
Bilag 1: Status for Svendborg Kommunes vandplansindsats for hhv. 1. planperiode (2009-2015) 
og 2. planperiode (2016-2021) 
 
Tabel 1: Status for indsatser i 1. planperiode (2009-2015). 

Indsats 
vandløbsprojekter 

Status Gennemført 
 

Vester Mølle ved 
Syltemae Å 

Forundersøgelse gennemført 2014-15. Faunapassage 
etableret sommeren 2019. Nedlæggelse af 
slambassin og udbedring af skader som følge af 
nedbør udestår. 

Efterår 2020 

Gundestrup Mølle ved 
Hundstrup Å 

Forundersøgelse gennemført 2014.  
Juni 2016 vedtager udvalget, at projektet ikke skal 
gennemføres af hensyn til de kulturhistoriske 
værdier. Marts 2019 ophæver og hjemviser Miljø- og 
Fødevareklagenævnet kommunens afgørelse til 
fornyet behandling. Administrationen er i dialog med 
lodsejerne om en vandfordeling, som samtidig kan 
tilgodese de kulturhistoriske værdier og en effektiv 
faunapassage. 

Uafklaret. 

Elleskov Mølle ved 
Hundstrup Å 

Forundersøgelse gennemført i 2014. I øjeblikket 
pågår myndighedsbehandlingen.  

Efterår 2020 

Spangebækken Forundersøgelse gennemført 2014 og projektet er 
gennemført i 2015 med kommunale midler og støtte 
fra Havørred Fyn. 

2015 

Tange Å Forundersøgelse gennemført i 2014 og 
anlægsarbejdet er afsluttet i 2017. 

2017 

Engelsbækken Forundersøgelse gennemført 2015. Kommunen er 
fritaget for at gennemføre en indsats i vandløbet, 
hvor en rørlagt stækning skal genåbnes på grund af 
manglende omkostningseffektivitet. 

Fritaget for indsats. 

Asbæk Forundersøgelse gennemført 2015, og 
anlægsarbejdet er afsluttet i 2016. 

2016 

Vandløb fra Egense Forundersøgelse gennemført 2015, og 
anlægsarbejdet er afsluttet 2017. 

2017 
 

Skelbækken på 
Tåsinge 

Forundersøgelse gennemført 2015, og 
anlægsarbejdet er afsluttet 2016. 

2016 

Klingstrup Mølle ved 
Vejstrup Å 

Forundersøgelse gennemført 2017, og 
anlægsarbejdet er afsluttet 2019. 

2019 

Vejstrup Vandmølle 
ved Vejstrup Å 

Forundersøgelse gennemført 2017. Det har dog ikke 
været muligt at udarbejde et projektforslag, som 
samtidig tilgodeser de kulturhistoriske værdier i 
området ved den fredede vandmølle og en effektiv 
passageløsning. Administrationen overvejer at søge 
fritagelse for at gennemføre en indsats. 

Uafklaret. 

Ormerenden Forundersøgelse gennemført 2016. Pga. 
kulturhistoriske værdier i området er der risiko for at 
anlægsarbejdet bliver for dyrt. Derfor overvejer 
administrationen at søge om fritagelse for at 
gennemføre en indsats her. 

Uafklaret. 



Lehnskov Bæk Forundersøgelse gennemført 2016. Kommunen er 
dog fritaget for at gennemføre en indsats i vandløbet 
på grund af manglende omkostningseffektivitet. 

Fritaget for indsats. 

Egenabbe Bæk Forundersøgelse gennemført 2015 og 
anlægsarbejdet er afsluttet 2016. 

2016 

Isebækken Afslag fra staten om tilskud til forundersøgelse. Fritaget for indsats. 

Hønsehaverenden Afventer om vådeområdeprojektet ved Bøllemosen 
gennemføres, hvis dette er tilfældet skal den rørlagte 
strækning af vandløbet ikke genåbnes. 

Uafklaret. 

Elsehoved Landkanal Forundersøgelse gennemført i 2015. Fritaget for indsats. 

Ollerup-Skerninge 
Skel 

Forundersøgelse gennemført 2013. Fritaget for indsats. 

Kohaverenden Forundersøgelse gennemført i 2013. Fritaget for indsats. 

