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Ansøgning 

Hjørring Kommune har d. 15. januar 2021 fra Team Natur i kommunen modtaget en 

ansøgning om tilladelse til gennemførelse af et restaureringsprojekt i Uggerby Å ved 

Bindslev Gl. Elværk og fisketrappe.  

Projektet indbefatter i hovedtræk fjernelse af den eksisterende fisketrappe, 

etablering af en indløbskanal med smoltrist og drosling til Bindslev Gl. Elværk, 

brinksikring, omlægning af ledninger, etablering af nye broer, omlægning af en 

delstrækning af åen, udjævning af åens fald over den 1300 m lange 

projektstrækning samt etablering af et 700 m langt sten- og grusstryg.   

Foran elværket vil der være en sø med forbindelse til en vandfaldstrappe med udløb 

til åen. 

Projektet er udpeget i vandområdeplanerne og finansieres af staten via EU-midler 

med undtagelse af vandfaldstrappen som finansieres af Hjørring Kommune.  

 

Klage 

Hjørring Kommune meddelte d. 9/4-2021 en tilladelse til projektet. Tilladelsen blev 

påklaget og af klagenævnet hjemvist til fornyet behandling i kommunen. 

Klagenævnet begrundede hjemvisningen i: 

- At kommunen ikke klart nok havde beskrevet hvilke projekttiltag som var 

henholdsvis regulerings- og restaureringstiltag 

- At projektbeskrivelsen var for uklar 

- At kommunen ikke havde inddraget nyeste viden i forhold til valg af afgitring 

- At kommunen ikke, i forhold til habitatbekendtgørelsen og 

vandrammedirektivet, havde vurderet projektets påvirkning i forhold til 

stavsild og flagermus   

Hjørring Kommune har derfor udarbejdet denne nye tilladelse som, ud over en mere 

detaljeret og klar beskrivelse af de forskellige projektelementer og af projektets 

eventuelle påvirkning af beskyttede arter og naturtyper, også indeholder en klarere 

skelnen mellem de dele af det samlede projekt som lovgivningsmæssigt behandles 

som henholdsvis regulering og restaurering.  
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Afgørelse, lovgrundlag og vilkår 

Der meddeles tilladelse til realisering af det ansøgte projekt. 

 

Projektet består af en reguleringsdel og en restaureringsdel. 

 

Reguleringsdelen består af:  

• Etablering af indløbskanal med indløbsbygværk og afgitring. 

• En sø foran elværket med udløb til åen via en vandfaldstrappe 

 

Restaureringsdelen består af: 

• Fjernelse af stem og fisketrappe 

• Udjævning af vandløbsbunden 

• Udlægning af sten og gydegrus på udjævnet strækning 

• Etablering af ny slyngning 

• Etablering af afskærmende stenvold i Uggerby Å ud for indløbet til 

indløbskanalen 

 

Reguleringsdelen af tilladelsen er givet med hjemmel i Vandløbslovens §§ 6, 16, 17, 

62 og Kap. 10 og 16, samt Kap. 2, Kap 4, og Kap. 5 i Bekendtgørelse om 

vandløbsregulering og restaurering mv. 

Restaureringsdelen er givet med hjemmel i § 37 og i Vandløbsloven og § 3 samt 

Kap. 4, 5, 7 og 8 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv.  

Desuden er tilladelsen givet med hjemmel i Fiskerilovens § 81.  

 

Følgende endelige tilladelser og dispensationer til gennemførelse af projektet 

foreligger: 

• Dispensation til projektet efter Naturbeskyttelseslovens § 3 

• Dispensation i forhold til å-beskyttelseslinjen efter Naturbeskyttelsesloven 

• Dispensation efter Skovloven fra Miljøstyrelsen 

• Tilladelse til Elværkets vandindvinding efter Vandforsyningsloven 

• VVM-screeningsafgørelse efter Miljøvurderingsloven 

• Landzonetilladelse efter Planloven 
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Erstatninger til Bindslev Elværk og berørte lodsejere er fastlagt og godkendt af 

staten. 

 

Vilkår for tilladelsen: 

 

1. Projektet gennemføres efter den overordnede beskrivelse i 

projektbeskrivelsen.  

 

2. Bygherre, kan foretage mindre tekniske ændringer i arbejdets udførelse, hvis 

det skønnes nødvendigt og tjener formålet med projektet. Der tages 

udgangspunkt i udbuds- og detailmateriale. 

 

3. Inden nødvendige ændringer igangsættes skal Hjørring Kommune kontaktes. 

 

4. Hvis der under gravearbejdet stødes på ting, der har arkæologisk interesse, 

skal arbejdet straks stoppes og Vendsyssel Historiske Museum skal 

kontaktes. 

 

5. Efter realisering af projektet kan der, hvis det bliver nødvendigt, foretages 

mindre tilretninger hvis de tjener formålet med projektet. 

 

6. Det 700 m lange stryg, inkl. gydebanker, skal etableres, så optrækkende fisk 

har mulighed for at få hvile bag større sten og/eller i hvilebassiner 

 

7. Eksisterende drænudløb skal sikres fortsat udløb. 

 

8. Udvaskning af sand, jord, sten og grus skal begrænses mest 

muligt under og efter anlægsarbejde. 

 

9. Da anlægsarbejdet i stort omfang vil foregå på blød bund, skal køreplader 

anvendes hvor det er nødvendigt til beskyttelse af nedgravede ledninger. 

Desuden skal køreplader anvendes hvor det er nødvendigt i forhold til kørsel 

på naturbeskyttede arealer. 
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10. Vandindtaget udformes således at det kan reguleres efter følgende fastsatte 

bestemmelser fra Miljøstyrelsen: 

Ved vandføringer under 3 x medianminimumsvandføringen (Qmm) må der 

maksimalt indtages 50 % af Qmm samtidigt med at der skal opretholdes 

mindst 50 % af Qmm i åen uden om elværket. 

Ved vandføringer der overstiger 3 x Qmm må der indtages op til 30 % af den 

vandmængde der overstiger 3 x Qmm. 

 

11. Fremtidig vedligeholdelse af den restaurerede strækning påhviler Hjørring 

Kommune 

 

12. Vedligeholdelse af indløbsbygværket med afgitring samt indløbskanalen 

påhviler Hjørring Kommune. 

 

13. Eventuelle nødvendige tilretninger af indløbsbygværket for at opnå korrekt 

vandindtag påhviler Hjørring Kommune.   

 

14. Tilladelsen skal udnyttes og arbejdet være udført inden tre år fra den dato, 

tilladelsen er meddelt. 

 

15. Tilladelsen kan først udnyttes, når klagefristen er udløbet og hvis der ikke 

er indkommet klager. 

 

 

Kendelser ophæves 

Den eksisterende opstemning fjernes sammen med fisketrappen i forbindelse med 

realiseringen af projektet. Fisketrappen er omfattet af 

Landvæsenskommisionskendelse af 7. april 1976 om etablering af fisketrappe. 

 

Landvæsenskommisionskendelse af 30. januar 1984 og 14. oktober 1986 omhandler 

fordelingen af vandmængder mellem fisketrappe og turbine og mister sin relevans 

med fjernelsen af fisketrappen og nye krav i forhold til elværkets vandindtag. 
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De 3 ovennævnte kendelser ophæves i medfør af nærværende afgørelse jf. § 62 i 

Vandløbsloven. 

 

Ophævelsen af kendelserne og nye krav til vandindtaget betyder at Bindslev gl. 

Elværk har fået en ny tilladelse til vandindvinding med henblik på fortsat produktion 

af el. Tilladelsen træder i kraft når den mindre ny turbine er installeret og i funktion. 

 

Projektets tilblivelse 

Under projektets tilblivelse har der været nedsat en rådgivende følgegruppe 

bestående af de væsentlige interessenter i projektet. I møderne med følgegruppen 

har repræsentanter for Hjørring Kommune og konsulentfirmaet Envidan deltaget. 

Der har desuden løbende været kontakt til relevante statslige myndigheder vedr. 

udformning af projektet, der ligeledes har været politisk behandlet i kommunen. 

 

Beskrivelse af Projektet 

Fjernelse af fisketrappe, opstemning og støttemur 

Den eksisterende fisketrappe, opstemning og støttemur fjernes. Sten genanvendes i 

videst muligt omfang til vandløbsprojektet, mens beton mm. bortskaffes efter 

kommunens regler om affaldshåndtering. 

