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Offentlig høring af restaureringsprojekt i Hvorvarp Bæk  

Vesthimmerlands Kommune offentliggør hermed forslag til et projekt om vandløbsrestaurering på en del 
af Hvorvarp Bæk. Projektet vedrører en strækning på ca. 250 meter fra skalapæl 22 til udløbet i 
Ørndrup–Tværbæk ved matriklerne 3g og 1f Helminggård, Ulstrup. Projektet er ønsket af 
Vesthimmerlands Kommune. Beliggenheden fremgår af bilag 1. 

Formål 
Formålet med projektet er: 
 
 At forbedre habitatforholdene for ørredyngel, der kommer fra opstrømsliggende gydepladser, ved at 

øge den fysiske kompleksitet af Hvorvarp Bæk.   
 
Nuværende forhold 
Hvorvarp Bæk udspringer Vest for Aars og forløber hovedsageligt i vestlig retning indtil udløbet i 
Ørndrup-Tværbæk sydøst for Hornum, som er en del af Trend Å vandløbssystem med udløb i 
Limfjorden. Den samlede længde er ca. 7,2 km og vandløbet skifter typologi fra type 1 til type 2 halvvejs. 
Hvorvarp Bæk er målsat og har målopfyldelse på den nedre halvdel af vandløbsstrækningen. For de 
biologiske kvalitetselementer bentiske invertebrater, makrofytter og fisk er den økologiske tilstand, ifølge 
basisanalysen for vandområdeplanerne 2021-2027, hhv. god, ukendt og god. Projektstrækningen i 
Hvorvarp Bæk, der ønskes restaureret, er de sidste 250 meter før udløbet i Øndrup-Tværbæk 
begyndende ved skalapæl nr. 22. Pga. at piletræer langs brinken tidligere er blevet kraftig beskåret, er 
vandløbsprofilet blevet bredere end forskrevet i regulativet, hvilket bevirker, at den fysiske variation i 
vandløbet er reduceret, så der er opstået mangel på fiskeskjul. Projektstrækningen har et fald på 3-4 ‰.    
 
Projektbeskrivelse 
For at forbedre de fysiske forhold på projektstrækningen opdeles vandløbsrestaureringen i to trin og 
følgende foreslås. 
 
 Trin 1: der udlægges ca. 40 sten i størrelsen Ø10-20 cm enkeltvis forskellige steder i både 

vandløbsprofilet og på vandløbsstrækningen. Derudover vil der et par steder udlægges stammer af 
træ, der er beskåret på strækningen, som strømkoncentratorer for at bidrage til dannelsen af 
strømrenden. Når trin 1 er færdiggjort, afventes stenenes påvirkning på sedimenttransportforholdene, 
så nye sandaflejringer kan lokaliseres før udplantning af vandranunkler.  

 Trin 2: der udplantes ca. 40 vandranunkler i vandløbsprofilmidten, og planterne udtages i Hvorvarp 
Bæk opstrøms projektstrækningen.   

 
Afstrømnings- og miljømæssige konsekvenser 
 

Dato: 26. april 2021 
 
Teknik- og Økonomiforvaltning 
Frederik IX's Plads 1 
9640 Farsø 
 
Sagsnr.:  
06.02.10-P19-1-21 
 
Søren Holmstrand Christiansen 
Telefon: 99 66 71 91 
Mobil: 30 51 16 48 
Mail: soch@vesthimmerland.dk 

 

  

Vesthimmerlands Kommune 
Att.: Lene Marie Andersen 
Frederik IX´s Plads 1 
9640 Farsø 



 

Side 2 af 5

Afvandingsforhold 
Da vandløbsprofilet på projektstrækningen i gennemsnit er to gange bredere end forskrevet i regulativet 
og faldet er 3-4 ‰, vil udlægningen af stenene og stammerne ikke forringe afvandingen af de tilstødende 
arealer. Vandets frie bevægelse vil blive forstyrret af udlægningsmaterialet, men da det kun er en 
begrænset mængde mindre sten og få stammer, forventes vandbevægelsen kun at påvirkes i beskedent 
omfang. Ifølge regulativet er der ikke registreret dræn på projektstrækningen, men hvis der registreres 
dræn, vil projektet tage hensyn til, at de har frit udløb. 
 
