699 er på kr. 40.004,00 
(Bilag 5). 
 
 
Samlede omkostninger til fjernelse af de 4 spærringer er for Vennelyst kr. 163.170,00 
(Bilag 3) og for Sejlstrup kr. 98.545,00 (Bilag 4). Hjørring Kommune vurderer på den 
baggrund, at Sejlstrup samlet er billigst. 
 
Samlede omkostninger for Hjørring Kommune til restaurering af de 3 strækninger er på 
kr. 163.501,00. 
 
De samlede omkostninger til realisering af indsatsen er således 262.046 kr. og dermed 
31.115,00 kr. under den samlede referencepris. Hjørring Kommune vurderer på den 
baggrund, at realisering af indsatsen for vandplanprojekt Kjul Å er omkostningseffektiv.  
  
 
Afværgeforanstaltninger 
Hjørring Kommune vurderer, at afværgeforanstaltninger i dette projekt kan komme på 
tale, hvis det vurderes, at der skal skabes kontinuitet i Bjergbæk samtidig med, at søen 
ved indsats AAL-184 (opstemmede sø) skal bibeholdes. Der er flere argumenter for at 
bibeholde søen – dels at den er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, og dels at 
den sandsynligvis er fourageringslokalitet for Vandflagermus, der er omfattet af 
habitatdirektivets bilag IV. 
 
Hjørring Kommune vurderer, at det er muligt at etablere afværgeforanstaltninger i 
forhold til indsats AAL-184 ved realisering af indsatsen. 
 
Forslag til afværgeforanstaltning fremgår af Bilag 6. Af forslaget fremgår det, at det er 
muligt at bibeholde søen ved at omlægge Bjergbæk øst om søen. Detailkort for 
afværgeforanstaltningen fremgår af Bilag 7. 
 
Omkostninger til realisering af afværgeforanstaltningen vurderes af Hjørring Kommune 
til kr. 325.000,00 på basis af erfaringspriser og liste priser (Bilag 8). 
 
Omkostningerne til realiseringen overstiger således den samlede referenceværdi for 
hele vandplanprojekt Kjul Å med kr. 31.839. 
 
Hjørring Kommune vurdere på denne baggrund, at det ikke er omkostningseffektivt at 
gennemføre afværgeforanstaltningen. 
 
 
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 
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Bilag 6: Faktura for gennemført arbejde – Sejlstrup 
Bilag 7a-b: Faktura for grus – Hjørring Kommune 
Bilag 8: Udbetalingsnote – Sejlstrup - Hjørring Kommune 
Bilag 9a-b: Udbetalingsnote – grus - Hjørring Kommune 
Bilag 10a-h: Tilladelser efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven 
Bilag 11: VVM afgørelse 
Bilag 12: Fotodokumentation – før og efter billeder 
Bilag 13: Kontrakt – intern lønomkostning 
Bilag 14a-b: Timeregistrering 
Bilag 15a-b: Løn Poul Træholt 
Bilag 16a-b: Løn Jens Pedersen 
Bilag 17a-b: Løn Jan Q Sørensen 
Bilag 18a-b: Løn 
Bilag 19a-b: Løn 
Bilag 20a-b: Løn 
 