 

Udgravning af nyt forløb af Uggerby Å 

På forløbet fra start af vandindtag og til landevejsbroen skal der ske begrænset 

udgravning og primært en opbygning af den fremtidige bund. Ca. 20 m opstrøms 

landevejen, gøres åen bredere ved at udgrave mod nord over en 55 m lang 

strækning således, at der kan etableres et gydestryg. 

Neden for landevejen skal der ske omfattende udgravninger for etablering af det nye 

forløb. Det nye forløb etableres med varierende bundbredde og anlæggene for det 

nye forløb varierer ligeledes, men generelt etableres der flade anlæg (1:3 og 1:5). 

Ved udgravning skal der graves ned til 70 cm under den fremtidige vandløbsbund, 

således, at der er plads til efterfølgende opbygning af den fremtidige vandløbsbund.  

100 m nedstrøms landevejen bredes åen ud over en strækning på 65 m i forbindelse 

med anlæggelse af et gydestryg. 
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Opbygning af ny vandløbsbund i Uggerby Å 

Fra starten af det nye forløb ved vandindtaget til kanalen og nedstrøms til 

placeringen af den nuværende fisketrappe opbygges en ny vandløbsbund i sten og 

grus. Bunden opbygges ved udlægning af et i gennemsnit 0,7 m tykt lag sten og 

grus. Der anvendes sten med fraktionen 40 % 128-256 mm, 40 % 64-128 mm og 20 

% 32-64 mm. Derudover etableres et sekundært og mere slynget profil i den 

fremtidige vandløbsbund. Dette sekundære profil etableres som en sænkning i den 

primære vandløbsbund og har til formål at skabe et forløb med et lavere fald end det 

primære profil. Derved etableres der et forløb med lavere vandhastighed og dermed 

mulighed for svagere svømmere til at passere faunapassagen.  

 

Figur 1. På de indrammede strækninger etableres dobbeltprofil. 

 

Ved lave vandføringer i Uggerby Å vil hovedparten af vandføringen løbe i det 

sekundære profil, mens hele det primære profil vil blive taget i brug ved høje 

vandføringer. Der laves ikke sekundært profil i de 2 gydebanker. 

Det sekundære forløb etableres med en gennemsnitlig bundbredde på 1 m, anlæg 

på 1:2 og ca. 0,5 m dybt. Det etableres med variation i bredde og dybde således at 

der opstår yderligere variation i vandhastigheder.  
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Figur 2. Skitse af tværsnit med primært og sekundært profil (grønt) 

 

Den største variation skabes hvor det primære profil er bredest (10-12 m), mens 

variationen vil blive mindre der hvor det primære profil er smallest (ca. 5 m).  

Den eksakte udformning af det sekundære profil fastlægges i forbindelse med 

opstart af anlægsarbejdet i samråd med bygherre. Til opbygning af den nye 

vandløbsbund anvendes i alt ca. 2.660 m3 sten og grus, hvoraf de 1.100 m3 

anvendes til gydebanker. 

 

Gydebanker 

Der anlægges 2 gydebanker i Uggerby Å for at give fisk forbedrede gydemuligheder 

på det nye stryg. Den øverste, beliggende kort opstrøms landevejen, bliver 55 m 

lang, med en maksimal bredde på 18 m bred og en gennemsnitlig bredde på 13-14 

m. Den nederste, beliggende ca. 100 m nedstrøms landevejen bliver 65 m lang og 

21-22 m bred. 

Begge gydebanker vil bestå af et gennemsnitligt 0,5 m tykt lag af følgende 

stenblanding: 75 % nøddesten (16-32 mm) og 25 % singels + håndsten (33-64 mm), 

som vil blive udlagt ujævnt for at skabe dybdevariation hen over bankerne. Det 

samlede areal af gydebankerne bliver ca. 2.210 m2 og det samlede volumen bliver 

ca. 1.100 m3 gydegrus. Desuden vil der blive udlagt større sten spredt på 

gydebankerne, dog ikke allerøverst. 
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Figur 3. Placering af de 2 gydebanker. 

 

For at undgå bortskylning af gydegruset ved store vandføringer fikseres med 

stentærskler af en grovere stenblanding i forlængelse af gydebankerne. Nedenfor 

gydebankerne laves en gradvis indsnævring af åen. 

 

Figur 4. Skitse af stryg med indsnævring og stentærskler med grovere stenblanding 

nedstrøms. 

 

Brinksikring 

Som følge af det relativt store fald på den nyetablerede strækning, vil brinkerne være 

udsatte for erosion. For at modvirke erosion af brinkerne, er der derfor behov for at 
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brinksikre langs hele forløbet. Der anvendes håndsten i størrelsen 128-256 mm. Der 

udlægges et ca. 30 cm tykt lag fra bund og op ad brinken til 2,0 m over bundkoten.  

Stenene placeres ikke stejlere end anlæg 1:1,5 og de trykkes lidt ind i brinken, så de 

ligger stabilt. Betonmuren omkring rørudledningen fra Hjørring Vandselskab 

bibeholdes og bliver sikret ekstra med sten på opstrøms side. 

Det er estimeret, at der skal anvendes i alt 1.240 m3 til brinksikring. Placeringen af 

brinksikringen er illustreret på nedenstående figur. 

 

Figur 5. Placering af brinksikring illustreret med rød farve. 

 

Etablering af vandindtags-/kanokanal langs sydsiden af Uggerby Å 

På forløbet mellem start af kanal og nedstrøms til landevejsbroen etableres der på 

grund af den begrænsede plads, ud mod Uggerby Å en adskillelse der opbygges i 

sten. Overkant af adskillelsen mellem kanalen og Uggerby Å etableres i kote 8,9 – 

8,26 m. Der anvendes sten i størrelsen 128 – 256 mm til opbygningen. Samlet skal 

der anvendes 800 m3 til opbygningen. 

På forløbet af kanalen fra landevejsbroen og til elværket etableres begge sider af 

kanalen ved udgravning i eksisterende terræn. 

Under landevejsbroen skal der af hensyn til den begrænsede plads etableres et nyt 

fast profil af både kanal og Uggerby Å. Forløbet opbygges i sten i størrelsen 128 - 

256 mm  

En delmængde af overskudsjord fra etablering af kanalen anvendes til etablering af 

en sø foran elværket. Den resterende overskudsjord køres væk. 
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Station Bundkote Bundbredde Vandspejlsbredde 

ved kote 8 

Venstre anlæg Højre Anlæg 

(mod Uggerby Å) 

0 (vandindtag) 7,00 0,5 m Ca. 5,5 m 1:2 1:3 

30 6,97 0,5 m Ca. 5,6 m 1:2 1:3 

177 6,76 0,5 m Ca. 6,6 m 1:2 1:3 

185 (Bro indløb) 6,75 1,6 m Ca. 5,2 m 1:1,5 1:1,5 

209 (Bro udløb) 6,75 1,6 m Ca. 5,2 m 1:1,5 1:1,5 

221 6,74 2,0 m Ca. 8,3 m 1:2 Over kote 8: 1:5 

Under kote 8: 1:3 

412 6,53 2,4 m Ca. 9,8 m 1:2 Over kote 8: 1:5 

Under kote 8: 1:3 

444 (ved sø) 6,50 1,0 m Ca. 7,0 m 1:2 1:2 

Skema med angivelse af kanalens dimensioner. 

 

Kanalen, der udover at være vandindtagskanal til elværket også vil fungere som 

indsejlingskanal for kanoer, vil være offentlig og således blive vedligeholdt af 

Hjørring Kommune. I forbindelse med Hjørring Kommunes påbegyndte revision af 

vandløbsregulativer for de offentlige vandløb i kommunen, vil der blive udarbejdet et 

regulativ hvor bestemmelser for kanalen, herunder vedligeholdelsen, vil blive fastlagt 

jf. vandløbslovens § 12.  

 

Etablering af midlertidig blokering af Uggerby Å 

For at kunne arbejde så tørt som muligt etableres der efter at kanalen er færdig en 

blokering af Uggerby Å, hvorved så meget som muligt af vandet ledes til kanalen og 

gennem elværket. Blokeringen etableres ved udlægning af en bunke af det materiale 

der skal anvendes til at opbygge det stuvende stryg i Uggerby Å.   

