
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Vesthimmerlands Kommune ▪ Vestre Boulevard 7 ▪ 9600 Aars ▪ Tel. 99 66 70 00 ▪ www.vesthimmerland.dk 

 

VVM-Screeningsafgørelse-Hornbæk Dambrug 

 

Vesthimmerlands Kommune har den 12. april 2021 modtaget jeres anmeldelse om miljøscreening af 

vilkårsændring i miljøgodkendelse af Hornbæk Dambrug af 7. november 2012.  

  

Projektet betragtes som et Akvakulturprojekt, der er opført under kategorien 1f (intensivt fiskeopdræt) på 

bilag 2 i VVM loven
1
.  

 

Afgørelse: 

Vesthimmerlands Kommune træffer hermed afgørelse om, at projektet ikke kræver en 

miljøkonsekvensrapport, og derfor ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets 

virkninger på miljøet jf. VVM-lovens § 21. 

 

Vurderingen er foretaget på baggrund af en screening i henhold til kriterierne i bilag 6 i loven.  

 

Konklusionen er, at projektet ved dets art, dimension og placering ikke vurderes at få væsentlig 

indvirkning på miljøet. Screeningsskemaet vedlægges som bilag sammen med ansøgers 

anmeldeskema. 

 

Der er lagt særlig vægt på: 

 At den ansøgte vilkårsændring er i tråd med de generelle rensekrav i henhold til 

dambrugsbekendtgørelsen (BEK nr. 1567 af 07/12/2016). 

 At udledning af BI5 og ammonium ikke påvirker nærrecipienten Kildebækken nævneværdigt, og 

ej forhindrer målopfyldelse på sigt. 

 At der etableres yderligere renseforanstaltninger på dambruget. 

 At udledningen af hhv. BI5 og ammonium reelt set ikke ændres i forhold til den nuværende 

udledning. Projektet er en tilpasning/lovliggørelse af eksisterende forhold. 

 At der reelt set ikke er tale om en merudledning til Limfjorden. Den ansøgte tilpasning er de 

senere år blevet kontrolleret i henhold til kravene i dambrugsbekendtgørelsen.  
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 At en udledningen af BI5 og ammonium fra Hornbæk Dambrug kun udgør en meget lille andel af 

den samlede BI5 og ammonium-belastning til Limfjorden. Udledningen vurderes at være så lille, 

at der ikke er risiko for, at den vil påvirke miljøtilstanden i Limfjorden eller påvirke effekten af de 

tiltag, der skal forbedre miljøtilstanden i Limfjorden. 

 At Kildebækken ikke har direkte udledning til et Natura 2000 område.   

 

Sagsfremstilling 

Baggrund og ansøgning 

 

NC. Consulting ApS indsender på vegne af Hornbæk Fiskeri ved Peter Holm, Dybvadgårdsvej 1, 

Lundby, 9240 Nibe, anmodning om revision af udlederkravene for BI5 og ammonium i dambrugets 

miljøgodkendelse af 7. november 2012.  Samtidig foretages ændringer af indretningen i forbindelse med 

dambrugets håndtering af slam samt indretningen af lagunen med henblik på at reducere udledningerne 

fra dambruget. 

 

Baggrunden for ansøgning om revision af udlederkrav  

Hornbæk Dambrug er oprindeligt etableret i henhold til landvæsenskommissions-kendelse i 1957.  

 

Nuværende ejer Lundby Fisk v/Peter Holm overtog med udgangen af 2010 ejerskabet af Hornbæk 

Dambrug. Lundby Fisk søgte om godkendelse af dambruget efter dagældende dambrugsbekendtgørelse 

med en foderkvote på 5 tons/år (Ftill), samt til etablering af nyt klækkehus, bufferdam, slamdepot og 

udvidet plantelaguneanlæg.  

 

Dambrugets ejer, Peter Holm har derefter indgået aftale om overtagelse af produktionstilladelsen og 

dermed N og P kvoten på hhv. Troelstrup Dambrug i Fælled bæk med en Ftill på 19 tons og Rebstrup 

Mølle Dambrug i Blindbæk med en Ftill på 20 tons, begge beliggende i Sønderup/Halkær Å systemet. 

 

Vesthimmerlands Kommune meddelte med afgørelse af 7. november 2012 afgørelse om samlet 

miljøgodkendelse af dambruget som ansøgt på en række vilkår, samt afgørelse om ikke-VVM-pligt hertil. 

Kommunens afgørelse blev ikke påklaget.  

 

Dambruget er herefter miljøgodkendt efter dambrugsbekendtgørelsens regler for dambrug reguleret efter 

udledning på basis af en Ftill. på 44 ton foder/år, men udlederkravene for BI5 og ammonium blev fastsat 

med basis i en Ftill. på 5 ton foder.  

 

Efter dambrugsbekendtgørelsen kan det relaterede foderforbrug beregnes til 81,8 ton. Sammenholdes 

dette med den for nuværende tilladte udledning på 363 kg BI5 og 196 kg ammonium pr. år kræves der 

efter bekendtgørelsen rensegrader for BI5 og ammonium på henholdsvis 95,4 % og 93,3 %. Til 

sammenligning stiller bekendtgørelsen krav om 75 % rensning for BI5 og 55 % rensning for ammonium. 

Den specifikke udledning af BI5 skal således være ca. 3 gange mindre end krævet i bekendtgørelsen, 

mens udledningen af ammonium tilsvarende skal være ca. 4 gange mindre. Dette er i praksis ikke muligt. 
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Betragtninger om eksisterende udlederkrav for BI5 og ammonium 

Dambrugets tilladte vandafledning er 61 l/s. Med 363 kg BI5/år bliver den tilladte udledning på 0,19 mg 

BI5/l. Ud fra den hidtidige egenkontrol for 2014 udgør tillægget for variationen i analyserne ved den 

statistiske afløbskontrol i sig selv 0,3 mg BI5/l. Med denne korrektion for den statistiske usikkerhed på 

prøverne skal middel BI5 koncentrationen i det afledte vand fra dambruget ligge godt 0,1 mg BI5/l lavere 

end middelkoncentrationen i det indvundne grundvand, for at den statistiske kontrolværdi kan bringes 

under kravværdien og dambrugets udledning dermed kan godkendes.  

 

Med 196 kg ammonium/år bliver den tilladte udledning på 0,1 mg NH4-N/l. Ud fra den hidtidige 

egenkontrol for 2014 udgør tillægget for variationen i analyserne ved den statistiske afløbskontrol i sig 

selv 0,14 mg NH4-N /l. Med denne korrektion for den statistiske usikkerhed på prøverne skal middel NH4-

N koncentrationen i det afledte vand fra dambruget ligge godt 0,04 mg NH4-N /l lavere end 

middelkoncentrationen i det indvundne grundvand, for at den statistiske kontrolværdi kan bringes under 

kravværdien, og dambrugets udledning kan godkendes.  Da grundvandets indhold af NH4-N er lavere 

end 0,04 mg/l, er dette ikke muligt. 

  

Med de gældende udlederkrav er det udsigtsløst at overveje driftsændringer og/eller etablering af 

supplerende rensning.  

 

Omsætning i biofiltre er afhængig af koncentration af ammonium 

Omsætningen i biofiltre er begrænset af koncentration af ammonium. For ammonium gælder, at 

omsætningshastigheden falder ved koncentrationer under 1 mg/l. Ved koncentrationer tæt på 0 mg NH4-

N /l sker der ingenting. BI5 omsætningen er koncentrationsafhængig, men det er ikke muligt at sætte en 

fast grænse for, hvornår omsætningshastigheden begynder at falde, da dette afhænger af 

sammensætningen af det organiske stof. I dambrugets plantelagune vil der være en ligevægt mellem 

den omsatte mængde BI5 og den dannede mængde BI5 f.eks. i form af nedbrudte plantedele og alger. 

Dette sætter en nedre grænse for BI5 niveauet i det afledte vand. BI5 niveauet i vandløbet er udtryk for en 

tilsvarende ligevægt. 

 
Muligheder 

Fastsættelsen af udlederkrav i 2012 blev baseret på, at der generelt ikke måtte ske en merudledning af 

BI5 og ammonium ved foderoverførslen til dambruget. Dette vil i mange men ikke alle tilfælde være 

korrekt. 

 

Natur og Miljøklagenævnet har i flere afgørelser fastslået, at en eventuel merudledning kan tillades, 

såfremt dette kan ske uden væsentlige påvirkninger af recipient og habitatområder. Nævnet anførte 

f.eks. i afgørelsen af 9. august 2012 vedrørende Fole Dambrug følgende begrundelse for at ophæve 

kommunens miljøgodkendelse: 

"Det fremgår af Haderslev Kommunes afgørelse, at kommunen har vurderet de tilladte udledninger i 

forhold til Fole Dambrugs udledning som traditionelt dambrug. Natur og Miljøklagenævnet bemærker 

hertil, at Fole Dambrugs retsgrundlag forud for Haderslev Kommunes afgørelse om miljøgodkendelse af 

23. januar 2012 har været Sønderjyllands Amts afgørelse af 29. juli 2005.  

Det er på baggrund heraf nævnets opfattelse, at der skal foretages en vurdering af om den samlede 

udledning, der gives tilladelse til, kan påvirke habitatområde H 78 og H 89 - Vadehavet væsentligt, 
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herunder om Natura 2000 området kan tåle en merudledningen i forhold til den udledning, der følger af 

Fole Dambrugs miljøgodkendelse af 29. juli 2005." 

