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Bemyndigelse til undersøgelse af vandløb 
 
Vejle Kommune bemyndiger jfr. Vandløbslovens § 61 firmaet Akvatikons 
medarbejdere til at færdes ved og i følgende vandløb: Øvre del af Gudenåen, 
tilløb til Vejle Å, Grejs Å med tilløb og vandløb på sydsiden af Vejle Fjord. 
 
Formålet med bemyndigelsen er at undersøge udbredelsen af den stærkt tru-
ede lav Verrucaria praetermissa i vandløbene. Såfremt laven findes i større 
mængder vil enkelte sten med Verrucaria praetermissa kunne flyttes til 
vandløb i Svendborg Kommune, hvor den trods tidligere registrering ikke er 
blevet registreret for nylig. 
 
Bemyndigelse 
Jfr. Vandløbslovens § 61, stk. 1 kan kommunen bemyndige personer adgang 
til offentlige og private ejendomme uden retskendelse, for at lade foretage 
målinger, nivellementer og andre tekniske forarbejder og undersøgelser, der 
er nødvendige for udarbejdelse af planer for arbejder, der er omfattet af 
vandløbsloven.  
 
Jfr. Vandløbslovens §61, stk. 3 skal ejere og brugere af ejendommen mindst 
14 dage før undersøgelsen have skrifteligt meddelelse herom. Hvis dette ik-
ke er muligt, skal offentliggørelsen ske i et eller flere lokale blade. 
 
Bemyndigelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og i Vej-
le Amts Folkeblad, Ugeavisen Vejle Weekend, Give Avis, Egtved Posten, 
Jelling Ugeavis og Trekantens Folkeblad i uge 7.  
 
Vandløbene vil blive gennemgået i perioden 15. marts til 31. december 
2021. 
 
I øvrigt 
 
Vejle Kommune ser frem til at modtage orientering om forekomsten af Ver-
rucaria praetermissa. 
 
Venlig hilsen 
 
 
Annette Holm Bonde 
Miljøtekniker og projektleder
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