§ 3 beskyttet natur 
Hvorvarp Bæk er § 3 beskyttet og miljømålsat til minimum at opnå god økologisk tilstand for alle 
biologiske kvalitetselementer. Ved projektgennemførelse forventes den økologiske tilstand for både 
bentiske invertebrater, makrofytter og fisk at blive forbedret, så vandløbet kan opretholde målopfyldelse 
på sigt i overensstemmelse med vandområdeplanernes målsætning om god økologisk tilstand.  Da 
projektet omfatter tiltag i selve vandløbsprofilet, som vil påvirke den eksisterende tilstand, vil det kræve 
en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Det er Vesthimmerlands Kommunes vurdering, at der 
kan opnås en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 i forhold til vandløbet.  
 
Der er registreret § 3 beskyttet eng, mose og sø omkring projektstrækningen. Vandløbsrestaureringen vil 
ikke påvirke de beskyttede naturtyper, da afvandingen ikke ændres i forhold til regulativet. Da 
anlægsarbejdet primært vil foregå til fods, og da der ikke er planer om at køre på arealer med større 
maskiner, vurderer Vesthimmerlands Kommune, at der ikke kræves en dispensation i forhold til den 
beskyttede natur.  
 
Natura 2000 
Det nærmeste natura 2000 område ligger ca. 5,6 km i fugleflugtslinje fra projektstrækningen og vil ikke 
blive påvirket af projektet. Det er Natura 2000 område nr. 17 Navnsø med hede. Derudover er Hvorvarp 
Bæk en del af Trend Å vandløbssystem, der udløber i Limfjorden mellem to habitatområder’. Det er 
habitatområde nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals yd for udløbet og nr. 16 Løgstør Bredning, 
Vejlerne og Bulbjerg. Pga. den store afstand til habitatområderne, vurderes projektet ikke at have en 
påvirkning på udpegningsgrundlagene for de tre natura 2000 områder. 
 
Bilag IV-arter 
Ifølge arter.dk, naturdata.dk og fugleognatur.dk er der ikke registreret § IV-arter inden for en radius af 
mindst to km fra projektområdet. Kommunen har erfaring med, at der findes spidssnudet frø, strandtudse 
og markfirben uden for denne radius, det er Vesthimmerlands Kommunes vurdering, at projektet ikke vil 
påvirke bilag IV-arternes yngle- og rasteområder.  

Vandløbsloven 
Hvorvarp Bæk er et kommunalt vandløb og et restaureringsprojekt som dette kræver derfor en tilladelse 
efter vandløbslovens § 37. Da restaureringsprojektet vurderes at være i overensstemmelse med 
målsætningen i den gældende vandområdeplan og da det ansøgte projekt er inden for rammerne i det 
gældende regulativ, vurderer Vesthimmerlands Kommune, at der kan opnås en tilladelse efter 
vandløbsloven til det ansøgte projekt.  

Vurdering af virkninger på miljøet 
Eftersom regulering af vandløb er opført på bilag 2 i VVM loven1, er det nødvendigt med en screening af, 
om der er krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport og udarbejdelse af en særlig vurdering af 
projektets virkning på miljøet. Der vil senere blive offentliggjort en afgørelse om dette spørgsmål.  
 

Overslag over udgifter 
Samtlige udgifter i forbindelse med projektets gennemførelse afholdes af Vesthimmerlands Kommune. 
Anlægsarbejdet forventes at løbe op i ca. 15 arbejdstimer og der er ingen udgifter til 
restaureringsmateriale i projektet.  
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Tidsplan 
Der skal indhentes en dispensation fra naturbeskyttelsesloven, før tilladelsen efter vandløbsloven kan 
gives. Desuden skal der gennemføres en VVM-screening af projektet, da regulering/restaurering af 
vandløb er nævnt i bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. Projektet vil herefter sandsynligvis kunne 
gennemføres over to til tre dage og færdiggøres i løbet af sommeren 2021. 