 

Af Naturstyrelsens habitatvejledning fra 2011 fremgår det, at vandplanerne indeholder målsætninger, der 

har betydning for Natura 2000-områder. Ved administration af tilladelser mv., der påvirker et Natura 

2000-områdes hydrologi eller vandkvalitet, vil vandplanens målsætning derfor som hovedregel kunne 

lægges til grund. Om et Natura 2000-område vil blive påvirket væsentligt ved meddelelse af 

miljøgodkendelse, skal derfor vurderes i forhold til vandplanens målsætninger. 

 

Normalt er der ved foderoverførsler kun overført stoffer på transportkontrol, hvor fjernrecipienten reelt 

ikke påvirkes. BI5 og ammonium, som kan påvirke nærrecipienten er normalt ikke overført. Kan der f.eks. 

udledes mere BI5 uden fare for recipientpåvirkning, er der imidlertid intet til hinder for, at dette sker i 

sammenhæng med en foderoverførsel.  

Af notat ” Angående risiko for øget vandløbspåvirkning ved overgang fra foderkvote til udlederkontrol”, 

DCE, 5. juli 2012, fremgår det, at der inden for et givet interval ikke kan forventes en vandløbspåvirkning 

som følge af BI5 afledningen fra dambrug.  

Notatet ”Sammenhæng mellem indhold af organisk stof og faunaklassen i vandløb samt betydningen af 

de fysiske forhold for dambrug og betydningen for nærrecipienten” (16. juni 2011) af E. A. Kristensen, 

S.E. Larsen og J. Skriver DMU, anføres således, at der kan påvises negative effekter på vandløbs-

faunaen ved koncentrationer over 1,5 mg BI5/l som gennemsnit for danske vandløb. 

 

I jyske reference vandløb, som er vandløb, der kun i mindre grad modtager udledninger fra punkt- og 

diffuse kilder, er mediankoncentrationen 0,8 mg for BI5/l, og koncentrationen kan dermed øges med op til 

0,7 mg BI5/l (ift. medianvandføringen), før vandløbsfaunaen påvirkes negativt i følge notatet. 

 

Ud fra notat vedr. udleder- grænseværdier for dambrug og betydningen for nærrecipienten (14. juni 

2011) af E. A. Kristensen, P. Wiberg-Larsen og L.M. Svendsen, DMU konkluderes, at der ikke er belæg 

for at ændre udleder grænseværdien på 1,0 mg BI5/l fra den gamle dambrugsbekendtgørelse, hvor de 

1,0 mg BI5/l er beregnet ift. Medianminimum (dvs. ved en vandafledning på f.eks. 10 % af 

Medianminimum kan udleder grænseværdien korrigeres til 10 mg BI5/l).  

 

Hornbæk dambrug 

Hornbæk dambrug ligger langs Kildebækken, som løber til Herredsbækken, Vildsted Sø og Bjørnsholm 

Å, der har udløb til Limfjorden. Kildebækken er et § 3 beskyttet vandløb. Vandforsyningen til anlægget 

kommer fra vandrette dræn og 3 eksisterende boringer i de øverste grundvandsmagasiner og udgør op 

til 1.900.000 m
3
 pr. år svarende til en gennemsnitlig vandindvinding på 61l/s. Meadianminimums- 

vandføringen er fastsat til 126 l/s i Kildebækken ved dambruget udløb. Der indtages således ikke 

vandløbsvand. Hornbæk dambrug er den eneste dambrug, der ligger langs dette vandløbssystem. 

 

Middel BI5 koncentrationen i det indtagne vand fra boringerne ligger i 2014 på 0,6 mg/l. Med Hornbæk 

Fiskeris nuværende udlederkrav på 0,19 mg BI5/l giver udledningen af vand fra dambruget ingen 

hævning af BI5 koncentrationen i Kildebækken, hvis mediankoncentrationen er 0,8 mg BI5/l som anført 

for jyske reference vandløb.  
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En tilladt udledning på f.eks. 1 mg BI5/l ved en udledning af 61 l/s giver under de givne forudsætninger 

en mediankoncentration på 0,9 mg BI5/l i Kildebækken. Dette svarer til en øgning på 0,1 mg BI5 eller en 

syvendedel af det mulige uden recipientpåvirkning.  

 

Vandets lange opholdstid i plantelagunen indebærer, at det hurtigst omsættelige BI5 er omsat inde på 

dambruget og det resterende BI5, der omsættes langsommere, vil nedbrydes og forbruge ilt over en 

noget længere vandløbsstrækning nedstrøms dambruget sammenlignet med dambrug med kort 

opholdstid på få timer, hvor der er en stor omsætning umiddelbart nedstrøms dambruget. Det betyder, at 

der ved samme udledning af BI5 vil iltforbruget umiddelbart nedstrøms et dambrug være væsentligt 

lavere fra et dambrug med høj opholdstid end et dambrug med kort opholdstid.   
 

Sammenholdes det med faunatilstande i Kildebækken gennem de senneste 5 år og DCE´s notat af 5. juli 

2012 er det muligt at argumentere for, at en øgning af BI5 udledningen fra Hornbæk Fiskeri kan ske uden 

negativ recipientpåvirkning. Hermed overholdes de krav som foreligger fra flere af Natur- og 

Miljøklagenævnets afgørelser i forbindelse med ændring af udledningstilladelser. 

 

Tages der udgangspunkt i dambrugets Ftill. på 44 ton, svarende til et Freel på 81,8 ton og BEK. Nr. 1567 

af 7. december 2016 rensekrav for dambrug godkendt på udledningskontrol, bliver den tilladelige BI5 

udledning på 1.984 kg/år. Ved en tilladt vandafledning på 61 l/s svarer dette til et udlederkrav på 1,03 

mg BI5/l. Dette er inden for en recipientmæssig sikker grænse.  

Med samme udgangspunkt bliver den tilladelige ammoniumudledning på 1.434 kg/år. Ved en tilladt 

vandafledning på 61 l/s svarer dette til et udlederkrav på 0,75 mg NH4-N /l. Ved en 

medianminimumsvandføring efter dambruget på 126 l/s bliver den resulterende vanløbskoncentration i 

Kildebækken på 0,36 mg NH4-N/l, hvor 0,4 mg/l anses for et sikkert niveau. Her skal man være 

opmærksom på, at et dambrug ikke kan overholde sin udledningstilladelse, hvis det udleder op til den 

givne udledningstilladelse. 

  

En ændring af vilkår 49 i eksisterende miljøgodkendelsen vil reelt set ikke medføre en øget påvirkning af 

recipienten i forhold til den nuværende situation, da ændringen mere skal ses som en lovliggørelse af de 

eksisterende forhold. I nedenstående tabel set udlederkravene før og efter en justering. 

 

 Plan udleder- krav 

NH3 +NH4-N 1.436 kg/år 0,746 / 0,36 mg/l 

BI5. 1.984 kg/år 1,03 / 0,499 mg/l 

Total 

Kvælstof 

2.292 kg/år 1,19 / 0,57 mg/l 

Total Fosfor  140 kg/år 0,073 / 0,35 mg/l 

Udleder- kravene mg/l er beregnet ved henholdsvis 61 l/s (ved udløb dambrug) og 126 l/s (meadianminimums- vandføring 

i Kildebækken). 

 
Udledninger og vandløbstilstand  

I de senere år har der ingen påvirkning i negativ retning været af Kildebækken ved vandets passage af 

Hornbæk dambrug. I de seneste 6 år har målsætningen ikke været opfyldt opstrøms dambruget, men 

kun nedstrøms dambruget. 
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Oversigt over Kildebækkens DVFI 2015 – 2020. Notat omhandlende miljøtilstanden i Kildebækken op -

og nedstrøms Hornbæk Dambrug, Jens Skriver juli 2020 (bilag 3).  

 

Jf. seneste opgørelse af DVFI - sommer 2021, er der registreret DVFI 4 både opstrøms og nedstrøms 

dambruget. 

 

De samlede udledninger jf. BEK. Nr. 1567 fremgår af nedenstående skema (data PULS). 

 

 

Akvakulturanlæg 
navn Vandmængde BI-5 Total-N Total-P 

Nettoudledning 
2020 Hornbæk Dambrug 1.928.966 m3 3920 kg 1335 kg 100 kg 

Nettoudledning 
2019 Hornbæk Dambrug 1.768.118 m3 2589 kg 1207 kg 130 kg 

Nettoudledning 
2018 Hornbæk Dambrug 885.110 m3 1458 kg -179 kg 68 kg 

Nettoudledning 
2017 Hornbæk Dambrug 1.314.930 m3 2296 kg 682 kg 125 kg 

Nettoudledning 
2016 Hornbæk Dambrug 1.239.598 m3 1827 kg 468 kg 110 kg 

I perioder overholder udledninger af BI5 ikke kravet. Årsagen til dette kan være det lave indhold af ammonium  

 

Ændringer af slamanlægget. 

Slamvand fra mikrosigter og slamvand fra opdrætskummer ledes til hver sit slambassin. Afløbene fra 

disse ledes via en større klaringsdam til dambrugets lagune. For at øge tilbageholdelsen af finpartikulært 

materiale i klaringsdammen etableres der i forbindelse med denne tilladelse to kontaktfiltre med en 

filterfyldning bestående af bioblokke umiddelbart før afløbet fra klaringsdammen. 

Hver af de to kontaktfiltre opbygges af 20 bioblokke med et volumen på godt 3,3 m
3
. Med to filtre bliver 

det samlede volumen på 6,6 m
3
. Bioblokkene har en hulrumsprocent på 82, hvilket indebærer, at der kan 

akkumuleres ret store mængder slam før rensning. Rensningen foregår ved spuling, når vandet i 

klaringsdammen trækkes ned for oprensning af denne. 
 
