Notat

11. januar 2022
Sags id: 20/234

Til: De klageberettigede
Fra: Jannik Seslef

Godkendelse af realisering af vådområdeprojekt langs Brende Å
mellem Aarup og Bred i Assens Kommune, herunder restaurering og
regulering af vandløb, etablering af nye vandløb, etablering af spang
og overkørsler samt terrænreguleringer

Indhold
1.

Indledning: ........................................................................................................................................... 3

2.

Lovgrundlag: ........................................................................................................................................ 5

3.

Baggrund: ............................................................................................................................................ 6

4.

Forundersøgelse: ................................................................................................................................. 6

5.

Projektets parter: ................................................................................................................................ 7

6.

5.1

Ansøger:....................................................................................................................................... 7

5.2

Berørte grundejere: ..................................................................................................................... 7

Beskrivelse af berørte vandløb: ........................................................................................................... 7
6.1

Klassifikation:............................................................................................................................... 7

6.2

Vandsystem: ................................................................................................................................ 7

6.3

Målsætning: ................................................................................................................................. 7

6.4

Naturbeskyttelseslovens § 3: ...................................................................................................... 9

6.5

Fysiske forhold:.......................................................................................................................... 10

7.

Projektets lokalitet: ........................................................................................................................... 10

8.

Projektet: ........................................................................................................................................... 12
8.1

Bred Nordvestre Enge og Nordøstre Tilløb ............................................................................... 12

8.1.1

Omlægning Bred Nordvestre Enge .................................................................................... 13

8.1.2

Gydebanker ....................................................................................................................... 14

8.1.3

Ny vandløbsbund ............................................................................................................... 15

Kontaktperson: Jannik Seslef - dir. tlf.: 24904463

8.1.4

Ny overkørsel ..................................................................................................................... 15

8.1.5

Fordeling af vand, Bred Nordvestre Enge.......................................................................... 16

8.1.6

Bevarelse, rørlagt strækning, Bred Nordvestre Enge ........................................................ 18

8.1.7

Sløjfning eksisterende forløb Bred Nord Vestre Enge, st. 658-830 ................................... 18

8.1.8

Sløjfning Nordøstre Tilløb, st. 200-524 .............................................................................. 18

8.2

8.2.1

Etablering af nye slyng....................................................................................................... 21

8.2.2

Etablering af stryg.............................................................................................................. 21

8.2.3

Etablering af midlertidigt sandfang ................................................................................... 22

8.3

Omlægning af dræn ................................................................................................................... 23

8.3.1

Drænsystem 1 .................................................................................................................... 25

8.3.2

Drænsystem 2 .................................................................................................................... 27

8.3.3

Drænsystem 3.................................................................................................................... 29

8.3.4

Drænsystem 4 .................................................................................................................... 31

8.3.5

Drænsystem 5 .................................................................................................................... 32

8.3.6

Drænsystem 6 .................................................................................................................... 34

8.3.7

Drænsystem 7.................................................................................................................... 37

8.3.8

Drænsystem 8 .................................................................................................................... 38

8.3.9

Drænsystem 9 .................................................................................................................... 39

8.3.10

Drænsystem 10.................................................................................................................. 41

8.3.11

Drænsystem 11.................................................................................................................. 43

8.4
9.

Nye slyng, Brende Å................................................................................................................... 19

Afbrydelse af interne dræn ....................................................................................................... 45

Konsekvenser..................................................................................................................................... 46
9.1

Afvanding i projektområdet ...................................................................................................... 46

9.2

Vandstand Brende Å .................................................................................................................. 46

9.3

Afvanding udenfor projektområdet .......................................................................................... 47

9.4

Fysiske vandløbsforhold Brende Å ............................................................................................ 47

9.5

Biologiske forhold, Brende Å ..................................................................................................... 47

9.6

Konsekvenser, Bred Nordvestre Enge ....................................................................................... 48

9.7

Konsekvenser Nordøstre Tilløb ................................................................................................. 48

9.8

Konsekvenser øvrige vandløb.................................................................................................... 49

9.9

Konklusion ................................................................................................................................. 49

10.

