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Høring af Vandløbsregulering i forbindelse med etablering af pumpe 

ved Tåsinge Vejle og Nor beliggende matrikel 80a og 7000k, Stram-

melse By, Landet. 

 

 

Svendborg Kommune har modtaget en ansøgning fra Naturstyrelsen, om 

opsætning af pumpe på deres areal ved Tåsinge Vejle beliggende matri-

kel 80a, Strammelse By, Landet. 

 

Der ønskes opsat en pumpe, der kan afvande området om sommeren af 

hensyn til afgræsning og pleje af Natura 2000 området. Af figur 1 neden-

for ses et oversigtskort med Vejlen og Norets beliggenhed, og af figur 2 

fremgår, hvor pumpen skal placeres delvist på vejmatrikel og på matrikel 

80a. 

 

 
Figur 1: Oversigtskort for Tåsinge, hvor Tåsinge Vejle er markeret med rød cirkel 

og placering af pumpen er vist med rød prik. 
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Figur 2: Oversigtskort for Vejlen og Noret på Tåsinge. Den røde prik på kortet angiver hvor pumpen 
ønskes placeret. Pumpens placering bliver delvist på matrikel 80a og på vejmatriklen 7000k, Stram-
melse By, Landet.  

 

Høring 

Projektet er en regulering af afvandingsforholdene ved Tåsinge Vejle, og kræver en tilla-

delse efter §4 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering1, jf. vandløbslo-

vens2 §18. 

 

Svendborg kommune har valgt at fremme projektforslaget og ifølge bekendtgørelsens1 §15 

skal projektet sendes i offentlig høring i 4 uger. 

 

Høringen sendes til berørte parter, som kommunen i dette tilfælde har vurderet er de lods-

ejere, der er parthavere i slusen efter kendelse af 1930, samt de grundejere, der har ma-

trikler der ligger inden for 1 m højdekoten i området omkring Vejlen og Noret og derved kan 

være påvirket af vandstands forholdene i Vejlen og Noret.   

 

I høringsperioden kan berørte parter, bredejere og interesseorganisationer indsende be-

mærkninger til projektet. Det fremgår nederst af dette brev hvor evt. bemærkninger skal 

fremsendes til og frist for fremsendelse af bemærkninger. 

 

 

 

 

                                                
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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Formål og begrundelse for projektet  

 

Baggrunden for opsætning af pumpe ved Tåsinge Vejle er, at Tåsinge Vejle og Noret udgør 

en del af Natura 2000 område nr. 127 ”Sydfynske Øhav”, der er udpeget som habitatom-

råde H111, Fuglebeskyttelsesområde F71 og Ramsar område 17. 

 

Basisanalysen for Natura 2000 området har vist, at det er nødvendigt med en indsats i form 

af naturpleje, herunder græsning med kreaturer, for at sikre en gunstig bevaringsstatus for 

udpegningsgrundlaget i området. 

 

Vandstanden i Vejlen og Noret er i dag reguleret med en lavvandssluse ved udløbet til ha-

vet. Ved lavvande i havet åbner slusen op og dermed reguleres vandstanden i Vejlen og 

Noret. Ved højvande i havet kan vandet inde i Vejlen og Noret dermed ikke komme ud, og 

det vil stuve op i systemet indtil næste lavvande.  

 

Naturstyrelsen og lodsejerne ved Vejlen og Noret har de sidste ca. 10 år oplevet problemer 

med en øget vandstand og forsumpning af arealerne omkring Vejlen og Noret. Naturstyrel-

sen fik udarbejdet en hydrologisk forundersøgelse for Natura 2000 området i 2014, som 

belyser hvorfor området er forsumpet de senere år. Naturstyrelsen og Svendborg Kom-

mune fik efterfølgende i 2016 udarbejdet et skitseprojekt for etablering af en pumpeløsning 

samt en Natura 2000 væsentlighedsvurdering. Forundersøgelsen og væsentlighedsvurde-

ringen ligger til grund for ansøgningen om etablering af en pumpe til regulering af vand-

standen i Vejlen og Noret, og er vedlagt som bilag til høringen.  

 

Da der med stigende vandstand i havet ikke kan opnås det nødvendige vandspejl for pleje 

af arealerne ønsker Naturstyrelsen, at der opsættes en pumpe, der i sommerperioden sup-

plerer lavvandsslusen. Pumpen vil kun udlede vand når vandstanden i Vejlen om somme-

ren er over – 0,25 m DVR90 og når vandstanden i havet samtidigt er højere end i Vejlen.  