 

Etablering af droslende indløbsbygværk med smoltrist 

Formålet med bygværket er at styre vandmængden til elværket så den reguleres 

efter fastsatte bestemmelser fra Miljøstyrelsen. Disse fastsætter, at ved vandføringer 

under 3 x medianminimumsvandføringen (Qmm), må der maksimalt indtages 50 % 

af Qmm, samtidigt med at der altid skal opretholdes mindst 50 % af Qmm til 

vandløbet uden om værket. Når vandføringen overstiger 3 x Qmm kan der indtages 

op til 30 % af den vandmængde der overstiger 3 x Qmm. Den fremtidige drift vil ske 
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via den eksisterende turbine samt en mindre ny turbine, som installeres i forbindelse 

med realiseringen af vandplanprojektet. 

Den mindre ny turbine vil få et forventet vandforbrug på op til 650 l/s mens den 

eksisterende turbine have et forventet forbrug op til 1750 l/s. De 2 turbiner vil aldrig 

komme i drift samtidig og den maksimale vandmængde anvendt til elproduktion vil 

derfor være 1750 l/s. 

For at forhindre at nedvandrende smolt og øvrig fiskeyngel trækker ind i 

vandindtaget etableres en 6 m lang smoltrist udført i 3 sektioner med 4 mm afgitring 

ved indløbet til kanalen. Smoltristen, der vil få en hældning på 60 grader, indsættes 

ved starten af vandindtaget i vandløbets brink og monteres i en stålramme der vil 

være ca. 10 m bred, 6 m lang og 2,5 m høj. Bag smoltristen monteres 1 jernplade 

med en bjælke ovenover på tværs af strømretningen. 

Risten etableres med automatisk risterenser, én for hver af de 3 sektioner, som 

løbende holder risten fri for blade, mm. Risterenserne fører blade, mv. til en rende, 

hvorfra materialet ledes til Uggerby Å nedstrøms vandindtaget. Langs risten 

etableres ligeledes et skumbræt. 

Der etableres en ny strømforsyning til risterenseren, inkl. selvstændig måler. Strøm 

kan trækkes fra vejen umiddelbart syd for ristens placering. 

Risten indsættes i den eksisterende vandløbsbrink og der afsluttes på begge sider 

med brinksikring i sten samt stålplader. 

 

Figur 6. Illustration af indløbsbygværket 
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Jernpladen begrænser vandtilførslen til kanalen og først når vandstanden overstiger 

kote 7,95, svarende til ½ x Qmm (665 l/s), vil der strømme vand over pladens top og 

ind i kanalen. Når vandføringen i Uggerby Å er Qmm (1330 l/s) vil vandstanden være 

i ca. kote 8,05, hvorved bjælken begrænser vandindtaget, selvom vandstanden 

stiger. Bjælken sikrer altså, at der op til en vandføring på 3 x Qmm (3990 l/s) vil 

kunne indtages ½ Qmm til kanalen. Når vandføringen i Uggerby Å overstiger 3 x 

Qmm stiger vandstanden over kote 8,25, hvilket er topkoten bjælken. Hermed løber 

vandet over overkanten af bjælken, som fungerer som en ny overløbskant. Bredden 

af overfaldskanten (10 m) medfører at 30 % af vandføringen i Uggerby Å kan ledes 

til kanalen.   

 

Figur 7. Skitse som illustrerer jernpladen og bjælken. 

 

I forbindelse med indløbsbygværket monteres en plade (hydraulisk eller mekanisk 

port) som kan lukke helt af for vandindtaget, så kanalen kan tømmes, f.eks. ved 

vedligeholdelse af kanalen eller elværket. 
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Figur 8. Illustration af hydraulisk port 

 

Hjørring Kommune vil, efter projektets realisering, både eje og vedligeholde 

indløbsbygværket og således være ansvarlig for at det fungerer efter hensigten, dvs. 

at kanalen tilføres en vandmængde der overholder de fastsatte rammer fra staten. 

  

Opbygning af stuvende stryg ved vandindtaget 

Med start ud for det fremtidige vandindtag etableres der i Uggerby Å et bredt stryg. 

Dette stryg skal sikre at vandstanden opstrøms ikke ændres under de fremtidige 

forhold, og samtidig sikres, at der kan løbe vand fra Uggerby Å og til vandindtaget. 

For også at sikre den ønskede effekt ved lave vandføringer, etableres stryget med 

en bredde på 15 m. Stryget skal etableres med en længde på 30 m og overkant på 

starten af stryget etableres i kote 7,85. Stryget skal etableres med et fald på 5,5 ‰ 

og slutter i kote 7,70 m. 

Der anvendes en fraktion der består af 40 % 128-256 mm, 40 % 64-128 mm og 20 

% 32-64 mm til opbygning af stryget. Derudover udlægges enkelte større sten øverst 

og der etableres et sekundært profil i stryget. 

Samlet skal der udlægges 100 m3 materiale på denne strækning samt 10 m3 store 

enkelte sten. 

 

Afskærmende stenvold ved indløb til kanal 

Umiddelbart opstrøms vandindtaget til kanalen etableres en afskærmende stenvold 

med det formål at lede drivende materiale, samt fisk og smådyr nedstrøms forbi 

vandindtaget og ud mod midten af Uggerby Å. Stenvolden bliver 10 m lang og 

opbygges af 10 m3 grus og sten i fraktion 256-500 mm som pakkes med 5 m3 i 



  

 

 

 

 

                                                                                Side 16 

  

fraktion  128-256 mm. Siderne får et anlæg på 2:1 mens topkoten bliver 8,2 og 

bundkoten bliver 7,0 – 7,3. Stenvolden begynder ca. 2 m opstrøms indtaget til 

kanalen og får et buet forløb ud i åen hvor afstanden mellem toppen af stenvolden 

og brinken bliver 2-3 m.  

 

Figur 9. Skitse, der illustrerer placering af stenvolden (brun) i forhold til indløbet til kanalen. 

Bemærk at selve kanalen ikke er indtegnet. 

 

Etablering af sø og dige med overløbskant ved elværket 

Foran elværket etableres en sø med det formål altid at opretholde et 

minimumsvandspejl foran elværket. Søen fødes af kanalen til vandindtaget og 

holdes inde bag et nyetableret dige mellem søen og det fremtidige forløb af Uggerby 

Å. Vandstanden i søen vil blive fastholdt i et interval mellem kote 7,9 og 8,1 og blive 

styret af: flow gennem turbiner ved elværket, vandføring i kanalen, rørindtaget i kote 

8,0 til vandfaldstrappen og overløbet i kote 8,40 nederst i kanalen. Diget bygges op 

af materiale fra udgravning af kanalen og der etableres et anlæg på 1:4 ud mod 

Uggerby Å og et anlæg på 1:2 ind mod søen. Der skal anvendes 1.500 m3 materiale 

til opbygning af diget som opbygges med indbygning af en membran.  

 

Overløbskanter 

På den nederste del af diget mellem kanalen og åen etableres en 2 m bred 

sænkning ned til kote 8,40. Denne sænkning skal fungere som nødoverløb til 

aflastning af søen og elværket ved meget store afstrømninger. På diget mellem 

kanalen og Uggerby Å sikres overløbet med sten der placeres som brinksikring hele 
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vejen fra overkant af diget til bunden af Uggerby Å. Der anvendes samme 

stenstørrelse som til den øvrige brinksikring.    

Tilsvarende etableres to overløb ved kote 7,57 og 6,75 hen over de nye landtanger 

til aflastning ved afstrømninger større end 20 års hændelser. Overløbet ved kote 

7,57 er her vigtigst, da det sikrer mod for meget vand ned mod det nye dige foran 

søen ved elværket.  

 

 

Figur 10. Placering af aflastende overløb. 