Berørte lodsejere ........................................................................................................................... 49

Kontaktperson: Jannik Seslef - dir. tlf.: 24904463

Side 2 af 58

11.

Projektforslagets baggrund: .......................................................................................................... 49

12.

Vilkår i godkendelsen: ................................................................................................................... 49

12.1

Krav til udførelse: ...................................................................................................................... 49

13.

Klassifikation:................................................................................................................................. 51

14.

Fremtidig vedligeholdelse: ............................................................................................................ 51

15.

Godkendelsens varighed: .............................................................................................................. 52

16.

Færdigmelding:.............................................................................................................................. 52

17.

Myndighedens vurdering: ............................................................................................................. 52

18.

Aktindsigt:...................................................................................................................................... 53

19.

Godkendelse efter anden lovgivning:............................................................................................ 53

19.1

Naturbeskyttelsesloven ............................................................................................................. 53

19.2

Miljøvurderingsloven................................................................................................................. 53

19.3

Museumsloven .......................................................................................................................... 53

19.4

Miljøbeskyttelsesloven .............................................................................................................. 54

20.
Konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder og bilagsarter (beskyttelseskrævende
dyr og planter): .......................................................................................................................................... 54
21.

Klagevejledning ............................................................................................................................. 56

22.

Bilagsoversigt................................................................................................................................. 57

23.

Kopi til:........................................................................................................................................... 58

1.

Indledning:
Assens Kommune ønsker at etablere et vådområde mellem Aarup og Bred ved Brende Å. I
forbindelse med etableringen af vådområdet udføres der restaurering og regulering af delstrækninger af de offentlige vandløb Brende Å og Bred Nordvestre Enge samt regulering af
Nordøstre Tilløb og en række private dræn, herudover omfatter projektet etablering af nye
vandløb, etablering af spang og overkørsler samt terrænregulering.
Formålet med etablering af vådområder er ikke at restaurere vandløb, men Kommunen har
i forbindelse med projekteringen fokus på, at sikre forbedret mulighed for målopfyldelse indenfor rammerne af vådområdeordningen.
Assens Kommune har den 21. juni 2021 sendt Projekt vedr. Restaurering af vandløbet
Brende Å samt tilløbet Bred Nordvestre Enge i forbindelse med etablering af vådområde
mellem Aarup og Bred i 8 ugers høring. Under høringsperioden har anlægsopgaven/projektet været sendt i udbud og det kunne konstateres, at prisniveauet har ændret sig markant
siden projektet opnåede tilsagn fra staten. Det har således været nødvendigt at tilrette projektet, herunder fjerne planlagte tiltag, som ikke var absolut nødvendige for gennemførelse
af formålet med projektet.
Projekttilretning har betydet, at 2 planlagte slyng i den nordlige del af projektområdet er
fjernet i det nuværende projekt. Under høringen, der løb hen over sommeren 2021, indkom
der en enkel bemærkning fra lodsejeren, der ligger nord for det område, hvor de 2 slyng er
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fjernet. Han ytrede bekymring om, at projektet kunne påvirke hans arealer nord for projektområdet. Assens Kommune kan konstatere, at afvandingstilstanden i området syd og
nord for Brende Å, hvor hans arealer ligger, bevarer en uændret afvandingstilstand ved
gennemførsel af projektet, se bilag 5 og 6, der viser afvandingskort for nuværende og
fremtidige forhold.
Da det blev vurderet, at fjernelse af de 2 slyng var en væsentlig ændring, blev projektet
sendt i fornyet høring. Projektet har været i offentlig høring fra den 8. november 2021 til
den 10. januar 2022. Der er ikke indkommet høringssvar eller bemærkninger til projektet i
høringsperioden.
Assens Kommune, vandløbsmyndigheden har derfor besluttet at endelig godkende projektet.
Projektet omfatter nedenstående tiltag, der kræver godkendelse efter vandløbslovens bestemmelser:
Brende Å:
 Restaurering
o Genslyngning af vandløb
o


