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Restaurering af vandløbet Brende Å samt tilløbet Bred Nordvestre
Enge i forbindelse med
etablering af vådområde mellem Aarup og Bred
Assens kommune, Miljø og Natur udsender hermed høring af forslag til vandløbs-restaureringsprojekt, i forbindelse med etablering af et vådområde mellem Aarup og Bred.
Vådområdeordningen er en statslig tilskudsordning med det formål at genskabe naturlig hydrologi indenfor projektområdet kombination med at mindske kvælstofudledningen til kystvandene. Formålet er ikke at restaurere vandløb, men kommunerne forsøger i forbindelse med projekteringen, at sikre forbedret mulighed for målopfyldelse indenfor rammer af vådområdeordningen.
Kvælstofvådområder skal bidrage med en reduktion af kvælstofudledningen med 1.250 tons til
de indre danske farvande i perioden fra 2016-2021.
Formålet med indeværende projekt er at etablere et vådområde på de ånære arealer langs
Brende Å. Projektet skal mindske kvælstoftransporten til Brende Å og Lillebælt i kombination
med at naturværdierne i området styrkes, herunder vandløb.
Vådområdeprojekt udgør ca. 85 ha og forløber langs vandløbet Brende Å og Bred Nordvestre
Enge. Projektarealet består i dag af omdriftsmarker, som udnyttes til afgræsning og almindelig
dyrkning samt beskyttede naturarealer i form af 3 mindre mosearealer, 2 mindre søer, en eng
samt vandløbet Brende Å, der forløber gennem projektområdet.
Hovedelementerne i anlægsarbejderne i vådområdeprojektet er:
 Genslyngning af delstækninger af Brende Å samt etablering af stryg/hævning af bund
 Genåbning og fordeling af vand fra Bred Nordvestre Enge
 Afskæring af eksterne dræn som bringes til overrisling i koncentrerede zoner
 Afbrydelse af interne dræn
Høringsforslaget omhandler selve vandløbsrestaureringen i forbindelse med genslyngning af
Brende Å samt genåbning af Bred Nordvestre Enge.
Forslaget betyder, at Brende Å genslynges på udvalgte steder og at der etableres et stryg.
Det rørlagte vandløb Bred Nordvestre Enge genåbnes og det genåbnede forløb etablere terrænnært. Der etableres en 50/50 deling af vandføringen, hvor 50% ledes til overrisling via det eksi-
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sterende rørlagte forløb og 50% ledes via det genåbnede forløb. Derved sikres yderligere oversvømmelse af de ånære arealer indenfor projektgrænsen med vandløbsvand. Samtidig øges
sandsynligheden for målopfyldelse i vandløbet Brende Å. Den genåbnede del af tilløbet Bred
Nordvestre Enge vurderes, at kunne fungere om gydevand for ørred og derved opnås forbedrede forhold for det samlede system.
Arealer udenfor projektgrænsen, der ikke er omfattet af vådområdeprojektet, påvirkes ikke negativt i forhold til afvanding efter gennemførsel af projektet.
Projektet kræver godkendelse efter vandløbslovens § 37.
Fremlæggelsen sker i henhold til kap. 5 i Miljø- og fødevareministeriets bekendtgørelse om
vandløbsregulering og – restaurering m.v. (BEK nr. 834 af 27. juni 2016). Samtidig indhentes
udtalelser fra interesserede myndigheder og klageberettigede organisationer.

Overordnet beskrivelse af vandløb
Brende Å er et offentligt vandløb, og er således omfattet af et regulativ. Det samme er gældende
for Bred Nordvestre Enge. Placeringen af vandløb kan ses på figur 2.

Figur 1: Placering af vandløb: Stationering i Brende Å ses med sort tekst og stationering af Bred Nordvestre Enge
ses med lilla tekst. Projektområdet ses med rød signatur.
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Brende Å:
Generelt er de fysiske forhold i Brende Å den nuværende situation ikke optimale.
På projektstrækningen ligger vandløbet relativt terrænnært, men er stærkt reguleret/kanaliseret reguleret. Faldet er i gennemsnit ca. 1 promille, og bunden består af sand og uden større
sten eller andre skjul for fisk og fauna.
Som det fremgår af figur 2, så er den økologiske tilstand for Brende Å ved projektet kategoriseret som ”Ringe”. Årsagen er at planter/makrofytter er registreret som ”Ringe”, mens inverterbrater har ”moderat” tilstand og fisk har ”ukendt” tilstand.