Offentliggørelse 
Restaureringsprojektet vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside, 
https://vesthimmerland.dk/politik-og-faellesskab/hoeringer-og-afgoerelser, under ”Vandløb” og ”Natur”. 
 
Eventuelle bemærkninger til projektet kan inden for 8 uger indgives skriftligt til: 
Vesthimmerlands Kommune, Teknik- og Økonomiforvaltningen, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars eller 
post@vesthimmerland.dk senest d. 21. juni 2021.  
 
Efter offentlighedsfasen skal projektet endeligt godkendes efter vandløbsloven. Efter godkendelsen er 
der 4 ugers ankefrist, inden projektet må udføres. En eventuel klage behandles af Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. 
 
Med venlig hilsen 
 
Søren Holmstrand Christiansen 
Sagsbehandler 

https://vesthimmerland.dk/politik-og-faellesskab/hoeringer-og-afgoerelser
mailto:post@vesthimmerland.dk


Bilag 
1. Oversigtskort 
2. Ansøgning 
 

Kopi til: 
 Grundejere 
 Vesthimmerlands Museum: byggesager@vmus.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening: dnvesthimmerland-sager@dn.dk; vesthimmerland@dn.dk  
 Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk; 

himmerland@sportsfiskerforbundet.dk  
 Danmarks Fiskeriforening: mail@dkfisk.dk 
 Friluftsrådet Himmerland – Aalborg: kraghchr@post3.tele.dk 
 Dansk Entomologisk Forening: def@entoweb.dk 
 Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk; vesthimmerland@dof.dk 
 Fiskeriinspektorat Vest: frederikshavn@naturerhverv.dk 
 Miljøstyrelsen: mst@mst.dk  
 Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
 Dansk Fritidsfiskerforbund: teamstr@gmail.com  
 Ålaug Vesthimmerland: hok@agrinord.dk; sivigaard@yahoo.dk  
 Kystdirektoratet: kdi@kyst.dk  
 Aalestrup Lystfiskerforening: skgodsk@gmail.com  
 Sportsfiskerforeningen Pirken: schiby01@gmail.com 
 Botanisk Forening: dbf.oestjylland@gmail.com 
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Ansøgning om tilladelse og dispensation til restaurering i Hvorvarp bæk, Trend Å 
vandløbssystem.  

Vi ansøger om at få tilladelse efter vandløbsloven, VVM efter planloven og en dispensation efter 
naturbeskyttelsesloven til at restaurere en strækning i Hvorvarp Bæk. VVM anmeldelsesskema er 
vedlagt som bilag til ansøgningen. 
 
Hvorvarp bæk løber ud i Ørndrup-Tværbæk, der er en del af Trend Å vandløbssystem med udløb i 
Limfjorden ved Trend. Denne ansøgning vedrører en strækning på ca. 250 meter fra skalapæl 22 til 
udløb i Ørndrup - Tværbæk.   

 
Figur 1. Oversigtskort med Hvorvarp bæk, som en del af Trend Å vandløbssystem. Stjernen markerer området, hvor 
der ansøges om restaurering.   

Formål og beskrivelse 
Formålet med restaureringen er at skabe skjul til ørredyngel, der kommer fra opstrømsliggende 
gydepladser. Vi ønsker bedre muligheder for ophold af de små fisk i bækken inden de trækker ud i større 

Dato: 15. marts 2021 
 
Teknik- og Økonomiforvaltning 
Frederik IX's Plads 1 
9640 Farsø 
 
Sagsnr.:  
06.02.10-P20-42-21 
 
Lene Marie Andersen 
Telefon: 99 66 71 18 
Mobil: 29 39 25 86 
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Til Vand og Natur, myndighedsafdelingen 

