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Afgørelse efter naturbeskyttelsesloven vedrørende restaurering af 

Vandløb fra Egense 

 

Natur og Klima, Svendborg Kommune har søgt om tilladelse til at restau-

rere det offentlige vandløb Vandløb fra Egense. Vandløbet ønskes restau-

reret fra Rantzausmindevej til udløbet i Det Sydfynske Øhav på matrikel 

32a, Egense By, Egense.  

 

Restaureringen består i genåbning af en rørlagt strækning og forlægning 

af vandløbet. I statens vandområdeplan er rørlægningen udpeget som 

indsats med reference ODE-1005. 

 

Projektet beror på en forundersøgelse af 16. september 2015 og et notat 

om detailprojekt af 9. marts 2017. 

 

På oversigtskortet herunder er projektområdet markeret med en rød prik. 

 

 
 

  

 Kultur, Erhverv og Udvikling 

Natur og Klima 

Svendborgvej 135 

5762 Vester Skerninge 

 

Tlf. 62233000 

 

mette.serup@svendborg.dk 

www.svendborg.dk 

30. maj 2017 

 

Sagsid: 15/24357 

Afdeling: Natur og Klima 

Ref. METSER 

 

Åbningstider: 

Mandag-onsdag Kl. 09.00-15.00 

Torsdag Kl. 10.00-16.30 

Fredag Kl. 09.00-14.00 
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Afgørelse efter naturbeskyttelsesloven 

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3 meddeles der hermed dispensation til det 

ansøgte under følgende vilkår: 

 

 Der må ikke ændres på afvandingen således, engen opstrøms projektstrækningen 

påvirkes heraf. 

 Arkæologi Sydfyn skal kontaktes, hvis der under gravearbejdet stødes på kulturhisto-

riske eller arkæologiske spor (oldsager, knogler, større mængder træ o.l.) 

 Dispensationen bortfalder, såfremt den ikke udnyttes senest 3 år fra dags dato.  

 

Begrundelse for afgørelsen  

Afgørelsen er truffet på baggrund af en konkret vurdering af konsekvenserne for vandløbet 

og det omkringliggende areal ved projektets gennemførsel. 

 

Svendborg Kommune vurdere, at projektstrækningen af Vandløb fra Egense er af uden sær-

lig interesse, set ud fra naturbeskyttelseshensyn. Det vægtes i afgørelsen, at projektet ikke 

udføres på bekostning af eksisterende naturværdi. 

 

Det vurderes og vægtes at projektet vil have en væsentlig naturforbedrende effekt på vandlø-

bet – ikke kun på projektstrækningen, men også videre op i vandløbssystemet. 

 

 

Formål 

Indsatsen i Vandløb fra Egense, ODE-1005, er en del af statens vandområdeplan 2015-

2021. Rørledningen hindrer kontinuiteten i vandløbet. Formålet med projektet er at skabe 

kontinuitet, således fisk og smådyr kan bevæge sig frit igennem hele vandløbet. Ved projek-

tet åbnes der op for 2,25 km opstrøms vandløb. Projektets gennemførelse er desuden med 

til at opfylde statens miljømål for Vandløb fra Egense.  

 

Vandløb fra Egense er miljømålsat til god økologisk tilstand, som vurderes ud fra vandløbets 

smådyrs (Dansk Vandløbs Fauna Indeks = DVFI), fisk (Dansk Fiskeindeks For Vandløb = 

DFFV) og planter (Dansk Vandløbs Plante Indeks = DVPI). Den nuværende tilstand i vandlø-

bet er moderat. Kravet om kontinuitet er en forudsætning for opfyldelse af miljømålet.  

 

 

Projektbeskrivelse 

Den eksisterende rørlagte strækning sløjfes i en længde på ca. 80 m ved knusning af rørene 

og efterfølgende tilfyldning med jord. De nederste ca. 12 m (4 rørstykker) af strækningen 

knuses ikke, da toppen af disse benyttes som gangbro. Endvidere benyttes ca. 8 m (3 rør-

stykker) til genindbygning i den nye rørbro i den opstrøms del af strækningen. 

