I/S Vejstrupgård
v/Kaare og Carsten Thomsen
Vejstruprød Landevej 3
6093 Sjølund.
Sendt elektronisk via mail:

vejstrupgaardlandbrug@gmail.com
30. august 2019 - Sags nr.: 19/19765

Tilladelse efter vandløbsloven til regulering af drænledning i
forbindelse med etablering af minivådområde på
ejendommen Vejstruprød Landevej 3, 6093 Sjølund
Anledning
Oplandskonsulent Aksel Ravn, Kolding Herred Landbrugsforening, har på vegne af Kaare og Carsten
Thomsen søgt om tilladelse til regulering af en drænledning i forbindelse med etablering af et
minivådområde på ovennævnte areal. Etableringen af minivådområdet sker som et led i Fødevare- og
landbrugspakken fra 2016, hvor formålet er at reducere udledningerne af næringsstoffer til vandmiljøet.
Minivådområdet etableres på et dyrkningsareal, hvor vandet fra et drænsystem via en drænledning ledes
ind i minivådområdet, som består af flere bassiner. Derfra ledes vandet videre til et dræn, der løber videre
til et tilløb til Kær Mølleå. Lokaliteten, hvor minivådområdet etableres, er markeret med en rød prik på
oversigtskortet på næste side. Reguleringsprojektet er nærmere beskrevet i ansøgningsmaterialet, der er
indsat som bilag.
Tilladelse efter vandløbsloven
Den pågældende drænledning er omfattet af bestemmelserne i vandløbsloven. Det betyder, at der ikke
må foretages ændringer af dens skikkelse eller vandføringsevne, uden at der er givet en tilladelse efter
vandløbsloven.
Der meddeles hermed tilladelse til regulering af drænledningen, der løber på arealet vest for Vejstruprød
på matrikelnummer 2a, Vejstruprød By, Vejstrup, der ejes af Kaare og Carsten Thomsen, Vejstruprød
Landevej 3, 6093 Sjølund.
Tilladelsen gives efter vandløbslovens § 17, lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017, samt § 3 i
bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v.
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Minivådområdet etableres vest for Vejstruprød - markeret med rød prik

Reguleringen af drænledningen skal udføres i overensstemmelse med ansøgningens beskrivelse, samt
på følgende vilkår:
•

Afstrømningsforholdene i og opstrøms projektområdet må ikke forringes.

•

Drænledningen skal have frit indløb i minivådområdet. Det vil sige, at vandet ikke må stuve op ved
indløbet.

•

Vandet fra minivådområdet skal iltes inden udledning til det eksisterende dræn nedenfor.

•

Udvaskning af sand og jord til drænledningen neden for minivådområdet skal begrænses mest
muligt i forbindelse med etableringen.

—
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Projektet
Projektbeskrivelse
Med henblik på at etablere et minivådområde, der kan reducere udledningerne af næringsstoffer fra de
dyrkede arealer i oplandet, ledes drænvandet fra de eksisterende drænledninger (grønne streger øverst
på kortet herunder) ind gennem minivådområdet, der består af flere sammenhængende bassiner. I den
sydlige ende af minivådområdet ledes vandet til den eksisterende drænledning, der løber videre til et tilløb
til Kær Mølleå.