Ændringer af plantelagunen. 
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Plantelagunerne optimeres ved, at der etableres en række planteskærme i lagunen. For nuværende har 

det vist sig vanskeligt at opnå et godt plantedække i lagunen som følge af kraftig vindpåvirkning. Ved at 

etablere en afskærmning, der dels går ned i vandet og dels rager op over vandspejlet skabes der læ, og 

samtidig tvinges vandet til at mæandrere kraftigt, hvilket giver en god vandfordeling i lagunen og hindre 

kortslutningsstrømme, som kan nedsætte arealudnyttelsen. Det forventes at optimeringen af 

plantelagunen optimerer rensningen af BI5 i udløbet for dambruget. 

 

Bemærkninger 

Ved at øge tilbageholdelsen af finpartikulært materiale i klaringsdammen med to kontaktfiltre af bioblokke 

umiddelbart før afløbet fra klaringsdammen samt ved indretningen af plantelagune med længere 

opholdstid, læ og mæandrering forventes, at udledningen af BI5 kan holdes under bekendtgørelsens 

kravværdi. 

For fjernrecipientens vedkommende er der ikke tale om en merudledning af N og P, da den udledte 

mængde af næringsstofferne kvælstof og fosfor ikke ændres. Og jf. ovenstående overholdes de 

generelle rensekrav i henhold til dambrugsbekendtgørelsen (BEK nr. 1567 af 07/12/2016). 

 

 
 

 

 

I de år der er gået siden, at miljøgodkendelsen trådte i kraft, har Vesthimmerlands Kommune løbende 

ført tilsyn med dambruget. Her har Vesthimmerlands Kommune ført tilsyn i henhold til 

dambrugsbekendtgørelsens regler, og ikke miljøgodkendelsens skærpede regler i forhold til fosfor, 

hvorfor det ikke er blevet håndhævet, at dambruget gennem flere år reelt har haft en større udledning af 

fosfor, end miljøgodkendelsen tillader. Derfor vil en ændring i vilkår 32 i miljøgodkendelsen reelt set ikke 

medføre en øget påvirkning af recipienten i forhold til den nuværende situation, da ændringen mere skal 

ses som en lovliggørelse af de eksisterende forhold. 
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Kommunens vurdering 

I det følgende vil det blive vurderet, om en vilkårsændring i miljøgodkendelsen, som kun teoretisk set vil 

resultere i en øget udledning af ammonium og BI5 til vandløbssystemet og Limfjorden, vil kunne påvirke 

nær- og fjernmiljøet.  

 

Nærrecipient – Kildebækken 

Dambruget udleder sit produktionsvand til Kildebækken, der har udløb gennem Vilsted Sø til Limfjorden. 

I en dambrugsgodkendelse fastsættes udlederkrav for organisk stof målt som BI5, ammonium-kvælstof, 

total-kvælstof og total-fosfor. 

  

I basisanalysen fra den første vandplan er angivet vejledende kravværdier for indholdet af ammonium og 

BI5 for opnåelse af hhv. høj, god og moderat økologisk tilstand. De angivne kravværdier kan anvendes 

som støtteparametre til understøttelse af vurdering miljømål og tilstand fastlagt ved anvendelse af DVFI 

(Dansk Vandløbs Fauna Indeks). Vejledende kravværdier er jf. denne vurdering, at indholdet af BI5 skal 

være under 1,4 mg/l for opnåelse af høj økologisk tilstand og ammoniumindholdet under 1 mg/l plus fri 

ammonium –N. 

 

 Vejledende kravværdier for vandløbsvand Plan udlederkrav Hornbæk 

Dambrug  Høj God Moderat 

Total NHx-N 1mg/l 1 mg/l 1 mg/l 1.436 kg/år 0,746 / 0,36 mg/l 

BI5. < 1,4 mg/l < 1,8 mg/l < 2,5 mg/l 1.984 kg/år 1,03 / 0,499 mg/l 

Vejledende kravværdier for vandløbsvand fra første Vandmiljøplan. Udleder- kravene for Hornbæk 

dambrug er beregnet ved henholdsvis 61 l/s (ved udløb dambrug) og 126 l/s 

(meadianminimumsvandføring).  

 

Tages der udgangspunkt i dambrugets Freel på 81,8 ton og BEK. Nr. 1567 af 7. december 2016 

rensekrav for dambrug godkendt på udledningskontrol, bliver den tilladelige BI5 udledning på 1.984 

kg/år. Ved en tilladt vandafledning på 61 l/s svarer dette til et udlederkrav på 1,03 mg BI5/l. Dette er 

inden for en recipientmæssig sikker grænse.  

Med samme udgangspunkt bliver den tilladelige ammoniumudledning på 1.434 kg/år. Ved en tilladt 

vandafledning på 61 l/s svarer dette til et udlederkrav på 0,75 mg NH4-N /l. Ved en 

medianminimumsvandføring efter dambruget på 126 l/s bliver den resulterende koncentration i 

kildebækken på 0,36 mg NH4-N/l. 

Ud fra disse beregninger vurdere Vesthimmerlands Kommune at ændring af udlederkravet for BI5 og 

ammonium ikke vil forringe den økologiske tilstand i Kildebækken og ej heller ikke forhindre, at der på 

sigt kan opnås målopfyldelse 

 

Derudover vil en ændring i vilkår 49 i eksisterende miljøgodkendelsen reelt set ikke medføre en øget 

påvirkning af recipienten i forhold til den nuværende situation, da ændringen mere er en lovliggørelse af 

de eksisterende forhold. 

 
Udledninger og vandløbstilstand  

Kildebækken udmunder via Herredsbækken, Vilsted Sø og Bjørnsholm Å til del af Limfjorden.  
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Dambruget medfører ikke en øget belastning af fjordmiljøets dyre- og planteliv, idet det ansøgte projekt 

ikke vil medføre en stigning i udledning af næringsstoffer i forhold til nuværende situation. De udledte 

næringsstoffer fra Hornbæk Dambrug til Limfjorden udgør en meget beskeden andel af den samlede 

belastning og vil størrelsesmæssigt kun udgøre en mindre del af udledningen af N og P.  

 

Omkring Hornbæk dambrug har Kildebækken i den seneste årrække ligget omkring DVFI 4. Der har 

oftere været målopfyldelse nedstrøms dambruget end opstrøms. For vurdering af Hornbæks dambrugs 

indflydelse på Kildebækken er der indhentet ekspertudtalelse fra Jens Skriver Consult, L.A., der 

konkluderer, at Hornbæk dambrug ikke har indflydelse på vandløbskvaliteten i Kildebækken. Rapporten 

er medtaget som bilag 3. Dambrugets drift har de seneste år ikke medført en indikation på belastning af 

vandløbet. Seneste opgørelse af DVFI sommer 2021 viser faunaklasse 4 både opstrøms og nedstrøms 

vandløbet. 

 

Der sker ikke en øget tilledning af N og P til Limfjorden og dermed det nærliggende Natura 2000-

områder nr. 15 eller andre Natura 2000-områder. Godkendelse vurderes derfor ikke at påvirke 

bevaringsmålsætningen for Natura 2000-områderne.  

Området vurderes at være yngle- og/eller rasteområde for odder. Da der ikke sker øgede tilledninger 

eller fysiske ændringer i vandløbssystemet vurderes godkendelsen ikke at påvirke odder eller andre bilag 

IV-arter. 

Dambruget medfører en udledning af næringsstoffer til Kildebækken, Herredsbækken, Vildsted Sø og 

Limfjorden. Effekten af denne udledning i vandområder, hvor tilstanden påvirkes af koncentrationen af 

næringsstoffer vil indgå som en del af den samlede effekt som udledning af næringsstoffer fra en lang 

række kilder giver. Det vurderes, at udledningen fra dambruget ikke udgør en uacceptabel stor del af den 

samlede belastning af miljøet. 

Udledningen fra dambruget både i sig selv og i samspil med udledninger forventet ikke at påvirke 

tilstanden i vandområder nedstrøms dambruget. Ved at stille vilkår i dambrugets miljøgodkendelse, samt 

overholdelse af dambrugsbekendtgørelsen sikres, at de gældende miljøkvalitetskrav til stofferne ikke 

overskrides og der ikke opstår uheldige miljøeffekter. 

 

Det er ikke sandsynligt, at projektet vil medføre en øget påvirkning af det omgivende miljø eller de 

internationale naturbeskyttelsesområder ved dambruget. 

 

Fjernrecipient – Limfjorden 

I den gældende vandområdeplan for Limfjorden kaldes det vandområde, som Trend Å udleder i, for 

Bjørnsholm Bugt, Riisegårde Bredning, Skive Fjord og Lovns Bredning. Helt konkret så udmunder Trend 

Å i Bjørnsholm Bredning.  

 

I vandområdeplan 2015-2021 for Limfjorden er målet, at fjorden skal opnå god økologisk tilstand. Den 

nuværende økologiske tilstand for Bjørnsholm Bugt er ringe. 

 

En mindre merudledning far dambruget til Limfjorden på vurderes ikke at kunne påvirke den eksisterende 

tilstand ude i Limfjorden nævneværdigt, og vil ikke være afgørende for, om fjorden kan opnå miljømålet 

på sigt. 
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Resumé  

Projektet medfører ingen øget belastning til vandløbene og Natura-2000 områder, i forhold til den 

nuværende belastning. Belastningen vil efter revisionen af miljøgodkendelsen, både lokalt i Kildebækken 

og til Limfjorden være på niveau med den nuværende.  

 

Det vurderes derfor, at revisionen af miljøgodkendelsen, som den foreligger i sig selv eller sammen med 

andre planer og projekter ikke vil kunne medføre væsentlige påvirkninger af Kildebækken, Limfjorden 

eller den omgivende natur. 