 

Ved åbningen af den rørlagte strækning omlægges vandløbet ud i områdets lavest punkt, så 

det løber i en sydøstlig retning ind over græsarealet. 

 

På kortet herunder ses projektet skitseret. 
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Projekterede forløb af Vandløb fra Egense. Mørkeblå er eksisterende forløb, rød er rørbroer/rørlægninger og lyseblå er projekte-

ret nyt forløb. 

 

 

Tidsplan 

Svendborg Kommune planlægger at gennemføre anlægsarbejdet i en tør periode af efteråret 

2017 eller 2018. 

 

 

Økonomi  

Projektet er fuldt finansieret af EU og staten.  

 

 

Lovgivning  

Efter naturbeskyttelseslovens1 § 3 må der ikke foretages ændringer i tilstanden af beskyttede 

naturtyper, herunder vandløb og enge. Efter Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3 kan der 

dog i særlige tilfælde meddeles dispensation fra dette forbud. 

 

Da projektet ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen og indebærer en tilstandsændring, kræ-

ver det en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15 om beskyttelse af kystområderne. 

Kystdirektoratet har givet denne dispensation den 24. maj 2017 

 

Projektet kræver endvidere en tilladelse efter vandløbsloven2. 

 

 

Klagevejledning 

                                                
1 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 121 af 26. januar 2017 af lov om naturbeskyt-
telse. 
2 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017 af lov om vandløb. 
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Ovenstående afgørelse kan, i hht. naturbeskyttelseslovens § 78, påklages til Natur- og Miljø-

klagenævnet. 

 

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentliggjort. Afgørelsen vil blive annonce-

ret på Svendborg Kommunes hjemmeside den 30. maj 2017. Klagefristen på denne afgø-

relse er den 27. juni 2017. 

 

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttel-

sesloven. 

 

Du klager digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via www.borger.dk eller 

www.virk.dk. 

 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet an-

modning til Svendborg Kommune, som videresender anmodningen til Natur- og Miljøklage-

nævnet. Det er Natur- og Miljøklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmod-

ning kan imødekommes. 

 

Andre kan også klage over afgørelsen. Det betyder, at enhver der må antages at have en in-

dividuel væsentlig interesse i sagens udfald er klageberettiget.  

 

Du skal betale et gebyr på 900 kroner til Natur- og Miljøklagenævnet for at få behandlet kla-

gen. Hvis du får helt eller delvist medhold, får du gebyret betalt tilbage.  

 

 

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte understående. 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Mette Louise Egmose Serup 

Skov- og landskabsingeniør 

 
Dir. tlf. +4562233476 
  

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Bilag  

Detailprojekt af 9. marts 2017. 

 

 

Kopimodtagere:  

Berørte parter:  

Matrikel 32a, Egense By, Egense 

Svendborg Kommune, Teknisk forvaltning 

Bygherreafdelingen, 5762 Vester Skerninge 

 

 

Relevante myndigheder og interesseorganisationer:  

Dansk Botanisk Forening – Naturbeskyttelsesudvalget (nbu_fyn@botaniskforening.dk) 

Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)  

Danmarks Naturfredningsforening - Svendborg (svendborg@dn.dk)  

Dansk Ornitologisk Forening – Svendborg (svendborg@dof.dk) 

Dansk Ornitologisk Forening – (natur@dof.dk) 

Danmarks Sportsfiskerforbund - Fyn, v./Frode Thorhauge (frodethorhauge@stofanet.dk)  

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (svana@svana.dk) 

Naturstyrelsen Fyn (fyn@nst.dk) 

Friluftsrådet (sydfyn@friluftsraadet.dk) 

Arkæologi Sydfyn (arkaeologi@ohavsmuseet.dk) 
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