 

Etablering af vandfaldstrappe 

Der etableres en vandfaldstrappe på nordsiden af elværkets halvø der vil fungere 

som et rekreativt element til erstatning for den nuværende fisketrappe. Neden for 

trappen udlægges i Uggerby Å større sten til sikring mod erosion fra det vand som 

gennemløber vandfaldstrappen. En del af det vand der tilføres kanalen og som ikke 

bruges til turbinedrift, vil fra søen foran elværket, via en brønd på nordsiden af søen, 

blive ledt til vandfaldstrappen via et nedgravet rør med rørindtag i kote 8,0 og 

udløbskote i 7,5. Rørføringen dimensioneres således at der maksimalt kan ledes 30 
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l/s til vandfaldstrappen og der etableres en 4 mm afgitring således, at 

vandløbsfaunaen ikke ledes ned over trappen.  

 

Figur 11. Vandfaldstrappe og rør-traché i forhold til eksisterende forløb af Uggerby Å. 

 

Hævning af bund nedstrøms elværket 

Som et element i udjævning af faldet i Uggerby Å, er der nedstrøms stryget, 

projekteret 3 bundhævninger på en ca. 380 m lang strækning nedenfor udløbet fra 

elværket (Bilag 8). Bunden hæves ved udlægningerne med 20 – 70 cm. Der 

anvendes i alt 475 m3 groft materiale til bundhævningerne, hvoraf de 25 m3 er store 

enkeltsten. 
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Figur 12. Placering af de 3 bundhævninger nedstrøms elværket. 

Bundhævningen foretages ved udlægning af sten og grus ovenpå den eksisterende 

vandløbsbund på strækningen. Hver udlægning får en længde på ca. 10-15 m og 

udlægges i vandløbets fulde bredde. Formålet med bundhævningerne er at hæve 

vandstanden lidt hvorved faldet på faunapassagen bliver så lavt som muligt. Med 

bundhævningerne skabes stor variation i dybdeforholdene til gavn for 

vandløbsfaunaen. Det vurderes, at der over tid vil lægge sig sand på de dybere 

partier, hvorved der vil opstå en mere jævn vandløbsbund.  

  

Figur 13. Koter på bundhævninger nedstrøms elværket. 
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Af hensyn til at mindske fremtidig erosion af brinker rundt om hver udlagte bunke, 

fortsættes udlægning af sten og grus ca. 1,5-2 m op ad vandløbsbrinkerne, hvor 

dette er muligt.  

Ved anlægsarbejdet sikres, at der ikke udlægges materiale ved udløbet fra elværket. 

  

Nye optags- og isætningsbroer til kanoer 

Der anlægges 4 optags- og isætningsbroer til kanoer, kajakker og andre fartøjer. 

Broerne anlægges i træ. Der anlægges 2 i Uggerby Å. Én anlægges ca. 20 m 

opstrøms vandindtaget og én anlægges ved den eksisterende sliske nedstrøms 

elværket. Herudover anlægges 2 i kanalen, hvor den ene anlægges ved start af 

kanalen til vandindtaget og den anden lige ovenfor rørbroen nederst i kanalen (Bilag 

12). De nye optags- og isætningsbroer tilpasses med niveauforskelle i højden så 

både kanoer, kajakker og andre fartøjer kan lægge til og fra. 

 

Bro over Uggerby Å  

Den eksisterende bro ved fisketrappen fjernes og der anlægges en ny bro hen over 

åen ca. 65 meter nedstrøms den eksisterende bro (Bilag 12). Broen vil blive 

handicapvenlig og etableres i træ, med en bredde på 2 m, et gelænder på begge 

sider og en bæreevne på 500 kg/m2, således, at den kan bære gående, cyklister, 

mv. 

Broen skal udføres i hårdt træ (f.eks. lærk eller azobé) for derved at blive holdbar, 

men samtidigt reducerer dette også vedligehold til et minimum. Broen skal etableres 

med skridsikring.  

 

2 broer over vandindtags- og indsejlingskanal 

For at reetablere det sammenhængende stisystem i området etableres 2 

handicapvenlige broer over kanalen (Bilag 12). Den ene bro etableres ca. 20 m 

opstrøms landevejsbroen og forbinder den nye sti mellem Uggerby Å og kanalen 

med det eksisterende stisystem mod sydøst. Den anden etableres over kanalen 

umiddelbart før udløb i søen og forbinder området syd for elværket med halvøen 

nord for elværket. Sidstnævnte bliver en rørbro med to ø1800 rørsegmenter á 2,5 m, 
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så den samlede rørlængde bliver 5 m (Bilag 10). I røret installeres en flowmåler til 

overvågning af vandmængden som ledes til kanalen.  

Broerne spænder fra nord til sydsiden af kanalen (ca. 8 m). Broerne etableres i træ, 

med gelænder på begge sider og en bæreevne på 500 kg/m2, således, at den kan 

bære gående, cyklister, mv. 

Broerne skal udføres i hårdt træ (f.eks. lærk eller azobé). Broerne skal etableres 

med skridsikring. 

 

Bortkørsel af overskudsjord 

Overskudsjord fra anlægsarbejdet håndteres i nærområdet. De nærmere detaljer 

aftales ved opstart af anlægsarbejdet. 

Udgravningerne ligger ikke indenfor kortlagte jordforureninger eller 

områdeklassificering. 

 

Køreplader 

En del af anlægsarbejdet forventes at blive foretaget på blød bund, hvor der er 

ledninger begravet som skal beskyttes eller i perioder med vådt vejr. Det forventes 

derfor at der bliver behov for udlægning af køreplader i længere perioder og på flere 

arealer. 

 

Ledninger 

Der er indhentet ledningsoplysninger hos LER om ledninger i området (Bilag 4). 

Forsyningsledninger til huset ved elværket skal omlægges, ligesom ledninger væk 

fra elværket også skal omlægges som en del af anlægsarbejdet. 

 

Kontrolopmåling af vandløb 

Efter endt etablering foretages en kontrolopmåling af det nye vandløb samt kanalen. 

Opmålingen foretages efter retningslinjerne for en regulativmæssig opmåling og 

leveres i vex-format. 
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Hjørring Kommunes vurdering af projektet  

Uggerby Å-systemet er i dag et godt stykke fra at opfylde vandplankravet om god 

økologisk tilstand i senest 2027 og især kravet i forhold til fisk er langt fra at kunne 

blive opfyldt.  

I 2022 blev et vandplanprojekt i Uggerby Å, ved Mosbjerg Dambrug beliggende ca. 

10 km opstrøms Bindslev Elværk og fisketrappen, realiseret ved at opstemningen 

blev fjernet og der blev skabt fuld passage i åen ud for dambruget. 

Efter den kommende realisering af vandplanprojektet ved Bindslev Elværk og 

fisketrappen, hvor opstemningen også fjernes, vil der være genskabt fri passage for 

vandløbsfaunaen i hele Uggerby Å’s hovedløb.   

Herved vil der kunne opnås fuld effekt af alle de indsatser der allerede er 

gennemført i de mange tilløb opstrøms i vandsystemet, hvilket vil være til gavn for 

den samlede fiskebestand i Uggerby Å-systemet.  

Hjørring Kommune vurderer at realiseringen af de 2 projekter, med genskabelse af 

fri faunapassage, vil være et væsentligt og afgørende bidrag til at hele Uggerby Å-

systemet kan opnå målopfyldelse for fisk som krævet i vandområdeplanerne. 

Havlampret er set flere år i træk umiddelbart nedstrøms fisketrappen og denne art vil 

efter realiseringen få adgang egnede gydelokaliteter på projektstrækningen og i hele 

den øvre del af vandsystemet. Ørredbestanden vil tilsvarende få et markant løft, da 

det vurderes at hovedparten af ørrederne i dag bliver bremset af fisketrappen i deres 

opstrøms vandring.  

For alle andre fiskearter end laksefisk vurderes fisketrappen at være en 

totalspærring med undtagelse af ål, som kan benytte det eksisterende ålepas.  

Udover genskabt passage vil der også blive skabt forbedrede fysiske forhold, i form 

af forbedrede strøm- og bundsubstratforhold på projektstrækningen til gavn for en 

mere varieret smådyrsfauna i åen. I forhold til smådyr og planter vurderes den 

positive effekt af projektet at være stærkest i og omkring projektområdet.  