 
 
Natura 2000 

Vilsted Sø og Bjørnsholm Å har sit udløb i Bjørnsholm Bugt i Limfjorden. Bjørnsholm Bugt er ikke et 

internationalt naturbeskyttelsesområde men lige ved udløbet af Bjørnsholm Å, findes habitatområde nr. 

H16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg, EF-fuglebeskyttelses-område F12 og Ramsarområde R6. 

 

Der ikke sker en øgede tilledninger af N og P til Limfjorden og dermed heller ikke til Natura 2000-

områder i Limfjorden. Ændringen i udledningstilladelse vurderes derfor ikke at påvirke bevaringsstatus 

for målsætninger i Natura 2000-netværket. 
 

Bilag IV- arter 

De såkaldte bilag IV-arter er en række planter og dyr, som er omfattet af en særlig streng beskyttelse i 

alle EU-landene, herunder Danmark. Der gælder for bilag IV-arterne, at der er et generelt forbud mod at 

beskadige eller ødelægge deres yngle- og rasteområder mens der for planterne er et generelt forbud 

mod at forstyrre eller ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset, om disse dyr og planter findes inden for 

eller uden for et beskyttet naturområde. 

Bilag IV arterne markfirben og odder er registreret i området, og er beskyttet efter EU´s 

naturbeskyttelsesdirektiv. Vesthimmerlands Kommune har også kendskab til, at der findes Bilag IV-arter i 

nærheden som eksempelvis Stor Vandsalamander, Spidssnudet frø og Løgfrø. 

  

Udpegningsgrundlaget for EF-habitatområde nr. 16 er følgende: stor vandsalamander damflagermus, 

havlampret, odder, spættet sæl, mudder- og sandflader blottet ved ebbe, kystlaguner og strandsøer, 

større lavvandede bugter og vige, enårig vegetation på stenede strandvolde, vegetation af kveller eller 

andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand, næringsrige søer og vandhuller med 

flydeplanter eller store vandaks, kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger, vandløb med 

vandplanter, kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand og rigkær.  

 

Det vurderes, at der kun kan være tale om en mulig påvirkning af enkelte arter, som udgør 

udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 16. Da der er tale om en teoretisk merudledning/ 

lovliggørelse af de eksisterende forhold. Vurderer Vesthimmerlands Kommune, at det uden rimelig tvivl 

kan fastslås, at bevaringsstatus og udpegningsgrundlaget for Habitatområde H16, 

Fuglebeskyttelsesområde F12 og Ramsarområde R6 ikke påvirkes af projektet 

Samlet vurderes det, at en ændring af udlederkrav i Hornbæk Dambrugs miljøgodkendelse ikke vil have 

indflydelse på muligheden for at opnå gunstig bevaringsstatus for udpegningsgrundlaget for Natura 

2000-områderne, og at det ud fra et videnskabeligt synspunkt uden rimelig tvivl kan fastslås, at projektet 

ikke vil påvirke integriteten af Natura 2000-områderne. 
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Da en ændringen af udledervilkårene i Hornbæk Dambrugs miljøgodkendelse samtidig kun medfører en 

teoretisk merudledning/lovliggørelse af de eksisterende forhold, vurderer Vesthimmerlands Kommune 

ikke, at en merudledning i den størrelsesorden vil indskrænke eller forringe egnede yngle- eller 

rasteområder for bilag IV-arter i området. 

 
Afgørelsen 

Afgørelsen er truffet med udgangspunkt i jeres VVM-ansøgning og på baggrund af de miljømæssige 

forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. 

 

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 19 i VVM-loven. Ansøgningen er vedlagt som bilag 2.  

 

Der skal ikke laves en nærmere konsekvensvurdering af projektets indvirkninger på Natura 2000-

områder, jf. habitatbekendtgørelsen
2
. Det skyldes, at projektet ikke i sig selv, eller i forbindelse med 

andre planer og projekter, vurderes at kunne påvirke bilag IV-arter eller Natura 2000 områder væsentligt.  

 

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at informere om den påtænkte ændring for at få afgjort, om 

ændringen udløser VVM-pligt. 

 

Hvis der går længere tid, inden I udnytter en meddelt godkendelse til at påbegynde det anmeldte projekt, 

bør I foretage fornyet ansøgning for at sikre, at grundlaget for afgørelsen fortsat er til stede. 

 

En screeningsafgørelse efter § 21 bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at de er meddelt, 

eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. VVM-lovens § 39. 

 

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at der til projektet ikke skal udarbejdes en 

miljøkonsekvensrapport, før kommunen kan meddele tilladelse til det ansøgte. Projektet kan kræve 

andre særskilte tilladelser..  

 

Offentliggørelse:  

Afgørelsen er offentliggjort på www.vesthimmerland.dk den 3. november 2021.  

 

Klagevejledning: 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger efter annonceringen af 

afgørelsen. Se vedlagte klagevejledning for nærmere oplysninger om klagefrist m.v. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Dion G. Nørgaard 

Civilingeniør 

Vand og Naur 

Vesthimmerlands Kommune 

                                                      
 
2
 Bekendtgørelse 2018-12-06 nr. 1595  om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 

beskyttelse af visse arter 



 

 

Bilag: 

1. Klagevejledning 

2. Ekspertudtalelse vedr. DVFI analyser Kildebækken 

3. VVM-screening 

4. VVM-ansøgning 

 

Sendt i kopi til:  

 

 NC. Consulting ApS pederni@pc.dk 

 Hornbæk dambrug lundbyfisk@lundbyfisk.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening: dnvesthimmerland-sager@dn.dk og 

vesthimmerland@dn.dk 

 Sundhedsstyrelsen, Nordjylland: senord@sst.dk 

 Det Økologiske Råd: husdyr@ecocouncil.dk 

 Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk; 

lbt@sportsfiskerforbundet.dk; himmerland@sportsfiskerforbundet.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk 

 DOF Nordjylland: Vesthimmerland@dof.dk 

 Danmarks fiskeriforening: mail@dkfisk.dk 

 Ferskvandsfiskeriforeningen: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 

 Fiskeriinspektorat Vest: frederikshavn@naturerhverv.dk 

 Forbrugerrådet: fbr@fbr.dk 

 Dansk Entomologisk Forening: def@entoweb.dk 

 Dansk Botanisk Forening: dbf.oestjylland@gmail.com 

 Miljøstyrelsen: mst@mst.dk 

 Friluftsrådet: kraghchr@post3.tele.dk; himmerland-aalborg@friluftsraadet.dk 

 Ålaug Vesthimmerland: hok@agrinord.dk; sivigaard@yahoo.dk 

 Kystdirektoratet: kdi@kyst.dk 

 Sportsfiskerforeningen Pirken: dbf.oestjylland@gmail.com 

 Aalestrup Lystfiskerforening: skgodsk@gmail.com 

 Dansk Fritidsfiskerforbund: teamstr@gmail.com 
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Bilag 1. Vejledning om klage og søgsmål 

Der kan klages over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter offentliggørelsen.  

 

Enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som 

formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for 

arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer 

mindst 100 medlemmer kan klage over kommunens afgørelse. 

 

Se nærmere om klageregler på Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside  

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/ 

 

Du skal sende klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder på 

www.borger.dk eller www.virk.dk – søg efter ’Klageportal’.  

 

Klagen skal være indsendt via klageportalen senest 4 uger efter afgørelsen er offentligt bekendtgjort.  

 

Det er belagt med gebyr at klage. Reglerne om dette fremgår af Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside.   

 

Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven 

være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.  

 
Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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Bilag 2 
 

Jens Skriver Consult, L.A. Rings Vej 43, 8270 Højbjerg 1 
Notat til Vesthimmerlands Kommune Højbjerg, den 29. juli 2020 
 
Hornbæk Dambrug – miljøtilstand i Kildeå og vurdering af betydningen af udledningen for 
tilstanden op- og nedstrøms for dambruget i 2015-2020 

 
Indledning 
På baggrund af henvendelse fra Vesthimmerlands Kommune er der foretaget indsamling af faunaprøver 
op- og nedstrøms for Hornbæk Dambrug med henblik på vurdering af dambrugets udledning af 
spildevand til Kildeå. Indsamling blev foretaget den 29. april 2020. Placering af indsamlingslokaliteterne 
opstrøms (Mst. St. nr. 13220140010) og nedstrøms for dambruget (Mst. St. nr. 13220140005) er vist i 
nedenstående kortbilag. 

 
 

Der er endvidere, ud fra data i WinBio, foretaget en vurdering af dambrugets påvirkning af Kildeå i 
perioden 2015-2019. 
 
Tilstanden i Kildeå ved Hornbæk Dambrug i perioden 2015-2020 
I tabellen nedenfor (tabel 1) præsenteres resultater fra tilsynet med Hornbæk Dambrug. Udtræk er 
lavet 
fra WinBio, og resultater fra tilsynet med lokaliteterne op- og nedstrøms for dambruget er udtrykt som 
DVFI værdier, antallet af Asellus i sparkeprøven, samt antallet af diversitetsgrupper (positive minus 
negative) for perioden 2015-2020. Data for 2020 er endnu ikke lagt ind i WinBio 
 



 

 

 
 

Tilstanden i Kildeå opstrøms for Hornbæk Dambrug har været DVFI 4 i hele perioden 2015-2019, det vil 
sige, at vandplanens miljømål ikke har været opfyldt på noget tidspunkt i perioden på denne 
vandløbsstrækning. De vandløbsfysiske forhold på opstrøms strækningen er præget af moderat strøm, 
en vandløbsbund der overvejende er sandet, samt et væsentligt indslag af vandplanter. 
Nedstrøms for dambruget har DVFI værdien i tre ud af 6 tilfælde i perioden 2015-19 været DVFI 5, og i 
de andre tre tilfælde DVFI 4. De vandløbsfysiske forhold er her mere varierede med god strøm, 
forekomst af egentlige stryg med grus og sten, men også forekomst af vandløbsvegetation. Så i nogen 
grad er de vandløbsfysiske forhold mere optimale nedstrøms for udledningen af spildevand end 
opstrøms. I det følgende afsnit er det forsøgt afdækket, hvad det er i faunaens sammensætning der 
betinger, at faunaklassen bliver henholdsvis DVFI 4 og DVFI 5. 