Figur 2 Den samlede økologiske tilstand i Brende Å ved projektområdet – baseret på Vandområdeplan 2021-2027
(Kilde: MiljøGIS).

I forhold til fiskene, så fremgår det af DTU Aquas ørredkort, at der er registreret ”dårlig/ringe”
tilstand umiddelbart op- og nedstrøms projektområdet. Der er ingen registreringer i selve projektområdet. Længere nedstrøms i vandløbet er der på en række stationer registeret høj ørredtæthed (>250 stk. pr. 100 m) og dermed ”høj” tilstand.
Bred Nordvestre Enge
Vandløbet er rørlagt og ikke beskyttet jf. §3 og er ikke målsat i gældende vandområdeplan.

Beskrivelse af beskyttet natur og naturværdier i øvrigt
Hovedparten af arealerne i projektområdet er udlagt som arealer i omdrift, der dyrkes og afgræsses. Der er registreret 3 mindre mosearealer, to vandhuller, samt en eng indenfor projektgrænsen. Arealerne er §3 beskyttede.
Brende Å er et § 3-vandløb. Arealer kan ses i figur 3 herunder:
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Figur 3. Beskyttet natur i området

Det er kommunens vurdering, at det endelige projekt ikke medfører negativ tilstandsændring af
de § 3 beskyttede naturtyper i projektområdet. Dog vil engarealet øst for Brende Å i fremtiden
blive overrislet med drænvand fra Bred Nordvestre Enge, som derfor vil vedblive med at fremstå næringsrig, som tilstanden er i dag.
Den resterende del af projektområdet på 85 ha består i dag af omdriftsmarker der dyrkes og afgræsses. Grundet den generelle hævning af det øvre grundvandsspejl indenfor projektgrænsen
vil store dele af området fortsætte med at henligge vådt, som det fremstår i dag, men tilstanden
vil også blive vådere i fremtiden grundet afbrydelse og omlægning af dræn samt hyppigere oversvømmelser.
Arealerne vil gradvist udvikle sig til fersk eng og mose. For disse områder vurderes vandstandshævningen at være et positivt tiltag, som vil øge udbredelsen af arter knyttet til fersk eng og
mose.
I dele af projektområdet bringes drænsystemer til overrisling. Dette vil lokalt skabe fugtige zoner, som vil udvikle sig mod ny § 3-beskyttet natur. De nye naturområder forventes at blive
værdifulde levesteder for bl.a. fugle og padder, og vil således medvirke til en øget heterogenitet
samt sikre øvrig beskyttet natur og vandløb mod næringsstoffer fra drænvand fra omkringliggende marker.
På grund af arrondering mm, er der indenfor projektgrænsen medtaget arealer, som ligger på
skrånende højjords-arealer. Disse vil med tiden kunne udvikle sig i retning af overdrev.
Der er indgået foreløbig aftale om opsætning af kreaturhegn og fortsat afgræsning med bisson
og heste afgræsning, hvorved der skabes en mere knoldet og heterogen struktur i hele området
på 85 ha, som vil være med til at øge diversiteten med tiden.
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Bilag IV
Kommende og nuværende eng, mose og vandhuller i projektområdet kan potentielt være levested for blandt andet spidssnudet frø og stor vandsalamander (bilag IV-arter). De nuværende
vandhuller påvirkes ikke som følge af projektet, og mulige bilagsarter påvirkes derfor ikke negativt. Da projektet samtidig forventes at medføre flere våde og fugtige områder, er det forventningen at området samlet set kommer til at rumme flere egnede levesteder – herunder bl.a.
flere temporære vandhuller og overrislingszoner, der kan fungere som ynglebiotop for padder.
Flere arter af flagermus forventes at være forekommende i området. En hævning af vandstanden vil periodevis skabe åbne vandflader i kombination med flere ekstensive naturarealer. Hermed forbedres levemulighederne for insektfauna og dermed forbedres fødegrundlaget for fouragerende flagermus over engområder og større vandflader.
Samlet set vurderes det, at de potentielt forekommende bilag IV-arter, i og omkring undersøgelsesområdet, vil blive begunstiget af projektet.
Projekterede tiltag i Brende Å i forbindelse med vådområdeprojektet:
I figur 4 ses delstrækninger med tiltag i Brende Å, markeret med gule prikker. I tabel 1 ses skikkelsesskema, der præsenterer de projekterede tiltag skematisk. Her er angivet nuværende og
fremtidig stationering, bundkoter, bundbredde, anlæg samt de beregnede vandspejl for årsmiddelafstrømningen ved nuværende og fremtidig.
De projekterede ændringer af vandløb er angivet på oversigtskort i bilag 1.
I 2 og 3 bilag ses projekterede forhold jf. VASP-beregninger.