Etablering af stryg

Regulering
o
Etablering af midlertidigt sandfang
o

Etablering af to spang

Bred Nordvestre Enge:
 Restaurering
o
Genåbning af rørlagt strækning


Regulering
o
Etablering af ny brønd
o

Omlægning af vandløb
 Etablering af to gydebanker
 Etablering af ny vandløbsbund
 Sløjfning af eksisterende forløb st. 600-830

o

Etablering af overkørsel

Nordøstre Tilløb:
 Regulering
o
Sløjfning af vandløbsstrækning st. 200-524
Private dræn/grøfter:
 Regulering
o
Omlægning af dræn
o

Sløjfning af dræn



Etablering af overkørsel i åben grøft



Etablering af fordelergrøfter/overrislingsgrøfter
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Terrænregulering ift. § 6, stk. 1 i vandløbsloven:


Udspredning af overskudsjord og opfyldning af lavninger.

2.

Lovgrundlag:
Restaureringstiltag godkendes med hjemmel i:
 Bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb (Vandløbsloven)
o § 371 (Forbedring af de fysiske forhold i vandløb ved restaurering).


Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og –restaurering
m.v. (Regulerings- og restaureringsbekendtgørelsen)
o § 252 (Vedtagelse af restaureringsprojekt).

Reguleringstiltag, spang/overkørsler og terrænregulering godkendes med hjemmel i:
 Bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb (Vandløbsloven)
o § 6, Stk. 13 (Ændring af vands naturlige afstrømning kun med vandløbsmyndighedens tilladelse)
o § 164 (Regulering af vandløb)
o § 175 (Regulering kun efter vandløbsmyndighedens bestemmelser)
o § 216 (Anlæg af nye vandløb kun efter vandløbsmyndighedens bestemmelser)
o § 477 (Der må ikke anlægges eller ændres broer, overkørsler o. lign. i vandløb uden vandløbsmyndighedens godkendelse).


Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og –restaurering
m.v. (Regulerings- og restaureringsbekendtgørelsen)
o § 38 (Regulering kun efter vandløbsmyndighedens bestemmelser)
o § 59 (Anlæg af nye vandløb kun efter vandløbsmyndighedens bestemmelser).
o § 910 (Broer, overkørsler og lignende må kun anlægges med vandløbsmyndighedens tilladelse).

Klassifikation af omlagte/nye forløb af offentlige vandløb godkendes med hjemmel i:
 Bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb (Vandløbsloven)

1

§ 37. For at forbedre de fysiske forhold i og omkring vandløb kan vandløbsmyndigheden beslutte, at der gennemføres restaureringsforanstaltninger, herunder genopretning af vandløbs naturlige løb og fjernelse af fysiske spærringer for vandgennemstrømningen.
Stk. 2. Vandløbsmyndigheden afholder udgifterne ved restaureringer. Miljøministeren kan inden for rammerne af de bevillinger, der
afsættes på de årlige finanslove, yde tilskud til gennemførelse af restaureringsprojekter.
Stk. 3. Foranstaltninger efter stk. 1 kan ikke gennemføres, hvis der derved tilsidesættes væsentlige kulturhistoriske interesser.
Stk. 4. Enhver, der lider tab ved en foranstaltning som nævnt i stk. 1, har ret til erstatning.
Stk. 5. Miljøministeren fastsætter nærmere regler om foranstaltninger som nævnt i stk. 1, herunder om samarbejdet mellem vandløbsmyndighederne, om deres samarbejde med andre myndigheder, om offentlighedens medvirken og om tilskudsordningen efter
stk. 2.
2 § 25. Efter fremlæggelsesperiodens udløb afgør vandløbsmyndigheden, om restaureringsprojektet skal vedtages under hensyntagen til de indsigelser og ændringsforslag, der måtte være fremkommet.
3 § 6. Ingen må uden vandløbsmyndighedens tilladelse ændre vands naturlige afløb til anden ejendom eller hindre det naturlige
afløb af vand fra højere liggende ejendomme.
4 § 16. Ved regulering af et vandløb forstås ændring af vandløbets skikkelse, herunder vandløbets forløb, bredde, bundkote og
skråningsanlæg, medmindre foranstaltningerne er omfattet af kapitel 8 eller kapitel 10.
5 § 17. Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.
6
§ 21. Nye vandløb må kun anlægges efter vandløbsmyndighedens bestemmelse, jf. dog § 3, stk. 2.
7 § 47. Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.
8 § 3. Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.
9
§ 5. Nye vandløb, bortset fra dem der er nævnt i lovens § 3, stk. 2, må kun anlægges efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.
10 § 9, Stk. 2. Der må ikke nedlægges rørledninger, kabler m.v. i vandløbet uden vandløbsmyndighedens godkendelse.
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o


