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bindelse med gennemførelse af indsats i Vandområdeplan Jylland-Fyn (2015-2021) i ho-

vedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak. 

Rapporten beskriver en detailprojektering og opgavebeskrivelse for indsats i vandområ-

det o7802, i Vandplanområdeplan 2015-2021.  

Indeholder data fra Geodatastyrelsen. 

Forsidefoto: Faurholt Bæk, et tilløb til Voer Å, hvor restaurering ved ”udlægning af groft 

materiale” kan skabe målopfyldelse.  
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1  VANDPLANINDSATS OG PLANFORHOLD 

1.1. Detailprojekteringens anvendelse og formål 

Detailprojekteringen og opgavebeskrivelsen har til formål at lave en detaljeret anlægs-

beskrivelse, som entreprenører kan bruge som grundlag for at give tilbud og senere reali-

sere indsatsen efter. Detailprojektet indeholder desuden de oplysninger, der er nødven-

dige i forhold til myndighedsbehandling af projektet.  
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Relevante elementer fra forundersøgelsesrapporten inddrages i detailprojekteringen, 

mens en stor del af baggrunden for indsatsen og løsningen kun findes i forundersøgelses-

rapporten.  

Hvis der er ændringer eller nye tiltag ift. forundersøgelsesrapporten så gennemgås disse 

også i detailprojekteringen sammen med en opdateret konsekvensvurdering. 

1.2. Vandplanindsats 

Vandområde o7802, Faurholt Bæk, er et mindre tilløb til Voer Å, som løber til hovedop-

land 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak. Den udpegede indsats er omfattet af Vandom-

rådeplan Jylland-Fyn (2015-2021). Detailprojekteringen omfatter restaureringsindsatsen: 

 Udlægning af groft materiale  

Der er overensstemmelse mellem indsatsen angivet i Vandområdeplanen og den faktiske 

placering. Foruden den strækningsbaserede restaurering er der udpeget 2 spærringer i 

vandområdet.  

De 2 spærringer er: 

 AAL-425, sø dannet ved menneskeskabt opstuvning 

 AAL-4001, rørlægning (væsentlig), 205 m  

Begge spærringer er imidlertid undtaget fra indsats i VP2, og de er derfor ikke en del af 

denne projektering. 

I forbindelse med forundersøgelsen er der registreret yderligere spærringer - se beskri-

velse i afsnit 2.2.  

1.3. Oversigtskort - placering af indsats 
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Figur 1: Øverst - Oversigtskort der viser vandområdets udstrækning, hvor der skal gennemføres indsats. 

Området ligger 3 km vest for Voerså, i Frederikshavn Kommune. Blå markering i venstre side af kortet. 

Nederst – Udstrækningen af vandområdet vist på luftfoto fra forår 2019. 

 

2 BESKRIVELSE AF VANDLØBET 

2.1. Opland og hydrologi 

Vandområde o7802 har en samlet længde på 1.292 m. Faurholt Bæk fortsætter ca. 700 m 

opstrøms vandområdet, men dette er ikke en del af Vandområdeplanen. Nærværende pro-

jekt omfatter restaurering på de nederste ca. 356 m af vandløbet. 

Oplandsarealet er ca. 1,55 km2 og vandføringen ved en medianmiddel er ca. 18 l/s (se 

også forundersøgelsesrapport). 

2.2. Nuværende tilstand og fysiske forhold 

 

Overordnet vurdering af vandområdet 

Limfjordssekretariatet og Frederikshavn Kommune vurderer, at vandområdet har store 

kvaliteter, og miljøtilstanden bør kunne løftes til målopfyldelse med udlæg af groft ma-

teriale.  

De to undtagne spærringer udgør imidlertid barrierer for fiskenes vandring, og før de 

fjernes, kan der ikke forventes målopfyldelse i hele vandområdet. Foruden de 2 i Vand-

områdeplanen udpegede spærringer, er der ved besigtigelsen fundet yderligere spærrin-

ger: 

 ca. 230 m opstrøms udløbet er vandløbet rørlagt i et ø40 cm rør på en 26 m stræk-

ning med styrt ved udløb af rør. Det samlede fald over de 26 m er målt til 45 cm, 
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svarende til 17 ‰. Der kan ikke skabes passage ved denne som del af den gæl-

dende indsats. Spærringen bør meldes ind til MST mhp. at indgå i en senere ind-

satsplan. 

 umiddelbart før udløbet er der væsentligt forringet passage, hvor der er lagt 2 stk. 

