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Vandkvalitet i vandløb i Løkken-Vrå Kommune 
 
Status. 
I forbindelse med Nordjyllands Amts rutinemæssige vandløbsundersøgelser, er vand-
løbene i Løkken-Vrå Kommune undersøgt i perioden 2000-2002. 
 
Resultaterne af undersøgelserne fremgår af nedenstående tekst samt vedlagte kort, der 
angiver målsat vandkvalitet og aktuel vandkvalitet. (bilag 2) 
 
Ved undersøgelserne blev der undersøgt 79 stationer og på 38 af disse stationer var 
den målsatte vandkvalitet ikke opfyldt. 11 deloplande er udpeget efter reglerne om 
spildevandsrensning i det åbne land. Der er oprette 22 særskilte sager på udledninger 
der påvirker vandkvaliteten. Der er 3 stationer hvor de regnvandsbetingede udløb sta-
dig er årsag eller medvirkende årsag til en manglende målopfyldelse. Tilbage er 6 sta-
tioner hvor der ikke er fundet en årsag til den manglende målopfyldelse. 
 
Tilstanden i de enkelte vandsystemer bliver efterfølgende gennemgået og der henvi-
ses til vedlagte kort (Bilag 2). 
 
Resultater fra de enkelte vandløb: 
 
Nybæk, Undersøgt år 2002.  
Nybæk er på den nedre strækning et grænsevandløb mellem Løkken-Vrå og Pandrup 
Kommuner. Den øvre strækning løber kun i Pandrup Kommune. 
På de tre stationer (05, 10 og 15) der er på den strækning af vandløbet der løber i 
Løkken-Vrå Kommune er målsætningen på saprobiegrad II-III opfyldt. På stationerne 
05 og 10 er der endda fundet saprobiegrad II.    
 
Kalvehaverende, Undersøgt år 2002. 
Kan ikke bedømmes p.g.a. kraftig okkerbelastning. 
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Klostergrøften, Undersøgt år 2001. 
Klostergrøften udspringer i Brønderslev Kommune, men størstedelen af forløbet er i 
Løkken-Vrå Kommune. Der er 20 målestationer i Løkken-Vrå Kommune, og kun på 
den sidste station før udløbet i havet og stationen i Tilløbet fra Fuglsigbro er målsæt-
ningen opfyldt. På 17 stationer er målsætningen ikke opfyldt, og på én ikke målsat 
station er saprobiegraden III-IV. Dette tyder på at der sker en markant belastning af 
Klostergrøften. 
 
Denne belastning ses både i tilløbene men særligt i hovedløbet, hvor vandkvaliteten 
bliver ringere og ringere jo længere stationerne ligger oppe i vandløbet. Den forringe-
de vandkvalitet kan sandsynligvis forklares ved, at der i forbindelse med kortlægnin-
gen af vandkvaliteten, er fundet 18 større eller mindre udledninger der belaster vand-
løbet bare i Løkken-Vrå Kommune. Hertil kommer 3 udledninger i Brønderslev 
Kommune samt Stenum Renseanlæg der dog forventes nedlagt i planperioden. 
Endelig er fire deloplande i Klostergrøftens opland udpeget efter indsatsområde 
"spildevand i det åbne land". 
Det er Nordjyllands Amts opfattelse at en fjernelse af ovennævnte udledninger vil gi-
ver den nødvendige forbedring af vandkvaliteten. 
 
Kodals Rende, Undersøgt år 2002. 
Vandløbet er ikke målsat. Den fundne saprobiegrad er II, hvilket anses for tilfredsstil-
lende. 
 
Ryå. Undersøgt år 2001.   
I Ryå vandsystem er det kun en del af Kældergrøften ved Vrensted og en del af Rør-
bækken ved Båsted Hede der løber i Løkken-Vrå Kommune. I alt drejer det sig og 5 
stationer. På ingen af de 5 stationer er målsætningen opfyldt. Der er ikke fundet kon-
krete kilder til en belastning, men en stor del af Ryå's opland i Løkken-Vrå Kommune 
er udpeget efter indsatsområde "spildevand i det åbne land", der foretages ikke yder-
ligere før resultatet af denne udpegning foreligger. 
 
Liver Å. Undersøgt år 2000. (På 12 stationer også i 2002) 
Store dele af Liver Å's øvre opland med 53 målestationer er beliggende i Løkken-Vrå 
Kommune. På 19 af disse stationer er den fastsatte målsætning ikke opfyldt og på de 
6 af disse stationer kan der ikke angives en umiddelbar årsag. Som begrundelse for 
den manglende målopfyldelse på de øvrige 13 stationer angives 5 oplande ved Rak-
keby å, Elbæk, Slusebæk, Ulkær Bæk og Kalum Bæk der er udpeget efter indsatsom-
råde "spildevand i det åbne land", 4 udledninger i Tovbro Bæk, Slusebæk og Rakkeby 
Å der påvirker vandkvaliteten i vandløbet. Derudover er overløbsbygværket ved Hæ-
strup årsag til en forringet vandkvalitet i Hæstrup Mølle Bæk.  
 
