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Høring af reguleringsprojekt i forbindelse med 
etablering af minivådområde 
 
Svendborg Kommune har den 9. november 2020 modtaget en ansøgning 
om tilladelse til et reguleringsprojekt efter vandløbsloven i forbindelse 
med etablering af et minivådområde hos Kurt Quistgaard, Bøsørevej 40, 
5874 Hesselager. 
 

 
Fig. 1. Oversigtskort over beliggenhed af det planlagte minivådområde. 
 
Svendborg Kommune påtænker at træffe følgende afgørelse: Godken-
delse af regulering af vandløb/dræn i forbindelse med etablering af mini-
vådområde på matrikelnumrene 20d og 56e, Vormark By, Hesselager.  
 
Denne påtænkte afgørelse sendes hermed i 4 ugers høring fra i dag. 
Afgørelsens grundlag er den fremsendte ansøgning af den 9. november 
2020 (se bilag 1).  
 

 Miljø og Teknik 
Natur og Miljø 
Svendborgvej 135 
5762 Vester Skerninge 
 
18. februar 2021 
 
Sagsid: 20/25284 
Afdeling: Natur og Miljø 

Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert 
via Digital post. Derfor bør du aldrig sende fortrolige 
personhenførbare oplysninger (CPRnr. helbreds- og 
økonomiske oplysninger) i en almindelig mail. Læs 
mere: https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-
post-og-selvbetjening 

 
Åbningstider: 
Mandag-onsdag Kl. 09.00-15.00 
Torsdag Kl. 10.00-16.30 
Fredag Kl. 09.00-14.00 
 

https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening
https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening


 Side 2 af 10   

Tilladelsen forventes meddelt efter vandløbslovens1 § 17 til regulering af 
vandløb og § 48 om etablering af anlæg, der hindrer vandets frie løb og til 
etablering af minivådområde, jf. §§ 3 og 10 i bekendtgørelsen om vand-
løbsregulering og –restaurering m.v.2.  
 
Fra den 18. februar til den 18. marts 2021 kan der indsendes høringssvar 
til den påtænkte afgørelse. Høringssvar kan sendes til natur@svend-
borg.dk. Høringen betragtes som partshøring efter forvaltningsloven3. 
 
Baggrund 
Svendborg Kommune har den 9. november 2020 modtaget en ansøgning 
om etablering af et 5.300 m2 stort minivådområde (se fig. 2) med et dræn-
opland på 52 hektar ved Kalkvej 31, 5874 Hesselager (matrikelnummer 
20d og 56e, Vormark By, Hesselager). 
 

Ansøgningen er fremsendt af oplandskonsulent Birthe Thordal Christen-
sen fra Oplandskonsulenterne – Team Fyn på vegne af lodsejer Kurt 
Quistgaard, Bøsørevej 40, 5874 Hesselager. 
 
For at etablere minivådområdet er der behov for at omlægge eksiste-
rende dræn samt etablering af en iltningstrappe. Kommunen behandler 
derfor sagen efter vandløbslovens bestemmelser om regulering af vand-
løb m.m.  
 

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at projektet ikke vil ændre på de 
i oplandet eksisterende vandløbs afledningsevne. Denne afgørelse ved-
rører alene vandløbsloven. 
 
Formål 
Etablering af minivådområder er et af de kollektive virkemidler, som har 
en høj effekt på fjernelse af næringsstoffer i drænvand og er dermed 
medvirkende til, at nå en målsætning om reducering af næringsbelastning 
af vandmiljøet og sikring af målopfyldelse i vandområdeplanerne. 
 
Projektet 
Projektområdet er placeret oven på en drænledning med et drænopland 
på 52 hektar. Et stykke af det eksisterende dræn fjernes, hvorved vandet 
bliver ledt gennem minivådområdet. Herefter føres vandet igen på den 
eksisterende drænledning (fig. 2). 
 
Ansøger estimerer, at der ledes 52 liter per sekund drænvand ud af mini-
vådområdet, men vurderer også at den maksimale afledning fra minivåd-
området vil variere betydeligt fra afstrømningssæson til afstrømningssæ-
son. 

 
1 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om 
vandløb. 
2 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsre-

gulering og -restaurering m.v. 
3 Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven. 

mailto:natur@svendborg.dk
mailto:natur@svendborg.dk
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Fig. 2. Skitse over projektområdet. Grøn streg er eksisterende dræn, og orange 
streg er den ny rørføring, der leder vandet igennem minivådområdet og tilbage 
på den eksisterende ledning. Figuren er modtaget fra ansøger. 

