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Borholt Bæk er rørlagt på matriklen 468 Hovslund, Ø. Løgum. Imidlertid er røret i
meget ringe forfatning, og der er tydelige tegn på rørbrud flere steder. Dette viser sig
i form af våde pletter på engen, hvor røret ikke er funktionelt. I stedet for at
nedlægge nye rør, ønskes et projekt gennemført, hvor forløbet åbnes op. Derved
kommer vandløbet til at fremstå som et naturligt åbent vandløb i engarealet.
Projektbeskrivelse
Rørledningen åbnes op på den pågældende matrikel. Der er tale om ca. 400 meter.
Der plantes rødel på udvalgte strækninger i det nye åbne forløb. Materialet fra
opgravningen bortkøres eller udjævnes meget tyndt (max 10 cm) langs det nye forløb.
Ved det nye forløbs udløb, bredes vandløbet ud og uddybes, sådan at dette kommer til
at fungere som sandfang. Der anlægges 2 overkørsler. Den ene i vestlig og den anden
i østlig ende af det åbnede forløb.

Figur 1: Rød markerer området, hvor det rørlagte vandløb åbnes op. Sorte bokse markerer
omtrentlig placering af overkørsler.

Figur 2: Viser engen, hvor det rørlagte vandløb er placeret. Der ses tydelige jordfaldshuller
grundet rørbrud.
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Beskrivelse af vandløbet
Vandløbet er på den aktuelle strækning ikke målsat jf. Vandområdeplanerne eller
beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Vandløbet løber til Immervad Å, som er en
del af Ribe Å systemet. Immervad Å er ikke målsat på strækningen, hvor Borholt Bæk
løber til, men bliver målsat ca. 1,3 km nedstrøms sammenløbet. Der er tale om et
rørlagt vandløb uden nogen egentlig biologisk værdi. Det vurderes at vandløbet og de
tilstødende arealer får en væsentlig højere biologisk mangfoldighed ved at åbne
forløbet op. Da vandløbet er rørlagt både opstrøms og nedstrøms matriklen, vurderes
det ikke at vandløbet bliver egnet levested for laksefisk. Dog vil vandløbsfauna i form
af både planter og insekter indfinde sig på strækningen, som dog i starten nok
primært vil blive domineret af trådalger og senere kiselalger. Der er mulighed for at
etablere et tilfredsstillende fald på strækningen, til at danne et vandløb med en fin
kvalitet. Det kan dog ikke udelukkes, at der bliver behov for oprensning af sand og
andet materiale – især i starten, hvor der ingen brinkvegetation eller vandløbsplanter
er til at holde på brinkerne.

Vilkår
Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med ansøgningens beskrivelse samt
på følgende vilkår:
• Færdsel og anlægsarbejder på anden mands ejendom kræver den pågældende
lodsejers forudgående accept.
• Afstrømningsforholdene i vandløbet må ikke forringes i forhold til
bestemmelserne i vandløbsregulativet.
• Udvaskning af sand og jord skal begrænses mest muligt i forbindelse med
etableringen.
• Eventuelle fund af arkæologisk materiale skal straks anmeldes til Museum
Sønderjylland og arbejdet standses, jf. museumslovens § 27 stk. 2.
• Opdages der en forurening i jorden, skal Aabenraa Kommune underrettes i
henhold til § 70 i jordforureningsloven.
• Aabenraa Kommune afholder udgifterne til åbning af vandløbet samt
beplantning med rødel.
• Lodsejer afholder selv udgifter til etablering af overkørsler over vandløbet.
• Overkørslen skal have en indvendig diameter på min. 60 cm, og må være op
til 6 meter brede.
• Overkørslen placeres i vandløbet, så den fremtidige vandløbsbund går ubrudt
gennem røret. Rørets bund skal placeres 1/3 – 1/4 under vandløbets bund,
tilsvarende den faste bund i nedstrømsstrækningen.
• Vedligeholdelse af overkørslen tilfalder anlæggets ejer og er
vandløbsmyndigheden uvedkommende.

Side 3 af 6

Vurdering
Vandløbsmyndigheden har vurderet, at projektet ikke skønnes at have væsentlig
indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige forhold, såfremt det er etableret efter
ovenstående vilkår. Derudover vurderes det, at projektet vil medføre en øget
naturværdi på matriklen. Det åbne forløb giver mulighed for, at en række vandlevende
organismer kan indfinde sig.

