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Afgørelse efter vandløbsloven til restaurering af Syltemae Å ved Ve-

ster Mølle, Vester Skerninge 

 

 

I statens vandområdeplaner 2015-2021 for Det Sydfynske Øhav (1.15) er 

der udpeget en indsats i Syltemae Å, som omhandler fjernelse af fauna-

spærring ved Vester Mølle beliggende syd for Vester Skerninge By. 

Spærringen har referencenummer ODE-713 i statens vandområdeplaner. 

 

Formålet med restaureringsprojektet er at forbedre levestederne for dyre- 

og planteliv i vandløbet, herunder vandrende arters gyde og opvækst-

pladser, samtidigt med at vandmiljøet forbedres, så der herved på sigt vil 

ske en opfyldelse af miljømålsætningen om god økologisk tilstand for 

vandløbet.  Syltemae Å har i dag moderat økologisk tilstand for smådyrs-

faunaen og dårlig økologisk tilstand for fisk. Tilstanden for makrofytter 

(vandplanter) er ukendt. 

 

 

 
Figur 1: Oversigtskort der viser placeringen af Vester Mølle markeret med rød 
cirkel. 
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Projektet omfatter fjernelse af en spærring i vandløbet. På figur 1 ses et oversigtskort, 

hvorpå placeringen af Vester Mølle er vist. Der er udarbejdet en forundersøgelse og de-

tailprojektering med beskrivelse af vandløbets fysiske og biologiske forhold, samt de an-

lægstekniske muligheder, plangrundlag og lodsejerforhold. Detailprojekteringen er vedlagt 

som bilag (bilag 1). Forundersøgelsen kan rekvireres ved kommunen. 

 

Projektet har i henhold til § 24 i bekendtgørelsen om vandløbsregulering og –restaurering 

m.v.1 været sendt i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den 20. marts 2017 til den 15. 

maj 2017. 

 

Der er efterfølgende blevet justeret lidt i forhold til anlægget omkring stemmeværket. I hø-

ringen var beskrevet, at stemmeværket blev fjernet og erstattet af to beton-hjørneelemen-

ter. Kommunen har efter drøftelser med lodsejeren ændret det til, at i stedet for beton ele-

menterne graves der af arealet med skråningsanlæg 1:1,5 ved stemmeværket, og der op-

sættes en gangbro med et længere spænd på 8,5 m og sænket 0,4 m til kote 11,05 m 

DVR90, idet terrænet ned mod gangbroen sænkes med maksimalt 10 % hældning. Skrå-

ningsanlægget sikres med sten. Derudover ændres rørledningen til turbineløbet fra en 

110 mm til en 200 mm rørledning, men med samme forløb og bundkoter. 

 

Afgørelse efter vandløbsloven og vilkår: 

 
Gennemførelse af projektet kræver godkendelse efter vandløbslovens2 § 37, idet der ikke 
må gennemføres restaureringstiltag i vandløbet uden godkendelse fra Svendborg Kom-
mune som vandløbsmyndighed. 

Svendborg Kommune meddeler hermed tilladelse til gennemførelse af vandløbsrestaure-

ringsprojekt ved Vester Møller i Syltemae Å, som beskrevet i vedlagte detailprojektering, 

og som angivet nedenfor. 

 

Tilladelsen gives efter vandløbslovens2 37 samt kap 7 i bekendtgørelse om vandløbsregu-

lering og – restaurering1. 

 

Svendborg Kommune meddeler hermed tilladelse til: 

 
1. Omlægning af vandløbet i nyt forløb (omløbsstryg) med en længde på ca. 232 m 

startende fra st. 3.894 og opstrøms. 
 

2. Det nye vandløb etableres med et fald på 5 promille på de første 10 m fra st.4.125 
m og derefter som et stryg med generel 10 promilles fald startende med ind-
løbskote 10,70 m DVR90 og sluttende i kote 8,50 m DVR90 ved udløbet af det nu-
værende opstemningsanlæg. 

 
3. Vandløbet etableres med dobbeltprofil med en bundbredde 1,0 m og et indre skrå-

ningsanlæg på 1:4. Afsatsen ligger 0,25 m højere og afsatsbredden på dobbelt-
profilet bliver 3,0 m med et øvre anlæg på 1:2 op til terræn. 

                                                
1 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og 
–restaurering m.v. 
2 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017 af lov om vandløb.  
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4. På de nederste 10 m ved det nuværende stemmeværk anvendes et skråningsan-
læg på 1:1,5 svarende til det eksisterende skråningsanlæg.  
 

5. Der etableres et dige med ler-kerne mellem møllesø og vandløb med en krone-
bredde på 2,0 m og med minimum kronekote 11,60 m DVR90 og med skrånings-
anlæg ikke stejlere end 1:2 mod mølledammen. 
 

6. Den nye vandløbsstrækning fores med en stenblanding af natursten i størrelsen 
64 mm-250 mm, der lægges desuden større strømsten (300-500 mm) for hver ca. 
5 m på strækningen. 
 