 
Der er projekteret et minivådområde med et samlet projektareal på 
12.000 m2, hvoraf vandspejlet udgør 5.300 m2. Området udgøres af tre 
bassiner. Først (nordligst) et sedimentationsbassin, til udskilning af de 
største partikler. Dernæst følger to store bassiner, som begge har en 
dybde på 1 m bortset fra den centrale del af bassinerne, som bliver mere 
lavvandet med kun 30 cm dybde.  
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Fig. 3. Efter principskitse af design af minivådområde (Kjærgaard, C. & Hoff-
mann, C.C. 2013). Til forskel fra skitsen, vil indløbet ligge over vandspejlet og ud-
løbets bund i vandspejlet. 
 

Bassinernes brinker bliver anlagt med en hældning på 30 % og tilsås med 
græs for at holde på jorden. Desuden vil de lavvandede zoner sås med 
hjemmehørende vand- og sumpplanter, eller også vil disse indvandre na-
turligt. 
 
Før vandet ledes tilbage til drænledningen, vil det blive ført gennem en ilt-
ningsbrønd. Her ledes vandet ud over en perforeret plade, som derved il-
ter vandet inden dets videre forløb (fig. 4).  
 

 
Fig. 4. Et eksempel på en iltningsbrønd. 
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Projektets parter 
 
Ansøger:   

• Kurt Quistgaard, Bøsørevej 40, 5874 Hesselager. 
 

Rådgiver: 

• Oplandskonsulent Birthe Thordal Christensen, Oplandskonsulen-
terne – Team Fyn  

 
Øvrige lodsejere i drænoplandet:  

• Torben Christensen, matrikelnummer 20a og 59c Vormark By, 
Hesselager 

• Vagn Mortensen, matrikelnummer 29e, Vormark By, Hesselager  

• Bent Andersen, matrikelnummer 29a, Vormark By, Hesselager,  

• Claus Angelo Rasmussen, matrikelnummer 22a Vormark By, Hes-
selager  

• Torben Rytter Sæderup, matrikelnummer 21h, Vormark By, Hes-
selager 

• Viktorija Turutinaite, matrikelnummer 56b, Vormark By, Hessela-
ger 

• Daniel Vedel Kristensen, matrikelnummer 56b, Vormark By, Hes-
selager 

 
Beskrivelse af vandløbet 
Drænsystemet består af unavngivne private vandløb, der ikke er målsat i 
henhold til Vandområdeplan 2015-2021. Det er kommunens vurdering, at 
drænsystemet heller ikke vil blive målsat i fremtiden.  
 
Drænsystemet er ikke omfattet af § 3, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven4.  
 

 
4 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om natur-

beskyttelse. 



 Side 6 af 10   

 
Fig 5. Kort over drænoplandet (turkis) med drænenes placering indtegnet (grøn). 

 
Kommunens bemærkninger  
Minivådområdet er et led i realiseringen af regeringens landbrugspakke, 
som har til formål at reducere kvælstof- og fosforudledningen til vandmil-
jøet. Minivådområdet vil bidrage med en reduktion af kvælstof- og fosfor-
udledningen til Storebælt (Kystvandopland: Langelandssund jf. de stats-
lige Vandområdeplaner 2015-2021). 
 
Dræn er omfattet af vandløbsloven jf. §2 og betragtes derfor som et vand-
løb. Drænsystemet, som dette projekt omhandler, er privat uden offentlig 
interesse. 
  
Kommunen bemærker, at ifølge ansøger vil omlægning af drænet og 
etableringen af minivådområdet ikke få negative konsekvenser for afvan-
dingen af opstrøms liggende arealer. 
 
Minivådområdet etableres så vidt muligt med frit drænindløb og med en 
faldhøjde på drænindløb og drænudløb, der sikrer, at der ikke sker stuv-
ning af vand opstrøms. Udledningen af drænvand fra minivådområdet må 
ikke have negative konsekvenser for vandmiljøet. Svendborg Kommune 
vurderer, at det ikke vil være tilfældet, fordi udledningen kobles på eksi-
sterende drænudløb, og mængden af næringsstoffer vil være formind-
sket. 
 
Kommunen påtænker at meddele tilladelse til det ansøgte projekt. 
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Vurderingen bygger på, at afvandingen i området ikke ændres. Eksiste-
rende naturværdier på de arealer, der ændres til minivådområde, og hvor 
overskudsjorden placeres, er begrænsede. Den biologiske mangfoldighed 
i området vil kunne øges ved, at der tilføres en biotop med åbent vand-
spejl. 
 
 
Vilkår 
Realiseringen af projektet forudsætter godkendelse efter vandløbslovens 
kap. 6 om regulering af vandløb.  
 

Ansøger og bygherre er ansvarlig for, at de følgende vilkår til projektet 
overholdes: 

1. At projektet udføres som ansøgt og beskrevet i ansøgningen.  

2. At anlægsarbejdet ikke medfører materialetransport eller anden forure-
ning, der kan skade dræn og vandløb nedstrøms projektområdet. 