Rådhus Allé 5 - 5610 - Assens
Kontaktperson: Jannik Seslef - mobil nr.: +4524904463

Side 5 af 20

Miljø & Natur

Figur 4: delstrækning med tiltag i Brende Å er markeret med gult. Omlægning af Bred Nordvestre Enge er markeret med lys blå. Bemærk at vandløbene Assenbølleafløbet og Herredsgrøften ikke påvirkes af projektet.

Rådhus Allé 5 - 5610 - Assens
Kontaktperson: Jannik Seslef - mobil nr.: +4524904463

Side 6 af 20

Miljø & Natur

Nuværende
stationeProjekteret
ring
stationering
19619

19854

19600

19834

19456

19337

Bemærkning

Bundkote

Broudløb Jernbane

44,07

Bundbredde
[m]

Anlæg

43,95

3

1:3

Vandspejl
årsmid nuv.

Vandspejl
årmid proj.

44,39

44,39

44,36

44,37

19759

Slyng 1 start

43,80

3

1:2

44,34

19684

Slyng 1 slut

43,78

3

1:2

44,33

19663

(kun målt bundkote)

43,79

-

19650

Slyng 2 start

43,76

2,5

1:2

44,32

19558

Slyng 2 slut

43,72

2,5

1:2

44,29

19512

(kun målt bundkote)