7. Stemmeværket og betonbygværket fjernes. 
 

8. Der etableres en gangbro i træ med et spænd på 8,5 m og funderet på beton, hvor 
opstemningsanlægget har været. 
 

9. Der etableres en ca. 32 m rørledning fra den eksisterende mølledam til det tidli-
gere turbineløb i et 200 mm rør med 3,0 promilles fald. Rørindløbet fra mølledam-
men etableres med et skod til regulering af vandføringen til turbineløbet. Røret 
”hænges” op i en af vangerne på den nye gangbro og videre mod syd gennem ha-
ven ned til bunden af indløbet til turbinehuset. 
 

10. Det eksisterende rør mellem den østlige og vestlige mølledam udskiftes med et 
200 mm rør med et regulerbart skod til regulering af vandføring ind til den vestlige 
mølledam. 
 

11. Møllesøen oprenses i forbindelse med projektet for at sikre en større vandkapaci-
tet i søen med den ændrede vandtilførsel fra Syltemae Å.  
 

12. Dæmningen mellem den østlige og vestlige mølledam hæves fra 0 til 0,40 m ler-
jord op til kote 11,70 m DVR90 på en ca. 40 m lang strækning.   

 

På følgende vilkår: 

 

 Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med projektbeskrivelsen i detail-
projekteringen. 
 

 Grus og stenmateriale til udlægning i vandløbsbunden skal være uden svage, po-
røse eller organisk materiale, og må ikke indeholde mere end 20 % flint og kalk, 
og der må ikke bruges nedknuste materialer. 
 

 Det skal sikres at udvaskning af sand, jord, sten og grus begrænses mest muligt 
under og efter anlægsarbejdet. 
 

 Den fremtidige vedligeholdelse af den nyrestaurerede vandløbsstrækning i Sylte-
mae Å vedligeholdes af Svendborg Kommune i henhold til regulativbestemmel-
serne for Syltemae Å (se figur 2). 
 

 Den fremtidige vedligeholdelse af afløbet fra Syltemae Å til den østlige møllesø og 
af rørledningerne fra denne møllesø til vestlige mølledam og til turbineløbet vedli-
geholdes af ejeren af ejendommen (bredejeren) (se figur 2).  
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 Ved et vandspejl i den østlige møllesø på 10,94 m DVR90 eller derunder skal 
mindst et af afløbene til enten turbineløbet eller til den vestlige møllesø være luk-
ket. Kommunen opsætter skalapæl så vandspejlsniveauet kan aflæses.  
 

 De afvandingsmæssige forhold i området må ikke forringes som følge af projektet. 
 

 Denne tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladelsesda-
toen. 
 

 
Figur 2: Syltemae Å har i dag et forløb der deler sig ved stemmeværket. Et mindre løb til det tidli-
gere turbineløb og hovedløbet som løber under huset i en tunnel, og bliver åbent igen ved Åmarks-
vej. Regulativet for Syltemae Å er vist med den mørkeblå streg på billedet. Den lyseblå streg viser 
det nye omløbstryg og fortsætter i hovedløbet. Den stiplede lyseblå streg angiver, hvor åen løber i 
tunnel. Den lyseblå streg vil fremadrettet være den offentlige del som kommunen vedligeholder og 
den mørkeblå streg bliver privat som vedligeholdes af bredejeren.  

 

Forhold til anden lovgivning og tilladelser 

 

Vandløbsloven- omklassificering af vandløb 

I forbindelse med et anlægges et nyt forløb for Syltemae Å foretages en omklassificering 

af åen i forhold til hvem der har ansvaret for vedligeholdelsen. Dette sker i en separat af-

gørelse efter vandløbslovens og efter bekendtgørelse om klassifikation og registrering af 

vandløb3  

 

 

                                                
3 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 838 af 27. juni 2016 om klassifikation og regi-
strering af vandløb.  
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Naturbeskyttelsesloven 

Syltemae Å er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens4 § 3, og ligger i et område med be-

skyttet natur. Derfor kræver projektet en tilladelse i henhold til naturbeskyttelsesloven. 

Svendborg Kommune har den 5. november 2018 meddelt dispensation til gennemførelse 

af projektet. 

 

Påvirkning af Natura 2000 område 
Kommunen må ikke give tilladelser og dispensationer til projekter, der kan skade de inter-
nationale naturbeskyttelsesområder eller de strengt beskyttede arter, jf. EU-habitatdirekti-
vet og det tilhørende bilag IV. Kommunen skal derfor vurdere den mulige påvirkning i 
sagsbehandlingen af projektet. Undersøgelsesområdet ved Vester Mølle er ikke omfattet 
af bestemmelserne om international naturbeskyttelse i Natura 2000 direktiverne. 

 

Miljøvurderingsloven 

Vandløbsregulering, herunder restaurering er en anlægstype, der er opført på bilag 2 i 

Miljøvurderingsloven5. Svendborg Kommune har udført en VVM-screening af projektet, og 

den 24. september 2018 er truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. 

 

Skovloven 

Terrænregulering og rydning af skov indenfor fredskovsareal kræver en dispensation i 

henhold til skovlovens6 § 38. Miljøstyrelsen har den 28. marts 2018 truffet afgørelse om 

dispensation til gennemførelse af projektet med de beskrevne terrænændringer og rydnin-

ger af fredskovsarealet. 