§ 9, punkt 211 (Offentlige vandløb omfatter vandløb som vandløbsmyndigheden bestemmer skal være offentlige).

Bekendtgørelse nr. 838 af 27. juni 2016 om klassifikation og registrering af vandløb
o § 212 (Vandløbsmyndigheden kan bestemme, at private vandløbsstrækninger
opklassificeres som offentlige vandløb)

3.

Baggrund:
I forbindelse med etablering af et vådområde mellem Aarup og Bred udfører Assens Kommune, Miljø og Natur en række restaurerings- og reguleringstiltag i offentlige og private
vandløb, der ligger i tilknytning til vådområdet.
Vådområdet etableres under vådområdeordningen, der er en statslig tilskudsordning med
det formål at genskabe naturlig hydrologi indenfor projektområder i kombination med at
mindske kvælstofudledningen til kystvande. Formålet er ikke at restaurere vandløb, men
kommunerne forsøger i forbindelse med projekteringen, at sikre forbedret mulighed for
målopfyldelse indenfor rammer af vådområdeordningen.
Det er meningen, at kvælstofvådområder skal bidrage med en reduktion af kvælstofudledningen på 1.250 tons til de indre danske farvande i perioden 2016-2021.
Formålet med det overordnede vådområdeprojekt er at etablere et vådområde på de vandløbsnære arealer langs Brende Å. Projektet skal mindske kvælstoftransporten til Brende Å
og Lillebælt i kombination med at naturværdierne i området styrkes, herunder forbedre
mulighed for målopfyldelse af målsatte vandløb.
Vådområdeprojektet udgør ca. 85 ha og forløber langs vandløbene Brende Å og Bred Nordvestre Enge. Projektarealet består i dag af marker i omdrift, som udnyttes til afgræsning og
almindelig dyrkning samt af § 3-beskyttede naturarealer i form af tre mindre moseområder, to mindre søer, en eng samt vandløbet Brende Å, der forløber gennem projektområdet.
Størstedelen af arealet har indtil 2020 været omfattet af en tidligere statslig ordning til
kvælstofreduktion ”Ændret afvanding”. Et mindre areal i den østlige del af projektområdet
er indtil 2023 stadig omfattet af denne ordning. Tiltag i forbindelse med ”Ændret afvanding”
har betydet, at interne dræn er afbrudt og af den daværende pumpeaktivitet i området er
standset med det formål, at vådlægge markerne og dermed mindske udledningen af kvælstof fra marker i og omkring området. Ordningen ”Ændret afvanding” er 20-årig og udløber
i henholdsvis 2020 og 2023. Indeværende projekt vil sikre, at den ændrede afvanding gøres permanent.

4.

Forundersøgelse:
EnviDan A/S har for Assens Kommune, Miljø og Natur udarbejdet en forundersøgelse for
etablering af vådområdet Vådområde ved Neverkjær, Teknisk forundersøgelse af N-vådområde af 16. juni 2019. Forundersøgelsen behandler også vandløbsforhold og afvanding.

11

§ 9. Til offentlige vandløb henregnes 1) de vandløb, der efter de hidtil gældende regler er optaget som offentlige vandløb, og 2)
de vandløb, som vandløbsmyndigheden bestemmer skal optages som offentlige vandløb.
12 § 2. Vandløbsmyndigheden kan træffe afgørelse om, at private vandløb eller vandløbsstrækninger skal opklassificeres til offentlige vandløb.
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5.