43,74

-

19474

Slyng 3 start

43,75

2,5

1:2

44,26

43,73

2,5

1:2

44,25

19448

44,31

44,32

44,28

44,28

19447

Start gydestryg

43,88

4

1:3

44,25

19427

Slut gydestryg

43,79

4

1:3

44,24

43,71

2,5

1:2

44,24

43,60

2,5

1:2

44,21

19425
19304

Slyng 3 slut

19088

19208

43,61

3

1:2

44,18

44,18

18906

19026

43,45

2,5

1:2

44,12

44,12

18710

18830

43,40

2,5

1:2

44,06

44,07

18518

18638

43,47

3

1:2

44,01

44,02

18504

18622

44,00

44,01

18204

18324

43,23

2,8

1:3

43,95

43,95

18119

18239

43,09

2,5

1:2

43,94

43,94

Rørudløb vej

43,47

18193

Slyng 4 start

43,10

3

1:2

43,94

17873

Slyng 4 slut

42,95

3

1:2

43,92

17727

17827

42,89

2,5

1:2

43,92

43,92

17500

17600

42,85

5

1:2

43,91

43,91

17580

Slyng 5 start

42,95

3

1:2

43,91

17347

Slyng 5 slut

42,90

3

1:2

43,90

17296

17296

42,96

5,5

1:2

43,90

43,90

17008

17008

43,01

4

1:2

43,89

43,89

16703

16703

43,10

4

1:3

43,86

43,86

Tabel 1: skikkelses skema over projekterede tiltag i Brende Å

Etablering af nye slyng
Der etableres som udgangspunkt fem nye slyng. Formålet jf. vådområdeordningen hermed er at
øge oversvømmelsesfrekvensen og dermed kvælstoffjernelsen samt at skabe noget mere variation på et kraftigt reguleret vandløb. Faldet på projektstrækningen er dog forholdsvis begrænset, så det giver ikke mening at lave for omfattende genslyngning.
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Det første slyng startes i st. 19.759 m dvs. ca. 100 m nedstrøms jernbanen (projektgrænsen).
Her ledes vandløbet ind igennem engen til højre for vandløbet. Slynget bliver ca. 75 m langt.
Ved projektstationering 19.650 m startes næste slyng, som er 92 m langt. Dette laves efter
samme princip som det første slyng dvs. ind over engen mod øst.
Det tredje slyng laves ca. 170 m langt og atter ledes det ind over engen mod øst. Det løber uden
om en lille terrænhævning og retur umiddelbart opstrøms en lille grøft.
Alle de tre første slyng udnytter det faktum, at terrænet mod øst er lidt lavere, og dermed bliver
vandløbet mere terrænnært, når det ledes her igennem. Derudover er der nogle meget markante balker rundt om det eksisterende vandløb, som elimineres ved at omlægge vandløbet.
Slyng nr. 4 og 5 er nede på den del af projektområdet, hvor Brende Å udgør projektgrænsen.
Dvs. her må ikke ændres på afvandingen. Disse slyng er således projekteret ud fra en betragtning om, at vandstanden opstrøms de enkelte slyng ikke ændres. Dette betyder dog ikke, at
oversvømmelsesfrekvensen er uændret imod syd. Dette skyldes igen de meget markante balker,
der elimineres.
I forbindelse med slyng 1 til 3 anvendes en delmængde af overskudsjorden til at opfylde de afsnørede dele af det eksisterende forløb.
Ved slyng nr. 4 og 5 skal vandløbets nuværende tracé bevares, da dette skal bruges som afværgegrøft i forhold til ikke at påvirke udenfor projektgrænsen., men afsnøres dog så de ikke længere fører vandløbsvand.
Etablering af stryg
I forbindelse med etableringen af slyng nr. 3 laves desuden et stryg. Stryget laves med topkote i
43,88 og slutkote i 43,79. Det laves ca. 20 m langt og får således et fald på ca. 4 promille. Ved
stryget udvides bundbredden til 4 m og anlæg etableres som 1:3.
Stryget opbygges i gydegrus, således at det kan anvendes til gydning af bl.a. ørred. Dvs. fraktionen skal være, jf. DTU Aqua’s vejledning om etablering af gydebanker og stryg:
 85 % 16-32 mm
 15 % 32-64 mm
Derudover udlægges ca. 4 stk. skjulesten (128 – 400 mm) pr. lbm.
Etablering af adgang til arealer
I forbindelse med slyng nr. 4 og 5 er der behov for at etablere en spang ved hvert slyng, således
at arealerne nord for slyngene kan tilgås og anvendes fremadrettet. Der etableres to spange i
træ, der kan anvendes at gående, dyr og mindre landbrugsmaskiner (ATV og lign.) kan krydse
Brende Å. Spangene udføres 2 m brede og funderes på pæle. Deres eksakte placering afklares
med lodsejeren.
I forbindelse med etablering af slyng nr. 5 fjernes lodsejers adgang til arealer i den vestlige ende
af projektområdet. For at sikre den fremtidige adgang etableres derfor en overkørsel hen over
grøften der under de fremtidige forhold vil have udløb til Brende Å i slyng nr. 5. Overkørslen
etableres ved at der nedlægges et 8 m langt Ø60 betonrør, med mindst 50 cm jorddække. Det
sikres at røret ikke medfører en stuvning af vandstanden i grøften.
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Etablering af midlertidigt sandfang
De nyetablerede forløb vil resultere i en mobilisering af finkornet materiale fra vandløbets bund
og sider. For at afværge en påvirkning med sand nedstrøms projektområdet etableres et sandfang umiddelbart nedstrøms slyng nr. 5. Sandfanget skal være minimum 30 m langt, og etableres ved at overuddybe vandløbet med 0,5 m samt lave bunden ca. 1 m bredere langs venstre
brink (set i nedstrøms retning). Derudover placeres en stentærskel bagest i sandfanget. Sandfanget skal tømmes løbende under anlægsfasen.