ø18 cm pvc rør ned i vandløbet. Rørene har til formål at gøre det muligt at krydse 

vandløbet til fods. Denne spærring projekteres fjernet som del af restaurerings-

indsatsen.    

 

Figur 2: Kortet viser de i alt 4 registrerede spærringer i vandområdet. To er med i vandområdeplanen, men 

undtaget fra indsats (lilla prikker). De sidste to (røde prikker) er ikke registreret tidligere. Faldforholdene 

ved de to ”nye” spærringer gør lokaliteterne yderst velegnede til restaurering med udlæg af groft materiale.  

Langs størstedelen af vandløbet henligger de vandløbsnære arealer som natur, og vand-

løbet har derfor store kvaliteter på trods af tidligere reguleringer.  

Beskrivelse af projektstrækningen  

Baseret på besigtigelse er vandområdet inddelt i tre delstrækninger. I forundersøgelsen er 

det anbefalet kun at restaurere på delstrækning 1, som udgør de nederste ca. 356 m af 

vandområdet. I det følgende er de fysiske forhold og den nuværende tilstand beskrevet 

for delstrækning 1, som udgør projektstrækningen.  
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Figur 3: Ovenstående kort viser opdelingen af vandområde o7802 i tre delstrækninger. De 2 spærringer der 

pt er undtaget fra indsats i Vandområdeplanen er vist med lilla prikker. På delstrækning 1, er der registreret 

yderligere 2 spærringer.  

Strækning 1: Faurholt nedre, st. 0-356 m (356 m) 

Den nedre del af vandløbet løber mere eller mindre ureguleret gennem et skovareal. Der 

er fin fysisk variation, men bunden er overvejet sandet. Faldet er optimalt i forhold til   

strækningens egnethed som gyde- og opvækstområde for bl.a. ørred. Bundbredden vari-

erer ml. 40-180 cm og dybden ml. 5-30 cm. 

På den øverste del af strækning 1 løber vandløbet bugtet gennem et lysåbent område, hvor 

der tidligere har været etableret en sø (AAL-425). 

Der er registreret forringede passageforhold på 2 lokaliteter på strækningen. Dels umid-

delbart opstrøms udløbet i Voer Å, ved en interimistisk overkørsel/overgang, hvor hele 

vandføringen løber gennem 2 stk. ø18 cm pvc rør, som er anlagt med stort fald, og ved 

en ca. 26 m lang rørlagt strækning omkring 230 m opstrøms udløbet. Her er målt, at vand-

løbsbunden falder hele 45 cm over rørets længde, hvilket svarer til 17 ‰. På begge loka-

liteter er der meget velegnede forhold for udlægning af groft materiale.  

Lige ved udløbet af Faurholt Bæk har vandføringen tidligere løbet i et ca. 6 m ø40 cm 

betonrør. I dag løber kun en del af vandføringen i røret, mens størstedelen løber uden om 

røret. Det vurderes ikke umiddelbart, at forholdet udgør en spærring i vandløbet, men 

rørlægningen tjener ingen formål længere og bør fjernes.   



            

 

 

Side | 8 

 

 

 

Figur 4: Lige før Faurholt Bæk løber ud i Voer Å ligger en rørlægning på ca. 6 m. Vandføringen løber både 

i rørledningen og ved siden af den. 

 

Figur 5: Udløbet fra de 2 stk. ø18 cm rør der udgør en spærring allernederst i vandområdet. 
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Figur 6: Indløbet i den 26 m lange rørlægning i haven ved Kringelhedegaard. 

 

Figur 7: Forløbet af Faurholt Bæk gennem den tidligere sø. Her bugter vandløbet sig helt terrænnært igen-

nem den tidligere søbund. 
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3 DETAILPROJEKTERING OG OPGAVEBESKRIVELSE 

3.1. Detailprojektering 

Detailprojekteringen tager afsæt i en forundersøgelse fra efteråret 2020, hvor lodsejerholdnin-

ger er undersøgt sammen med tekniske muligheder og planmæssige forhold. 