Projektets parter:

5.1

Ansøger:

Assens Kommune, Miljø og Natur, Rådhus Allé 5, 5610 Assens v/Jannik Seslef

5.2

Direkte og indirekte berørte grundejere:

Tabel 1:

Grundejere

Navn

Adresse

Jens Christian Gravergaard

Taarupparken 2, 5560 Aarup

Elsebeth Brænserud/Lundegaard Bred

Bredgade 79, 5492 Vissenbjerg

Søren Gjelstrup Steenskrog

Moselundvej 1, 5620 Glamsbjerg

Erik Ladegaard Jensen

Moselundsvej 31, 5560 Aarup

Indirekte berørte grundejere
Ebbe Ellemand

Ortevejsmark 15, 5560 Aarup

Grundejere inden for vådområdeafgrænsningen, som er direkte berørt af projektet, har givet accept af vådområdeprojektet og jordhandler i området er afsluttet. Disse lodsejere
ejer også jorden umiddelbart uden for projektområdet, hvor der omlægges dræn og har afgivet oplysninger til Assens Kommune om drænenes beliggenhed mm., så disse kan håndteres tilfredsstillende.

6.

Beskrivelse af berørte vandløb:

6.1

Klassifikation:


Brende Å er et offentligt vandløb.
o Vandløbet er omfattet af Regulativ for Brende Å, Amtsvandløb nr. 18.00 af
juli 1998.



Bred Nordvestre Enge er et offentligt vandløb
o Vandløbet er omfattet af Regulativ for Kommune-vandløbene i Vissenbjerg
Kommune af juni 1996.



Nordøstre Tilløb er et offentligt vandløb
o Vandløbet er omfattet af Regulativ for Kommune-vandløbene i Vissenbjerg
Kommune af juni 1996.



Øvrige berørte dræn og grøfter er private vandløb.

Assens Kommune er vandløbsmyndighed.

6.2

Vandsystem:

De berørte vandløb indgår i Brende Å-systemet. Brende Å har udløb i Lillebælt ved Bredning
Huse.

6.3

Målsætning:

Brende Å er som det eneste af de berørte vandløb målsat.
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Brende Å er på projektstrækningen målsat i henhold til Vandområdeplanerne 2015-202113
med målsætning om god økologisk og god kemisk tilstand.
Tilstanden af Brende Å jf. MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2015-202114 er vist i nedenstående tabel 2.
Tabel 2:
Økologisk og kemisk tilstand for Brende Å jf. MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2015-2021.
Parameter
Brende Å
Smådyr (DVFI)
God økologisk tilstand
Fisk
Ukendt økologisk tilstand
Makrofytter
Ukendt økologisk tilstand
Miljøfarlige forurenende stoffer (MFS)
Ukendt økologisk tilstand
Samlet økologisk tilstand
God økologisk tilstand
Kemisk tilstand
Ukendt kemisk tilstand

Jf. basisanalysen for Vandområdeplanerne 2021-202715 er Brende Å ligeledes målsat med
god økologisk og god kemisk tilstand.
Tilstanden af Brende Å jf. basisanalysen for Vandområdeplanerne 2021-2027 er vist i nedenstående tabel 3 samt på figur 1.
Tabel 3:

Økologisk og kemisk tilstand for Brende Å jf. MiljøGIS for basisanalysen for Vandområdeplanerne 20212027.
Parameter
Brende Å
Bentiske invertebrater
Moderat økologisk tilstand
Makrofytter
Ringe økologisk tilstand
Fisk
Ukendt økologisk tilstand
Nationalt specifikke stoffer
Ukendt økologisk tilstand
Samlet økologisk tilstand
Ringe økologisk tilstand
Kemisk tilstand
Ukendt kemisk tilstand

13

Bekendtgørelse nr. 448 af 11.04.2019 om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster
https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv2-bek-2019
15 https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3basis2019
14
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Figur 1:

Den samlede økologiske tilstand for Brende Å på projektstrækningen. Udklip fra MiljøGIS for basisanalyse for
vandområdeplaner 2021-2027: https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3basis2019

Brende Å har dermed ikke målopfyldelse i forhold til de kommende vandområdeplaner. Der
er yderligere jf. basisanalysen risiko for manglende målopfyldelse for samlet økologisk tilstand i 2027.
Den samlede økologiske tilstand for Brende Å på projektstrækningen er kategoriseret som
ringe. Årsagen er, at makrofytter (planter) er registret med ringe tilstand, mens bentiske
invertebrater (smådyr) er registreret med moderat tilstand. Øvrige parametre har ukendt
tilstand.
I forhold til parameteren fisk, så fremgår det af DTU Aquas ørredkort16, at der er registreret
”dårlig/ringe” tilstand umiddelbart op- og nedstrøms for 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.