Afløb fra Løvehave Forundersøgelse gennemført i 2013. Fritaget for indsats. 

Stevningegrøften 
 

Forundersøgelse gennemført i 2013. Fritaget for indsats. 

Indsats søprojekt Status Gennemført 
 

Sørup Sø Forundersøgt og indsats gennemført i 2015 2015 
 

Indsats 
vådområdeprojekter 

Status Gennemført 

Langemarken  Forundersøgelse gennemført og 
lodsejerforhandlinger påbegyndt. 

Opgivet. 

Lundby Forundersøgelse gennemført. Tekniske udfordringer 
forhindre realisering på grund af manglende 
omkostningseffektivitet. 

Opgivet. 

Hørup Å Forundersøgelse gennemført i 2012. Forhandlinger 
med teglværk om køb af ler og tilpasninger af 
projektforslag pågår. Efterfølgende skal 
lodsejerforhandlinger genoptages. 

Uafklaret. 

Bøllemosen Forundersøgelse gennemført i 2013 og 
lodsejerforhandlinger pågår. 

Uafklaret. 

 

 

Tabel 1: Status for indsatser i 2. planperiode (2016-2021). 

Indsats 
vandløbsprojekter 

Status Gennemført 
 

6 spærringer i Vandløb 
fra Hellegård 

Administrationen har søgt om fritagelse til realisering 
på grund af manglende omkostningseffektivitet. 

Det forventes ikke, at 
der skal ske en indsats. 

Spærring i Hørup Å  Projektet er endnu ikke påbegyndt. Uafklaret. 
Spærring i Hørup Å Projektet er endnu ikke påbegyndt. Uafklaret. 
Spærring i Ollerup-
Skerninge Skel 

Projektet er endnu ikke påbegyndt. Uafklaret. 

3 spærringer i Vandløb 
fra Egebjerg Mose 

Projektet er endnu ikke påbegyndt. Uafklaret. 



Spærring i Nyskov Bæk Administrationen har søgt om fritagelse til realisering 
på grund af manglende omkostningseffektivitet. 

Det forventes ikke, at 
der skal ske en indsats. 

Strækningsbasseret 
indsats i Hørup Å 

Projektet er endnu ikke påbegyndt. Uafklaret. 

Strækningsbaseret 
indsats i Skelbækken  

Rådgiver udarbejder pt. forundersøgelse. 2021 

Strækningsbaseret 
indsats i 
Sømarksbækken 

Administrationen har søgt om fritagelse til realisering 
på grund af manglende omkostningseffektivitet. 

Det forventes ikke, at 
der skal ske en indsats. 

Strækningsbaseret 
indsats i Vandløb fra 
Egense 

Forundersøgelse og lodsejerforhandlinger pågår. 
Myndighedsbehandlingen forventes igangsat i 2020. 

2021 

Strækningsbaseret 
indsats i Hammesbro 
Bæk 

Rådgiver udarbejder pt. forundersøgelse. 
Lodsejerforhandlinger påbegyndes. 

2021 

Strækningsbaseret 
indsats i Lille Bæk 

Rådgiver udarbejder pt. forundersøgelse. 
Lodsejerforhandlinger påbegyndes. 
 

2021 

Strækningsbaseret 
indsats i Tange Å 

Projektet er endnu ikke påbegyndt. Uafklaret. 

Strækningsbaseret 
indsats i 
Stokkebækken 

Projektet er endnu ikke påbegyndt. Uafklaret. 

Strækningsbaseret 
indsats i 
Bredmoserenden 
 

Basisanalysen fra 2020 viser, at vandområdet har 
målopfyldelse. Derfor skal her ikke længere 
gennemføres en indsats. 

Der er Ikke længere 
krav om indsats 

Indsats 
vådområdeprojekter 

Status Gennemført 

Stokkebæk, Gudme Forundersøgelse gennemført i 2017. Staten forventes 
ansøgt om realisering 2021. 

Uafklaret. 

Stokkebæk Huse Forundersøgelse gennemført i 2017. Staten forventes 
ansøgt om realisering 2021. 

Uafklaret. 

Ollerup Egense Den tekniske del af forundersøgelse gennemført og 
projektet er efterfølgende opgivet. 

Opgivet. 
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