Konsekvenser: Fysiske vandløbsforhold Brende Å
De fysiske forhold i Brende Å ændres som følge af de projekterede tiltag. Vandløbet bliver 235
m længere som følge af de projekterede slyng. Dette medfører således, at faldet generelt mindskes en smule gennem projektområdet.
De projekterede slyng vil skabe et mere varieret forløb, hvor der introduceres en række sving på
et ellers meget kanaliseret forløb.
Det projekterede stryg vil resultere i et helt nyt element på denne del af Brende Å. Her vil der
skabes et bredt profil med lavt og hurtigtstrømmende vand.
Vandstandsmæssigt ses det ved at sammenholde bilag 2 og 3, at det projekterede stryg og slyng
introducere en lille vandstandshævning ved årsmiddel afstrømning. Ændringen aftager dog opstrøms og forplanter sig ikke udenfor projektområdet. Ved Jernbanebroen er ændringen således 0 cm efter dialog med BaneDanmark.
Længere nedstrøms er der ingen ændring i vandstanden, hvilket også er hensigten, da Brende Å
udgør projektgrænsen imod nord på lange strækninger.
Etablering af vådområdet vil medføre en forøgelse af oversvømmelse med vandløbsvand på engene langs Brende Å – et område hvor der allerede i dag ofte er oversvømmet i vinterhalvåret.
Forøgelsen vil ske i vinterhalvåret og der vil ikke stå vand på arealerne i længere perioder, hvormed evt. problematikker med tilledning af iltfattig vand til Brende Å vil undgås.
Projektet forventes at forbedre tilstanden på dele af Brende Å. Særligt aktuelt bliver det på det
projekterede stryg, som forventes at resultere i, at der gydes i området, og dermed at der produceres ørredyngel, der kan sprede sig op- og nedstrøms. Det er således sandsynligt, at den økologiske tilstand baseret på fiskene vil blive hævet. Ligeledes vil stryget skabe et nyt habitat for
smådyrene, som også lokalt må forventes at opnå en bedre økologisk tilstandsklasse. Derudover
vil et lavvandet stryg lokalt medføre en anden sammensætning af makrofytter.
Ligeledes må de nye slyng uden balker og stejler brinker skabe en større interaktion mellem
”vand og land”, og dermed bedre vilkår særligt for kantvegetationen.
Projekterede vandløbstiltag ”Bred Nordvestre Enge”
Bred Nordvestre Enge består at et offentligt rørlagt vandløb, der i dag fungerer som markdræn.
Drænsystemet har et relativt stort opland og kan derfor i perioder fører relativt store mængder
vand. Som en del af vådområdeprojektet skal vand fra dette opland ledes til overrisling, men
grundet de store mængder vand laves en fordeling af tilløbet. Derved ledes 50 % af vandføringen til overrisling i engene, mens de øvrige 50 % af vandføringen anvendes til etablering af et
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nyt, åbent vandløb. Årsagen til opdelingen af vandføringen er, at oplandet er så stort, at overrislingszonen vil blive hydraulisk belastet, hvis hele vandføringen ledes til overrisling. Formålet
med dette anlægstiltag er kvælstofreduktion ved at 50 % af vandet bringes til overrisling, men
samtidigt skabet et nyt, åbent vandløb på ca. 590 m.
De projekterede tiltags placering er angivet på oversigtskort i bilag 1.
I bilag 4 ses et længdeprofil af de projekterede forhold. Under de nuværende forhold er der ikke
et vandløb, men det vurderes ud fra højdemodel, mm at der sandsynligvis har løbet et åbent
vandløb engang, hvor det nye placeres.
Etablering af et nyt åbent forløb, Bred Nordvestre Enge
Der etableres et nyt åbent vandløb, der er 591 m langt. Skikkelseskema for det nye vandløb ses i
nedenstående tabel. Generelt etableres vandløbet så terrænnært som muligt.
Ved punktet for deling af vandet mellem det nye åbne vandløb og vand der ledes til overrisling
etableres en ny brønd (station -2 i nedenstående tabel). Denne brønd er placeres ca. 10 m fra
projektgrænsen, inde i vådområdet. Indløb til brønden er det eksisterende Ø60 betonrør, mens
der etableres 2 nye udløb – hver Ø40. De 2 udløb placeres med samme udløbskote.
Brønden etableres med mulighed for overløb via et mellemrum mellem øverste brøndring og
dækslet. Dette overløb skal træde i kraft ved meget kraftige afstrømninger og ledes vandet mod
det åbne vandløb. Derved undgås evt. opstuvninger baglæns i det eksisterende ø60 rør.
Projekte- Regulativ staret statiotionering
BundBund
nering
Bemærkning kote bredde [m] Anlæg
Rørlagt Ø 60
-207
cm
46,38
0,75
564
-2
Brønd
45,02
0,75
Rørlagt Ø 30
-0,1
cm
45,01
0,75
0
45,01
0,75
3
100
44,89
0,75
3
150
44,83
0,75
3
200
44,77
0,75
2
264
44,69
0,75
2
265
Gydestryg start 44,94
1,75
2
275
Gydestryg slut
44,9
1,63
2
277
44,68
0,75
2
Rørindløb,
markoverkørsel
306
Ø30 cm
44,64
0,75
Rørudløb,
markoverkørsel
314
Ø30 cm
44,63
0,75
379
44,41
0,75
2
380
Gydestryg start 44,66
1,75
2
390
Gydestryg slut 44,61
1,71
2
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Vandspejl Årsmiddel
46,46
45,14
45,12
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392
450
500
591