Det faunamæssige potentiale i Kildeå, 2015-2019 
Registrering af en miljøtilstand på DVFI 5, DVFI 6 og DVFI 7 kræver tilstedeværelse af faunaelementer 
fra nøglegrupperne NG1 og NG2 i Dansk Vandløbsfaunaindeks. Samt tilstedeværelse af et tilstrækkeligt 
antal positive minus negative diversitetselementer. Og endelig må Vandbænkebideren Asellus 

aquaticus i visse tilfælde ikke forekomme i antal på 5 eller derover. 
Forekomst af faunaelementer fra NG1 og NG2 for perioden 2015-2019 er vist i nedenstående oversigt 
(tabel 2). Gennem perioden på 5 år er der ikke registreret forekomst af NG1 taxa fra lokaliteterne ved 
Hornbæk Dambrug. Derimod er der registreret 5 forskellige NG2 taxa. Konsekvensen for DVFI i Kildeå er 
at hverken DVFI 6 eller DVFI 7 kan opnås når NG1 taxa ikke er til stede. To ting bliver herefter afgørende 
for beregningen af faunaklassen. For det første afgør antallet af Asellus i sparkeprøven om NG3 
kommer i anvendelse (hvis Asellus > 5), hvilket i givet fald betyder, at den resulterende faunaklasse 
typisk bliver DVFI 4 (eventuelt DVFI 3 hvis diversiteten er meget lav). Når der er NG2 taxa til stede og 
Asellus < 4 skal der som minimum være 4 eller flere positive minus negative diversitetsgrupper for at 
faunaklassen bliver DVFI 5. 
 

 



 

 

Og hvad er det så der afgør faunaklassen i prøverne fra 2015-2019? På strækningen opstrøms for 
Hornbæk Dambrug har diversiteten i 4 ud af 5 tilfælde været så lav, at faunaklassen kun bliver DVFI 4. 
Samtidig har der i 3 ud af 5 tilfælde været Asellus > 5. I det ene tilfælde (ud af fem), hvor diversiteten 
er tilstrækkelig til DVFI 5, blokeres dette således af at der er for mange Asellus. På strækningen 
nedstrøms dambruget har 5 ud af 6 faunaprøver haft tilstrækkelig høj diversitet til DVFI 5, men 3 ud af 6 
faunaprøver har til gengæld for mange Asellus. Og faunaklassen bliver herefter DVFI 4. Samlet set 
afgøres faunaklassen derfor af et sammenspil mellem de enkelte faunaprøvers diversitet og antallet af 
Asellus i sparkeprøven. Begge dele er af afgørende betydning for fastsættelsen af faunaklassen i 2015-
2019. 
Samlet set må rentvandsfaunaen (NG1 + NG2) i Kildeå betegnes som forholdsvis artsfattig, og det er 
ganske bemærkelsesværdigt, at der ikke i perioden 2015-2019 er registreret forekomst af dyr fra 
nøglegruppe 1. 
De vandløbsfysiske forhold er varierede med både sten, grus, sand og en varieret vandløbsvegetation. 
Og vandkvaliteten er formentlig også tilstrækkelig god til forekomst af NG1 taxa. Det er især 
bemærkelsesværdigt, at vårfluen Sericostoma ikke er registret. Denne art er almindeligt 
forekommende i Jylland, og livsbetingelserne for arten synes umiddelbart at være til stede i Kildeå. 
En mulig forklaring kan være, at rentvandsfaunaen er forsvundet pga. tidligere forurening, og at 
rentvandsfaunaen formentlig har svært ved at genindvandre fra egnede lokaliteter som ligger for langt 
væk. 
 

Tilstand i Kildeå og vurdering af belastningen fra Hornbæk Dambrug i 2020 
De tidligere data fra årene 2015-2019 er i 2020 suppleret med faunaprøverne indsamlet den 29. april. 
Der er i det følgende givet en nærmere beskrivelse af de faunamæssige forhold for lokaliteterne op- og 
nedstrøms for Hornbæk Dambrug. 
Smådyrfaunaen opstrøms for dambruget er arts- og individrig. De dominerende faunaelementer 
udgøres af døgnfluen Baetis rhodani, vårfluen Hydroptila sp. og ferskvandstangloppen Gammarus 

pulex. 
Rentvandsfaunaen er moderat artsrig og består af døgnfluen Paraleptophlebia submarginata, 
slørvingen Amphinemura standfussi, billen Elmis aenea, samt vårfluerne Silo nigricornis og 
Rhyacophila sp. Kun billen Elmis aenea optræder moderat talrigt, mens de øvrige rentvandsformer 
kun optræder fåtalligt. 
Forureningstolerante faunaelementer forekommer kun fåtalligt. Miljøtilstanden på DVFI 5 vurderes at 
beskrive tilstanden opstrøms for Hornbæk Dambrug på tilfredsstillende vis, og miljømålet om god 
økologisk tilstand er opfyldt. 
Nedstrøms for dambruget er faunaen ligeledes arts- og individrig. De dominerende arter er her 
ferskvandstangloppen Gammarus pulex, døgnfluen Baetis rhodani og dansemyggene Orthocladiinae 
indet. og Tvetenia sp. Rentvandsfaunaen er artsfatig og består af slørvingen Leuctra digitata/fusca, 
billen Elmis aenea og vårfluen Rhyacophila fasciata. Alle tre arter forekommer dog moderat 
hyppigt. 
Forureningstolerante faunaelementer optræder kun fåtalligt. Faunaklassen på DVFI 5 vurderes, at 
udtrykke miljøtilstanden på tilfredsstillende vis, og målet om opnåelse af god økologisk kvalitet er 
opfyldt. 

Samlet konklusion på de faunamæssige undersøgelser i 2020 
Undersøgelserne op- og nedstrøms for Hornbæk Dambrug viser for første gang i 2020, at 
miljøtilstanden er tilfredsstillende med DVFI 5 både op- og nedstrøms for dambruget. Der er i 2020 
registreret flere positive diversitetselementer fra begge lokaliteter end på noget tidspunkt tidligere i 
perioden 2015-20. To nye rentvandskrævende faunaelementer er ligeledes registreret for første gang. 
Det drejer sig om døgnfluen Paraleptophlebia submarginata, som er fundet opstrøms for Hornbæk 
Dambrug, samt slørvingen Leuctra digitata/fusca som blev registreret nedstrøms for dambruget. Af 
disse er fundet af Leuctra digitata/fusca af særlig stor betydning for vurdering af miljøtilstanden i 



 

 

Kildeå. Årsagen hertil er at arten er en såkaldt NG1 taxa, dvs. en art som skaber mulighed for at 
faunaklassen falder ud som DVFI 6 eller 7. Samtidig gør fund af NG1 taxa, at Vandbænkebidderen 
Asellus aquaticus > 5 ikke trækker faunaklassen mod DVFI 4. Alt i alt 
stabiliserer forekomst af NG1 taxa, at faunaklassen i de fleste tilfælde vil falde ud som DVFI 5, 6 og 7. 
Det er ikke muligt, at konkludere, om f.eks. slørvingen Leuctra digitata/fusca er indvandret i 2020. 
Eller om arten har været overset i de tidligere år. Denne slørvinge er meget lille i marts-april, og kan ved 
lave individ tætheder nemt overses. Det er ikke overraskende, at arten tilsyneladende kun er fundet 
nedstrøms for dambruget. Årsagen hertil er at arten foretrækker strækninger med god strøm og en 
gruset stenet vandløbsbund. Formentlig er arten også fåtalligt til stede opstrøms for dambruget, hvor 
forholdene dog er mindre optimale for arten. 
Udledningen af spildevand fra Hornbæk Dambrug påvirker tilsyneladende kun tilstanden i Kildeå i 
begrænset omfang. Rentvandsfaunaen er ikke særlig arts- eller individrig hverken opstrøms eller 
nedstrøms for dambruget. Men dette gælder også forekomsten af forureningstolerante 
faunaelementer som ligeledes er fåtallige fra begge lokaliteter. Havde der været en væsentlig 
miljøpåvirkning fra Hornbæk Dambrug, ville dette have forårsaget en væsentlig stigning i antallet af 
forureningstolerante faunaelementer som børsteorm Tubificidae og Naididae, Vandbænkebideren 
Asellus aquaticus, visse igler Erpobdella og Helobdella, samt visse arter/grupper af 
forureningstolerante dansemyg. Men dette er ikke tilfældet, og den samlede miljøpåvirkning af Kildeå 
vurderes i 2020 som relativt begrænset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Bilag 3. Vesthimmerlands Kommunes screening for miljøkonsekvensvurdering af konkrete projekter (VVM) 
 

VVM Myndighed  Vesthimmerlands Kommune 

Basis oplysninger  
Der er ansøgt om lovliggørelse af udlederkrav for BI5 og ammonium, Hormbæk Dambrug Årupvej 55 
9670 Løgstør v/Peter Holm Dybvadgård 1 9240 Nibe 

 
Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen: Der søges om en revurdering af revision af dambrugets udlederkrav jf. Hornbæk Dambrugs miljøgodkendelse  

af 7. november 2012.   
 
Desuden udføres mindre ændringer på plantelagune samt etableres et biologisk filter for af dræningen fra 
slamdepot. 