Godkendelsens varighed
Anlægsarbejdet skal være udført senest 3 år fra godkendelsesdatoen. Hvis dette ikke
er tilfældet bortfalder godkendelsen.
Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse 2019-11-25 nr. 1217 om vandløb:
§ 17, Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse
§ 47, Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden
vandløbsmyndighedens godkendelse.

Anden lovgivning
Vandløbet er ikke på den aktuelle strækning omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
Det omgivne areal er dog § 3 beskyttet eng, hvorfor der kræves dispensation i forhold
til engen til at åbne vandløbet op. Der er ansøgt om denne.

Vurdering i henhold til habitatdirektivet
Aabenraa Kommune skal i henhold til habitatbekendtgørelsen1 foretage en vurdering af
tilladelsen i forhold til den generelle beskyttelse af visse dyre- og plantearter.
Aabenraa Kommune vurderer, at projektet ikke vil beskadige yngle- og rasteområder
for dyrearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV a) eller ødelægge plantearter, som
er optaget i habitatdirektivets bilag IV b).
Nærmeste registrering af arter optaget på habitatdirektivets bilag IV er løvfrø, som er
registreret 1,2 km øst for projektområdet. Det vurderes ikke, at projektet vil påvirke
forekomsten af løvfrø på de områder, hvor den er registreret. Det vurderes ikke at
engen i øvrigt er hjemsted eller raste/yngleområde for eventuelle bilag IV arter. Der er
i forbindelse med ansøgningen om § 3 dispensation foretaget besigtigelse af engen. Her
er der heller ikke fundet nogen beskyttede plantearter.

Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
1
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Nærmeste Natura 2000 område er Pamhule skov og Stevning Dam. Området er
beliggende ca. 6,5 km fra projektområdet. Der er ingen sammenhæng mellem Natura
2000 området, og det aktuelle vandløb. Samlet set vurderes det, at det er usandsynligt,
at projektet kan påvirke udpegningsgrundlaget for det omtalte Natura 2000 område.
Afgørelse om at projektet ikke er VVM pligtigt
Projekter omhandlende regulering af vandløb fremgår af VVM-bekendtgørelsens bilag
22 som værende screeningspligtige. Aabenraa Kommune har truffet afgørelse om, at
projektet ikke afkaster VVM pligt. Denne afgørelse er offentliggjort på kommunens
hjemmeside sideløbende med dette brev. Klagefristen for afgørelsen om ikke-VVM
pligt udløber samtidigt med høringsfristen i dette brev.

Aktindsigt
Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør Vandløbsloves § 77.

Høring
Afgørelsen er i høring i perioden 20. maj 2022 til og med 17. juni 2022. Der er
mulighed for at komme med kommentarer eller indsigelser mod projektet i denne
periode.

Klage m.v.
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter reglerne i
klagevejledningen. Klagefristen er 4 uger fra den dato godkendelsen er meddelt.

Klagevejledning
Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse, kan I klage til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. I klager via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af
www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor
I logger på ligesom I plejer, typisk med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En
klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
Når I klager, skal I betale et gebyr (900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for
virksomheders og organisationers vedkommende (2016-niveau)). I betaler gebyret
med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som
udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er

Bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018. Bekendtgørelse om miljøvurdering af
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
2
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særlige grunde til det. Klagegebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis
medhold i klagen.
Hvis I ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal I sende en begrundet
anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden
videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer
afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
I vil få besked, hvis der modtages klage.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. I tilfælde, hvor offentlig
annoncering har fundet sted, regnes klagefristen fra offentliggørelsen uanset tidspunkt
for eventuel individuel underretning.

Kopi sendt til
•
•
•
•

Ejere af matrikel nr. 468 og 418 Hovslund, Ø. Løgum
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø,
dn@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsaaesgade 1, 7100 Vejle,
post@sportsfiskerforbundet.dk
Fiskeriinspektorat Øst, Afd. Ringsted, Frejasvej 1, 4100 Ringsted, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk

Venlig hilsen
Simon Rosenhøj Leth
Vandløbsmedarbejder
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