  

Fredning i henhold til Naturbeskyttelsesloven 

Syltemae Ådal er fredet, og Svendborg Kommune har søgt om dispensation til mindre ter-

rænregulering af matrikel 1i, Ø. Skerninge By, Ø. Skerninge i forbindelse med anskaffelse 

af ler til dige mellem vandløb og eksisterende sø. Fredningsnævnet har den 30. juli 2017 

truffet afgørelse om dispensation til de beskrevne terrænændringer på matrikel 1i, Ø. 

Skerninge By, Ø. Skerninge. 

 

Planloven 

I henhold til planlovens7 §35 må der ikke uden tilladelse ændres arealanvendelse. Svend-

borg Kommune har den 20. september 2017 meddelt tilladelse til terrænændringer på 

matrikel 1i, Ø. Skerninge by, Ø. Skerninge som udføres om en del af vandløbsrestaure-

ringsprojektet. 

 

Redegørelse og begrundelse for projektet 

Det primære formål med vandplansindsatsen i Syltemae Å ved Vester Mølle er, at opfylde 

vandområdeplanens målsætning om fuld kontinuitet i vandløbet, og god økologisk til-

stand. 

 

                                                
4 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 3. september 2018 af lov om naturbe-
skyttelse    
5 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurde-
ring af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).  
6 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 122 af 26. januar 2017 af lov om skove 
7 Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 af lov om planlægning. 
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NaturRådgivning A/S har udarbejdet detailprojektet for Svendborg Kommune, som kan 

muliggøre etableringen af faunapassagen i overensstemmelse med de krav, der er opstil-

let i bekendtgørelsen8 om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vand-

løbsrestaureringer, idet der samtidigt tages mest muligt hensyn til de naturbeskyttede om-

råder og lodsejernes ønsker. Detailprojekteringen inkl. bilag er vedlagt som (bilag 1). 

 

Projektbeskrivelse 

Vandløbsrestaureringsprojektet omfatter fjernelse af stemmeværket ved Vester Mølle og 

omlægning af vandløbet uden om eksisterende møllesø. Ved omlægningen af vandløbet 

sænkes vandløbsbunden ved stemmeværket og ca. 220 m opstrøms således, at der 

etableres et jævnt fald i vandløbsbunden på hele strækningen som et stryg. 

 

  
Figur 3: Projektkort med de uændrede vandløb i lyseblå streg, nyt vandløb i pink streg, nye rørlednin-
ger i rød streg og nyt indløb til mølledammen i mørkeblå streg. Udgravet vandløbsprofil er vist med gul 
farve, leropfyldning med lysegrønt, dæmningskrone med brunt og forventet udgravning af mølledam-
men med blå raster på baggrund af ortofoto 2016 fra GeoDanmark, ©SDFE og Danske Kommuner i 
skala 1:1.500. 

 

Omlægningen af Syltemae Å vil starte i St. 3.894 m, hvilket er 7 meter nedstrøms for styr-

tet i udløbet af stemmeværket. På de første 7 meter skal der kun ske en omlejring af de 

nuværende store sten i vandløbsprofilet.  

 

Fra det nuværende opstemningsbygværk etableres et nyt vandløb i opstrøms retning mod 

syd, først ned langs med østsiden af mølledæmningen og dernæst langs Åmarksvej og til 

sidst mod nord langs skovvejen i den østlige side af ådalen. Herved vil der blive et ca. 

                                                
8 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 954 af 27. juni 2016 om kriterier for vurdering 
af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering. 

vestlige 
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220 meter langt forløb, hvor den sydlige side af det nye vandløb bliver afgrænset af mine-

raljord i enten eksisterende dæmninger eller i naturligt terræn. Forløbet er vist på projekt-

kortet i figur 3 (samt i detailprojekteringen). Det nye vandløb etableres således, at der bli-

ver en lerdæmning mellem det nye vandløb og mølledam. 

 

Det nye vandløb anlægges som et stenstryg med generel 10 ‰ fald startende med indløb 

i kote 10,70 m DVR90 og sluttende i kote 8,50 m ved udløbet af det nuværende opstem-

ningsanlæg. Vandløbet er dimensioneret således, at vandstandsforholdene opstrøms ind-

løbet er mest muligt lig de nuværende forhold. Der etableres en rende fra Syltemae Å op-

strøms for stryget langs nordsiden af lerdæmningen og ind til eksisterende mølledam, 

hvor vandspejlet i mølledam og i vandløb til mølledam dermed vil blive tæt på det nuvæ-

rende.  

 

Som led i projektet fjernes det nuværende opstemningsanlæg, som erstattes af en gang-

bro. Lerdæmningen mellem den østlige og vestlige mølledam hæves og forstærkes for at 

undgå dæmningsbrud. Der etableres et nyt rørindløb fra den østlige mølledam gennem 

lerdæmningen til den vestlige mølledam, således at den nuværende vandforsyning opret-

holdes. Der lægges en 200 mm rørledning fra den østlige mølledam og mod syd ned til 

turbinehuset, således at den nuværende lille bistrøm igennem turbinerne og det gamle 

mølleafløb opretholdes. Rørledningen etableres med skod til regulering af vandføringen 

fra møllesøen. Hermed sikres vandstanden i de to søer samt vand til turbineløbet. 

 

Ovenfor beskrevne projekt indebærer følgende anlægsarbejder: 

 

Adgangsveje 

Der er adgang til arbejdsområdet ad Åmarksvej, som i anlægsperioden forventes lukket 

for trafik på strækningen øst for Vester Mølle. Fra Åmarksvej er der adgang til den vest-

lige del af mølledammen på kronen af eksisterende mølledæmningen, hvor der er rester 

af en gammel stenbelagt vej ind til møllen.  