 

Detailplan for opsætning af pumpen og drift af pumpen 

 

Pumpebrønd og brønd for vedligeholdelse ønskes placeret på matrikel nr. 7000k, Stram-

melse By, Landet (ejet af Svendborg Kommune) og matrikel nr. 80a, Strammelse By, Lan-

det (ejet af Naturstyrelsen). 

 

Fra pumpebrønden føres vandet i et rør under Søren Lolks Vej og til udløb på den vestlige 

side af vejen på matrikel nr. 7000k, Strammelse By, Landet. Skab til elforsyning og styring 

af pumpen opsættes på østlig side af den eksisterende bygning ved havnen på den vest-

lige side af Søren Lolks Vej (umatrikuleret). Indløbet til pumpebrønden forsynes med en 

grøderist. 

 

Pumpebrønden placeres i grøften, i østlige side af vejen i en terrænkote på ca. + 1,6 m 

DVR 90 (se tegningH-4500 i bilag 1). Der udføres en opfyldning af grøften rundt om pum-

pebrønden, således at der etableres et plateau omkring brønden (Figur 3). Inden indløb i 

pumpebrønden gennemløber rørledningen en gennemløbsbrønd, som etableres af hensyn 

til vedligeholdelse af systemet. På Tegning H-4000 i bilag 1 er der markeret en spuns, men 



 Side 4 af 11   

denne er kun midlertidig og etableres udelukkende af hensyn til anlægsarbejderne og fjer-

nes efterfølgende. 

 

Pumpens kapacitet er på 150 l/sek med 0,75 m løftehøjde. Pumpebrønden udføres som en 

2,5 m brønd til en bundkote på – 3,5 m DVR90 eller lavere og med en dækselkote på ca. 

1,7 m placeret 0,1 m over plateauniveau på den østlige side af vejdæmningen. 

 

Der lægges et 12 m langt trykrør i vejen i minimum Ø 450 mm med udløb til kystsiden i kote 

+ 0,5 m i en naturlig lo. Ved udløbet etableres en stensætning, for at bryde strømmen og 

undgå erosion. 

 

Der opsættes styreskab til pumpeanlægget ved det eksisterende træhus ved havnen, og 

der etableres elkabler til pumpeanlægget i vejrabatten som vist på tegning H 4000 i bilag 1. 

 

 
Figur 3: Placering af pumpen og med tilhørende projekteret anlæg vist på luftfoto (fra ansøgnings-
materiale udarbejdet af Rambøll). 
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Figur 4: Teknisk tegning med situationsplan og detail specifikationer af pumpeanlægget og terræn-
regulering (fra ansøgningsmateriale udarbejdet af Rambøll). 

 

Drift af pumpen 

 

Pumpens kapacitet med 150 l/sek vil kun skulle driftes i sommerhalvåret. Af Natura 2000 

væsentlighedsvurderingen udarbejdet af Sweco (vedlagt som bilag 2) fremgår det, at den 

optimale vandstand for strandengene og rigkærene i området vil ligge mellem -0,20 m og -

0,30 m DVR90. Ved en sænkning af vandstanden til under et niveau på -0,25 m DVR90 

vurderes dog, at det vil medføre en væsentlig risiko for at selve kystlagunen ikke kan opret-

holde gunstig bevaringsstatus. Anbefalingerne for et pumpeniveau i Vejlen og Noret ligger 

derfor på -0,20 og -0,25 m, og en pumpning indenfor dette interval vil ikke påvirke Natura 

2000 områdets udpegningsgrundlag væsentligt i negativ retning. 

 

Der vil derfor blive stillet vilkår, i den endelige vandløbsafgørelse, om at pumpen kun må 

pumpe i intervallet fra -0,20 m til -0,25 m DVR90, og at perioden hvor der må pumpes er fra 

15. april til 31. oktober.  

 

Der må efterfølgende ikke foretages ændringer på pumpeanlægget eller driften uden vand-

løbsmyndighedens godkendelse. 
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Lovgivning og nødvendige tilladelser 

 

Udover tilladelse efter vandløbsloven kræver projektet yderligere tilladelser fra følgende 

lovgivninger:  

  

Naturbeskyttelsesloven  

Ændring af afvandingsforholdene i Vejlen og Noret kræver en dispensation i forhold til Na-

turbeskyttelsesloven § 65. Svendborg Kommune har truffet afgørelse om at give dispensa-

tion til ændring af afvandingsforholdene den 10. januar 2019. 

Etablering af pumpen inden for strandbeskyttelseslinjen kræver tilladelse efter § 15 i natur-

beskyttelsesloven. Denne sag behandles ved Kystdirektoratet og er endnu ikke afgjort.  