Udløb til
Brende Å

44,38
44,17
44

0,75
0,75
0,75

2
3
3

44,46
44,30
44,29

43,71

0,75

3

44,29

Fremadrettes skal der være adgang for lette landbrugsmaskiner til arealerne nord for vandløbet. Dette sikres ved at der etableres en overkørsel umiddelbart før vandløbet løber i den nye
brønd – altså henover det eksisterende rør. Overkørslen etableres ved at placeres jord ovenpå
det eksisterende rør, således at der opnås et tilfredsstillende jorddække.
Etablering af gydebanker og udlægning af ny vandløbsbund
I forbindelse med etableringen af det nye åbne forløb, etableres 2 gydebanker, som også fungerer som hævning og sikring af bund. Disse placeres med start i station 265 og station 380. De
får hver en længde på 10 m. Begge gydebanker etableres ved at den projekterede vandløbsbund
hæves ved start gydebanke med 30 cm ved udlægning af materiale.
Til gydebankerne anvendes grus i fraktionen, jf. DTU Aqua’s vejledning om etablering af gydebanker/stryg:
 85 % 16-32 mm
 15 % 32-64 mm
Langs den resterende del af det nye forløb udlægges et 5 cm tykt lag af grus for derved at etablere en ny vandløbsbund samt sikre mod erosion. Dette materiale udlægges rodet, hvor de 5 cm
er et gennemsnit. Der anvendes grus i fraktionen:
 85 % 16-32 mm
 15 % 32-64 mm
Derudover udlægges ca. 8-10 stk. skjulesten (128 – 400 mm) pr. lbm langs hele forløbet af det
nye vandløb.
Ved store afstrømninger vil ske opstuvning fra Brende Å til den nederste gydebanke, hvilket vil
have betydning for denne gydebankes funktion de år hvor dette sker. Opstuvning fra Brende Å
vil i gennemsnit forekomme hvert andet år. Placering af gydebanken er lavet så den er optimal
ift. vandløbets faldforhold.
Etablering af overkørsel
I forbindelse med etablering af det nye åbne vandløb, er der behov for at etablere en overkørsel,
således at lodsejer kan køre med maskiner gennem den lille skov som vandløbet etableres i.
Overkørslen udføres som en rørbro med mindst 50 cm jorddække og ved ilægning af et 8 m
langt Ø30 betonrør. Der skal placeres grus i bunden af røret for at opnå en ubrudt vandløbsbund.
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Omlægning af eksisterende offentlige vandløb, Bred Nordvestre Enge
Det eksisterende forløb af Bred Nordvestre Enge vil fremadrettet stadig være rørlagt fra regulativstation 564 – 600, men vil fremadrettet kun lede 50 % af vandføringen. Ved station 600 ledes hele den fremtidige vandføring til overrisling på engene. Vandløbet nedlægges derfor fra
station 600 – 830 (udløb i Brende Å).
Nedlæggelsen sker fra st. 600 – 658 (rørlagt strækning) ved at det eksisterende rør proppes til i
begge ender. Nedlæggelse fra st. 658 – 830 (åbent forløb) sker ved at vandløbet fyldes op med
jord på en 10 m langs strækning umiddelbart før udløbet i Brende Å.