Der ansøges ikke om ændring af øvrige vilkår eller andet der kan medføre en øget miljøpåvirkning. 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre 
 Peter Holm , Dybvadgårdsvej 1, 9240 Nibe  

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson 
Peter Holm - 23232220 

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. 
Årupvej 55, 9670 Løgstør 

Projektet berører følgende kommuner 
Vesthimmerlands Kommune 



 

 

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. 

  



 

 

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet 

  

Forholdet til VVM reglerne  Ja  Nej  

 

Er anlægget opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og 

konkrete projekter . 

   x Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtig, angiv 
punktet på bilag 1 

 

Er anlægget opført på bilag 2 til  lov om miljøvurdering af planer og 

programmer og af konkrete projekter  

 x    

Projektet betragtes som et Akvakulturprojekt, der er 

opført under kategorien 1f (intensivt fiskeopdræt) på 

bilag 2 i VVM loven3.  
 

 Ikke relevant Ja Bør undersøges Nej Tekst 

                                                      
 
3
 Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 



 

 

Projektets  karakteristika:      

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og 
adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav: 

   x Bygherrer er ejer. 

2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede 
areal i m2 
Det fremtidige samlede befæstede areal i m2 
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2 
 

    Fortsat dambrugsdrift 

Det bebyggede og befæstede areal ændres ikke i 

forhold til. i dag. 

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning 
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald 
hvor meget i m 
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2 
Projektets bebyggede areal i m2 
Projektets nye befæstede areal i m2 
Projektets samlede bygningsmasse i m3 
Projektets maksimale bygningshøjde i m 
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med 
projektet 
 

x    Arealanvendelse og udbredelse er uændret ift. i 

dag. 

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden 
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: 
Vandmængde i anlægsperioden 
Affaldstype og mængder i anlægsperioden 
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden 
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden 
Håndtering af regnvand i anlægsperioden 
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå 
 

x    Der vil ikke være en ´anlægsfase´ - dambrugets 
indretning er uændret. Vandet indtages direkte fra 3 
boringer Måling af den indtagne vandmængde sker 
med vandur med logfunktion.  
 
Inden udledning til Kildebækken, ledes 
produktionsvandet igennem et plantelaguneanlæg 
på i alt 3.802 m2.  
Lagunen indrettes i dambrugets eksisterende 
jorddamme.  

  Projektets  karakteristika: Ikke relevant Ja Bør undersøges Nej Tekst 

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering 
og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: 
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen 
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen 
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen 
Vandmængde i driftsfasen 

 

    Dambruget er i dag reguleret på emissionsbaseret 

regulering. Det følger, at dambruget frit kan bruge 

foder, så længe emissionsgrænseværdierne er 

overholdt. 

Drift og ’ Flowstrømme’ af foder og vand vil være 

uændret ift. i dag, da der blot er tale om en 

tilpasning af et enkelt vilkår. 

 



 

 

6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: 
Farligt affald: 
Andet affald: 
Spildevand til renseanlæg: 
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: 
Håndtering af regnvand: 
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger: 

    Vilkårsændringen vil bringe Hornbæk Dambrug i 

overensstemmelse med 

dambrugsbekendtgørelsen, 

Vand udledes til Kildebækken. 

 
Ansøger har foretaget modelberegninger i PoolSim, 
i overensstemmelse med vejledning fra MST, som 
dokumenterer, at Miljøkvalitetskrav for brintoverilte, 
pereddikesyre, blåsten, kloramin og formalin. 
 
 
Spildevandets sammensætning: 

NH3 +NH4-N 1.434 kg 

Bi.5. 1.984 kg 

Total Kvælstof 2.291 kg 

Total Fosfor 140,4 kg 

 
Rester og emballage af medicin og hjælpestoffer 
samt olie- og kemikalieaffald afleveres på den 
kommunale opsamlingsplads og/eller efter 
kommunens affaldsregulativ 
Der etableres en industriaffaldsordning til 
almindeligt brændbart affald. Døde fisk og slam 
bortskaffes efter de gældende regler 
Virksomhedens produktionsvand udledes efter brug 
og rensning til Kildebækken 

 

 
Projektets  karakteristika: Ikke relevant Ja Bør undersøges Nej Tekst 

7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?    x Der anvendes uændret 61 l/s til produktionen på 

dambruget 

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en 
branchebekendtgørelse? 

 x   Virksomheden er omfattet af listepunkt I202 i 
godkendelsesbekendtgørelsen. 

9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i 
branchebekendtgørelsen? 

 x    



 

 

10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-
dokumenter? 

   x  

11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-
dokumenter? 

x     

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?    x  

Projektets  karakteristika: Ikke relevant Ja Bør undersøges Nej Tekst 

13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner? x     

14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller 
bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser? 

 x   Vejledning nr. 5/1984 “ekstern støj fra 

virksomheder”. 

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende 
grænseværdier for støj og vibrationer? 

 x   Det er oplyst, at dambrugets støjniveau vil være 
uændret. 

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de 
vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? 

 x    

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om 
luftforurening? 

   x  

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for 
luftforurening? 

x     

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de 
vejledende grænseværdier for luftforurening? 

x     

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 
 
 

   x 

x 

 

21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 
 

   x 

x 

Det er oplyst, at det vil være uændret I forhold til 
situationen I dag. 

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og 
nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 
 

   x 

x 

Det er oplyst, at det vil være uændret I forhold til 
situationen I dag. 



 

 

23 Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om 
kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 
2016? 

   x  

Projektets placering Ikke relevant Ja Bør undersøges Nej Tekst 

24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? 
 

x    Anlæg ligger I landzone 

25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?    x  

26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?    x  

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte 
råstofområder? 

   x  

28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?    x  

29. Forudsætter projektet rydning af skov? 
(skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum 
ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og 
mere end 20 m bredt.) 
 

   x  

 
30 Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst 
fredningssag? 

   x  

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i 
henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. 

    Kildebækken er §3-beskyttet. 

Andre § 3 områder bliver ikke påvirket af projektet. 

Der er i dag målopfyldelse omkring dambruget jf. 

den fastsatte målsætning for Kildebækken i 

vandområdeplanen. DVFI var ved de seneste 

faunabedømmelser på de to faunastationer hhv. 

op– og nedstrøms dambruget faunaklasse 5. 

Dambrugets drift har de seneste år ikke medført en 

væsentlig belastning af vandløbet. 



 

 

32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?  x   Området vurderes at være yngle- og/eller 

rasteområde for odder. Da der ikke sker øgede 

tilledninger eller fysiske ændringer i 

vandløbssystemet vurderes godkendelsen ikke at 

påvirke odder eller andre bilag IV-arter. 

 
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. x     

Projektets placering Ikke relevant Ja Bør undersøges Nej Tekst 

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale 
naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, 
fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder). 

    Ved udmundingen af Bjørnsholm Å I Limfjorden 

starter Natura 2000-område nr. 16 nordpå. 

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand  eller grundvand, f.eks. i 

form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller 
grundvandsforekomster? Okker? 

   x Kildebækken udmunder via Herredsbækken, 
Vilsted Sø og Bjørnsholm Å i Bjørnsholm Bugt, som 
er en del af Limfjorden. 
  
Dambruget medfører ikke en øget belastning af 
fjordmiljøets dyre- og planteliv, idet det ansøgte 
projekt ikke vil medføre en stigning i udledning af 
næringsstoffer i forhold til nuværende situation.  
 
De udledte næringsstoffer fra Hornbæk Dambrug til 
Limfjorden vil udgøre en meget beskeden andel af 
den samlede belastning vil størrelsesmæssigt kun 
udgøre en mindre del af udledningen af N og P.  
 

36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser? x     

37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?    x  

38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område 
med risiko for oversvømmelse. 

x     

39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som 
risikoområde for oversvømmelse? 

x     

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der 
sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en 
øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)? 
Er der andre kummulative forhold? 
 

   X Hornbæk Dambrug er den eneste dambrug på 
denne strækning fra udspring til udløb 



 

 

41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:    x  

42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden 
ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at 
undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger 
for miljøet? 

    Tilbageholdelsen af finpartikulært materiale i 

klaringsdammen øges med to kontaktfiltre af 

bioblokke umiddelbart før afløbet fra 

klaringsdammen samt ved indretningen af 

plantelagune med længere opholdstid, læ og 

mæandrering 

Projektets placering, ekstra punkter i forhold til anmeldeskema 
udfyldes kun af myndigheden 

Ikke relevant Ja Bør undersøges Nej Tekst 

43. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende 
arealanvendelse: (opsummering punkt 2 , 3 og  24) herunder 
ændring af lokal- og kommuneplan 

   x  

44. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder:    x Der sker I forbindelse med projetet ikke en 

merudledning. 

48. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller 
naturparker: 

   x  

49. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder – 
 

Nationalt: 
 

Internationalt (Natura 2000): 
 

Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV Forventes området at 
rumme danske rødlistearter: 
Opsummering punkt 31, 32 og 34 

  

 

 

 

 

x 

  

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

Området vurderes at være yngle- og/eller 

rasteområde for odder. Da der ikke sker øgede 

tilledninger eller fysiske ændringer i 

vandløbssystemet vurderes godkendelsen ikke at 

påvirke odder eller andre bilag IV-arter. 

 



 

 

50.  Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte 
miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: 

 
Overfladevandt: 

 

Grundvand: 
 

Naturområder: 
 

Boligområder (støj/lys og Luft): 

    

x 

 

 

 

x 

x 

 

51. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:    x  

52. Kan anlægget påvirke: Historiske 

landskabstræk: Kulturelle 

landskabstræk: 

 
Arkæologiske værdier/landskabstræk: Æstetiske 

landskabstræk: 

Geologiske landskabstræk: 

    

X 

X 

 

 

X 

X 

X 

 

. 

53. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede 
miljøpåvirkning: 

   x  

54. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:      

55. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:      

56. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen 
område: 

   x  

57. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – Enkeltvis: 

Eller samlet: 

    

X 

x 

 

58. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:    x  

59. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:      



 

 

60. Er påvirkningen af miljøet – Varig: 

Hyppig: 
 

Reversibel: 

 x   

 

 

 

x 

Miljøpåvirkningen vil være varig. 

Konklusion      

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil 
kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt: 

 

 
 
 
 
 

 

  x Efter nærmere undersøgelser vurderes den 

anmeldte ændring ikke at kunne påvirke miljøet 

væsentligt, og der er dermed ikke VVM-pligt. 

Berørte mydnigheder 
- hvilke berørte myndigheder(også interne) er aktuelle i denne ansøgning? 

    Natur 

Vandløb 

Landbrug 

Plan 

Grundvand 

Spildevand 

 
 
Resumé  
Projektet medfører ingen øget belastning til vandløbene og Natura-2000 områder, i forhold til den nuværende belastning. Belastningen vil efter revisionen af 
miljøgodkendelsen, både lokalt i Kildebækken og til Limfjorden være på niveau med den nuværende.  
 
Det vurderes derfor, at revisionen af miljøgodkendelsen, som den forelægger i sig selv eller sammen med andre planer og projekter ikke vil kunne medføre 
en væsentlig påvirkning af Kildebækken og Limfjorden samt den omgivende natur. Projektet vil ikke medføre lokale gener. 
 

Som grundlag for ovenstående VVM-screening er følgende materiale benyttet: 
 
Ansøgning af 12.04.2021 april 2021 
 
UDFYLDT AF  Skriv navn herunder 

 
PLAN 
 

 

 
NATUR 

SORH 



 

 

 

 
Grundvand 
 

CQHA 

 
Virksomhed 
 

GOSO 

Landbrug LLB 

Vandløb SOCH 

Kommuneplan MBH 

 
 

Vejledning 
 
 
Hvem modtager screeningsskemaet i intern høring?  
 
 

Natur Naturgruppen natur@vesthimmerland.dk 

Virk Erhverv- Miljøbeskyttelse virk@vesthimmerland.dk 

Grundvand Grundvand grundvand@vesthimmerland.dk 

Plan Plan-gruppen plan@vesthimmerland.dk 

Landbrug Landbrug landbrug@vesthimmerland.dk 

Vandløb Vandløbsgruppen (VL) vandloeb@vesthimmerland.dk 

Kom Kommuneplan Kommuneplan@vesthimmerland.dk 

 
 
Samlet mailliste til direkte indsættelse i mail: 
natur@vesthimmerland.dk; plan@vesthimmerland.dk; vandloeb@vesthimmerland.dk; grundvand@vesthimmerland.dk; virk@vesthimmerland.dk; 
landbrug@vesthimmerland.dk  

 
 
 
 
 

mailto:natur@vesthimmerland.dk;%20plan@vesthimmerland.dk
mailto:vandloeb@vesthimmerland.dk
mailto:grundvand@vesthimmerland.dk
mailto:virk@vesthimmerland.dk
mailto:landbrug@vesthimmerland.dk


 

 

Bilag 4 anmeldelse indsendte oplysninger for VVM screening 
 
VVM - screening i forbindelse med revision af Lundby Dambrugs miljøgodkendelse 
 
VVM-screeningen er foretaget efter VVM-bekendtgørelsens bilag 3. Dette bilag fastlægger kriterier, som skal anvendes i 
vurderingen af, om projektet kan få en væsentlig virkning på miljøet og dermed er VVM-pligtigt. De følgende afsnit er 
opbygget i overensstemmelse med strukturen i bilag3 om: 
 

1) Projektets karakteristika. 
2) Anlæggets placering og den miljømæssige sårbarhed i de områder der berøres af projektet.  
3) Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning. 

 

VVM Myndighed Vesthimmerlands  Kommune  

Basis oplysninger Tekst  

Projekt beskrivelse – jf. 

anmeldelsen: 

Der søges om en revurdering af revision af dambrugets udlederkrav jf. 
Hornbæk Dambrugs miljøgodkendelse  af 7. november 2012.   
 
Desuden udføres mindre ændringer på plantelagune samt etableres et 
biologisk filter for af dræningen fra slamdepot. 
 

 

Navn og adresse på bygherre Peter Holm , Dybvadgårdsvej 1, 9240 Nibe  

Bygherres kontaktperson og 

telefonnr. 

Peter Holm - 23232220  

Projektets placering Årupvej 55, 
9670 Løgstør  

 

 

Projektet berører følgende 

kommuner 

Vesthimmerlands Kommune  



 

 

Oversigtskort i målestok 

 

 



 

 

Kortbilag i målestok 

 

 

Forholdet til VVM reglerne  Ja Nej   

Anlægget er opført på bilag 1 til 

bekendtgørelse nr. 1510 af 15. 

december 2010. 

  x  Sags 

Anlægget er opført på bilag 2 til 
bekendtgørelse nr. 1510 af 15. 
december 2010: 
 

 x   Sags 

Vurderes det, at anlægget kan få indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier:  

Anlæggets karakteristika: Ikke 

rele

-

Ja Nej 

 

Vurdering 

 



 

 

van

t 

1. Arealbehovet i ha: 
 

X     

2. Er der andre ejere end 

Bygherre?: 

 

  x   

3. Det bebyggede areal í m2 og 
bygningsmasse i m3 
 

   Den på stedet værende hal har dimensionerne  

42 x 16,36 m 

 

4. Anlæggets maksimale 
bygningshøjde i m: 
 

   Hallens maksimale højde til kip 4,96 m   

5. Anlæggets kapacitet for så vidt 
angår flow og opbevaring af:  
   
   Råstoffer – type og mængde: 
   Mellemprodukter – type og mængde:  
   Færdigvarer – type og mængde:  
 

 

 

 

 

 x Dambruget Reguleret på udlederkontrol, ud fra Ftill 
44 tons/år resulterende i en Freel  81,8 tons/år 
 
Ftill stammer fra sammenlægningen af 
foderforbruget på Troelstrup og Rebstrup Mølle 
Dambrug i Sønderup/Halkær å systemet, hvorefter 
de to dambrug blev nedlagt. 
  
Produktionen sker i indendørs anlæg fra 
foråret 2012. Anlæggene består af   
kummeanlæg samt klække og for 
fodringsanlæg. Hallen har dimensionerne 42 ∙ 
16,36 ∙ 4,96 m, svarende til 687m

2
.   

.  
I hallen er indrettet et anlæg bestående af 30 
yngel/sættefiskekummer i glasfiber med et 
volumen på 2,9 m

3
 pr. kar. Endvidere er der 30 

stk. beton kummer, hver med en volumen på 
8,0 m

3
. Hver af betonkummerne vil blive 

etableret med sedimentationsområde og 
slamudtag, til fjernelse af partikulært materiale. 
Disse bliver ved hjælp af et stand rør tømt 

Grundvand 



 

 

dagligt eller efter behov. Slam tilføres direkte til 
slamdepot.  
 
Endvidere er etableret klække- og for 
fodringsanlæg i hallen. Klækkeanlægget 
består af 30 klækkerender med hver 7 klække 
bakker, hvilket giver en samlet kapacitet i 
klækkeanlægget på ca. 1.000.000 stk. æg pr. 
hold.  
 
Fra kælkebakkerne overføres ynglen til de 30 
glasfiberkummer, hvor ynglen forfodres inden 
de overflyttes til betonkummerne.  
 
Den samlede volumen af render, bassiner og 
kanaler udgør ca. 350 m3  
 
Vandets opholdstid i produktionsanlægget vil 
ved et gennemsnitligt vandindtag være ca. 2 
timer 
 
Vandet indtages direkte fra 5 boringer Måling 
af den indtagne vandmængde sker med 
vandur med logfunktion.  
 
Inden udledning til Kildebækken, ledes 
produktionsvandet igennem et 
plantelaguneanlæg på i alt 3.802 m

2
.  

 
Lagunen indrettes i dambrugets eksisterende 
jorddamme.  
 
Hal er etableret i materialer, der er tilpasset 
omgivelserne.  

 

6. Anlæggets kapacitet for 
strækningsanlæg: 
 

X     

7. Anlæggets længde for X     



 

 

strækningsanlæg:  
 
8. Anlæggets behov for råstoffer – type 
og mængde: 
 

   I anlægsfasen: 

   I driftsfasen: 

 

X    Virk 

9. Behov for vand – kvalitet og 
mængde:  
     

      I anlægsfasen: 

      I driftsfasen: 

 

 

 

X 

 

  

 

 

X 

 

Der anvendes 61 l/s til produktionen på dambruget Grundvand 

10. Forudsætter anlægget etablering af 
yderligere vandforsyningskapacitet:  
 

  x Dambruget har ansøgt om fornyelse jf. 
samtidighedsbekendtgørelsen, af dambrugets 
vandindvindingstilladelse fra eksisterende boringer 
mængden af grundvand er 61 l/s 

Grundvand 

11. Affaldstype og mængder, som 
følge af anlægget:  
     
       Farligt affald: 
       Andet affald: 
       Spildevand: 
 

 x  Ansøger har foretaget modelberegninger i PoolSim, i 
overensstemmelse med vejledning fra MST, som 
dokumenterer, at Miljøkvalitetskrav for brintoverilte, 
pereddikesyre, blåsten, kloramin og formalin. 
 
