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Afgørelse efter vandløbsloven til genåbning af rørlagt vandløb i
Skelmose på ejendommen matrikel 13c, Gudme By, Gudme
7. april 2016

Søren Kildelund har ansøgt om tilladelse til at genåbne en rørlagt strækning af privat dræn i skoven Skelmose. Røret ligger på matrikel 13c,
Gudme By, Gudme, som ejes af Broholm Gods.

Sagsid: 16/2747
Afdeling: Natur og Klima
Ref. METSER

Formål og baggrund for projektet
I dag står der vand på Søren Kildelunds mark som følge af dårlig afvanding gennem eksisterende drænledning i skovbrynet på Broholm Gods’
ejendom.
Røret, der leder vandet videre fra Søren Kildelunds mark er gammelt og
delvist ødelagt af trærødder. Der er udtrykt ønske om at fjerne røret, så
vandet kan ledes fra markskellet gennem skoven af åbne render.

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

Kortudsnittet viser den eksisterende rørlagte strækning i skovbrynet (rød
streg), som ønskes genåbnet.
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Lovgivning
Genåbningen af en rørlagt strækning kræver en reguleringstilladelse jf.
vandløbsloven1 § 17 og § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv.2, da ændringen fra rør til åben rende er at betragte som
en vandløbsregulering jf. vandløbsloven § 16.
Vandløbsregulering er omfattet af bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen3. Projektet kræver derfor en vurdering om VVM-pligt jf. bekendtgørelsens § 3 i
henhold til planlovens4 bestemmelser.
I skellet mellem matriklerne 26a og13c Gudme By, Gudme er der registreret diger. Disse er beskyttet efter museumslovens5 § 29 a.
Skelmose, hvori den rørlagte strækning ligger, er registreret som fredskov
og er således beskyttet mod hugst mm. efter skovlovens6 § 8.

Afgørelse efter vandløbsloven
I medfør af vandløbslovens § 17 og jf. bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv. meddeles der hermed tilladelse til det ansøgte
under følgende vilkår:








Hvor røret fjernes, skal vandløbet udformes som den åbne grøft
mod øst, hvortil vandet ledes.
Projektets gennemførelse må ikke resultere i tilførsel af jord eller
sand til vandløbet eller hindre vandets frie gennemstrømning.
Dette gælder både under anlægsarbejdet og til enhver tid derefter.
Projektejer varetager alle forhold vedrørende fjernelse af røret og
etablering af rendens profil.
Lodsejer står for den fremtidige vedligeholdelse af renden.
Arkæologi Sydfyn skal kontaktes, hvis der under gravearbejdet
fremkommer oldsager, knogler, større mængder træ eller andet
der kan have historisk eller arkæologisk interesse.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke udnyttes senest 3 år fra
dags dato.

1

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1579 af 8. december 2015 af lov om
vandløb.
2
Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1780 af 16. december 2015 om
vandløbsregulering og -restaurering m.v.
3
Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om
vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov
om planlægning
4
Erhvervs- og vækstministeriets bekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 af lov
om planlægning
5
Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven
6
Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1577 af 8. december 2015 af lov om
skove
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Der gives tilladelse efter § 30 i bekendtgørelse om vandløbsregulering
m.v. til at arbejdet kan iværksættes straks.
Det vil sige, at arbejdet kan igangsættes inden klagefristen er udløbet.
Iværksættelsen af arbejdet indebærer dog ingen begrænsning i Natur- og
Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget godkendelse.

Vandløbsmyndighedens bemærkninger
Ved ovenstående gives der alene tilladelse til genåbning af rørlagt vandløb i Skelmose på matrikel 13c, Gudme By, Gudme i skovbrynet langs
matrikel 26a Gudme By, Gudme.
Formålet er at sikre, bl.a. gennem de stillede vilkår, at der ved genåbningen af vandløbet tages behørigt hensyn til både de afvandingsmæssige
og miljømæssige interesser, der knytter sig til vandløbet.
Vandløbsmyndigheden har valgt ikke at sende projektet i offentlig høring
jf. § 17 i bekendtgørelsen om vandløbsregulering og -restaurering m.v.,
da projektet, efter vandløbsmyndighedens vurdering, ikke skønnes at
have nogen væsentlig betydning for vandløbets afstrømningsmæssige
eller miljømæssige forhold.
Ansøger er ansvarlig for, at de stillede vilkår overholdes. Vandløbsmyndigheden fører tilsyn med arbejdets udførelse, såfremt det skønnes nødvendigt.
Vandløbene i Skelmose indgår ikke i statens vandplaner, hvorfor vi ikke
kender deres nuværende økologiske tilstand. Det vurderes imidlertid, at
genåbningen ikke vil påvirke miljøtilstanden i vandløbene.
Projektområdet ligger indenfor følgende bilag IV-arters naturlige udbredelsesområde: Hasselmus, Vandflagermus, Brunflagermus, Sydflagermus, Dværgflagermus, Markfirben, Stor vandsalamander, Springfrø og
Spidssnudet frø.
Det er kommunens vurdering, at bilag IV-arter og deres levesteder ikke
påvirkes negativt af projektet.

