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H Ø R I N G S S V A R 
 
vedr. KDI 17/02398 Høring af ansøgning om tilladelse til bypass af rent oprensningssediment 
fra udløbet af Trend Å, Vesthimmerlands Kommune 
 
Danmarks Naturfredningsforening (DN Vesthimmerland) har modtaget Kystdirektoratets orientering om 
høring af Vesthimmerlands Kommunes ansøgning om tilladelse til bypass af optaget sediment omkring 
udløbet af Trend Å i Bjørnsholm Bugt (Limfjorden). 
 
I den forbindelse skal DN bemærke følgende: 
 
På baggrund af samtaler med en lokal lodsejer skønner DN, at udretningen af åen og etableringen 
af bygværket ved Trends Å’s udløb i Bjørnsholms Bugt er sket i midten af 1970’erne. Samme lodsejer 
fortæller, at der altid har været våde områder og flere søer på den kystnære del af strandengen nordøst 
for det nuværende udløb, uanset om åen ved høj vandstand er løbet ind over engen eller ej. 
 
Lodsejerens informationer understøttes af, at udretningen og udløbsbygværket ikke ses på den 
topografiske 1:25.000 kortserie 1953 - 1976, mens udretning og bygværk er indtegnet på kortserien 
1:25.000 1980 - 2001. Begge kortserier viser flere søer på strandengen. 
 
Lodsejerens informationer understøttes yderligere ved en besigtigelse på stedet, ligesom det kan 
konstateres, at når åen ved høj vandstand løber ind over engen, sker gennemløbet typisk via en af 
søerne, enten nogenlunde samme forløb som det oprindelige løb før udretningen eller et længere forløb 
nordligere. 
 
Af det tilsendte høringsmateriale fremgår, at Vesthimmerlands Kommune mener, at tilførslen af sediment 
sker sydfra, mens Kystdirektoratet hælder til den antagelse, at sedimentet tilføres nordfra, eventuelt også 
I visse situationer sydfra. Kystdirektoratet mener endvidere, at der sker en vis erosion af den midterste del 
af Bjørnsholm Bugt, hvorfor eventuelt optaget sand- og stenmateriale omkring udløbet bør anvendes til 
sandfodring her. 
 
En sammenligning af kystens forløb som den er angivet på de lave målebordsblade 1901 - 1971, 
henholdsvis kortserien 1:25.000 1980 - 2001 viser imidlertid ikke tegn på erosion eller tilbagetrækning 
af kystlinien. Tværtimod er kystlinjen midt i bugten rykket omkring 20 meter udad iht. de to kortserier. 
Det lader altså til, at vurderingerne af sandvandring, aflejring og erosion i Bjørnsholm Bugt er omgivet 
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med en betydelig usikkerhed. 
 
Derimod kan det med sikkerhed konstateres, at udløbsbygværket ved Trend Å’s udløb virker som en høfde 
med betydelige sandaflejringer på begge sider af udløbet og under visse vejrforhold også inde i selve 
udløbet. 
 
To besigtigelser ved udløbet inden for den fireugers høringsperiode viser to vidt forskellige forhold ved 
udløbet. En dag med stormende kuling fra sydvest var selve udløbet halvt fyldt op med sediment op mod 
bygværkets sydlige mur, mens en dag med let vind fra sydøst afslørede en sandbanke ret ud for udløbet, 
mens selve udløbsbygværket ikke viste nogen tegn på tilsanding. 
 
DN må derfor lægge til grund dels at udløbsbygværket de facto virker som en høfde, der løbende 
genererer betydelige, men varierende sandaflejringer ved Trend Å’s udløb. 
 
Af høringsmaterialet fremgår, at Vesthimmerlands Kommune deler denne vurdering, idet kommunen 
søger om tilladelse til at bortgrave op til 2.200 m3 sediment hvert år - og altså ikke som en 
engangsforanstaltning. 
 
Det må også lægges til grund, at strandengen nordøst for udløbet altid har haft større våde områder og 
rummet flere søer. 
 
Endelig er det DN’s vurdering, at selve strandengen og det kystnære naturområde syd for Trend Å’s 
udløb rummer landskabelige og naturmæssige værdier, der vil blive forringet eller i værste tilfælde delvist 
ødelagt ved en årlig eller periodisk gentagen borttagning af op til 2.200 m3 sand og sten omkring 
udløbsbygværket. 
 
DN skal derfor foreslå, at Vesthimmerlands Kommune i stedet fjerner udløbsbygværket, og at åen får lov 
til at løbe frit ud i Bjørnsholm Bugt. Det vil give en naturlig forlængelse af den fredede Trend Ådal og vil 
tilføre en væsentlig yderligere dimension til den kuperede strandengs og naturområdets landskabelige 
værdi. 
 
At fjerne udløbsbygværket vil være en engangsindsats og utvivlsomt betydeligt mindre omkostningstungt 
end gentagne bortgravninger af sand fra kysten og stranden omkring åens udløb, også selv om fjernelsen 
af udløbsbygværket skulle indebære en erstatning til ejerne af strandengen. 
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