 

Der er brug for at skabe yderligere adgangsvej til den del af åen, der ligger ca. 200-300 m 

opstrøms stemmeværket. På østsiden af ådalen (matr. 4b, Ø. Skerninge By, Ø. Sker-

ninge) er der en gammel markvej gravet ind i dalskrænten. Vejen er ca. 100 meter lang 

og falder ca. 6 meter. Vejen er tilgroet med træbevoksning og skal ryddes og rettes op. 

 

Rydning af træer 

Der vil skulle ryddes ca. 4000 m2 bevoksning i mølledammen og på skråningerne langs 

mølledammens syd- og østside op til kote 11,5 m samt omkring den østlige adgangsvej 

ind til arbejdsområdet. Den øvrige bevoksning på sideskråningen langs med vejen og op 

ad ådalsskrænten mod øst efterlades uberørt. Rydningen vil primært omfatte elletræer og 

mindre buske. Rydningen af træer vil ske efter de vilkår der er stillet i dispensationen givet 

efter naturbeskyttelsesloven til dette projekt. 

 

Anskaffelse af ler til dæmning 

Der skal fremskaffes 3500 m3 moræneler fra en af de tilstødende marker ovenfor ådalen, 

hvor der er fundet egnede materialer. Området fremgår af bilag 8 i detailprojekteringen. 
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På arealet afrømmes muldlaget og lægges i depot. Det nødvendige ler afgraves og læg-

ges i depot. Afgravningen udføres på en måde, således at der etableres et eller flere ca. 

1,0 m dybe bassiner.  

 

Bassinerne skal anvendes til afvanding og midlertidig opbevaring af sediment fra mølle-

dammen, inden at det afvandede sediment kan transporteres bort og udspredes på land-

brugsjord. Terrænet over bassinerne vil efterfølgende blive retableret ved udplanering af 

den deponerede muld, idet det tilstræbes at undgå afløbsløse lavninger i terrænet. Der 

forventes et samlet arealbehov på brutto 1,5 ha, idet indvindingen kun vil omfatte ca. halv-

delen af arealet, mens resten anvendes til depoter og færdsel.  

 

Udgravning af sediment og muldlag 

På strækningen St. 3.906 m til 4.040 m opgraves sediment fra de eksisterende dæmnin-

ger og terræn. Sedimentet oprenses ned til mineraljordsoverfladen i mølledammen, og 

køres til udlægning i de etablerede slambassiner.  

 

Under udgravningen er det kun forsvarligt at sænke vandstanden i mølledammen til det 

niveau, der svarer til den nuværende sommer minimums vandstand, som er i ca. kote 

10,70 m. Denne kote svarer til betontærsklen i indløbet til turbinehuset. 

 

Videre opstrøms på strækningen St. 4.040 m til St. 4.125 afrømmes muldlaget henover 

det nye vandløb, og mulden lægges i depot i marken hvorfra der anskaffes ler (matrikel 

nr.1i, Ø. Skerninge By, Ø. Skerninge). 

 

Etablering af dæmning/dige mellem sø og nyt omløbsstryg 

Fra ydersiden af det nye vandløb ud i den oprensede mølledam opbygges en lerdæm-

ning, som anlægges med en kronebredde på 2,0 m og med minimum kronekote 11,60 m 

DVR90 samt med skråningsanlæg ikke stejlere end 1:2 mod mølledammen.  

Digekronen og sideskråningerne afsluttes med ca. 10 cm muld op til kronekote 11,70 m 

DVR90 og tilsås med græsblanding. 

 

Gravning af nyt vandløb 

Den nye vandløbsstrækning vil i alt blive 232 meter lang, hvoraf de 219 m er en helt ny 

vandløbsstrækning. Det nye vandløbsforløb bliver herved 43 m længere end det nuvæ-

rende vandløb. Det samlede fald på strækningen er 2,27 m.  

 

Faldet på strækningen er forsøgt tilpasset det omgivende terræn bedst muligt, og er for-

delt med 5 ‰ fald på de første 10 meter og dernæst 222 meter med 10 ‰ fald frem til det 

nuværende vandløb i haven ved Vester Mølle. Det nye tracé, med angivelse af den nye 

stationering, kan ses på bilag 3 i vedlagte detailprojektering, og længdeprofilet for den nye 

strækning af Syltemae Å er præsenteret på bilag 5 i detailprojekteringen. Faldfordelingen 

af det nye vandløb fremgår også af nedenstående tabel 1. 
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Tabel 1 Dimensioner for nyt forløb af Syltemae Å. 

 

Det nye vandløb anlægges med dobbeltprofil (se figur 4). Profilet har en bundbredde på 

1,00 m og et indre skrånings anlæg på 1:4. Afsatshøjden er 0,25 m og afsatsbredden er 

3,00 m med et øvre anlæg på 1:2. Ved at etablere dette dobbeltprofil kan der opretholdes 

en vanddybde på minimum 10 cm på strækningen ved en median minimum afstrømning. 

På de nederste 10 meter ved det nuværende stemmeværk anvendes et skråningsanlæg 

1:1,5 svarende omtrent til det nuværende skråningsanlæg.  
 