Spildevandets sammensætning: 
 

NH3 +NH4-N 1.434 kg 

Bi.5. 1.984 kg 

Total Kvælstof 2.291 kg 

Total Fosfor 140,4 kg 

 
Rester og emballage af medicin og hjælpestoffer samt 

Grundvad 



 

 

olie- og kemikalieaffald afleveres på den kommunale 
opsamlingsplads og/eller efter kommunens 
affaldsregulativ 
Der etableres en industriaffaldsordning til almindeligt 
brændbart affald. Døde fisk og slam bortskaffes efter de 
gældende regler 
Virksomhedens produktionsvand udledes efter brug og 
rensning til Kildebækken 

12. Kræver bortskaffelse af affald og 
spildevand ændringer af bestående 
ordninger: 
 

  x   

13. Overskrides de vejledende 
grænseværdier for støj: 
 

  x Det vurderes, at der ikke vil være væsentlige støjgener 
uden for selve dambrugets område. 

 

 
14. Overskrides de vejledende 
grænseværdier for luftforurening: 
 

   
  x 

Anlægget medfører ingen luftforurening af betydning.  

15. Vil anlægget give anledning til 
vibrationsgener: 
 

  x Anlægget medfører ingen vibrationer af betydning.  

16. Vil anlægget give anledning til 
støvgener: 
 

  x Anlægget medfører ingen støvgener af betydning.  

17. Vil anlægget give anledning til 
lugtgener:  
 

  x Døde fisk opsamles dagligt og opbevares i tætte 
beholdere, således at det ikke medfører lugtgener. Slam 
opbevares i et slamdepot og har ikke hidtil givet 
anledning til lugtgener. Det vurderes, at der ikke vil være 
væ-sentlige lugtgener uden for selve dambrugets område. 

 

18. Vil anlægget give anledning til 
lysgener:  
 

  x   



 

 

19. Må anlægget forventes at udgøre 
en særlig risiko for uheld:  
 

  x Det vurderes, at det ansøgte projekt ikke vil give 
anledning til en væsentlig risiko for uheld. 

 

Anlæggets placering 
 

     

20. Forudsætter anlægget ændring af 
den eksisterende arealanvendelse:  
 

  x Det område, der indgår i projektet anvendes allerede 
til drift af Hornbæk dambrug. Der skal derfor ikke 
inddrages nye arealer. 

 

21. Forudsætter anlægget ændring af 
en eksisterende lokalplan for området:  
 

  x   

22. Forudsætter anlægget ændring af 
kommuneplanen:  
 

  x   

23. Indebærer anlægget behov for at 
begrænse anvendelsen af naboarealer 
ud over hvad der fremgår af gældende 
kommune- og lokalplaner: 
 

  x   

24. Vil anlægget udgøre en hindring for 
fremtidig anvendelse af områdets 
råstoffer og grundvand:  
 

  x   

25. Indebærer anlægget en mulig 
påvirkning af sårbare vådområder: 
 

  x Brugen af medicin og hjælpestoffer vil ske efter 
retningslinier, der sikrer, at miljøkvalitetskravene til 
stofferne ikke overskrides i vandløbet. 
For en vurdering af betydningen af dambrugets 
udledninger af næringsstoffer se notat vedr. revision af 
udleder kravværdier for NH3-NH4 og BI5 

Natur 

26. Er anlægget tænkt placeret 
indenfor: 
 
      Kystnærhedszonen  

  x   



 

 

      Den kystnære del af byzonen 
 
27. Forudsætter anlægget rydning af 
skov:  
 

  x   

28. Vil anlægget være i strid med eller 
til hinder for etableringen af reservater 
eller naturparker:  
 

  x Det vurderes, at projektet ikke vil påvirke eksisterende 
eller mulige reservater eller naturparker. 

Natur 

29. Tænkes anlægget placeret i 
Vadehavsområdet:  
 

  x   

 
30. Kan anlægget påvirke registrerede, 
beskyttede eller fredede områder –  
 
      Nationalt:     
      Internationalt (Natura 2000): 
   
      Forventes området at rumme 
beskyttede arter efter bilag IV 
      Forventes området at rumme 
danske rødlistearter: 
 

   
x 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 

Natur 

31. Kan anlægget påvirke områder, 
hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer 
allerede er overskredet: 
 
      Overfladevand:     
      Grundvand: 
      Naturområder: 
      Boligområder (støj/lys og Luft): 
 

 x  Der er i dag målopfyldelse omkring dambruget 
jf. den fastsatte målsætning for Kildebækken i 
vandplanen. DVFI var ved de seneste 
faunabedømmelser på de to faunastationer 
hhv. op– og nedstrøms dambruget har været 
faunaklasse 5. Dambrugets drift har de 
seneste år ikke medført en væsentlig 
belastning af vandløbet.  
 

Natur/ 
Grundvand/ 
Vandløb 



 

 

Kildebækken udmunder via herredsbækken, Vilsted Sø og 
Bjørnsholm Å i Bjørnsholm Bugt, som er en del af Limfjorden.  
Dambruget medfører ikke en øget belastning af fjordmiljøets 
dyre- og planteliv, idet det ansøgte projekt ikke vil medføre en 
stigning i udledning af næringsstoffer i forhold til nuværende 
situation.  
 
De udledte næringsstoffer fra Hornbæk Dambrug til 
Limfjorden vil udgøre en meget beskeden andel af den 
samlede belastning vil størrelsesmæssigt kun udgøre en 
mindre del af udledningen af N og P.  
 

32. Tænkes anlægget etableret i et tæt 
befolket område: 
 

  x Det vurderes, at ingen tætbefolkede områder påvirkes i 
uacceptabel grad af driften på dambruget. 

 

33. Kan anlægget påvirke vigtige 
landskabstræk: – historiske, kulturelle, 
arkæologiske, æstetiske eller 
geologiske 
 

  x Det areal, der indgår i projektet anvendes allerede i dag til 
dambrugs-drift. Det vurderes, at det ansøgte projekt ikke 
påvirker landskaber set ud fra et historisk, kulturelt, 
arkæologisk, æstetisk eller geologisk syns-punkt. 

 

Vurderes det fortsat - jf. ja’erne i besvarelserne ovenfor - at anlægget kan få væsentlig indvirkning på miljøet i 
relation til: 

 

Kendetegn ved den potentielle 
miljøpåvirkning   
 

     

34. Er området, hvor anlægget tænkes 
placeret, sårbar overfor den 
forventede miljøpåvirkning:  
 

  x Vandløb og marine vandområder er generelt sårbare 
overfor udledning af næringsstoffer. Projektets omfang 
betyder dog, at der ikke forventes væ-sentlige 
påvirkninger på miljøet. 

Natur 

35. Er der andre anlæg eller 

aktiviteter i området, der sammen 

med det ansøgte medfører en 

påvirkning af miljøet (Kumulative 

  x Dambruget medfører en udledning af næringsstoffer 
til Kildebækken, Herredsbækken, Vildsted Sø og 
Limfjorden. Effekten af denne udledning i 
vandområder, hvor tilstanden påvirkes af 
koncentrationen af næringsstoffer vil indgå som en 

Natur 



 

 

forhold): 

 

del af den samlede effekt som udledning af 
næringsstoffer fra en lang række kilder giver. 
Det vurderes, at udledningen fra dambruget ikke 
udgør en uacceptabel stor del af den samlede 
belastning af miljøet. 
Udledningen af medicin og hjælpestoffer fra 
dambruget kan både i sig selv og i samspil med 
udledninger fra andre udledere påvirke tilstanden i 
vandområder nedstrøms dambruget. Ved at stille 
vilkår i dambrugets miljøgodkendelse, samt 
overholdelse af dambrugsbekendtgørelsen sikres, at 
de gældende miljøkvalitetskrav til stofferne ikke 
overskrides og der ikke opstår uheldige miljøeffekter. 

36. Er der andre kumulative forhold? 
 

  x  Natur 

38. Den forventede miljøpåvirknings 
geografiske udstrækning i areal: 
 

X   Dambruget medfører en udledning af næringsstoffer til 
Herredsbækken, Vildsted Sø og Limfjorden. 
Det vurderes, at indvindingen af vand ikke vil medføre 
væsentlige påvirkninger af vandområderne op- og 
nedstrøms dambruget. 

Natur/ 
Grundvand 

39. Omfanget af personer der 
forventes berørt af miljøpåvirkningen: 
 

X   Der vil ikke være en væsentlig påvirkning af naboer til 
projektet eller andre. 

 

40. Vil den forventede miljøpåvirkning 
række ud over kommunens område: 
 

  x   

41. Vil den forventede miljøpåvirkning 
berøre nabokommuner/lande: 
 

  x   

42. Forventes miljøpåvirkningerne at 
kunne være væsentlige – 
    
      Enkeltvis: 
      Eller samlet: 

  x Det forventes ikke at de miljømæssige konsekvenser af 
dambrugets produktion eller vandindvinding er 
væsentlige enkeltvist eller samlet. 

Natur/ 
Vandløb 



 

 

 
43. Må den samlede miljøpåvirkning 
betegnes som kompleks: 
 

  x   

44. Er der stor sandsynlighed for 
miljøpåvirkningen: 
 

  x Det er ikke sandsynligt, at projektet vil medføre en øget 
påvirkning af det omgivende miljø eller de internationale 
naturbeskyttelsesområder ved dambruget. 

 

45. Er påvirkningen af miljøet – 
 
      Varig: 
      Hyppig: 
      Reversibel: 
 

  x Driften af anlægget vil foregå hele året og hele tiden. 
Påvirkningerne vil ophøre samtidig med ophør af 
virksomhedens drift. 

Vandløb 

Konklusion 
 

     

Giver resultatet af screeningen 
anledning til at antage, at det 
anmeldte projekt vil kunne påvirke 
miljøet væsentligt, således at der er 
VVM-pligt: 
 
 
 
 
 
 

  x  Natur/ 
Vandløb 

 
 
 
 

 
 