3. At afstrømningsforholdene i eksisterende dræn i oplandet til projektområ-
det ikke forringes. 

4. At udløbet fra minivådområdet udføres, så det ikke gør skade på vandløb 
nedstrøms og sikrer en høj iltning af afløbsvandet ved etablering af en ilt-
ningsbrønd ved udløbet fra minivådområdet. 

5. At skråningernes hældning ikke overstiger 30 %. 

6. At terrænreguleringen i forbindelse med placering af overskudsjorden 
ikke må være af en størrelsesorden og have en placering, der ændrer 
vandets naturlige afløb til anden ejendom eller hindrer vandets naturlige 
afløb fra højere liggende ejendomme jf. vandløbslovens § 6. 

7. At drænsystem inkl. minivådområde vedligeholdes således, at vandfø-
ringsevnen ikke ændres og de miljømæssige forhold ikke forringes. Ved-
ligeholdelsen påhviler bygherre/de respektive ejere og brugere jf. vand-
løbslovens §§ 27, 35. 

8. At anlægget færdigmeldes til Svendborg Kommune, senest 30 dage efter 
færdiggørelsen.  

9. At færdigmeldingen indeholder en detaljeret og målfast plan over anlæg-
gets konstruktion. Opmålingen skal udføres med landmålingsudstyr og 
en nøjagtighed på +/- 0,03 meter mht. strømningsvej, bundkoter, dimen-
sioner på rør, brønde og fald på ind og udløb fra/til eksisterende drænsy-
stem. Opmåling af terræn skal udføres med landmålingsudstyr med en 
nøjagtighed på +/-0,06 meter. 

10. At ansøger er ansvarlig for alle eventuelle uforudsete skader på natur og 
miljø og dyrkningsmæssige tab som følge af projektet. Svendborg Kom-
mune kan ikke gøres ansvarlig og dermed erstatningspligtig for skader, 
hvis årsag kan henføres til projektet. 

11. At landzonetilladelse skal foreligge inden denne tilladelse kan tages i an-
vendelse. 

12. Ønskes området genetableret til almindelig markdrift eller på anden 
måde ændret, vil dette også betragtes som en reguleringssag, som skal 
behandles af Svendborg Kommune som vandløbsmyndighed. Der skal 
derfor ansøges om tilladelse til nedlægning af minivådområdet. 
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Øvrig lovgivning  
 
Miljøvurderingsloven  
Svendborg Kommune har jf. § 21, stk. 1 i miljøvurderingsloven5 foretaget 
en screening af reguleringsprojektet. Regulering af vandløb er omfattet af 
bilag 2, punkt 10f.  
 
Svendborg Kommune har på baggrund af miljøvurderingsscreeningen 
vurderet, at reguleringsprojektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at 
projektet derfor ikke er omfattet af miljøvurderingspligt.  
 
Af bilag-IV håndbogen fremgår det, at der indenfor det 10 x 10 km kva-
drat, forekommer følgende bilag IV-arter: Hasselmus, vandflagermus, 
brunflagermus, sydflagermus, dværgflagermus, markfirben, klokkefrø, 
stor vandsalamander, spidssnudet frø, strandtudse. 
  
Svendborg Kommune vurderer, at vandspejlet i det ansøgte minivådom-
råde vil medføre en øget produktionen af insekter, der på sigt kan bidrage 
til et øget fødegrundlag for områdets bestande af fugle, flagermus og 
padder. Desuden vil etableringen af minivådområdet kunne forbedre 
yngle- og rastemulighederne for eventuelle padder i området.  
 
Svendborg Kommune vurderer, at det ansøgte reguleringsprojekt ikke vil 
medføre nogen nævneværdig effekt på udpegningsgrundlagets arter og 
naturtyper i det nærmest liggende Natura 2000-område, idet projektet har 
til formål at formindske udledningen af næringsstoffer til dette. 
 
Naturbeskyttelsloven 
Recipienten for det ansøgte mini-vådområde er et § 3-beskyttet moseom-
råde. Mini-vådområdet har til formål at fjerne næringsstoffer fra drænvan-
det, hvilket vil være gavnligt for moseområdet, da dette vil tilgodese flo-
raen, der kendes ved denne naturtype. 
 
Minivådområdet er i øvrigt omfattet af undtagelsesbestemmelsen i § 2 i 
naturtypebekendtgørelsen6, hvorved anlægget er undtaget § 3 i naturbe-
skyttelsesloven. 
 
Planloven 
Etablering af projektet kræver at der kan meddeles landzonetilladelse ef-
ter planlovens § 35 til ændring i arealanvendelse i landzonen. Landzone-
tilladelsen er en forudsætning for reguleringstilladelsen og gives at 
Svendborg Kommune. Landzonetilladelsen er i høring fra den 11. februar 
til den 25. februar 2021. 
 