Afgørelse efter planloven (VVM-screening)
I medfør af VVM-bekendtgørelsens § 3 og i henhold til planlovens bestemmelser, træffes der afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.
Begrundelse for afgørelsen
Projektejer har fremsendt VVM-anmeldeskema af projektet (se vedlagte),
og Svendborg Kommune har efterfølgende vurderet projektet i forhold til
planloven.
Afgørelsen er truffet på baggrund af en VVM-screening af risikoen for, om
projektet vil påvirke miljøet væsentligt.
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Det fremgår af VVM-screeningen, at projektområdet ligger i et område
med særlige drikkevandsinteresser. Projektet får imidlertid ingen indflydelse på undergrunden og påvirker derfor heller ikke drikkevandet i området.
Det vurderes, at der ikke er nogen risici forbundet med projektet i forhold
til miljøet.

Anden lovgivning
Ud fra det ansøgte vurderes det, at der ikke er ønske om eller behov for
at influere hverken det beskyttede dige eller fredsskoven i projektet.
Derfor er elementerne ikke behandlet yderligere i dette dokument.
Hvis et indgreb i et af ovennævnte elementer alligevel skønnes nødvendigt, vil det kræve en forudgående dispensation fra den respektive lovs
bestemmelser.

Naboerklæring
Forud for ansøgningen er der indhentet naboerklæring fra Broholm Gods,
som har givet samtykke til projektet.
Naboerklæringen er vedlagt denne afgørelse.

Økonomi
Udgifterne vil blive fordelt mellem projektejer/forpagter og Broholm Gods.

Tidsplan
Projektet forventes igangsat indenfor 14 dage efter vandløbsafgørelsen er
truffet og afsluttet i sommeren 2016.

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte understående.

Venlig hilsen
Mette Louise Egmose Serup
Skov- og landskabsingeniør
Dir. tlf. +4562233476
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Klagevejledning
Ovenstående afgørelser kan, iht. vandløbslovens § 80 og planlovens §
58, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentliggjort. Afgørelsen
vil blive annonceret på Svendborg Kommunes hjemmeside den 7. april
2016. Klagefristen på disse afgørelser er den 6. maj 2016.
Ved klage skal det angives, hvilken af afgørelserne, der ønskes påklaget.
Du klager digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via
www.borger.dk eller www.virk.dk.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende
en begrundet anmodning til Svendborg Kommune, som videresender
anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er Natur- og Miljøklagenævnet, 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 500 kroner til Natur- og Miljøklagenævnet for
at få behandlet klagen. Hvis du får helt eller delvist medhold, får du gebyret betalt tilbage.
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Bilag
Bilag 1: Ansøgning
Bilag 2: Naboerklæring fra Broholm Gods
Bilag 3: VVM-anmeldeskema

Kopi sendt til:
Berørte parter:
Matrikel 26a Gudme By, Gudme
Søren Kildelund
Skelmosevej 28, 5884 Gudme
Matrikel 13c, Gudme By, Gudme
Broholm Gods
Broholmsvej 32, 5884 Gudme

Relevante myndigheder og interesseorganisationer:
Dansk Botanisk Forening – Naturbeskyttelsesudvalget
(nbu_fyn@botaniskforening.dk)
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)
Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk)
Danmarks Sportsfiskerforbund - Fyn, v./Frode Thorhauge
(frodethorhauge@stofanet.dk)
Ferskvandsfiskeriforeningen (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
Fiskeriinspektorat ØST (roskilde@naturerhverv.dk)
Fiskeriinspektorat ØST- Fredericia v./ Jimmy Langelund Jensen
(jlj@naturerhverv.dk)
Naturstyrelsen (nst@nst.dk)
Naturstyrelsen Odense (ode@nst.dk)
Friluftsrådet (sydfyn@friluftsraadet.dk)
Arkæologi Sydfyn (arkaeologi@ohavsmuseet.dk)
Svendborg Museum (info@svendborgmuseum.dk)
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