 

Lov om offentlige veje 

Vejmyndigheden i Svendborg Kommune har givet tilladelse til etablering af pumpen delvist 

på vejmatrikel 7000k, Strammelse By, Landet ejet af Svendborg Kommune. Afgørelsen er 

truffet den 13. december 2018.  

 

Miljøvurderingsloven 

Vandløbsregulering, er en anlægstype der er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen3. 

Det betyder, at der skal laves en VVM-screening af, om der er risiko for, at projektet vil på-

virke miljøet. Miljøstyrelsen har foretagen VVM-screening af projektet og afgørelsen blev 

truffet 26. februar 2018. 

 

Planloven 

I henhold til planlovens § 35 må der ikke ske ændringer i arealanvendelsen uden tilladelse. 

Der skal derfor gives tilladelse til terrænreguleringen af Svendborg Kommune og denne er 

endnu ikke afgjort. Denne høring betragtes derfor også, som en høring i forhold til landzo-

netilladelsen.   

  

Fredning i henhold til Naturbeskyttelsesloven 

Tåsinge Vejle og Nor er fredet, og Naturstyrelsen har søgt om dispensation til etablering af 

pumpen ved Fredningsnævnet. Denne sag behandles ved Fredningsnævnet, og endnu 

ikke afgjort. 

 

Miljø og afstrømningsmæssige konsekvenser 

 

Noret og Vejlen tilføres vand fra et opland på ca. 10,44 km2 gennem flere mindre vandløb. 

Vandløbene der løber ud i Vejlen og Noret er vist på figur 5 nedenfor og med angivelse af 

deres opland.  

 

De nærmere beregninger for vandbalancen i Tåsinge Vejle og Nor, kan læses i den hydro-

logiske forundersøgelse vedlagt i bilag 1. 

 

Af disse beregninger fremgår det, at Det Sydfynske Øhav er beliggende i et nedbørsfattigt 

område, og der er en meget begrænset tilstrømning til Vejlen og Noret om sommeren med 

                                                
3 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurde-
ring af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).  
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normale nedbørsforhold. Sommeren 2010 og 2011 var meget våde, og beregninger har vist 

en afstrømning i sommeren 2011 svarende til 3 gange den normale vinterafstrømning. Her 

ville en pumpe i sommerhalvåret kunne have afhjulpet afvandingen af arealerne omkring 

Vejlen og Noret.   

 

 
Figur 5: Oversigtskort for vandløb med de deloplande der løber ud til Vejlen og Noret. Kortet er ud-
arbejdet af Rambøll i forbindelse med hydrologiprojekt af Vejlen og Noret. 

 

Store tilstrømninger betyder kun høj vandstand i Vejlen og Noret, hvis slusen er lukket på 

grund af højvande udenfor slusen. Lavvandsslusen har 3 x 1,00 m brede slusekamre med 

bund i kote -0,8 m, og kan derved lede store mængder vand ud til havet ved lavvande. 

Vandstanden er set at falde op til 30-35 cm på et døgn ved lavvande, og hvor slusen er 

åben. Ved middeltilstrømninger om vinteren vil vandstanden i Vejlen stige med 1,8 cm pr 

døgn ved lukket sluse.  

 

Svendborg Kommune og Naturstyrelsen har i fællesskab i november 2015 opsat tre vands-

tandspejlere i Vejlen og Noret, og en pejler udenfor slusen, der måler vandstanden i havet. 

Vandstandspejlerne måler kontinuerligt henover døgnet vandstande i området. Figur 6 vi-

ser en graf for vandstande for de tre pejlere i Noret og vejlen fra november 2015 og frem til 

januar 2019. Af figur 6 ses, at i somrene 2016 og 2017 ville der kun have været brug for 

pumpen i begrænset omfang fra april til oktober. For sommeren 2018 ville pumpen stort set 

ikke have været i brug i perioden april til oktober.  
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Figur 6: Målinger af vandstanden i Vejlen og Noret henover året i 2016-2018.Den gule streg fra y-
aksen viser niveauet, hvor pumpen vil starte med at pumpe vand ud i de tilfælde hvor vandstanden i 

Vejlen når dette niveau. 
 