 

 
Figur 4. Eksempel på dobbeltprofil vist for St. 4.000 m og udtegnet i forholdet 1:1 med den indbyg-
gede stenforing vist i gul farve og med lerdæmningen til højre. Enhederne på akserne er meter. 

 

På den 7 m lange strækning, St. 3.893-3.900 m, nedstrøms for det nuværende opstem-

ningsbygværk tilpasses det nuværende vandløbsprofil til det projekterede ved omlægning 

af de foreliggende kampesten og suppleret med ekstra bundsten.  

 

På strækningen St. 3.905 m til 4.040 m udgraves vandløbet 0,30 m dybere i 5,0 m bredde 

end anført i tabel 1. I udgravningen udlægges en mindst 5,0 m bred bentonitmembran for 

at opnå mest mulig tæthed mod indsivning fra sø. Bentonitmembranen dækkes af først et 

0,30 m tykt lag stenblanding af natursten i 4,0 m bredde og dernæst med 0,30 m muld vi-

dere op ad siden til det projekterede profil.  

 

Ny Station 
(m) 

Bundkote 
(m DVR90) 

Fald 
(‰) 

Bundbredde 
(m) 

Skrånings- 
anlæg 

1: 

Bemærkning 

4.130 10,50 x 

 

x x Start i nuværende  

vandløb 

  - 40 2,00  2  

4.125 10,70 x x x Start stenstryg 

  5 1,00 / 3,00  4  / 2  

4.115 10,65 X x x  

  10 1,00 / 3,00  4  / 2 Gl. stemmeværk 

3.906 8,56 x x x  

  10 1,00 / 3,00  4  / 1,5  

3.900 8,50 x x x Udløb i eks. vandløb 

  10 1,00 / 3,00  4  / 1,5  

3.893 8,43 x x x Tilpasning slut 
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På den resterende del af strækningen St. 3.900 til St. 4.120 m udgraves den centrale del 

af vandløbsbunden 0,30 m dybere i 4,0 m bredde. Hvorefter vandløbsbunden fores med 

en stenblanding af natursten i størrelsen 64-125 mm op til de i tabel 1 angivne dimensio-

ner, men uden membran.  

 

Der anvendes en stenblanding, der er sammensat som følger:  

Singels, 32-64 mm, 15 %-vægt  

Små bundsten, 64-125 mm, 50 %-vægt  

Store bundsten, 125-250 mm, 35 %-vægt  

Stenblandingen må maksimalt indeholde 20 % flint.  

 

I stenstryget udlægges desuden større strømsten (300-500 mm) for hver ca. 5 m. Strøm-

stenene placeres 1/3 nedgravet i stenfylden og ca. 0,5 m forskudt for vandløbets midte 

(centerlinjen) skiftevist i hver vandløbsside. Sideskråningerne tilsås til sidst med græs-

blanding. 

 

Gangbro 

Det nuværende opstemningsbygværk med stemmeværk, sidevægge, betonbund og 

gangbro nedbrydes og fjernes. På et betonfundament lægges en gangbro med en oven-

bredde på 1,5 m, en fribredde på 1,3 m og et frit spænd på 8,5 m dimensioneret til en last 

på 500 kg/m2. Broen forsynes med rækværk i begge sider.  

 

Der etableres en gangsti fra gangbroens dæk og op til det bestående terræn med maksi-

malt 10 % stigning. Der lægges muldjord ud omkring anlægget, som tilsås med græs.     

 

Rørledninger 

Det nuværende 2,0 m lange 40 cm rør igennem dæmningen mellem den østlige og den 

vestlige mølledam ligger med bagfald. Røret udskiftes med et nyt 4,0 m langt 200 mm rør 

lagt med bund i kote 10,75 m DVR90.  

 

Ved siden af det nye rør lægges et 200 mm rør med bund i kote 10,78 DVR90, og røret 

føres med 3,0 ‰ fald mod sydvest til gangbroen, hvor røret hænges op på en af vangerne 

og føres videre mod syd gennem haven ned til bunden af indløbet til turbinehuset. Den 

nye rørledning bliver ca. 32 m lang og forventes lagt som et mørkt Klasse S rør.    

 

På hvert af indløbene til de to nye 200 mm rør monteres et regulerbart skod, som vil gøre 

det muligt, at regulere vandføringen ind til den vestlige mølledam og til turbinehuset. 

Foran de to rørindløb opsættes et 30 mm grødefang med lodrette riste af stål. 

 

Hævning af vestlige mølledæmning 

Den nuværende lerdæmning mellem den østlige og vestlige mølledam skal hæves med 

fra 0 til 0,40 m på en 40 meter lang strækning, hvor dæmningen i dag ligger med krone 

under kote 11,70 m DVR90.  
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Strækningen ryddes for bevoksning og muld skubbes til side i et 2-3 meter bredt bælte, 

hvor der indbygges ler op til en 1,0 m bred krone i kote 11,60 meter og passende side-

skråninger ned til terræn. Kronen og siderne dækkes til sidst med muld op til kronekote 

11,70 m, og der sås til med græs. 