I det følgende beskrives detailprojekteringen for restaureringen. Dette indeholder beskrivelser 

af det forberedende arbejde, anlægsarbejde og afsluttende arbejde.  

a) Forberedende arbejder  

Ydelser: 

 Førregistrering, lodsejeraftaler og fotodokumentation: Entreprenøren skal af-

sætte tid til at fotodokumentere arbejdsområdets tilstand og koordinere tidspunkt 

for gennemførsel, adgangsvej og oplagsplads med lodsejer.  

 Beskæring, fældning og bortskaffelse af træer 

Hele projektstrækningen ligger omgivet af træer, og det er nødvendigt at beskære 

og fælde træer for at få adgang til vandløbet. Først ved projektets opstart fastsæt-

tes de præcise delstrækninger, hvor der skal udlægges grus. Dette gøres af tilsynet 

i samarbejde med entreprenøren under hensyntagen til adgangsforholdene. En-

treprenøren skal selv vurdere behovet for beskæring ved tilbudsgivning. Træ der 

udgør en værdi som brænde efterlades til lodsejer, mens grene og løv bortskaffes. 
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Figur 8: Adgangsvej til projektstrækningen. I haven ved Kringelhedegaard er vist, hvordan der kan laves et 

omløb mhp. at skabe faunapassage, hvor der i dag er rørlægning med kraftigt fald. 

b) Anlægsarbejde 

Anlægsarbejder omfatter udlægning af sten og gydegrus, jordarbejde og diverse. 

Ydelser: 

 Udlægning af sten og gydegrus 

o Udlægning af 200 stk. skjulesten  

På strækningen fra udløbet i Voerå til indløbet i rørlægning i haven ved Kringelhedegaard 

udlægges der i alt 200 skjulesten. Stenene fordeles jævnt på hele strækningen og udlægges 

rodet. 

o Udlægning af 29 m3 gydegrus 

På strækningen udlægges gydegrus på i alt 80 m. Udlægningen fordeles ml. 8 gydebanker 

á ca. 10 m.  Det er beregnet, at der skal leveres og udlægges i alt 29 m2 grus på de 80 m. 

Den gennemsnitlige bredde på gydebankerne estimeres at være 1,2 m og gruset lægges i 

et 20 cm tykt lag. I forhold til volumenet på 29 m2 er der indregnet en sikkerhedsfaktor 

på 1,5, da der erfaringsmæssigt bruges mere end beregnet. 

På de lokaliteter, hvor der fjernes rør fra vandløbet (jf. jordarbejde) udlægges der grus, så 

faldet på disse lokaliteter udnyttes til at skabe ideelle forhold for gydning. 
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I nedenstående skema er udspecificeret krav til materialerne.     

Materiale Specifikation Mængde (inkl. sikkerhedsfaktor 1,5) 

Grus 85 % nødder (16-32 mm) 

15 % singels (32-64 mm) 

29 m3 svarende til ca. 46 tons 

Sten – skjul til 

fisk/smådyr 

2 skjulesten pr. m2 (20 – 30 

cm) 

200 stk. eller ca. 3 m3 

Tabel 1: Oversigt over materialer til brug for projektet. Ved mængden af grus regnes der med en sikker-

hedsfaktor, da der erfaringsmæssigt bruges mere end beregnet. Grus skal være blandet homogent og skal 

afspejle det naturlige flintindhold i området. Flint må ikke være skarpkantet. 

 Jordarbejde 

o Opgravning og bortskaffelse rør ved udløb. Ved udløbet i Voer Å skal 

2 stk. 6 m. ø18cm pvc rør og ca. 5-6 m ca. ø40 cm betonrør graves op og 

bortskaffes. Rørene ligger helt overfladisk og den smule jord, der ligger 

ovenpå, planeres vandløbsnært.   