Ifølge SWECOs skitseprojekt (vedlagt som bilag 3) for etablering af en pumpe med kapaci-
tet på 150 l/sek vil middelafstrømningen i en våd sommer være ca. 12 l/s/km2 opland. Med 
et opland på 10,44 km2 vil afstrømningen være ca. 125 l/s. I den ekstremt våde sommer 
2011 var afstrømningen over en periode på 9 uger næsten 3 gange så høj. Såfremt alt van-
det skal pumpes ud vil vandet således stige med indtil ca. 3 cm/døgn i Vejlen, selvom pum-
pen pumper med maksimal kapacitet. Det er samtidig beregnet, at vandstanden i perioder i 
2011 er steget med indtil 6,4 cm/døgn. 
 
Der er ikke lavet afstrømningsberegninger for alle år. Ved en gennemgang af de metrologi-
ske data skønnes det dog, at der ikke tidligere er målt tilsvarende meget langvarige ned-
børshændelser, som dem der forekom i 2011. I meget våde somre vil vinden hovedsageligt 
komme fra sydvest, hvilket vil give perioder med lav vandstand udenfor højvandsklappen. 
Det forekommer derfor ikke sandsynligt, at der både opstår tilsvarende langvarige eks-
treme nedbørshændelser samtidig med, at vandstanden i havet i hele perioden er høj. 

 

Samlet set vurderer Svendborg Kommune, at projektet er foreneligt med vandløbslovens 

formålsparagraf, og at der er taget behørigt hensyn til både de miljø- og afstrømningsmæs-

sige interesser, der er tilknyttet Vejlen og Noret og de omkringliggende arealer. 

 

Oversigt over berørte ejendomme 

 

Svendborg Kommune har vurderet, at ejendomme vist i tabel 1 nedenfor er berørte parter, 

da ejendommene enten har part i lavvandslusen efter kendelse fra 1930 og tinglyst på 

ejendommene, eller matriklerne er beliggende inden for 1 m højdekoten omkring Vejlen og 

Noret, og derfor kan være påvirket af vandstanden i Vejlen og Noret.  

 

 

 

2016 2017 2018 
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Tabel 1: Oversigt over berørte matrikler og ejere 

Matr. nr. Ejerlav Tilhørende 

26 Strammelse By, Landet 
Christen Lau Møller Andreasen, 
Vornæs Skovvej 6 

30d, 78a, 80a Strammelse By, Landet Naturstyrelsen, Vejlen 7 

32x, 32ø Strammelse By, Landet 
Viggo Vestergaard Jespersen,  
Vornæs Skovvej 22 

81e Strammelse By, Landet 
Vornæs Skov Aps, 
Søren Lolks Vej 30 

30c Strammelse By, Landet 

Karen Charlotte Rasmussen & Niels Ras-
mussen, 
Sdr Vornæsvej 20 

31g Strammelse By, Landet 
Conny Kaad Hansen, 
Sdr Vornæsvej 22 

49a Strammelse By, Landet 
Bengt Hjære Jensen, 
Sdr Vornæsvej 26 

30g, 78e, 28f Strammelse By, Landet 
Frank Madsen, 
Sdr Vornæsvej 31 & Vornæsvej 58 

31f Strammelse By, Landet 

Susanne Westphal Thomsen & Kresten 
Thomsen, 
Sdr Vornæsvej 35 

31a Strammelse By, Landet 
Niels Skræp, 
Sdr Vornæsvej 37 

16a Gesinge By, Bjerreby 
Ulrik Møller Andreasen, 
Søren Lolks Vej 26 

80c Strammelse By, Landet 
Kasper Falck-Rasmussen, 
Søren Lolks Vej 28 

32n Strammelse By, Landet 
Kenneth Friis Rastrup Larsen, 
Søren Lolks Vej 34 

13a, 14b Gesinge By, Bjerreby 
John Stougaard, 
Vejlen 1 

13b Gesinge By, Bjerreby 
Ronni Ove Hansen, 
Vejlen 10 

12c, 78b, 78c, 78d, 78f Strammelse By, Landet 
Jørgen Herman Henriksen, 
Vornæsvej 45 

49b Strammelse By, Landet 
Lene Lejbølle Kristiansen, 
Vornæsvej 51 

32d, 32v Strammelse By, Landet 

Gunvor Talbo & Odd Allan Østli Jørgen-
sen, 
Vornæsvej 64 

 

Tidsplan 

Det forventes, at når alle myndighedstilladelser er på plads kan anlægsarbejdet med etab-

lering af pumpen igangsættes snarest derefter. Pumpen forventes at kunne etableres i lø-

bet af 2019. 
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Økonomi 

 

Naturstyrelsen betaler for etablering af pumpen og den fremadrettede drift og vedligehol-

delse af anlægget. 

 

Høring  

Projektet kræver godkendelse efter vandløbsloven og ifølge bekendtgørelsen om vand-

løbsregulering og restaurering skal projektet sendes i 4 ugers offentlig høring. 