6.4

Naturbeskyttelseslovens § 3:

Brende Å er som det eneste af de berørte vandløb omfattet af § 3, stk. 1 17 i naturbeskyttelsesloven18.
Herudover ligger der flere beskyttede naturtyper i umiddelbar nærhed af Brende Å. Beskyttede naturtyper er vist på nedenstående figur 2.

16

https://kort.fiskepleje.dk/
§ 3. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m2, eller af vandløb eller dele af
vandløb, der af miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra kommunalbestyrelsen er udpeget som beskyttede. Dette gælder
dog ikke for sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandløb.
18 Bekendtgørelse nr. 1986 af 27.10.2021 af lov om naturbeskyttelse
17
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Figur 2:

6.5

Beskyttede naturtyper i projektområdet for etablering af vådområdet. Den røde polygon markerer det projekterede vådområde. Beskyttede naturtyper er vist med signaturforklaring i øverste højre hjørne. Baggrundskort © SDFE, 21.06.2021/WMS-tjeneste, skærmkort, almindeligt og beskyttet natur. Indeholder data,
som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data.

Fysiske forhold:

Brende Å:
Generelt er de fysiske forhold i Brende Å i den nuværende situation ikke optimale.
På projektstrækningen ligger vandløbet relativt terrænnært, men er stærkt reguleret/kanaliseret. Faldet er i gennemsnit ca. 1 promille, og bunden består af sand og uden større sten
eller andre skjul for fisk og fauna.
Bred Nordvestre Enge:
Vandløbet er rørlagt på størstedelen af forløbet. Det er åbent på det sidste stykke st. 658830 inden udløb i Brende Å.
Nordøstre Tilløb:
Vandløbet er rørlagt på hele forløbet.

7.

Projektets lokalitet:

Nedenstående figur 3 viser et oversigtskort i stor skala, hvor projektområdets beliggenhed
er vist.
Figur 4 viser et 2021-luftfoto af projektområdet.
På figur 5 er projektområdets beliggenhed vist i forhold til det nærmeste Natura 2000-område.
Projektområdet ved Brende Å er ikke beliggende inden for et Natura 2000-område19. Der er
i nedenstående afsnit Konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder og bilagsarter
(beskyttelseskrævende dyr og planter) redegjort for de Natura 2000-områder, der potentielt vil kunne berøres af projektet, herunder udpegningsgrundlag og Kommunens vurdering.

19

http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=natura2000-afgraensning-nov2018gaeldende
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Figur 3:

Oversigtskort. Den røde polygon markerer området, hvor vådområdet etableres. Målestok er angivet i nederste højre hjørne. Baggrundskort © SDFE, 29.09.2021/WMS-tjeneste, skærmkort, almindeligt.

Figur 4:

2021 luftfoto. Den røde polygon markerer området, hvor vådområdet etableres. Målestok er angivet i nederste højre hjørne. Baggrundskort © SDFE, 29.09.2021/WMS-tjeneste, Ortofoto forår 2021.
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Figur 5:

Beliggenhed af projektområdet ift. nærmeste Natura 2000-område. Den røde polygon markerer arealet, hvor
vådområdet etableres. Den grønne/brune skravering markerer habitatområde H96, fuglebeskyttelsesområde
F47 og ramsarområde R15. Målestok er angivet i nederste højre hjørne. Baggrundskort © SDFE, 29.09.2021/
WMS-tjeneste, skærmkort, gråtoner. Natura 2000-planer © Miljøstyrelsen. Indeholder data, som benyttes i
henhold til vilkår for brug af danske offentlige data.