Andre undersøgelser. 
Nordjyllands Amt har i efteråret 1999 ført tilsyn med regnvandsbetingede udlednin-
ger i Løkken-Vrå Kommune. Disse tilsyn er fulgt op i både 2001 og 2002. Resulta-
terne fra undersøgelserne er afrapporteret i anden sag (8-74-16-829-0001-99), men 
indgår i den samlede vurdering af vandkvaliteten. 
Derudover føres der tilsyn med V. Elbæk ca. hver halve år. Resultater herfra afrap-
porteres løbende.  
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Opfølgning. 
Løkken-Vrå kommune har i et delopland til Klostergrøften (Dybbæk) startet et pilot-
projekt til belysning af spildevandproblemer i det åbne land. Herunder medtages evt. 
andre fundne udledninger. Nordjyllands Amt har i september 2002 undersøgt 12 sta-
tioner i Liver Å vandsystem, hvor der i år 2000 ikke var målopfyldelse, og hvor der 
samtidig ikke kunne udpeges en grund til den manglende målopfyldelse. Resultatet af 
undersøgelserne i 2002 er, at det nu kun er på de 6 af disse stationer der ikke er må-
lopfyldelse. 
 
Endelig har Løkken- Vrå Kommune og Nordjyllands Amt i fællesskab ført tilsyn med 
og standset forureninger på 6 landbrugsejendomme, hvorfra der fandt større forure-
ninger sted. 
Løkken-Vrå Kommune har ikke planlagt tilsyn ved øvrige fundne forureninger eller 
planlagt opsporing af årsager til manglende målopfyldelse, hvor kilden ikke er kendt. 
 
Med venlig hilsen  
 
 
 
Ivan Holm  
Miljøtekniker   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag: Bilag 1, Liste over sager der er oprettet for lokaliteter hvor der ikke var 

målsætningsopfyldelse.  
 
 
 Bilag 2, Kort der viser den målsatte vandkvalitet og den fundne vand-

kvalitet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi til: Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsåesgade 1, 7100 Vejle 
 Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdelingen i Løkken-Vrå.
 Nordjysk Udvalg For Landboret, Agertoften 8, 9330 Dronninglund. 
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Bilag 1 til: Kortlægning af vandløbskvalitet i vandløb i Løkken-Vrå Kommune. 
 
Liste over oprettede sager på lokaliteter hvor der ikke var målsætningsopfyldel-
se: 
 
Liste over sager: 
 
1)    8-75-11-829-0001-00, Forurening Liver Å med gylle fra Rakkebyvej 380 
2)    8-75-11-829-0003-00, Forurening af Hundelev Å, fra drikkested. 
3)    8-75-11-829-0004-00, Forurening af Kragdamsgrøften, ved Nørgård. 
4)    8-75-11-829-0005-00, Forurening af Kragdamsgrøften fra vestligt tilløb. 
5)    8-75-11-829-0006-00, Forurening af Overklitgrøft fra ensilagestak, v. Frendsager 
Bro. 
6)    8-75-11-829-0007-00, Forurening af tilløb til Tovbro Bæk fra Vittrup med spv. 
7)   8-75-11-829-0008-00, Forurening af Forurening af Slusebæk m. ensilagesaft fra 
Østergård.  
8)    8-75-11-829-0009-00, Forurening af tilløb til Slusebæk v, Fruerlund Minkfarm. 
9)    8-75-11-829-0001-01, Belastning af Bæk fra Skøttrup med husspildevand.  
10)  8-75-11-829-0002-01, Forurening af Dybbæk med foder. 
11)  8-75-11-829-0003-01, Forurening af Dybbæk med møddingssaft. 
12)  8-75-11-829-0004-01, Forurening af Dybbæk fra rørledning fra Lyngby Torp. 
13)  8-75-11-829-0005-01, Forurening af gl. mejerigrøft fra Vrensted med møddings-
vand. 
14)  8-75-11-829-0006-01, Forurening af vandløb fra Vrendsted med overfladevand. 
15)  8-75-11-829-0007-01, Forurening af tilløb til mejerigrøftenfra Vrendsted. 
16)  8-75-11-829-0008-01, Forurening af grøft fra minkfarm til Klostergrøften.  
17)  8-75-11-829-0009-01, Forurening af vejgrøft udfor minkfarm, Hulbækvej. 
18)  8-75-11- 829-0010-01, Forurening af Børglum Bæk fra ejendommen Skovlund. 
19)  8-75-11-829-0011-01, Forurening af grøft fra Østre Udflyttere v. Vrendsted. 
20)  8-75-11-829-0012-01, Forurening af Klostergrøften ved st. 25. 
21)  8-75-11-829-0013-01, Forurening af tilløb til Klostergrøften v. st. 65,fra Indu-
striområde. 
22)  8-75-11-829-0014-01, Forurening af Dybbæk fra pumpestationen i Vittrup. 
23)  8-75-11-829-0015-01, Forurening af dræn til Klostergrøften fra Nordre Udflytte-
re, Vrendsted. 
24)  8-75-11-829-0016-01, Forurening af grøft til Rørbæk m. spv. fra Sønderhede.  
25)  8-75-11-829-0017-01, Forurening af tilløb til Børglum Bæk fra Fristrup fra dræn. 
26)  8-75-11-829-0018-01, Risiko for forurening af Børglum Bæk m. møddingssaft 
fra Fristrupvej 8. 
27)  8-75-11-829-0019-01, Risiko for forurening fra Minkfarm Ingstrupvej.   
 
 
 




