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Høring vedr. reguleringssag om oprensning af Hørup Å omkring st. 

4.500-3.000 meter, samt etablering af sandfang. 

 

Svendborg Kommune har modtaget en ansøgning fra 6 lodsejere der 

ønsker at foretage en oprensning af vandløbsbunden i Hørup Å fra om-

kring st. 4.500 meter ovenfor udløbet fra Hørup Renseanlæg og ned til 

omkring st. 3.000 meter samt etablere et sandfang på strækningen. Pla-

ceringen fremgår af vedlagte bilag 1. 

 

 
Kort 1. Oversigtskort over projektområdet. 

 

Oprensningen kræver en tilladelse efter § 3 i bekendtgørelse om regule-

ring og restaurering1, jf. vandløbslovens2 § 17. Ifølge bekendtgørelsens1 

§15 skal projektet sendes i offentlig høring i 4 uger. 

 

                                                
1
 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1436 af 11. december 2007 om vandløbsregulering 

og –restaurering m.v. 
2
 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1208 af 30. september 2013 af lov om vandløb 
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Svendborg Kommune har valgt at fremme projektforslaget, hvorfor det nu 

sendes i offentlig høring. 

 

Formål 

Formålet med projektet er blandt andet at forbedre afvandingsforholdene 

på de tilstødende arealer, samt at hindre fremtidig tilsanding af stræknin-

gen. Sandaflejringer er med til at forringe livsbetingelserne for fisk og 

smådyr, og reducere vandføringsevnen i vandløbene. Ved at etablere et 

sandfang er det muligt at fjerne sandet på en kort strækning i stedet for at 

grave på lange strækninger i vandløbet. Herved forbedres de fysiske for-

hold og levemulighederne for vandløbsfaunaen i vandløbet. 

 

Projektet forventes således at medvirke til at opfyldelse af vandløbets 

målsætning. 

 

Projektbeskrivelse 

Lodsejerne har i en årrække haft problemer med afvandingen af deres 

jorde omkring Hørup Å. Opmålinger har vist, at regulativet for den pågæl-

dende strækning i vandløbet er overholdt, men også at der nemt sker en 

vandspejlsstigning ved større afstrømninger.  

 

Det gældende regulativ er baseret på en opmåling af vandløbet fra 1989. 

På en del af den påklagede strækning har Fyns Amt i sin tid valgt at ba-

sere regulativet på et ældre regulativ fra 1963. Dette er sandsynligvis 

gjort, da det ved opmålingen i 1989 blev konstateret, at vandløbsbunden 

lå væsentligt under bunden fra 1963. Et forhold kan ikke lovliggøres ved 

at vedtage et nyt regulativ, dette kræver, at vandløbsmyndigheden først 

gennemfører en reguleringssag.  

 

I dette tilfælde har lodsejerne dog i mange år haft en begrundet forvent-

ning om, at den regulativmæssige bundkote skulle opretholdes som i 

1989 og ikke 1963, som det er tilfældet på en del af strækningen. Vand-

løbet er formentligt i mange år blevet vedligeholdt således, at bunden har 

ligget i niveau med 1989 og således under regulativbunden fra 1963. 

 

Lodsejerne har efter vejledning fra Svendborg Kommune søgt om at fore-

tage en oprensning af Hørup på strækningen fra omkring udløbet fra Hø-

rup renseanlæg (st. 4.500 m) til et åbent tilløb fra de lergrave, der ligger i 

området (st. 3.000 m). Oprensningen vil blive foretaget så det vil svare til 

bundkote niveauet for opmålingen i 1989, og der vil blive opgravet mellem 

5 og 35 cm af bunden. På vedlagte kortbilag fremgår, hvor meget der skal 

opgraves på de enkelte delstrækninger. Der er vedlagt et bilag til hørin-

gen der viser vandløbets længdeprofil med bunden opmålt i 1989 og for-

året 2014.  

 

Der opgraves kun sand eller andre løse aflejringer. 
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Derudover etableres et sandfang for at reducere den sandvandring, der 

er på strækningen i dag. På matrikel 52g, Stenstrup By, Stenstrup ligger 

Hørup rensningsanlæg samt udløbet fra det rørlagte vandløb Gedderen-

den. Sandfanget etableres i forbindelse med udløbet fra Gedderenden, 

og nedstrøms udløbet fra rensningsanlægget.  

 

Sandfanget etableres ved at udvide vandløbets bredde og dybde på en 

kortere strækning. Derved nedsættes vandets hastighed og sandet falder 

til bunds. Sandfanget får dimensioner med en længde på ca. 10 m og en 

bredde på ca. 4 m svarende til ca. 2 gange vandløbets nuværende bred-

de. Sandfangets bundkote sænkes til 1 meter under det nuværende ni-

veau i vandløbet. Sandfangets brinker/skråningsanlæg vil blive etableret 

med en hældning på minimum 1:1,5.  

 

 
Kortudsnit der viser placering af sandfang. 