Kommunen har i udformningen af projektet lagt vægt på en løsning der tilgodeser 

fuld kontinuitet i Uggerby Å samtidig med at Bindslev Gl. Elværk, som i dag har stor 

værdi som en attraktion både for turister og lokale borgere, kan opretholde en vis 

elproduktion. Desuden har kommunen lagt vægt på at det samlede projekt udformes 

på en måde der giver stor rekreativ værdi og til fulde opretholder lokaliteten som en 

attraktion efter at fisketrappen er fjernet. 
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Uggerby Å er flittigt benyttet til kanosejlads og ved at etablere en indsejlingskanal 

der samtidig fungerer som vandindtag til elværket er der taget hensyn til at passagen 

for kanosejlerne kan foregå på en nem måde. 

Hjørring Kommunes samlede vurdering er, at projektet er et væsentligt bidrag til, og 

en forudsætning for, at vandplanernes krav til god økologisk tilstand i Uggerby Å 

vandsystem vil kunne opfyldes. 

 

Ørreder 

I forhold til vandområdeplanernes krav om god økologisk tilstand lever Uggerby Å i 

dag ikke op til kontinuitetskravet på grund af opstemningen ved fisketrappen nær 

Bindslev. Efter at realiseringen i 2022 af projektet ved Mosbjerg Dambrug hvor der 

blev skabt fuld kontinuitet er opstemningen ved fisketrappen nær Bindslev eneste 

tilbageværende spærring i Uggerby Å.   

Ifølge DTU Aqua’s seneste undersøgelse i Uggerby Å-systemet i 2020 er der sket en 

tydelig tilbagegang for ørreder i sammenligning med den forrige undersøgelse i 

2009. I 2020 var der således god økologisk tilstand for ørreder på ca. 1 % af de 

undersøgte strækninger, hvilket står i skarp kontrast til resultatet på landsplan, hvor 

24 % af alle undersøgte strækninger i perioden 2006 til 2017 havde målopfyldelse.  

I udformningen af nærværende projekt, hvor hovedformålet er at skabe passage for 

vandløbsfaunaen, er der derfor også lagt vægt på at selve projektstrækningen 

udnyttes til at etablere velegnede gydeforhold for ørreder. Så ud over at der bliver 

skabt passage ved elværket så allerede etablerede gydebanker opstrøms i Uggerby 

Å-systemet bliver tilgængelige, bliver der også etableret mere end 2200 m2 

gydebanker på selve projektstrækningen. Realiseringen af projektet forventes derfor 

at give et markant løft af den samlede ørredbestand i hele Uggerby Å-systemet. 

 

Afgitring ved vandindtaget: 

I forhold til det oprindelige projekt har Hjørring Kommune valgt at ændre afgitringen 

ved indløbsbygværket fra 6 mm til 4 mm.  

Ved hjemvisning af Hjørring Kommunes tidligere tilladelse lagde klagenævnet vægt 

på at kommunen skal inddrage nyeste viden, i forhold til gitterstørrelse og deraf 

følgende beskyttelsesniveau for fiskeyngel og lampretlarver. Klagenævnet henviste i 

den forbindelse til en undersøgelse fra New Zealand fra 2007 som anbefaler at en 
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gitterstørrelse på 1,5 mm vil være nødvendig for helt at forhindre at laverne af 

lampretarten, Geotria australis, kan passere gitteret. 

I et notat fra DTU Aqua fra 5. juni 2011 fremgår at en opdateret viden i forhold i 

afgitring ved ferskvandsdambrug fører frem til følgende konklusion: ” Hvis der 

anvendes 4 mm riste foran vandindtag, vil det forhindre de fleste havvandrende 

larver af flod- og havlampret i at passere”.  

Hjørring Kommune vurderer, at en afgitring på 1 mm eller 1,5 mm vil være en 

problemfyldt løsning i nærværende projekt, idet så små gitteråbninger på grund af 

det store tryktab, skønsmæssigt vil kræve en gitterlængde på 8-10 m. En afgitring af 

den størrelse vil være svær at renholde og det blive svært at styre vandføringen til 

kanalen via indløbsbygværket. En afgitring i intervallet 2-3 mm vurderes også 

problematisk i forhold renholdelse af gitter og styring af vandføring til kanalen.  

Lovens krav til afgitring ved turbiner er 10 mm, men Hjørring Kommune har valgt at 

følge DTU-Aqua´s anbefaling i notatet fra 2011 om en afgitring på 4 mm som 

anbefales i forhold til havlampret. På baggrund af DTU´s anbefalinger laves 

afgitringen på 4 mm i kombination med etablering af en afskærmende stenvold, som 

sikrer at passivt drivende lampretlarver og spæd fiskeyngel vil følge åens 

hovedstrøm forbi stenvolden og dermed ledes ud mod åens midte og bort fra 

vandindtaget. Hvis lampretlarver og spæd fiskeyngel skal nå frem til gitteret og 

kanalen vil det kræve at de aktivt svømmer ud af hovedstrømmen, hvilket kun 

vurderes at kunne ske i minimalt omfang. Derfor vurderes den afskærmende 

stenvold i kombination med 4 mm afgitring som en meget effektiv løsning i forhold til 

at undgå at den passivt drivende vandløbsfauna møder gitteret og enten passer 

igennem eller lider skade ved kontakt med gitteret.    

 

Strækning med reduceret vandføring: 

På strækningen fra vandindtaget til kanalen og ned til udløbet fra elværkets turbine 

vil vandføringen i Uggerby Å blive reduceret. Hjørring Kommune vurderer at 

reduktionen af vandføringen på strækningen ikke vil være af et omfang som betyder 

forringet vandløbs- eller naturkvalitet på strækningen. Da vandmængden som ledes 

til kanalen, vil være begrænset indenfor de af staten fastsatte rammer, betyder det at 

hovedparten af vandføringen altid forbliver i åen. Herved bevares de naturlige 

fluktuationer i åens vandføring, hvilket er vigtigt i forhold til at de forskellige 
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fiskearters vandringsmønstre kan opretholdes. Samtidig vil det øgede fald og 

udlægningen af sten og grus forbedre bedre vandløbets fysiske forhold på 

strækningen.  

Etableringen af indløbskanalen samt den nye slyngning på strækningen mellem 

vandindtaget og turbineudløbet medfører en udgravning der berører beskyttet mose, 

eng og overdrev. Dette indgreb i beskyttet natur er nødvendigt i forhold til realisering 

af vandplanprojektet som er et samfundsmæssigt nødvendigt tiltag. I Hjørring 

Kommunes §-3 dispensation til vandplanprojektet er det vurderet, at mosen langs 

med Uggerby Å i løbet af få år vil blive genskabt af sig selv og at engen, der vil blive 

genskabt mellem slyngningerne i stryget ved udsåning af hjemmehørende græsser 

og blomsterplanter, i løbet af 2 år vil få en højere naturtilstand end den har i dag. 

Desuden vil der blive udlagt erstatningsnatur i det område hvor overskudsjorden 

placeres. Her etableres små bakker på op til 6 meters højde, hvor den mest 

næringsfattige jord placeres ovenpå den mere næringsrige muld. I dette område 

genskabes ny lysåben natur som forbinder §-3 beskyttet natur vest, syd og øst for 

området. Med reetablering af 2,2 ha ny natur vil der skabes et sammenhængende 

naturområde på ca. 4,7 ha. I alt ødelægges midlertidigt 0,8 ha beskyttet natur, som 

retableres nogenlunde samme sted som stryget og kanalen og herudover etableres 

ca. 2,2 ha ny natur hvor overskudsjorden placeres. Her vil det primært være eng og 

overdrev der kan etableres.  

Det samlede projekt, hvor der sikres fri passage til fisk og anden vandløbsfauna til 

hele den øvre del af Uggerby Å-systemet (211 km), vil derfor samlet have en stor 

positiv naturmæssig påvirkning, der langt overstiger projektets lille lokale påvirkning 

af beskyttet natur der i dag endda har dårlig-moderat naturtilstand. 

 

Natura 2000 og Bilag IV arter  

Hjørring Kommune vurderer, at projektet på ingen måde kan påvirke arter eller 

naturtyper på udpegningsgrundlaget for habitatområdet Jerup Hede, Råbjerg og 

Tolshave Mose, Tolne Bakker eller andre terrestriske habitatområder længere væk, 

da projektet ikke indebærer aktiviteter, der kan påvirke på den afstand over land. 