Trend Å 
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vandløb. Der er tidligere blevet beskåret kraftigt i piletræerne, der tilbageholdt vandet. Denne indsats har 
skabt en strækning, der er meget bred i forhold til vandføringen og ikke har nok fiskeskjul i form af 
planter og groft materiale. Med dette projekt vil vi rette op det forhold ved som:  
 

 Trin 1 at udlægge sten i størrelsen Ø10-20cm enkeltvis skiftende steder i vandløbsprofilet 
mellem skalapæl 22 til udløb. Et par steder vil vi lægge en stamme af træ, der er beskåret på 
strækningen. Vi forventer et forbrug på op til 40 sten, dvs. 1,6 m3, hvis Ø40 cm. 

 
 Trin 2 at udplante vandranunkel på samme strækning. Planterne tages fra opstrømsliggende 

strækninger. Planterne sættes i midten af profilet, hvorfra de vil sprede sig. Der forventes et 
forbrug på ca. 40 stk. hvis de kan indsamles.  
 

Trin 2 afventer påvirkningen af de udlagte sten. Vi vil have styr på, hvor sandet lægger sig inden 
planterne sættes.  
 
Udlægning af stammerne vil bidrage til dannelsen af strømrenden. De vil desuden fungere som skjul og 
levested for smådyr samt ophold for fugle i området.   
 

 
Figur 2. Skitsering af udlægning af sten.  
 
I Hvorvarp bæk skal stenene primært anvendes til skjul og holde på de små udplantede vandranunkler. 
De skal ikke anvendes til at skabe en smallere strømrende, men de vil naturligvis ”fylde” i vandløbet og 
påvirke strømmen.  
 

Konsekvensvurdering 

Afvandingsforhold og dræn 
Som følge af den hårde beskæring af piletræerne og disses kraftige vækst forinden er der på stedet et 
meget bredere profil end foreskrevet i regulativet. Profilet er op til 3 gange bredere, i gennemsnit 2 gange 
bredere, hvilket giver god plads til at udlægge sten uden at dette vil forringe afvandingen.  
 
Der er på strækningen et fald på 3-4 ‰, der naturligt vil medføre en god afvanding, selv med et profil, der 
er bredere. Med udlægning af stenene vil vi forstyrrer vandets frie bevægelse, der naturligt foregår som 
en bølge, jf. figur 2. Men i og med, at der kun er tale om en begrænset mængde sten af mindre størrelser 
forventes kun en meget beskeden påvirkning af vandbevægelsen.  
 
Ifølge regulativet er der ikke registreret dræn på strækningen. Er der etableret dræn efterfølgende vil 
projektet tage hensyn til, at der herfra er et frit udløb.  

§ 3 vandløb 
Vandløbet, der er § 3 beskyttet, vil blive forbedret på strækningen med udlægning af sten og udplantning 
af en god vandløbsplante. Det er tiltag, der øger den fysiske variation og gør godt for en højere bestand 
af ørreder og smådyr.   
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§ 3 beskyttet natur 
Der er registreret § 3 beskyttet eng, mose og en sø omkring vandløbet i projektområdet. Udlægning af 
stenene og udplantning af vandplanterne vil ikke påvirke de beskyttede naturtyper, da afvandingen ikke 
ændres i forhold til regulativet.  Anlægsarbejdet vil primært foregå til fods og der vil af den grund ikke 
opstå varige skader på naturtyperne. Evt. kørsel med et mindre køretøj vil der blive taget hensyn til ikke 
at danne dybe/varige kørespor.  

Natura 2000 
Hvorvarp bæk ligger uden for områder, der er registreret som Natura 2000 område. Det nærmeste 
område ligger 6 km nordøst herfra. Det er habitat nr.17, Navnsø med hede, der næppe vil blive påvirket 
af projektet.  
 