 

Svendborg Kommunes bemærkninger 

 

Svendborg Kommune har vurderet, at denne opgravning ikke vil være til 

skade for vandløbets nuværende dyre- og planteliv, og dermed hindre 

opfyldelsen af miljømålene for vandløbet. Årsagen er, at der vil blive op-

gravet sand, som normalt har et ringe naturindhold.   

 

Lodsejerens bemærkninger til sagen 

 

En af lodsejerne, Søren Andersen, har gennem mange år fanget flod-

krebs i Hørup Å. Ifølge hans udsagn så var der væsentlig flere flodkrebs i 

vandløbet i 1980’erne end der er i dag. Han mener at projektet vil være 

med til at forbedre forholdene i vandløbet for flodkrebsene. 
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Anden lovgivning 

Oprensningen af vandløbet kræver, foruden tilladelse efter vandløbslo-

vens2 bestemmelser, dispensation fra naturbeskyttelseslovens3 §3 samt 

en vurdering i forhold til planlovens4 bestemmelser om VVM-pligt. 

 

Økonomi 

De 6 lodsejere afholder alle udgifter til oprensning samt etablering af 

sandfanget. Strækningen ved matrikel 52g og 52a, Stenstrup By, Sten-

strup ejes ikke af de 6 lodsejere, men de fordeler udgiften til oprensnin-

gen på denne strækning mellem de 6 der har ansøgt om reguleringspro-

jektet. 

Den fremtidige vedligeholdelse og tømning af sandfanget påhviler 

Svendborg Kommune, og vil være en del vedligeholdelsen af vandløbet. 

Lodsejerne skal modtage det opgravede materiale fra sandfangene og 

selvsørge for at fordele materialet på de omkringliggende jorde.  

 

Tidsplan 

Lodsejerne ønsker at udføre arbejdet så snart klagefristerne er udløbet. 

 

Høring 

I henhold til §15 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –

restaurering1 sendes dette projekt i høring. 

 

Høringsperioden er 4 uger fra offentliggørelsen af projektet. 

Projektet vil blive annonceret på Svendborg Kommunes hjemmeside den 

30. september 2014. 

 

Høringsberettiget er enhver der må antages at have væsentlig individuel 

interesse i sagens udfald. 

 

Bemærkninger til projektet indsendes skriftligt til Svendborg Kommune, 

Natur og Klima, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge eller til 

kulturogplan@svendborg.dk. Eventuelle bemærkninger til projektet skal 

fremsendes senest 28. oktober 2014. 

 

Efter den offentlige høring vil den egentlige behandling efter vandløbslo-

ven2 finde sted. Når den endelige afgørelse efter vandløbsloven forelig-

ger, er der 4 ugers klagefrist. 

 

Hvis der er spørgsmål kan Svendborg Kommune kontaktes. 

 

Venlig hilsen 

Anne Jensen 

Agronom 

Dir. tlf. +4562233422 

                                                
3
 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013 af lov om naturbeskyttelse 

4
 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 af lov om planlægning 

mailto:kulturogplan@svendborg.dk
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Bilag 

 

1. Kort over projektområdet. 

2. Længdeprofil af udsnit af Hørup Å fra st. 1.250 til 4.750 m   

 

Kopi til: 

 

De 6 lodsejere der har ansøgt om projektet: 

 

Matr. nr. Ejerlav Ejer 

7i, 1æ Stenstrup By,  

Stenstrup 

Mariendal A/S 

Assensvej 201 A 

5771 Stenstrup 

6a - S.A. Landbrug ApS 

Assensvej 201 

5771 Stenstrup 

1ø - Finn Andersen 

Præstevænget 7 

5771 Stenstrup 

1d Rødme By, 

Stenstrup 

Torben Hansen 

Rødmevej 23 

5771 Stenstrup 

 

Søren Hansen 

Egebjergvej 40 

5771 Stenstrup 

15b - Mariendal A/S 

Assensvej 201 A 

5771 Stenstrup 

4c - Bernt Ove Clausen 

Rødmvej 38 

5771 Stenstrup 

4a - Torben Hansen 

Rødmevej 23 

5771 Stenstrup 

 

Søren Hansen 

Egebjergvej 40 

5771 Stenstrup 

1a Løjtved Hgd.,  

Stenstrup 

Per Albert Hovendal Hansen 

Hundstrupvej 29B 

5771 Stenstrup 

1h Løjtved Hgd., 

Stenstrup 

Mariendal A/S 

Assensvej 201 A 

5771 Stenstrup 
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Andre berørte lodsejere i området: 

 

Matr. nr. Ejerlav Ejer 

52a Stenstrup By, 

Stenstrup 

Michael Abildgaard Madsen 

Dyrebjergvej 5 

5772 Kværndrup 

52g - Svendborg Spildevand A/S 

Ryttermarken 21 

5700 Svendborg 

 

 

Interesseorganisationer og relevante myndigheder: 

Dansk Botanisk Forening – Naturbeskyttelsesudvalget (nbu@snm.ku.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) 
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Kortbilag 1: Udsnit af Hørup Å med projektområde, der viser hvilke strækninger der skal oprenses og med hvor meget materiale der skal fjernes i cm, 

samt placering af sandfang. 

 