Det vurderes, at projektet ikke har en væsentlig påvirkning af Natura 2000-område 

nr. 1, Habitatområde H1 ”Skagens Gren og Skagerrak”. Den terrestriske del ligger 

mere end 25 km væk, og bliver derfor ikke påvirket. Uggerby Å løber ud i Natura 
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2000 området, men projektet vil ikke kunne påvirke arter eller naturtyper på 

udpegningsgrundlaget væsentligt. 

Det vurderes, at projektet ikke vil kunne påvirke naturtyper eller arter uden for 

vandløbet i Natura 2000-område nr. 5 Habitatområde H 5 ”Uggerby Klitplantage og 

Uggerby Å's udløb”, da vandstanden i åen nedstrøms projektet vil være uændret. 

I selve vandløbet vurderes habitatnaturtyperne å-mudderbanke og urtebræmme ikke 

at blive påvirket, da projektet hverken påvirker vandstanden eller fører til udledning 

af næringsstoffer eller miljøfremmede stoffer.  

 

Både bæklampret og den rødlistede havlampret er på udpegningsgrundlaget for 

Natura 2000-område nr. 5 Habitatområde H 5 ”Uggerby Klitplantage og Uggerby Å's 

udløb”. Mens bæklampretten er vidt udbredt i hele Uggerby Å vandsystem er 

havlampretten kun konstateret nedstrøms fisketrappen ved elværket. Kommunen 

vurderer derfor at realisering af projektet primært vil gavne havlampretten som vil få 

gydemuligheder i projektområdet samt på egnede gydelokaliteter i hele den øvre del 

af Uggerby Å-systemet.  

Flodlampretten er hovedsageligt udbredt i Jylland syd for Limfjorden, så projektet 

vurderes ikke at påvirke bestanden.   

 

Stallingen, som er fredet i Danmark, findes i Jylland kun i vestvendte vandløb syd for 

Limfjorden samt den øvre del af Gudenå systemet, mens snæbel, som både er 

fredet og bilag IV-art, kun gyder i sydvestjyske vandløb. De to arters bestande bliver 

således ikke berørt på grund af deres manglende udbredelse nord for Limfjorden. 

 

Enkelte laks fanges af lystfiskere i Uggerby Å og arten vurderes, med de forbedrede 

passageforhold og gydemuligheder, derfor potentielt at kunne få gavn af 

vandplanprojektet i Uggerby Å. 

 

Stavsild er i basisanalysen 2022-2027 tilføjet den marine del af 

udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 1, Habitatområde H1 ”Skagens 

Gren og Skagerrak. Arten gyder i store mellemeuropæiske vandløb og få individer af 

stavsild er truffet i danske vandløb. Der er intet kendskab til at arten gyder i danske 
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vandløb og den er aldrig fundet i Uggerby Å. Kommunen vurderer derfor at hele 

Uggerby Å vandsystem inkl. projektområdet, ikke er gydeområde for stavsild.  

 

Der er observeret flagermus i området. Sandsynligvis vandflagermus og måske også 

dværgflagermus som fouragerer i kanten af skovområderne. Ingen af de berørte 

beskyttede naturtyper indeholder potentielle yngle- eller rastesteder for flagermus. 

Skoven omkring shelters og krolfbanen blev plantet i mellem 1979 og 1985. Den er 

altså relativ ung, og ved besigtigelsen fandtes heller ingen hule træer eller andre 

potentielle rastepladser eller ynglepladser for flagermus. Da området med 

højstammet skov er større end 0,5 ha og offentligt ejet, er skoven automatisk 

fredskov. Miljøstyrelsen har givet dispensation til rydning af en del af skoven, og har 

ligeledes vurderet at rydningen ikke vil ødelægge leve- eller rastesteder for 

flagermus eller andre bilag IV-arter. 

Mosen og engen er ikke egnede levesteder for hverken spidssnudet frø eller 

strandtudse, og de dele af overdrevet, der bliver påvirket, ligger helt neden ved åen, 

og er ikke egnet levested for markfirben. De nærmeste konkrete fund af de tre 

nævnte arter er mere end 4 km væk. 

 

Odder, som både er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området og er 

beskyttet igennem Habitatbekendtgørelsen (bilag IV-art), vurderes på sigt at få bedre 

vilkår i hele Uggerby Å-systemet, da projektet skaber bedre levevilkår for flere 

fiskearter. Det vurderes dog at der ikke er tale om en væsentlig påvirkning, og at der 

slet ikke vil være en påvirkning af yngel- eller rastesteder i habitatområdet. 

 

Samlet vurderer Hjørring Kommune, at projektet hverken i sig selv, eller i forbindelse 

med andre planer og projekter, vil påvirke nogle Natura 2000 områder væsentligt, og 

at der derfor ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets 

virkninger på Natura 2000 områderne i nærheden jf. § 6 Bekendtgørelse 2021-11-12 

nr. 2091 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 

samt beskyttelse af visse arter.  
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Ligeledes vurderes, at projektet ikke forringer naturtyper og levesteder for arter eller 

forstyrrer arter inden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, som området er 

udpeget for jf. Naturbeskyttelsesloven § 36 stk. 4. 

En uddybende beskrivelse og vurdering af Natura 2000 og bilag IV-arter kan ses i 

bilag 13. 

  

Sejlads 

Hjørring Kommune vurderer at projektet i vidt omfang tager højde for at det stadig 

skal være nemt for kanoer og andre fartøjer at sejle i området ved elværket. Efter 

gennemførelsen af projektet skal vandindtagskanalen samtidig fungere som 

indsejlingskanal for kanoer og øvrige fartøjer, idet der ved sejlads ned over stryget 

vil være risiko for at støde på store sten. Der anlægges 4 optags- og isætningsbroer 

som tilpasses i højden med flere niveauer til gavn for både kanoer, kajakker og 

andre fartøjer. 

 

Rekreative interesser 

Hjørring Kommune har i forbindelse med projektets udformning lagt vægt på at 

tilgodese rekreative interesser i området. Efter realiseringen af projektet vil der 

stadig være mulighed for overnatning i shelters, besøg på elværket, gåture i 

området, krolf, mm. Stisystemerne vil være genoprettet og der vil være etableret nye 

handicapvenlige broer over kanalen og Uggerby Å. Shelters og krolfbanen vil være 

flyttet og adgangen til elværket bevares. Kommunen vurderer desuden at det nye 

stryg, inkl. gydebanker vil være en stor attraktion i området.  

 

Beskyttelseslinjer 

Projektstrækningen er omfattet af å-beskyttelseslinjen. 

De nødvendige dispensationer i forhold til å-beskyttelseslinjen foreligger.  

 

Arkæologi og Kulturhistorie 

Projektet indbefatter omfattende jordarbejder. Efter aftale med Vendsyssel Historiske 

Museum foretages løbende under gravearbejdet et antikvarisk tilsyn, hvor museet 

fører tilsyn med anlægsarbejdet og standser entreprenøren hvis der påtræffes 

væsentlige fortidsminder. 
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Okker 

Projektstrækningen er ikke omfattet af en risikoudpegning for okkerudledning. 

 

Vandløbsregulativ 

Projektstrækningen er omfattet af Regulativ for Uggerby, Amtsvandløb nr. 213 fra 

1998, som samlet omfatter en strækning på 51.606 m fra åens udløb i havet og op til 

tilløbet fra Boller Møllebæk i st. 51.606. 

 

Ved næstkommende revision af vandløbsregulativet for Uggerby Å vil projektet ved 

Bindslev Elværk og fisketrappe blive indarbejdet. 

 

Opmålinger og geotekniske undersøgelser 

Der er i forbindelse med forundersøgelsen foretaget opmålinger samt geotekniske 

undersøgelser af jordbundsforholdene (Bilag 5 og 6). Desuden er der indhentet 

ledningsoplysninger (Bilag 4). 

 

Dræn 

Der er registreret enkelte dræntilløb på projektstrækningen. 

 

Lov om miljøvurdering 

Restaureringen, der samtidig er en regulering, er omfattet af lov om miljøvurdering af 

planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).  

Hjørring Kommune har foretaget en VVM-screening af projektet og har d. 9. marts 

2021 truffet afgørelse om at projektet ikke påvirker natur- eller miljømæssige forhold 

i et omfang der kræver udarbejdelse af en VVM-redegørelse. 

Afgørelsen er truffet i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og 

konkrete projekter (VVM) Jf. lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020. 