Konsekvenser: Bred Nordvestre Enge
De fysiske forhold i det nye åbne vandløb vil blive gode, præget af et relativt højt fald (2,2 promille i gennemsnit på strækningen). Der udlægges grus på bunden og der etableres gydebanker.
Derved vil det nye vandløb blive levested for både smådyr, planter og fisk og der vil fremadrettet kunne forekomme gydninger af ørred i vandløbet. Vandløbet forventes derfor at ville fungere som opvækstområde for ørreder. Dette vil ligeledes hjælpe på miljøtilstanden i det målsatte vandløb Brende Å, da det nye åbne vandløb vil fungere som opvækstområde for fiskebestanden i Brende Å.
Omlægning af eksisterende offentlige vandløb, Nordøstre Tilløb
Den nuværende rørlagte offentlige vandløb ”Nordøstre Tilløb”, har under de nuværende forhold
sammenløb med Bred Nordvestre Enge i regulativstation 564. Nordøstre Tilløb bevares rørlagt
på strækningen opstrøms projektgrænsen til vådområdet – projektgrænsen er placeres i ca. regulativstation 200. Nedstrøms station 200 bringes vandet fra Nordøstre Tilløb til overrisling på
engene. Vandløbet nedlægges derfor fra station 200 til udløb i Bred Nordvestre Enge (regulativstation 524)
Konsekvenser øvrige vandløb
For øvrige offentlige vandløb der løber til Brende Å på strækningen (Herredsgrøften og Assensbølleafløbet) vil en gennemførsel af projektet ikke medføre nogle fysiske ændringer og dermed
heller ikke på de afvandingsmæssige forhold langs disse vandløb. Der forventes dog en afledt
positiv effekt på de biologiske og økologiske forhold.
Omlægning af dræn
I forbindelse med etablering af vådområdet og som tiltag for at øge tilbageholdelse af kvælstof i
området, bringes yderligere 6 drænsystemer, der ikke er offentlige vandløb til overrisling. Disse
drænsystemer er vist på oversigtskort nedenfor i figur 5. Overrislingen etableres ved at der indenfor projektgrænsen etableres nye rør med ændret hældning, der ledes vandet ud på terræn
indenfor vådområdet. Enkelte steder skal dræn også omlægges udenfor projektområdet, for at
sikre de afvandingsmæssige forhold.
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Figur 5: Oversigt over de drænsystemer der bringes til overrisling ved projektet. Dræn mærkes med nr. 4 og 9 er
de rørlagte offentlige vandløb der også bringes til overrisling.
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Projektets høringsberettigede parter
Ansøger:
 Assens kommune, Miljø og Natur. Att. Jannik Seslef.
Lodsejere:
Ejer
Jens Christian Gravergaard
Elsebeth Brønserud/Lundegaard Bred
Søren Gjelstrup Steenskrog
Erholm Gods
Allan Pedersen
Landbrugsstyrelsen

Adresser
Taarupparken 2, 5560 Aarup
Bredgade 79, 5492 Vissenbjerg
Moselundvej 1, 5620 Glamsbjerg
Erholmvej 25, 5560 Aarup
Ladegårdsvej 7, 5560 Aarup
Nyropsgade 30, 1602 København V