Fortidsminder 

 
5 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 af lov om miljø-

vurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 
6 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr.1067 af 21. august 2018 om beskyt-

tede naturtyper. 
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I henhold til bestemmelserne i museumslovens § 27 skal anlægsarbejdet 
standses, hvis der under jordarbejdet findes spor af fortidsminder og 
Svendborg Museum informeres herom. 
 
Bekendtgørelse om tilskud til projekter om etablering af konstruerede mi-
nivådområder  
At projektet opfylder kravene vedr. udformning af åbent minivådområde i 
bilag 3 i bekendtgørelse nr. 142 af 25. februar 2020 om tilskud til projekter 
om etablering af konstruerede minivådområder. 
 
At ansøger har ansvaret for at undersøge Ledningsejerregistret 
www.ler.dk for, om der ligger ledninger i det område, der skal graves i. 
  

Denne afgørelse behandler udelukkende spørgsmål efter vandløbsloven, 
hvis andre tilladelser skal indhentes, er det ansøgers ansvar, at de opnås 
inden projektstart. 
 

Projektets økonomi  
Ansøger afholder alle udgifter i forbindelse med reguleringsprojektet her-
under etablering og fremtidig drift af minivådområdet.  
 
 
Høring og Tidsplan  
Reguleringsprojektet er fremlagt i offentlig høring i 4 uger fra den 18. fe-
bruar 2021, jf. §15 i bekendtgørelse om Vandløbsregulering og -restaure-
ring m.v.  
 
Anlægsarbejdet forventes udført efter klagefristens udløb. Tilladelsen er 
gældende i 3 år, hvorefter godkendelsen bortfalder. Svendborg Kommune 
skal orienteres, hvis projektet ikke bliver udført. 
 
 
Aktindsigt 
Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør forvaltningslovens 
§ 9, stk. 1. 
 
 
Klagevejledning 
Der medsendes ikke klagevejledning da dette er en høring, klagevejled-
ningen medsendes den endelige afgørelse.  
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Kristoffer Skinnebach 
Naturgeograf 
 
Tlf.: +45 21 22 64 96 
  

http://www.ler.dk/
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Bilag 
1. Projektforslag 
2. VVM-anmeldeskema 

 
Kopi sendt til: 
 

Ansøger:   

• Kurt Quistgaard, Bøsørevej 40, 5874 Hesselager. 
 

Rådgiver: 

• Oplandskonsulent Birthe Thordal Christensen, Oplandskonsulen-
terne – Team Fyn 

 
Øvrige parter:  

• Torben Christensen, Hvenemosevej 17, 5874 Hesselager 

• Vagn Mortensen, Bøsørevej 35, 5874 Hesselager  

• Bent Andersen, Revsørevej 37, 5874 Hesselager,  

• Claus Angelo Rasmussen, Boholtvej 20, 5874 Hesselager  

• Torben Rytter Sæderup, Purreskovvej 21, 5874 Hesselager 

• Viktorija Turutinaite, Kalkvej 21, Hesselager 

• Daniel Vedel Kristensen, Kalkvej 21, 5874 Hesselager 

• Karin Spillum, Kalkvej 23, 5874 Hesselager 

• Ruth Steen, Kalkvej 27, 5874 Hesselager 

• Willy Steen, Kalkvej 27, 5874 Hesselager 

• Simon Malling, Kalkvej 29, 5874 Hesselager 

• Tina Bach Jensen, Kalkvej 31, 5874 Hesselager 

• Margit Drost Nielsen, Bøsørevej 23, 5874 Hesselager 
 
 
Myndigheder og foreninger: 

• Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen v/ Lars Christiansen (fyns-
kredsen@botaniskforening.dk) 

• Dansk Botanisk Forening – Naturbeskyttelsesudvalget (toni.re-
ese.naesborg@gmail.com) 

• Dansk Møllerforening- v./Susanne Jervelund (dansk-
moller@gmail.com) 

• Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)  

• Danmarks Naturfredningsforening - Svendborg (svend-
borg@dn.dk)  

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

• Dansk Ornitologisk Forening – (natur@dof.dk) 

• Svendborg Sportsfiskerforening (post@svendborg-sportsfiskerfor-
ening.dk) 

• Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk)  

• Danmarks Sportsfiskerforbund - Fyn, v./Søren Knabe (so-
ren@knabe.dk)  

• Ferskvandsfiskeriforeningen (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk) 

• Friluftsrådet (sydfyn@friluftsraadet.dk) 

• Svendborg Museum (info@svendborgmuseum.dk) 

• Svendborg Vandløbslaug – v./ Søren Hansen (rodmeny-
gaard@hotmail.com) 
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