Miljø- og afstrømningsmæssige konsekvenser ved restaureringen 

 

Afstrømningsmæssige konsekvenser 

Ved projekteringen er fastholdt et fald på de maksimalt 10 ‰ fald, som er et af kravene til 

projekter til genskabelse af faunapassage efter vandområdeplanerne. Den nye vandløbs-

strækning med stenstryg udenom mølledammen bliver herved 219 meter lang, og vandlø-

bet forlænges samlet set med 43 meter. 

 

Vandspejlet umiddelbart opstrøms for stenstryget vil blive næsten lig med vandspejlet i 

den eksisterende mølledam nedstrøms så længe, at der er åben forbindelse fra Syltemae 

Å ind til mølledammen, og der ikke er nogen væsentlig vandføring ud af mølledammen. 

Ved en større vandføring fra mølledammen og til henholdsvis den vestlige mølledam og til 

turbinehuset vil der komme et lille vandspejlsfald ind til mølledammen. Dette vandspejls-

fald er ikke muligt at beregne. Der er derfor i det følgende taget udgangspunkt i, at vand-

spejlet opstrøms stryget er lig med vandspejlet i mølledammen. 

 

Der er foretaget vandspejlsberegninger efter Mannings formel for de projekterede forhold. 

Beregningerne er udført ved de 6 afstrømninger: Median minimum, årets median, årsmid-

del, median maksimum, 10 års maksimum og en tænkt ekstrem afstrømning, som er 50 

% større end den maksimale vandføring, som har været målt i Syltemae Å igennem hele 

den 30-årige periode 1976-2005. De nærmere detaljer for beregningerne fremgår af ved-

lagte detailprojektering og længdeprofilen af det nye vandløb i detailprojekteringens bilag 

5. 

 

Beregningsresultaterne for de 6 anvendte karakteristiske afstrømninger er fremlagt i tabel 

2 for tre udvalgte stationer i vandløbet. De tre steder er i st. 4.130 m umiddelbart op-

strøms for det nye omløbsstryg og ved vandindtaget til Vester Mølles mølledamme, st. 

4.000 m midt på stenstryget i St. 4.000 og st. 3.875 m i den nuværende Bagå i haven til 

Vester Mølle, 25 meter nedstrøms den nye vandløbsstrækning.  

 
Tabel 2:Vandføringer, vandspejlskoter, vanddybder og middel vandhastigheder for de 6 afstrøm-
ninger ved de projekterede forhold på tre udvalgte stationer i Syltemae Å. 

St. 3.875 m 

 

Afstrømning 

Vandfø-

ring 

l/s 

Vand-

spejlskote 

m DVR90 

Vanddybde 

M 

Middel vand-

hastighed,  

m/s 

Median minimum 39 8,38 0,13 0,29 

Årets median 209 8,49 0,24 0,39 

Årsmiddel 282 8,52 0,27 0,43 

Median maksimum 968 8,73 0,48 0,57 

10 års maksimum 1424 8,86 0,61 0,59 

30 års max + 50 % 2477 9,17 0,92 0,59 
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Tabel 2: (fortsat) 

St. 4.000 m 

 

Afstrømning 

Vandfø-

ring 

l/s 

Vand-

spejlskote 

m DVR90 

Vanddybde 

 

M 

Middel vand-

hastighed,  

m/s 

Median minimum 39 9,60 0,10 0,29 

Årets median 208 9,73 0,23 0,49 

Årsmiddel 281 9,76 0,26 0,53 

Median maksimum 962 9,96 0,46 0,78 

10 års maksimum 1415 10,06 0,56 0,88 

30 års max + 50 % 2461 10,22 0,72 1,04 

 

 

St. 4.130 m 

 

Afstrømning 

Vandfø-

ring 

l/s 

Vand-

spejlskote 

m DVR90 

Vanddybde 

 

M 

Middel vand-

hastighed,  

m/s 

Median minimum 39 10,82 0,32 0,04 

Årets median 206 10,97 0,47 0,12 

Årsmiddel 278 11,01 0,51 0,14 

Median maksimum 955 11,23 0,73 0,27 

10 års maksimum 1404 11,34 0,84 0,32 

30 års max + 50 % 2442 11,52 1,02 0,41 

 

I tabel 2 er der for de tre stationer oplyst vandspejlskoter, vanddybder og middel vandha-

stigheder i tværprofilet. Vanddybden i stenstryget på den nye vandløbsstrækning vil ved 

median minimum vandføringen blive mindst 0,10 m og ved median maksimum afstrøm-

ningen på mindst 0,46 m. Disse vanddybder er på niveau med forholdene i vandløbet i 

dag. Vandhastighederne på de restaurerede strækninger er samtidig forholdsvist be-

skedne og ikke større, end hvad der kan forceres af næsten alle arter ferskvandsfisk. Der 

vil derfor blive gode passageforhold for vandløbsorganismerne. 

 

Det er ikke muligt, at foretage en sammenligning mellem de nuværende og de fremtidige 

vandspejle på strækningen opstrøms for stemmeværket i Syltemae Å ved Vester Mølle, 

da der i dag både er et regulerbart stemmeværk og en ubestemt afledning af vand til hen-

holdsvis den vestlige mølledam og til møllekanalen gennem turbinehuset. Vandspejlet op-

strøms for Vester Mølle kan derfor reguleres inden for vide rammer op til det fastsatte flo-

demål i kote 11,58 m DVR90. 