Afgørelsen er ikke blevet påklaget. 
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Matrikler langs projektstrækningen 

Ejerne af følgende matrikler er bredejere langs projektstrækningen: 

13R, Nr. Bindslev By, Bindslev (Hjørring Kommune) 

13O, Nr. Bindslev By, Bindslev (Hjørring Kommune) 

7L, Sdr. Bindslev By, Bindslev (Hjørring Kommune) 

8A, Nr. Bindslev By, Bindslev (Hjørring Kommune) 

8DF, Nr. Bindslev By, Bindslev (Hjørring Kommune) 

5K, Nr. Bindslev By, Bindslev (Hjørring Kommune) 

6AF, Nr. Bindslev By, Bindslev (Hjørring Kommune) 

5T, Nr. Bindslev By, Bindslev (Hjørring Vandselskab) 

7E, Sdr. Bindslev By, Bindslev (Privat lodsejer) 

13B, Nr. Bindslev By, Bindslev (Privat lodsejer) 

1B, Sdr. Bindslev By, Bindslev (Privat lodsejer) 

1E, Sdr. Bindslev By, Bindslev (Privat lodsejer) 

56, Nr. Bindslev By, Bindslev (Privat lodsejer) 

44B, Sdr. Bindslev By, Bindslev (Bindslev Gl. Elværk) 

13Q, Nr. Bindslev By, Bindslev (Dyrlægerne Nordvendsyssel I/S) 

5T, Nr. Bindslev By, Bindslev (Vitfoss A/S) 

19Q, Nr. Bindslev By, Bindslev (Vitfoss A/S) 

 

Offentliggørelse og høring 

Ifølge lovgivningen er kravene til længden af høringsperioden forskellige for 

restaureringsdelen og reguleringsdelen af projektet. Hjørring Kommune har vurderet 

det mest meningsfyldt at lægge det samlede projektforslag i offentlig høring i 8 uger.  

De væsentligt berørte parter er blevet skriftligt orienteret om den offentlige høring. 

 

Hjørring har modtaget følgende bemærkninger/ændringsforslag til projektet: 

 

DTU Aqua: 

DTU foreslår i deres høringssvar nogle ændringer som kan forbedre muligheden at 

øge gydemulighederne for fisk og lampretter. I forhold til stenvolden, som skal lede 

den nedstrøms drivende vandløbsfauna uden om rist og vandindtag, foreslår DTU at 

det bør overvejes at anvende større sten for at sikre volden bedre. 
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DTU foreslår desuden at der på den 30 m lange strækning mellem vandindtaget og 

det stuvende stenstryg etableres en 30 m lang, 15 m bred og 30 cm dyb gydebanke 

med 1-2 promilles fald. 

I forhold til de 3 projekterede gydebanker mener DTU ikke at placeringen er god og 

foreslår at de i stedet flyttes nedstrøms elværket og dér placeres umiddelbart 

opstrøms bundhævningerne. 

Med hensyn til vandfaldstrappen foreslår DTU at der anvendes et mindre rør som 

reducerer vandtilførslen til trappen.  

 

Fiskeristyrelsen: 

Fiskeristyrelsen anbefaler i deres høringssvar at kommunen følger anbefalingerne i 

DTU Aquas høringssvar. 

 

Danmarks Sportsfiskerforbund: 

DSF anbefaler at 3 projektelementer bør justeres hvis det er muligt: 

• Hvis det ikke er praktisk muligt at anvende en afgitring på 3 mm eller mindre, 

bør udformningen af vandindtaget optimeres på en måde så passivt drivende 

fisk ikke transporteres med strømmen ind mod gitterværket.  

• Faldpromillen på længere strækninger gør det nødvendigt at anvende så 

groft substrat at det ikke kan anvende til gydning for ørreder og lampretter. 

DSF foreslår at der i stedet etableres kortere strækninger med et fald på 2 ‰, 

evt. ved at forlænge projektstrækningen så det gennemsnitlige fald 

reduceres.  

• DSF vurderer at etableringen af ”dobbeltprofil” (primært og sekundært profil) 

ikke vil fungere biologisk fordi en del af profilet vil være tørlagt i længere 

perioder. I stedet anbefales et profil der så vidt muligt ligner et naturligt 

vandløb med variation i strøm- og dybdeforhold. Så vil vandløbets egne 

kræfter selv skabe et vandløb med naturlig dynamik der på længere sigt vil 

kunne fungere uden vedligeholdelse. DSF vurderer det urealistisk at det 

projekterede ”dobbeltprofil” vil have den tilsigtede funktion mange år ud i 

fremtiden.   
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I forhold til alle 3 forslag til justering af projektet anbefaler DSF at DTU´s eksperter 

tages med på råd.  

 

Sportsfisker (T.A.): 

T.A., som er sportsfisker og til dagligt arbejder professionelt med vandløb, skriver i 

sit høringssvar at han mener at projektet ud over at skabe passage bør optimeres i 

forhold at kunne opfylde miljømålene på projektstrækningen. De projekterede 

gydebanker indeholder ifølge T.A. en for grov grusblanding og placeres desuden 

hvor vanddybden er for stor så de vil ikke fungere efter hensigten. Herudover bør 

gydestrygene udbredes til 20 m for at ramme den rigtige vandstand om sommeren. 

”Dobbeltprofilet” (det primære og sekundære profil) vil erfaringsmæssigt sande til på 

banketterne, der så over tid vil hæve sig hvorved strømmen koncentreres mere og 

mere i strømrenden. Ved denne type projekt bør man, i forhold til nyeste viden, gå 

efter et multifunktionelt stryg som ikke alene skaber passage men også understøtter 

en rig undervandsflora og insektfauna. Som eksempel henviser T.A. til Brede Å, hvor 

grove stryg med stort fald, anlagt i 90’erne i dag laves om til brede multifunktionelle 

gydestryg. Resultaterne af den type stryg viser at der opnås store tætheder af ørred- 

og lakseyngel, at antallet af fiskearter på strygene øges og at der kan opnås høj 

økologisk tilstand. Tilsvarende brede stryg er, med succes, lavet i flere andre 

vandløb. I projektet ved Bindslev Elværk og fisketrappen har man, ved inddragelse 

af nyeste viden, en oplagt mulighed for at skabe et unikt stykke vandløb som er 

smukt med stor rekreativ værdi og har høj økologisk tilstand. 

     

Bindslev gl. Elværk: 

Elværket henviser til tidligere høringssvar men anfører herudover at følgende 3 ting 

ikke fremgår af høringsmaterialet:  

• Udvidelse med vej og p-plads nord og vest for naturlegepladsen 

• Broer og stier udføres handicapvenlige, inkl. stier på de stejle skråninger. 

• Hvorledes kanalen reduceres i bredden. Hvor frigives arealer? 

Elværket efterlyser at der udarbejdes et korrekt (opdateret) sæt arbejdstegninger. 

Herudover mener elværket at arealdisponeringen i området kan optimeres for at 

undgå at projektet bliver mere indgribende i vandløbet og den omgivende natur end 

nødvendigt.  
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Der henvises i øvrigt til sidste høringssvar hvori det fremgik at følgende elementer 

kan tilgodeses: 

 

• Sø ved elværket kan udvides 

• Kanohavnen kan forbedres 

• Et sæt å-nære shelters kan bibeholdes/genplaceres 

• At der i stedet for rør laves en åben kanal/rende mellem sø og 

vandfaldstrappe 

 

I forhold til vandindtaget mener elværket at konstruktionen af vandindtaget vil 

indebære stor usikkerhed på vandmængden så elværket i sommerhalvåret vil 

tilledes op til 75% for lidt vand og i vinterhalvåret op til 75 % for meget vand. 

Elværket foreslår derfor at der i kanalen etableres et rør med en flowmåler som kan 

bruges til kontrol og justering af den aktuelle vandmængde, sammenholdt med den 

aktuelle vandføring i åen. Kommunen skal så på baggrund af flowmålingerne justere 

vandindtaget så der kompenseres for eventuelle fejl.  

Elværket er bekymret for om risten er for stor hvilket menes at kunne give 

udfordringer med driften, herunder risikoen for tilsanding ved for lille vandføring i 

åen.  

Med hensyn til bundhævningerne nedstrøms elværket anfører elværket, på 

baggrund af egne onlinemålinger af vandstande og onlinedata vedr. åens flow, at 

der er fejl i den hydrauliske model som regner vandspejl for åen nedstrøms. 