Der etableres frit indløb til minivådområdet fra drænledningen. Der vil således ikke være risiko for
opstuvning af drænvandet i drænledningerne opstrøms for minivådområdet.
Efter udløbet fra minivådområdet, løber vandet over en iltningstrappe bestående af stenudlæg, og videre i
en åben grøft, som hidtil.
Mere detaljerede oplysninger om minivådområdeprojektet fremgår af ansøgningsmaterialet, der er indsat
som bilag.
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Økonomi
Minivådområdet etableres med 100 procent tilskud af offentlige midler fra Landbrugsstyrelsen via EU
midler fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter (ELFUL).
Tidsplan
Minivådområdet, - og dermed reguleringen af drænledningen, forventes etableret i løbet af
sommeren/efteråret 2019. Ifølge tilsagnet fra Landbrugsstyrelsen om økonomisk støtte til projektet skal
det etableres inden 2 år efter ansøgningstidspunktet.
Fremtidig vedligeholdelse
Minivådområdet skal af lodsejeren vedligeholdes således, som det er beskrevet i Vejledningen om tilskud
til etablering af minivådområder, Landbrugsstyrelsen februar 2018. Hvis minivådområdet udtages af drift
efter den 10-årige forpligtigelsesperiode, skal drænledningen retableres til den hidtidige tilstand.
Miljø- og afstrømningsmæssige konsekvenser
Med et frit indløb i minivådområdet vil reguleringen af drænledningen ind i minivådområdet ikke få
negative afstrømningsmæssige konsekvenser, - hverken opstrøms eller nedstrøms for minivådområdet.
Der er ikke knyttet natur- eller miljømæssige værdier eller interesser til drænledningen.
Lovhjemmel
Den pågældende drænledning er omfattet af bestemmelserne i vandløbsloven. En regulering, hvor et
vandløb eller et dræns forløb ændres væsentligt, forudsætter en godkendelse efter § 17 i vandløbsloven,
lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017, samt efter § 3 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om
vandløbsregulering og restaurering m.v.
Offentlig høring
Vandløbsprojekter skal efter § 15 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og
restaurering m.v. fremlægges i offentlig høring i en periode på mindst 4 uger. Projektet har således været i
offentlig høring i perioden fra den 4. juli til den 1. august 2019. Kolding Kommune har som
vandløbsmyndighed i denne periode ikke modtaget bemærkninger til projektet.
Kolding Kommunes bemærkninger i forhold til vandløbsloven
Kolding Kommune bemærker, at projektet tager hensyn til de afvandingsmæssige interesser, der er
knyttet til vandløbet. Der er ingen natur- og miljømæssige forhold knyttet til reguleringen af
drænledningen. Samlet set er projektet derfor foreneligt med formålsbestemmelserne i vandløbsloven.
Afgørelse om at projektet ikke er VVM pligtigt
Efter miljøvurderingsloven (lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017) § 21 skal
vandløbsreguleringsprojekter screenes for eventuel miljøvurdering (VVM).
Kolding Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet
væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtig.
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Kommunens afgørelse om ikke VVM-pligt er offentliggjort på Kolding Kommunes hjemmeside sammen
med denne afgørelse efter vandløbsloven.
Klagevejledning
Efter vandløbsloven kan der klages over denne afgørelse inden 4 uger fra offentliggørelsen.
Klageberettiget er:
•

ansøger,

•

enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald

•

en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,

•

Danmarks Naturfredningsforening

•

Danmarks Sportsfiskerforbund.

Der kan klages over retlige spørgsmål og kommunens vurderinger og vilkår.
Indsendelse af klage
En klage indsendes elektronisk via den såkaldte Klageportal via dette link: https://kpo.naevneneshus.dk
hvor man logger ind med fx NEM-ID.
Klagen videresendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er
indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kontaktes på e-mail: nmkn@naevneneshus.dk
eller på telefon 72 40 56 00. Når man klager, skal der betales et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og
1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Klagen
sendes først videre, når gebyret er betalt, og når klageren endeligt har godkendt klagen.
Øvrigt
Tilladelsen vil blive annonceret på Kolding Kommunes hjemmeside og må først udnyttes, når klagefristen
er udløbet og der ikke er indgivet klage(r). Klagefristen udløber den 27 september 2019.
Tilladelsen fritager ikke for at søge om tilladelse efter anden lovgivning. Såfremt kommunens afgørelse
ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.
Venlig hilsen

Sten Frandsen
Miljøtekniker
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Bilag:
•

Ansøgnings- og projektmateriale – udarbejdet af Oplandskonsulenterne

Kopi til:
Oplandskonsulent Aksel Ravn, Kolding Herreds Landbrugsforening. abr@khl.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling Kolding, v/ Esben Christoffersen,
dnkolding-sager@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling, Kolding kolding@dof.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, Vingsted, 7182 Bredsten. post@sportsfiskerforbundet.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, Miljøkoordinator Jan Karnøe, Fasanvej 9,
8700 Horsens. jka@sportsfiskerforbundet.dk
Dansk Botanisk Forening, v/ Rasmus Fuglsang Frederiksen. rasmusfuglsangfrederiksen@gmail.com
Friluftsrådet v. Bent Holgersen, Ådalen 6, st. 3, 6600 Vejen.
trekantomraadet@friluftsraadet.dk
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