 

Høringsperioden er 4 uger fra offentliggørelsen af projektet. Projektet vil blive annonceret 

på Svendborg Kommunes hjemmeside den 21. januar 2019 og 4 uger frem. 

 

Bemærkninger til projektet skal indsendes skriftligt til natur@svendborg.dk eller til Svend-

borg Kommune, Natur og Miljø, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge senest den 

18.februar 2019. 

 

Såfremt der indsendes bemærkninger eller indsigelser imod projektet i høringsperioden vil 

disse indgå som grundlag for den videre myndighedsbehandling.   

 

Efter høringsperioden kan reguleringsprojektet med de eventuelle justeringer og/eller æn-

dringer, som indsendte bemærkninger i høringsperioden har afstedkommet, godkendes en-

deligt efter lovgivningen herunder vandløbsloven. 

 

Eventuelle spørgsmål til høringsmaterialet kan ske ved henvendelse til undertegnede. 

 

Venlig hilsen 

 

Anne Jensen 

Agronom 

 
Dir. tlf. +4562233422 

 

 

Vedlagt: 

 

Bilag 1 - Ansøgning til etablering af pumpe fra Naturstyrelsen med hydrologisk forundersøgelse, 

Rambøll. 

Bilag 2 - Natura 2000 Væsentlighedsvurdering, SWECO 

Bilag 3 – Skitseprojekt til etablering af en pumpestation ved Tåsinge Vejle, SWECO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:natur@svendborg.dk
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Kopi sendt til: 

 

Berørte parter: 

 
Christen Lau Møller Andreasen, Vornæs Skovvej 6, ejer af matr. nr. 26, Strammelse By, Landet. 

Naturstyrelsen, Førstballevej 2, Randbøl ejer af matr. nr. 30d, 78a og 80a, Strammelse By, Landet. 

Viggo Vestergaard Jespersen, Klingstrupvej 1, ejer af matr. nr. 32x og 32ø, Strammelse By, Landet. 

Vornæs Skov Aps, Nabgyden 50, Faaborg, ejer af matr. nr. 81e, Strammelse By, Landet. 

Karen Charlotte Rasmussen og Niels Rasmussen, Sdr Vornæsvej 20, ejer af matr. nr. 30c, Stram-
melse By, Landet. 

Conny Kaad Hansen, Sdr Vornæsvej 22, ejer af matr. nr. 31g, Strammelse By, Landet. 

Bengt Hjære Jensen, Sdr Vornæsvej 26, ejer af matr. nr. 49a, Strammelse By, Landet. 

Frank Madsen, Sdr Vornæsvej 31, ejer af matr. nr. 30g, 78e og 28f, Strammelse By, Landet. 

Susanne Westphal Thomsen og Kresten Thomsen, Sdr Vornæsvej 35, ejer af matr. nr. 31f, Stram-
melse By, Landet. 

Niels Skræp, Sdr Vornæsvej 37, ejer af matr. nr. 31a, Strammelse By, Landet. 

Ulrik Møller Andreasen, Søren Lolks Vej 26, ejer af matr. nr. 16a, Gesinge By, Bjerreby. 

Kasper Falck-Rasmussen, Søren Lolks Vej 28, ejer af matr. nr. 80c, Strammelse By, Landet. 

Kenneth Friis Rastrup Larsen, Søren Lolks Vej 34, ejer af matr. nr. 32n, Strammelse By, Landet. 

John Stougaard, Vejlen 1, ejer af matr. nr. 13a og 14b, Gesinge By, Bjerreby. 

Ronni Ove Hansen, Vejlen 10, ejer af matr. nr. 13b, Gesinge By, Bjerreby. 

Jørgen Herman Henriksen, Vornæsvej 45, ejer af matr. nr. 12c, 78b, 78c, 78d og 78f Strammelse 
By, Landet.  

Lene Lejbølle Kristiansen, Vornæsvej 51, ejer af matr. nr. 49b Strammelse By, Landet. 

Gunvor Talbo og Odd Allan Østli Jørgensen, Vornæsvej 64, ejer af matr. nr. 32d og 32v, Stram-
melse By, Landet. 

Trafik & Infrastruktur, Svendborg Kommune, ti@svendborg.dk  

 

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) 

Fiskeriinspektorat Øst Fiskerikontrollør (bpwi@fiskeristyrelsen.dk) 

Friluftsrådet (sydfyn@friluftsraadet.dk) 

Svendborg Museum (info@svendborgmuseum.dk) 

Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk) 
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