8.

Projektet:

8.1

Bred Nordvestre Enge og Nordøstre Tilløb

Projektbeskrivelse samt konsekvenser
De projekterede ændringer af vandløb er angivet på oversigtskort i bilag 1.
I bilag 2 ses et længdeprofil af de nuværende forhold for Brende Å baseret på senest tilgængelige opmåling.
I bilag 3 ses et længdeprofil af de projekterede forhold for Brende Å.
I bilag 4 ses et længdeprofil af de projekterede forhold for Bred Nordvestre Enge.
I bilag 5 ses beregnede, nuværende afvandingsforhold.
I bilag 6 ses beregnede, fremtidige afvandingsforhold.

Det offentlige vandløb Bred Nordvestre Enge ændres som følge af projektet. Vandløbet
Bred Nordvestre Enge er under de nuværende forhold rørlagt fra station 0-658 (rød stiplet
linje på figur 6) og åbent fra station 658 til udløb i Brende Å (blå linje på figur 6).
Det offentlige vandløb Nordøstre Tilløb ændres som følge af projektet. Vandløbet er under
de nuværende forhold rørlagt på hele forløbet fra station 0-564 (rød stiplet linje med grøn
stationeringsangivelse).
Nedenfor i figur 6 er vist oversigtskort over de nuværende forløb af de to vandløb. Stiplet
rød er rørlagt forløb, blå er åbent forløb.
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Figur 6:

8.1.1

Oversigt over de to offentlige vandløb Bred Nordvestre Enge og Nordøstre Tilløb.

Omlægning Bred Nordvestre Enge

Det nuværende rørlagte forløb fra station 0-425 bevares som rørlagt og ændres ikke.
Fra nuværende station 425 etableres et nyt åbent vandløb, der er 591 m langt. Skikkelseskema for det nye vandløb ses i nedenstående tabel 4 – bemærk der er anvendt projektstationering i dette skema. Generelt etableres vandløbet så terrænnært som muligt. Det er
beregnet at der skal håndteres 1.200 m3 materiale og efter anvendelse af omregningsfaktor
på 1,25 giver dette 1.500 m3, der skal håndteres. Det bortgravede materiale indbygges i
skrænten mod syd, langs det nye åbne forløb.
Tabel 4:

Stationering projekteret
0 (regulativ
st.)
216 (regulativ st.)
425 (regulativ st.)
0

Skikkelsesskema for det nye forløb af Bred Nordvestre Enge samt angivelse af stationering for det rørlagte
forløb opstrøms det nye forløb.

Bemærkning

Bundkote
DVR90 [m]

Bund bredde [m]

Anlæg

Vandspejl
Årsmiddel

Brønd

49,59

Brønd

46,57

Rørlagt Ø600

45,01
45,01

0,75

3

45,12

100

44,89

0,75

3

45,02

150

44,83

0,75

3

45,00

200

44,77

0,75

2

45,00

264

44,692

0,75

2

44,99

265

Gydestryg start

44,942

1,75

2

44,99

275

Gydestryg slut

44,9

1,63

2

44,99

44,68

0,75

2

44,79

44,64

0,75

277
306

Rørindløb, markoverkørsel Ø600
cm
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Stationering projekteret

Bemærkning

Bundkote
DVR90 [m]

Bund bredde [m]

314

Rørudløb, markoverkørsel Ø600
cm

44,63

0,75

44,408

0,75

2

44,71

379

Anlæg

Vandspejl
Årsmiddel
44,72

380

Gydestryg start

44,658

1,75

2

44,71

390

Gydestryg slut

44,614

1,71

2

44,64

392

44,374

0,75

2

44,46

450

44,17

0,75

3

44,30

44

0,75

3

44,29

43,71

0,75

3

44,29

500
591

Udløb til Brende Å

Se længdeprofil af det nye forløb i bilag 4.
Det nye forløb af Bred Nordvestre Enge er vist nedenfor på figur 7.

Figur 7:

8.1.2

Oversigtskort, der viser de projekterede ændringer for vandløbet Bred Nordvestre Enge.