 

Sikring af vand til eksisterende mølledam og turbineløb 

Ejeren af Vester Mølle har betinget sig, at der fortsat skal kunne ledes en del af afstrøm-

ningen fra Syltemae Å til Vester Mølles vestlige mølledam for at sikre vandstanden i søen, 

og ledes en bistrøm igennem turbinehuset til at sikre lidt strøm og vandudskiftning i kana-

len nedstrøms. Med det foreslåede 200 mm rør vil der maksimalt ved median minimum 
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vandføringen kunne ledes 1,7 l/s fra Syltemae Å til Vester Mølles turbinehus og ved årets 

median afstrømningen tilsvarende 20 l/s. Vandafgivelsen fra den østlige til den vestlige 

mølledam gennem 200 mm røret er beregnet til 7 l/s ved median minimumafstrømningen 

og til 25 l/s ved årets median afstrømningen. 

Vandafgivelsen til de to omløb vil hermed kunne udgøre op til 23 % af den samlede vand-

føring ved median minimum afstrømningen og 22 % af den samlede vandføring ved me-

dian afstrømningen, idet andelene aftager med stigende afstrømning. Ved median maksi-

mum afstrømningen er den samlede vandafgivelse beregnet til ca. 100 l/s eller ca. 10 % 

af den samlede vandføring. Disse vandføringer fragår således vandløbet gennem stryget. 

Beregningerne forudsætter, at der er frit indløb til mølledammen og fuldt åbent indløb til 

de to rørledninger. 

 

Ud fra ovenstående beregninger har kommunen vurderet, at der skal stilles vilkår om, at 

ved små vandføringer, og ved en vandspejlskote i den østlige møllesø på 10,94 m 

DVR90, må der kun ledes vand gennem ét af de to rørafløb ad gangen for at mindske 

vandafgivelsen fra omløbsstryget. Den anførte vandspejlskote svarer til indvendig over-

kant af rørafløbet til den vestlige mølledam. Det stillede vilkår om, at der kun må afledes 

vand gennem ét af de to afløbsrør ved en vandstand på mindre end kote 10,94 m DVR90, 

vil medføre, at der kun kan afledes vand til begge rør i omkring halvdelen af tiden. Det be-

tyder, at der ved en median vandføring vil løbe en vandføring på 182 l/s gennem omløbs-

stryget og ca. 24 l/s til mølledammen, og at den samlede vandafgivelse fra omløbsstryget 

begrænses til at udgøre max 15 % af den samlede vandføring.  

 

Kommunen vil opsætte en skalapæl til aflæsning af vandspejlet i den østlige møllesø. 

 

Miljømæssige konsekvenser 

Vandafgivelsen til den østlige mølledam og videre til henholdsvis den vestlige mølledam 

og til turbinekanalen rummer en risiko for tab af ørredsmolt og nedfaldsfisk til mølledam-

mene og dermed en forøget predation fra rovfisk. De nedtrækkende fisk vil dog i det væ-

sentlige følge hovedstrømmen, og nedtrækket af fisk sker ikke ved de mindste vandførin-

ger, men i perioder hvor vandafgivelsen til mølledammen kun vil udgøre 10-15 % af den 

samlede vandføring. De nedtrækkende fisk, som måtte trække ind mod mølledammen, vil 

her møde næsten stillestående vand.  

 

Projektet sikrer, at al kendt afvanding i området opstrøms for Vester Mølle fortsat vil få 

uændrede, eller forbedrede afløbsforhold. Der vil derfor ikke ske nogen forringelse af af-

vandingsforholdene på de omgivende arealer og tilsvarende ingen forringelse af vands-

tandsforholdene i de naturbeskyttede mosearealer. 

 

Med den foreslåede lerdæmning langs det nye vandløb vil vandstandssænkningen i det 

nye vandløb ikke medføre en afvanding af moseområderne og mølledammen nord for 

dæmningen. Til gengæld vil der blive en forbedret afvanding af et smalt areal mellem det 

nye vandløb og henholdsvis Åmarksvej og skovvejen mod nord i den østlige kant af åda-

len. 

Vandstanden i mosearealerne nord for det nye vandløb vil således blive bestemt af dels 

vandstanden i den oprensede østlige mølledam, som igen bliver bestemt af vandstanden 

ved indløbet til omløbsstryget, og dels af vandstanden videre opstrøms i Syltemae Å. 
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Der er ved projekteringen tilstræbt at sikre mest muligt uændrede vandstandsforhold på 

de to vandløbsstrækninger ud fra 5 foreliggende målinger af vandspejlskoten på stræknin-

gen fra 1988, 2014, 2016 og 2017, som der er redegjort for i Afsnit 3.1 i vedlagte detail-

projektering.  

 

De beregnede vandspejle opstrøms for omløbsstryget er ifølge tabel 2 beregnet til en me-

dian værdi (50 % tid) i koter 10,97 m, hvis hele vandføringen løber igennem stryget. Hvis 

der samtidig afledes igennem røret til den vestlige mølledam, vil vandspejlet blive ca. 0,02 

m lavere. Der vil blive en variation mellem kote 10,82 m og 11,23 m DVR90 mellem den 

laveste og højeste vandstand inden for en hyppighedsperiode på 2 år. Vandspejlet i den 

østlige mølledam vil højest blive få cm lavere end disse vandspejlskoter. 