Hvorvarp bæk, der er en del af Trend Å vandløbssystem, har sit udløb i Limfjorden ved Trend mellem 2 
habitatområder, Løgstør Bredning mod nord og Lovns Bredning mod syd. Restaureringsindsatsen i 
Hvorvarp bæk sker med så stor afstand til nævnte habitater, at områderne eller de tilknyttede arter med 
stor sandsynlig ikke bliver forstyrret. I forbindelse med anlægsarbejdet vil der kunne ske lidt udledning af 
sand fra brinker og bund, som vil blive transporet nedstrøms i bækken. Der vil være tale om mindre 
mængder og det vil aflejres eller bortgravet inden udløbet i habitatområderne.  

Bilag IV arter1 
I 2016 er det undersøgt, at bilag IV arten Spidssnudet frø er registreret i modeområde ved Halkær Å, 
vest for Hvorvarp Bæk2. Denne ses også at være til stede ved Hyllebjergvej og Havbrovej, der begge 
ligger inden for 1 km til projektområdet. Ved Havbrovej er bilag IV arten strandtudsen også registreret. 
Ved Birkemosevej, liggende 3 km væk, er der registreret fund af bilag IV arten Markfirben.  
 
Spidssnudet frø er en paddeart. Den er almindelig udbredt i Danmark. Den ligner 2 andre padder, 
butsnudet frø og springfrø, de er alle brune, men spidssnudet frø har en klukkende eller bjæffende lyd af 
kor som små hunde. Den trives bedst i sure og nærringsfattige vandhuller, holder sig tæt på 
ynglevandhullet og på fugtige steder. Arten er fundet efter 2011 i Vesthimmerland.  
 
Strandtudsen er relativ sjælden i Danmark og er den mindste af vores tudser. De voksne dyr bliver 4-8 
cm.  Den lever på steder med sparsom eller lav vegetation, der giver konkurrencefordele i forhold til 
andre padder i form af soleksponerede pytter og småvandhuller, der optræder kortvarigt.  
 
Markfirben er udbredt mange steder i Danmark. Den ses ofte på steder med løs sandet jord, dvs. heder, 
klitter og vej- og jernbaneskråninger.  
 
Restaurering af den korte strækning i Hvorvarp bæk vurderes ikke at forringe forholdene for nævnte arter 
på grund af afstandene og deres levesteder. Det vurderes ligeledes, at vi heller ikke skaber dårligere 
betingelser for nye arter, da vi øger vandløbets fysiske forhold til gavn for biodiversiteten.  
 
Heller ikke anlægsarbejdet ville kunne påvirke arterne nævneværdigt, da denne er beskeden med 
hensyn til støj og varighed.   

Lodsejere/grundejere 
Projektet vedrører 2 lodsejere, som vi har talt med. De er begge med på, vi restaurerer, som oplyst.   
Efter aftale får de besked inden, vi går i gang.  

 
 
1 Kilder, Fugle og natur.dk(naturdatabasen) og oplysninger i kommunens GIS system, Mapinfo.  
2 Forundersøgelse af vandplan indsatser i Enighedsgrøften, Hvorvarp Bæk og Ørndrup -Tværbæk.  
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Tidsplan og budget.  
Vi satser på at kunne udføre projektet, så snart vi har opnået tilladelse. Det vil være fint at have 
færdiggjort projektet inden juli 2021, hvor det er planen, der udføres en bestand analyse.  
 
Sten har vi på lager fra tidligere projekter, resten har vi på stedet/området. Vi planlægger at udføre 
projektet i 2 trin med et samlet timeforbrug på 15 timer over 2 -3 dage.  
 
Med venlig hilsen 
 

 
Lene Andersen 
Miljøtekniker 
 
 
Der er vedlagt følgende bilag:  
 

1. Et kort, der viser projektområdet med beskyttet natur. 
2. Uddrag fra regulativet, dimensioner og dræn. 
3. Ansøgning om VVM – særskilt dokument. 
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Bilag 1 – Projektområdet med beskyttet natur. 
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Bilag 2 - Uddrag fra regulativ, Hvorvarp Bæk. 
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