 

Tekniske anlæg i projektområdet skal respekteres og må ikke beskadiges 

i forbindelse med projektet. Der er foretaget en LER-forespørgsel i for-

undersøgelsen, som viser, at der ikke er ledninger i området. Entreprenø-

ren skal dog altid foretages en graveforespørgsel i LER.DK inden igang-

sætning af gravearbejde. 

 Diverse 

o Etablering af spang ved udløb 

Ved udløbet, hvor de to PVC-rør fjernes, og der udlægges grus, etableres en spang til 

lystfiskere og andre gående. Spangen bygges min. 0,6 m bredt og med et spænd på ca. 4 

m. Spangen udføres i ubehandlet træ (egetræ, lærk eller robinie). Spangens underkant skal 

være mindst 0,4 m over vandløbsbunden. Spangen forankres med ankre i træ eller metal 

på begge sider af vandløbet. 

Spangens bærende konstruktion skal bestå af min. to rundstokke eller stolper med en di-

ameter eller tykkelse på mindst 15 cm. Brædderne på spangen skal være mindst 2,5 cm 

tykke og monteres med en afstand på maksimalt 3 cm. 

Afværgeforanstaltning 

o Der vurderes at være behov for fjernelse af pvc og betonrør nær udløbet 

mhp. at kunne udlægge groft materiale på de mest velegnede lokaliteter 

uden at forringe afvandingsforholdene og forværre passageforholdene. 

Samtidig etableres en spang som afværgeforanstaltning, så der fortsat er 

adgang over bækken. 

c) Afsluttende arbejde 

o Reetablering af adgangsveje og arbejdsområde. Områder til oplag, 

køreveje og selve arbejdsarealet skal reetableres, når projektet er afslut-

tet. Entreprenøren skal genopsætte hegn såfremt, der er fjernet hegn for 

at sikre adgang til projektområdet. 



           

 

 

 

 

Side | 13 

 

 

Entreprenøren skal afsætte tid til at få lodsejers accept af reetableringen 

og reetableringen skal dokumenteres af entreprenøren. 

o Slutopmåling og levering af slutrapport. Ved projektets afslutning skal 

entreprenøren opmåle projektstrækningen (delstrækning 1) og levere 

disse i VASP format. Opmålingsfiler leveres til bygherre sammen med 

en kort beskrivelse af det udførte arbejde inkl. periode for arbejdets ud-

førsel, materialemængder der er benyttet, eventuelle justeringer i forhold 

til den beskrevne opgave og dialog med lodsejere. 
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4 BERØRTE LODSEJERE OG DERES HOLDNING 

Projektet berører én lodsejer som er blevet hørt i forhold til holdning til projektet. Lods-

ejeren er positiv over for projektet. Før realisering igangsættes skal der lave aftale med 

lodsejer om evt. erstatning. 

Oplysningerne gemmes af hensyn til GDPR, som internt notat i kommunen. 

 

Figur 9: Oversigt over matrikelgrænser langs vandområdet. I projektet berøres kun matrikel 1a, Den mel-

lemste Del, Albæk 
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5 KONSEKVENSVURDERING 

Konsekvensvurderinger lavet på baggrund af detailprojektet.   

5.1. Biologi 

Der er ingen tilføjelse til konsekvensvurderingen i forundersøgelsen. 

5.2. Afvandingsforhold 

Der er ingen tilføjelse til konsekvensvurderingen i forundersøgelsen. 

5.3. Kulturhistoriske interesser 

Der er ingen tilføjelse til konsekvensvurderingen i forundersøgelsen.  

Såfremt der findes kulturhistoriske spor i anlægsfasen, skal der rettes henvendelse til til-

synet og Vendsyssel historiske Museum. 

5.4. Tekniske anlæg og installationer 

Der er ikke fundet ledninger og andre tekniske anlæg i projektområdet, der skal tages 

hensyn til.  

Entreprenøren skal dog foretage en forespørgsel i LER før gravearbejde påbegyndes. I 

tilfælde af krydsende ledninger eller kabler tilpasses restaureringen, så der ikke graves i 

umiddelbar nærhed. Hvis entreprenøren alligevel rammer ledninger, skal tilsynet, led-

ningsejer og lodsejer kontaktes omgående. 

  