 

Den udlagte stenbund skaber gode levemuligheder for en artsrig fauna af fisk, vandinsek-

ter og andre smådyr. 

 

Projektet vil ikke medføre negative påvirkninger af Natura 2000 områder eller de særligt 

beskyttede bilagsarter. Projektet vedrører hverken handleplaner for sjældne arter eller an-

den særlig fredning eller planlægning. 

 

Oversigt over berørte ejendomme 

 

Selve restaureringsprojektet berører følgende matrikler: 1ø, V. Skerninge By. V. Sker-

ninge og 1æ, ø. Skerninge By, Ø. Skerninge. 

 

Andre matrikler, der vil blive berørt i projektet, er matr. 4b, Ø. Skerninge By, Ø. Skerninge, 

hvor matriklen er nødvendig for at skabe adgangsvej til vandløbet. Samt matr. 1i, Ø. Sker-

ninge By, Ø. Skerninge, hvoraf et areal på ca. 1,5 ha skal bruges til anskaffelse af ler til 

projektet og midlertidigt oplag af opgravet materiale fra møllesøen. 

 

Tabel 3: oversigt over berørte matrikler og ejere 

Matr. nr Ejerlav Tilhørende 

1ø, 

1æ 

V. Skerninge By, V. Skerninge 

Ø. Skerninge By, Ø. Skerninge 

Niels Christian Berg Andersen,  

Åmarksvej 15 
5762 V. Skerninge 

 

4b Ø. Skerninge By, Ø. Skerninge Lisbeth Andreasen Rubæk 

Balvej 14 
5762 V. Skerninge 

 

1i Ø. Skerninge By, Ø. Skerninge Henning Frederiksen 

Åmarksvej 20 
5762 V. Skerninge 

 

Tidsplan for arbejdets udførelse 
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Anlægsarbejdet forventes at vare ca. 10-12 uger, og det forventes at kunne gennemføres 

i perioden august til oktober 2019, mens vandføringen i vandløbet er lav, terrænet tørt og 

dyrelivet mindst sårbart.  

 

 

Økonomi 

Svendborg Kommune har fået tilsagn om tilskud til gennemførelse af projektet med etab-

lering af faunapassage ved Vester Mølle i Syltemae Å. Projektet finansieres af EU, Den 

Europæiske Hav- og Fiskerifond og Miljø- og Fødevareministeriet. 

 

Svendborg Kommune er bygherre på projektet og dermed ansvarlig for gennemførelsen 

af projektet og økonomien. Anlægsoverslaget for gennemførelse af projektet er angivet til 

ca. 1.900.000,- kr. Der er indgået erstatningsaftaler mellem de berørte parter og kommu-

nen, for det økonomiske tab som vandløbsrestaureringen medfører. 

 

Klagevejledning 

 

Ovenstående afgørelse kan i henhold til vandløbslovens § 80 påklages til Miljø- og Føde-

vareklagenævnet. 
 

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

ceret på Svendborg Kommunes hjemmeside den 2. januar 2019. Klagefristen på denne 

afgørelse er den 30. januar 2019. 

 

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

www.virk.dk. eller via Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-

hus.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 Miljø- og Fødevare-

klagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt 

din anmodning kan imødekommes. 

 

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

individuel væsentlig interesse i sagens udfald er klageberettiget.  

 

Du skal betale et gebyr på 900,- kr. til Miljø- og Fødevareklagenævnet for at få behandlet 

klagen. 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 

 

Anne Jensen 

Agronom 

 
Dir. tlf. +4562233422 

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

 

Bilag 1: detailprojektering 

 

Kopi sendt til: 

 

Berørte lodsejere: 

Henning Frederiksen, Åmarksvej 20, 5762 Vester Skerninge 

Lisbeth Andreasen Rubæk, Søndre Longvej 32, 5762 Vester Skerninge  

Niels Christian Berg Andersen, Åmarksvej 15, 5762 Vester Skerninge 

 

Relevante myndigheder og interesseorganisationer: 

 

Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen v/ Lars Christiansen (fynskredsen@botaniskforening.dk) 

Dansk Botanisk Forening – Naturbeskyttelsesudvalget (toni.reese.naesborg@gmail.com) 

Dansk Møllerforening- v./Susanne Jervelund (danskmoller@gmail.com) 

Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)  

Danmarks Naturfredningsforening - Svendborg (svendborg@dn.dk)  

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

Dansk Ornitologisk Forening – (natur@dof.dk) 

Svendborg Sportsfiskerforening (post@svendborg-sportsfiskerforening.dk) 

Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk)  

Danmarks Sportsfiskerforbund - Fyn, v./Søren Knabe (soren@knabe.dk)  

Ferskvandsfiskeriforeningen (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk) 

Fiskeriinspektorat ØST (inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk) 

Friluftsrådet (sydfyn@friluftsraadet.dk) 

Svendborg Museum (info@svendborgmuseum.dk) 

Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk) 

mailto:fynskredsen@botaniskforening.dk
mailto:toni.reese.naesborg@gmail.com
mailto:danskmoller@gmail.com
mailto:dn@dn.dk
mailto:svendborg@dn.dk
mailto:svendborg@dof.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:post@svendborg-sportsfiskerforening.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:soren@knabe.dk
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