 

Bindslev gl. Elværk og Tannisbugt Natur og Vandplejeforening: 

Et fælles forslag fra Elværket og Tannisbugt Natur- og Vandplejeforening, er at 

længdeprofilet ændres så det laveste fald etableres øverst på projektstrækningen og 

det stejleste fald nederst på strækningen. Argumentet herfor er bl.a. at den nederste 

stejle del en stor del af tiden vil ligge under vandoverfladen, at der samlet vil skulle 

graves mindre og at et større areal vil kunne friholdes for gravning. Desuden vil det 

lavere fald øverst på projektstrækningen kunne udnyttes til etablering af flere 

gydebanker.  
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Hjørring Kommunes vurdering af høringssvar 

Hjørring Kommune har vurderet de indkomne høringssvar og lavet følgende 

tilretninger i projektet i forhold til udkastet som har været i høring: 

 

De 3 gydebanker placeret i slyngningen bortfalder og erstattes af 2 gydebanker, hvor 

den ene, placeret lige ovenfor landevejsbroen får en længde på 55 m, en bredde på 

maks. 18 m og gennemsnitligt 13-14 m. Den anden gydebanke placeres 110 m 

nedstrøms landevejsbroen og får en længde på 65 m, en bredde på 20-22 m og et 

fald på 2 ‰.  

Begge gydebanker vil bestå af 75 % sten på 16-32 mm (nøddesten) og 25 % sten på 

33-64 mm (singels+håndsten) og blive udlagt i gennemsnitligt 50 cm´s tykkelse på 

en ”rodet” måde der giver dybdevariation henover. Desuden udlægges store sten 

der sikrer varierede strømforhold, dog ikke allerøverst på stryget. Begge gydebanker 

fikseres nedenfor med stentærskler af grovere stenmateriale og åen indsnævres 

gradvis nedenfor stryget.  

For at skabe det nødvendige lavere fald til de 2 gydebanker har det været 

nødvendigt at justere faldet på den resterende del af stryget således, at det 

gennemsnitlige fald her bliver 5,5 ‰. Anlæggelsen af det sekundære profil betyder 

dog at det ”reelle” fald vil blive mindre end 5.5 ‰. 

 

 

Figur 14. Faldforholdene på stryget før ændringer.  
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Figur 15. Faldforholdene på stryget efter ændringer. På strækningerne med 2 ‰ fald 

etableres gydebanker. 

 

 

Figur 16. Længdeprofil med faldforhold før og efter ændringer. 

 

Den nederste bro over kanalen før søen etableres som en rørbro med ø1800 mm 

rørdiameter og der installeres en flowmåler i rørunderføringen.  

 

Klagevejledning 

Tilladelsen kan inden 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter 

bestemmelserne i Vandløbslovens kap. 16. 

Klagen skal indgives via Klageportalen på https://kpo.naevneneshus.dk/ 

 

Se nedenstående klagevejledning. 

https://kpo.naevneneshus.dk/
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Med venlig hilsen 

 

Jan Qvist Sørensen, Team Natur 

Hjørring Kommune 

 

 

 

 

 

Kopi til: 

Berørte lodsejere 

Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk; 

lbt@sportsfiskerforbundet.dk; skagerak@sportsfiskerforbundet.dk 

Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegn, kassow@me.com 

Tannisbugt Natur- og Vandplejeforening,  formand.tnvp@gmail.com 

Friluftsrådet-lokal, vendsyssel@friluftsraadet.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, Hjørring afd., dnhjoerring-sager@dn.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, Samrådet, thorkild.kjeldsen@mail.tele.dk 

DOF- Hovedkontoret, natur@dof.dk 

DOF-Hjørring, hjoerring@dof.dk 

Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk 

Kulturstyrelsen, fortidsminder@kulturstyrelsen.dk 

Dansk Kano- og Kajakforbund, miljo@kano-kajak.dk 

Fiskeridirektoratet, frederikshavn@lfst.dk 

Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 

Vendsyssel Historiske Museum, oldtid@vhm.dk 

Dansk Botanisk Forening-jyllandskredsen, dbf.oestjylland@gmail.dk 

Fiskeristyrelsen, inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk 

mailto:mst@mst.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:skagerak@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:kassow@me.com
mailto:formand.tnvp@gmail.com
mailto:vendsyssel@friluftsraadet.dk
mailto:dnhjoerring-sager@dn.dk
mailto:thorkild.kjeldsen@mail.tele.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:hjoerring@dof.dk
mailto:post@slks.dk
mailto:fortidsminder@kulturstyrelsen.dk
mailto:miljo@kano-kajak.dk
mailto:frederikshavn@lfst.dk
mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
mailto:oldtid@vhm.dk
mailto:dbf.oestjylland@gmail.dk
mailto:inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk


  

 

 

 

 

                                                                                Side 37 

  

Bilagsfortegnelse. 

 

Bilag 1. Oversigtskort med projektstationering  

Bilag 2. Længdeprofil-nuværende forhold 

Bilag 3. Tværprofiler-nuværende forhold 

Bilag 4. Ledningsoplysninger 

Bilag 5. Geotekniske vurderinger 1 

Bilag 6. Geotekniske vurderinger 2 

Bilag 7. Længdeprofil fremtidige forhold 

Bilag 8. Længdeprofil med bundhævninger nedstrøms elværket 

Bilag 9. Forløb under landevejsbro 

Bilag 10. Rørbro ved elværk 

Bilag 11. Oversigtskort med bundkoter og anlæg 

Bilag 12. Oversigtskort med broer og stier 

Bilag 13. Natura 2000 og bilag IV-arter 
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Vejledning om klagemuligheder med videre efter Vandløbsloven 

 
Reglerne fremgår af lovens kapitel 16. 
 
Hvem kan klage: 
 
Vandløbsmyndighedens afgørelser kan påklages af: 

1. den, afgørelsen er rettet til, 
2. enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens 

udfald og 
3. en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. 

 
 
Afgørelser efter kapitel 5 vedrørende regulativer for offentlige vandløb kan desuden 
påklages af: 

1. lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 
afgørelsen, 

2. landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 
beskyttelse af natur og miljø, og 

3. landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 
varetager 
væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
 
Afgørelser efter kapitel 11 a kan påklages af 

1. de personer med videre, der er nævnt i stk. 1, nr. 1 og 2, og 
2. de foreninger og organisationer, der er nævnt i stk. 2. 

 
Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage 
visse større sager efter kapitlerne 6, 7 og 8 efter miljøministerens nærmere 
bestemmelse. 
 
Ved klage efter stk. 2, nr. 2 og 3, jf. stk. 3, nr. 2, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet 
kræve, at foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres klageberettigelse 
ved indsendelse af vedtægter eller på anden måde. 
 
 
4 ugers klagefrist: 
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis du ønsker at 
klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden fire 
uger fra dags dato og senest kl.23:59 på dagen, hvor klagefristen udløber. 
 
Opsættende virkning: 
En rettidig klage har opsættende virkning for en tilladelse, indtil klagemyndighedens 
afgørelse foreligger eller klagemyndigheden bestemmer andet. 
Vandløbsmyndigheden kan dog meddele tilladelse til påbegyndelse af 
anlægsarbejder i sager vedrørende broer, overkørsler og krydsning af offentlige 
vandløb eller lignende, når sagen angår en foranstaltning, der ikke skønnes at have 
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væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige 
forhold, uanset om vandløbsmyndighedens afgørelse påklages. 
 
Klagen sendes til: 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen https://kpo.naevneneshus.dk/ 
 
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
I alle sager, der kan indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet, opkræves som 
udgangspunkt gebyr for at klage. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om 
klager er en borger eller en virksomhed/organisation. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du 
ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet 
anmodning til Hjørring Kommune på e-mail: natur@hjoerring.dk. 
Anmodningen videresendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer 
afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Orientering: 
Kommunen giver den, der har fået en dispensation eller et påbud, underretning om 
en indgivet klage og om klagens opsættende virkning. Ligeledes sendes i kopi 
myndighedens kommentarer til sagen og klagepunkterne. 
 
Civil retssag: 
Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være 
anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 
bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. 

https://kpo.naevneneshus.dk/
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