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Tilladelse til restaureringsprojekt i Sønderskov Grøft
Anledning
Kolding Kommune ønsker, at forbedre de natur- og miljømæssige forhold på en ca. 100 meter lang
strækning af Sønderskov Grøfts nedre løb som beskrevet i vedlagte projektbeskrivelse.
Projektet har været i høring i 8 uger fra d. 15. juli 2021. Der meddeles hermed tilladelse til projektet.
Afgørelsen er truffet efter vandløbs- og naturbeskyttelsesloven.
Afgørelse efter vandløbsloven
Sønderskov Grøft er et privat vandløb som er omfattet af bestemmelserne i vandløbsloven og af
naturbeskyttelseslovens § 3. Vandløbet er ikke omfattet af Statens vandområdeplan.
Det betyder, at der ikke må foretages ændringer af vandløbets tilstand, skikkelse eller vandføringsevne
uden, at der er givet en tilladelse efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven, samt at eventuelle
projekter skal udføres under hensyntagen til vandløbskvaliteten og vandføringsevnen.
Projektet forudsætter desuden en vurdering efter habitatbekendtgørelsens § 10. Der meddeles hermed
tilladelse efter vandløbsloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven til projektet.
Vilkår
Restaureringen skal udføres i overensstemmelse med projektbeskrivelsen.
Projektet
Projektet har til formål, at forbedre de fysiske forhold på den nederste strækning af Sønderskov Grøft ved
at introducere lokale indsnævringer af bunden og supplere med udlægning af groft substrat til gavn for
både fisk og smådyr. Projektstrækningen er ca. 100 meter lang. De eksisterende træer og buske langs
med vandløbet bevares.
Projektelementerne beskrives nærmere i vedlagte projektbeskrivelse.

Økonomi
Kolding Kommune er bygherre på projektet. Alle udgifter til projektet afholdes således af Kolding
Kommune.
Tidsplan
Projektet forventes realiseret i efteråret 2021.
Fremtidig vedligeholdelse
Sønderskov Grøft er et privat vandløb. Vedligeholdelsen af vandløbet foretages derfor af den enkelte
bredejer. Dette vil også gøre sig gældende efter projektets realisering.
Projektets konsekvenser i forhold til Natura 2000 områder, bilag IV arter og fredede områder
Det fremgår af bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale beskyttelsesområder
samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 1595 af 6. december 2018), at der skal foretages en vurdering af,
om et påtænkt projekt kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt. Dette gælder også for projekter, der
finder sted uden for Natura 2000 områder, men som kan have betydning ind i Natura 2000 området.
Der er ikke registreret bilag IV arter eller rødlistede arter indenfor eller i umiddelbart nærhed af
projektområdet. Nærmeste Natura 2000-område er nr. 112, Lillebælt. Natura 2000 området består af
Habitatområde nr. 96 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 47. Disse ligger ca. 13 km nedstrøms
projektområdet (ca. 5 km i fugleflugtslinje). Natura 2000 området vurderes ikke at blive påvirket af
projektet vurderet på baggrund af både afstanden og det faktum, at der udelukkende forventes forbedrede
natur- og miljømæssige forhold i vandløbet.
Der er ikke fredede områder eller bygninger i eller i nærheden af projektområdet.
Kolding Kommunes vurdering i forhold til vandløbsloven
Som beskrevet i vedlagte projektbeskrivelse, får det nye forløb af vandløbet gode og varierende fysiske
forhold med grus- og stenbund. Det forventes derfor, at de natur- og miljømæssige forhold i vandløbet vil
blive forbedret ved projektets realisering. Projektet vil således bidrage positivt til opretholdelse af
miljøtilstanden i det målsatte vandløb, Taps Å, umiddelbart nedstrøms projektområdet.
Da der etableres et vandløb med stort set samme faldforhold og dimensioner som det eksisterende
vandløb vil der ikke ske væsentlige negative ændringer i de afvandingsmæssige forhold omkring eller opog nedstrøms projektområdet.
På baggrund af ovenstående vurderes det, at projektet ikke vil give anledning til negative miljø- eller
afstrømningsmæssige konsekvenser i forhold til de eksisterende forhold og derfor samlet set er foreneligt
med formålsbestemmelserne i vandløbsloven.
Kolding Kommunes vurdering i forhold til naturbeskyttelsesloven
Sønderskov Grøft er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, mens ingen af arealerne omkring
projektstrækningen er omfattet af beskyttelsen. Restaureringsprojektet forudsætter således en
dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Der meddeles hermed dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65 for så vidt angår
tilstandsændringen i det beskyttede vandløb. Dette på baggrund af, at projektet udelukkende vil have en
kortvarig negativ effekt på vandløbets dyr og planter over en meget begrænset strækning af vandløbet i
forbindelse med anlægsarbejdet. Efter endt etablering vil både smådyr og fisk have mere gunstige forhold
og den samlede påvirkning er positiv.
Lovhjemmel
Tilladelsen meddeles efter § 37 i vandløbsloven (lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019) samt
kapitel 7 i bekendtgørelsen om vandløbsregulering og restaurering m.v. (bekendtgørelse nr. 834 af 27.
juni 2016).
Dispensationen fra naturbeskyttelsesloven § 3 meddeles efter bestemmelserne i § 65, stk. 2 jævnfør § 3,
stk. 1 i naturbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse 2019-03-13 nr. 240 om naturbeskyttelse).
Afgørelse om VVM
Efter miljøvurderingsloven (lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017) § 21 skal projektet screenes for
eventuel miljøvurdering (VVM).
Kolding Kommune har foretaget en særskilt miljøscreening af projektet som blev offentliggjort d. 3.
september 2021. Denne afgørelse kan findes på Kolding Kommunes hjemmeside og kan påklages i
perioden frem til og med d. 1. oktober 2021.
Anden lovgivning
Denne afgørelse omfatter ikke godkendelse efter anden lovgivning end det beskrevne. Ansøger er selv
ansvarlig for, at alle nødvendige og lovpligtige godkendelser er indhentet.
Klagevejledning
Afgørelsen efter vandløbslovens § 37, kan jf. lovens § 80 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klageberettiget i henhold til lovens § 84 er: Adressaten for afgørelsen, Danmarks Naturfredningsforening,
Danmarks Sportsfiskerforbund samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i
sagens udfald.
I henhold til naturbeskyttelseslovens § 78, kan afgørelsen efter naturbeskyttelsens § 65 påklages til Miljøog Fødevareklagenævnet. Klageberettiget efter naturbeskyttelsesloven er adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis
hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter
deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Sidste dag for rettidig klage er således d. 15.
oktober 2021.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager
via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du

plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Kolding Kommune. En klage er
indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr for at behandle klagen. Gebyret er på 900 kr. for
privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Du betaler gebyret med
betalingskort i Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning på e-mail til vandloeb@kolding.dk eller med post
til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Natur og Vand, Nytorv 11, 6000 Kolding. Kolding
Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse
om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis der klages over afgørelsen, må tilladelsen
ikke udnyttes, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse eller bestemmer andet.
Hvis du vil indbringe denne afgørelse for domstolene, skal sagen anlægges inden 6 måneder fra
meddelelsen af afgørelsen for så vidt angår afgørelsen efter naturbeskyttelsesloven.
Aktindsigt
Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør vandløbsloves § 77.
Kontakt
Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte Kolding Kommune på vandloeb@kolding.dk.
Venlig hilsen

Sten Frandsen
Miljøtekniker
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Projektbeskrivelse for restaurering af delstrækning af
Sønderskov Grøft
13. juli 2021 - Sagsnr. 21/10671 - Løbenr. 104968/21

Baggrund
Kolding Kommune ønsker, i samarbejde med Aller Å Sportsfiskerforening og efter aftale med lodsejere, at
forbedre de fysiske forhold i Sønderskov Grøft, et mindre tilløb til Taps Å. Kolding Kommune har tidligere
set gydegravninger på strækningen. Vi har talt med lodsejerne og den lokale fiskeforening om at
iværksætte et mindre restaureringsprojekt på strækningen fra Ødisvej til udløbet i Taps Å. De var alle
positive over for projektforslaget.

Figur 1: Oversigtskort over området. Strækningen der ønskes reguleret er markeret med en rød cirkel. Se kortbilag for
detaljeret beskrivelse af strækningen.

Om Sønderskov Grøft
Sønderskov Grøft udspringer i området ved Vesterslettevej, ca. 1.850 meter øst for Koldingvej. Herfra
løber det til det offentlige vandløb Taps Å, lidt nedstrøms for Taps Kirke. Vandløbet er ca. 3.000 meter
langt og er rørlagt på ca. 350 meter af den øverste strækning og ca. 50 meter under Koldingvej. Hertil
kommer nogle kortere strækninger under markoverkørsler og Ødisvej.
Vandløbet er et privat vandløb, som vedligeholdes af de respektive bredejere.
Sønderskov Grøft er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, men er ikke medtaget i Statens
vandområdeplan. Vandløbet har et gennemsnitligt fald på ca. 5 ‰ over den strækning, der er omfattet af
restaureringsprojektet, gående fra kote ca. 35,0 til 34,5 meter, DVR90.
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Nytorv 11
6000 Kolding