Tabel 1: Lodsejere der er høringsberettigede

Lodsejerne indenfor vådområde afgrænsningen har givet tilladelse til vådområdeprojektet og
jordhandler i området er afsluttet.
Myndighedskrav
Vandløbsregulering forudsætter godkendelse efter vandløbslovens § 37 om regulering af vandløb samt dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3.
Desuden skal der foretages en screening iht. Planlovens bestemmelser om VVM og en vurdering
af om projektet påvirker Natura 2000-områder væsentligt iht. Bekendtgørelse om udpegning
og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.0
Tilladelsen forventes givet med følgende vilkår:





Projektet gennemføres som beskrevet i tilladelsen
Ved anlægsarbejdet skal det sikres, at sediment fra brinker og tilstødende terræn ikke
skylles ned i vandløbet
Anlægsarbejdet udføres i samarbejde med Odense Bys Museer, da de er forekomster af
oldtidsfund i området
Tilladelsen er gældende i 3 år, og bortfalder herefter hvis den ikke er udnyttet.

Lovgrundlag
Reguleringsprojektet behandles efter § 37 i vandløbsloven (LBK. 1217 af 25.11.2019) og Kap. 2
og 5 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (Bek. 834 af 27.06.2016).
Restaureringsprojektet behandles desuden i henhold til § 3 i lov nr. 240 af 13. marts 2019 om
naturbeskyttelse, hvor kommunen kan dispensere til naturforbedrende tiltag jf. lovens § 65.
Projektets økonomi
Staten og Assens Kommune afholder alle udgifter i forbindelse med indeværende projekt.
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Tidsplan
Reguleringsprojektet sendes i 8 ugers høring fra den 21. juni 2021 Herefter forventes godkendelse udsendt med 4 ugers klagefrist. Anlægsarbejdet forventes udført i september -november
2021, dog med forbehold for vejrlig.
Høring
Restaureringsprojektet sendes hermed i offentlig høring i 8 uger. Høringsberettigede er adressaten for afgørelsen samt enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer. Efter høringen vurderer kommunen,
om projektet skal fremmes og der kan meddeles godkendelse efter vandløbsloven.
Høringssvar skal være modtaget af Assens Kommune senest den 16. august 2021.
Høringssvar indsendes skriftligt til Assens Kommune, Miljø og Natur, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, eller til mail: assens@assens.dk
Restaureringsprojektet offentliggøres på Assens Kommunes høringsportal på: http://www.assens.dk/
Du er også velkommen til at kontakte undertegnede, hvis du har spørgsmål til projektet.
Venlig hilsen
Jannik Seslef
Projektleder
Miljø og Natur,
Assens kommune.
Tlf: 2490 4463
Mail: jases@assens,dk
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Kopi sendt til:
Lodsejere:
Ejer
Jens Christian Gravergaard
Elsebeth Brønserud/Lundegaard Bred
Søren Gjelstrup Steenskrog
Erholm Gods
Allan Pedersen

Adresser
Taarupparken 2, 5560 Aarup
Bredgade 79, 5492 Vissenbjerg
Moselundvej 1, 5620 Glamsbjerg
Erholmvej 25, 5560 Aarup
Ladegårdsvej 7, 5560 Aarup

Tabel 1: Lodsejere

Myndigheder og foreninger:
















Naturstyrelsen, Førstballevej 2, 7183 Randbøl
Odense Bys Museer, Overgade 48, 5000 Odense C.
Dansk Botanisk Forening, Sølvgade 83, 1307 København K.
Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen v/ Toni Reese Næsborg.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø
Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling Assens v/ Sven Rask
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV.
Friluftsrådet Sydfyn v/ Per Brunsgaard
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.
DOF-Assens lokalafdeling v / Kirsten Pedersen
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten.
Danmarks Sportsfiskerforbund, Vandområdedistrikt 9, v/ Chris Gregers Halling
Dansk Møllerforening, Grubbemøllegyden 8a, 5600 Faaborg
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektoratet Øst afd. Kolding, Eltangvej 230,
6000 Kolding.
Landbrug og Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København V
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Bilag 1: Oversigtskort med tiltag
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Bilag 2: Projekterede forhold Brende Å
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Bilag 3: Projekterede forhold Bred Nordvestre Enge
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