Tobias Brødsgaard Knudsen
79 79 06 66
23 43 79 16
tobkn@kolding.dk

Miljøtilstanden i vandløbet
Faunaklassen er målt to steder i Sønderskov Grøft d. 22. oktober 2010. Begge steder blev der målt
faunaklasse 4.
DTU Aqua har undersøgt fiskebestanden på en station ved Koldingvej i 2018. Tilstanden (DFFø) var
ringe, da der blev fundet 28 stk. ørredyngel pr. 100 m2.
I Plan for fiskepleje i tilløb til Hejlsminde Nor. Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske
Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi, nr. 64 står der følgende om vandløbet:
Tilløb til Taps Å, venstre side
Sønderskov Grøft (35): Et mindre tilløb som blev undersøgt ved Koldingvej (st.35). Her er de fysiske
forhold ringe med ganske få skjul. Bunden er overvejende sandet og stedvis blød. Enkelte steder ses en
smule grus og sten. For at forbedre forholdene bør der udlægges gydegrus og skjulesten. Der blev
registreret en mindre tæthed af ørredyngel, som alle blev fanget i et enkelt høl på strækningen. I 2008
blev der ikke fundet nogen ørred. Ingen udsætning. Lgd.: ca. 1,8 km, gbr.: 1,5 m, dybde: 5-10-15 cm.

Figur 2: Udtræk fra SCALGO Live som viser det omtrentlige fald over strækningen fra udløb af underføring under
Ødisvej til udløbet i Taps Å

Restaurering
Projektet har til formål, at forbedre de fysiske forhold på den nederste strækning af Sønderskov Grøft ved
at introducere lokale indsnævringer af bunden og supplere med udlægning af groft substrat til gavn for
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både fisk og smådyr. Projektstrækningen løber over ejendommene med matr. nr. 40, 41a og 41c, Åstorp
By, Taps og er ca. 100 meter lang.
Da faldet på strækningen allerede er ideelt for gydende ørreder etableres gydebankerne blot ved at
udlægge 20-25 cm grus over 3-5 strækninger af hver ca. 10 meter. Med udgangspunkt i vandløbets
størrelse, opbygges gydebankerne af en grusblanding bestående af 85 % nøddesten (16-32 mm) og 15 %
singles (32-64 mm). På gydebankerne udlægges desuden variationsskabende sten i en tæthed på ca. 1
sten per løbende meter. Til dette bruges marksten i størrelsen 200-300 mm. Ved etablering af bankerne
skal det sikres, at disse ikke vil påvirke eventuelt forekommende dræntilløb, der ikke er registreret ved
opmåling og besigtigelse. Hvis der er behov graves noget af den sandede eksisterende bund op forud for
udlægningen.
Ud over gydegrus udlægges bunker af mindre sten, der vil fungere som strømkoncentratorer.
Strømkoncentratorerne placeres udelukkende langs med vandløbets sider. De vil blive placeret således,
at de ikke påvirker afstrømning fra eventuelle drænudløb. Så vidt muligt udlægges stenene derfor på den
opstrøms side af drænudløb og på en sådan måde, at de ændrede strømningsforhold vil medvirke til at
holde udløbene fritlagte. Der udlægges ca. én bunke sten/strømkoncentrator for hver 3-5 m vandløb, men
tætheden må gerne være højere på stryg og ved gydebanker. Hver strømkoncentrator opbygges af 80 %
singels (32-64 mm) og 20 % håndsten (100-150 mm), for ikke at få unaturligt mange store sten i
vandløbet. Strømkoncentratorer placeres skiftevis i hver side af vandløbet med henblik på, at øge
strømhastigheden ved lave vanføringer.
Forud for anlægsarbejdet vil vandstanden ud for eventuelle dræn samt ved projektgrænsen (hhv. udløb af
underføring under Ødisvej og udløbet i Taps Å) blive registreret ved markering på landmålerstokke. Det
skal sikres, at vandstanden ud for eventuelle dræn samt uden for projektområdet ikke stiger som følge af
udlægningen af sten og grus inden anlægsarbejdets afslutning.
Efter aftale med formanden for Aller Å Sportsfiskerforening ansøges Fiskeplejens gruspulje om midler til
indkøb af gydegrus og skjulesten til projektet. Foreningen har tilbudt at stå for selve udlægningen af disse.

Vedlagt
 Oversigtskort og fotos af strækningen
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Oversigtskort og fotos af strækningen

Figur 3: Strækningen som omfattes af restaureringsprojektet er markeret med rød signatur på kortet
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Figur 4: Udløbet fra underføringen under Ødisvej.
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Figur 5: Den øvre del af strækningen set medstrøms
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Figur 6: Hvor Sønderskov Grøft i dag er snævret ind er der naturligt forekommende grusbanker
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Figur 7: Størstedelen af strækningen, og specielt den nedre del, er relativ bredt, stilleflydende og med sandaflejringer
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