Gydebanker

I forbindelse med etableringen af det nye åbne forløb, etableres 2 bundhævninger/gydebanker. Disse placeres med start i station 265 og station 380. De får hver en længde på 10
m. Begge gydebundhævninger/banker etableres ved at den projekterede vandløbsbund
hæves ved start af gydebanke med 30 cm ved udlægning af materiale.
Hertil anvendes grus i fraktionen, jf. DTU Aqua’s vejledning om etablering af gydebanker/stryg og der anvendes samlet 10 m2.:
 85 % 16-32 mm
 15 % 32-64 mm
Se længdeprofil af det nye forløb, inkl. gydebanker i bilag 4.
Placering af gydebankerne er vist nedenfor på figur 8.
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Figur 8:

8.1.3

Oversigtskort, der viser placering af gydebanker i det nye, åbne forløb af Bred Nordvestre Enge.

Ny vandløbsbund

Langs hele det nye forløb af Bred Nordvestre Enge 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 og der anvendes samlet 25 m 3 til formålet. Der anvendes grus i fraktionen:
 85 % 16-32 mm
 15 % 32-64 mm
Derudover udlægges ca. 2-3 stk. skjulesten (128 – 400 mm) pr. lbm langs hele forløbet af
det nye vandløb. Der anvendes samlet 20 m3 til formålet.

8.1.4

Ny overkørsel

I forbindelse med etablering af det nye åbne forløb af Bred Nordvestre Enge, er der behov
for at etablere en overkørsel, således at lodsejer kan køre med maskiner gennem den lille
skov som vandløbet etableres i. Her findes i forvejen en vej gennem skoven. Den nye overkørsel placeres med start i st. 306. Placering af overkørsel er vist nedenfor på figur 9.
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Figur 9:

Oversigtskort, der viser placering af ny overkørsel i det nye, åbne forløb af Bred Nordvestre Enge.

Overkørslen udføres som en rørbro med mindst 50 cm jorddække og ved ilægning af et 6
m langt Ø600 betonrør. Der skal placeres grus i bunden af røret for at opnå en ubrudt
vandløbsbund.
Rørbroen projekteres efter følgende princip:
 Der anvendes tre sektioner Ø600 mm betonrør, dvs. længden bliver ca. 6 m


Kørebanens bredde bliver ca. 4 m



Røret etableres på en ca. 20 cm tyk ”pude” af sand/stabilgrus. Derudover skal der
som minimum være et 40 cm stabiliserende gruslag omkring/over røret, som komprimeres gradvist under etableringen.



Der lægges slutteligt et tyndt lag jord ovenpå gruslaget, således at der minimum er
et samlet kørelag på 50 cm ovenpå røret.



Kørelaget tilpasses, så der bliver en glidende overgang til omgivende terræn.



Røret placeres, så der kan lægges ca. 20 cm bundsubstrat i røret, og så dette hænger sammen med bundkoten i vandløbet op- og nedstrøms. Dvs. der må ikke være
et vandspejlsfald ud eller ind i røret. Dvs. at rørets indre bundkote etableres 20 cm
under den i skikkelsesskemaet angivne bundkote.



Røret og vandløbsbunden igennem røret etableres så vidt muligt uden fald.

8.1.5

Fordeling af vand, Bred Nordvestre Enge

Det nye, åbne forløb af Bred Nordvestre Enge skal tilføres halvdelen af vandføringen. Den
anden halvdel af vandføringen ledes via det nuværende rørlagte forløb til overrisling på engen langs Brende Å (se beskrivelse af dette under drænomlægning).
I projektstation -2 etableres en ny brønd til fordeling af vandføringen. Denne brønd placeres ca. 10 m fra projektgrænsen, inde i vådområdet. Indløb til brønden er det eksisterende
Ø600 mm betonrør, mens der etableres 2 nye udløb – hver Ø500 mm. De 2 udløb placeres
med samme udløbskote.
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Da brønden etableres med 2 nye udløb forbedres vandføringsevnen og det sikres derved, at
der ikke sker opstuvning bagud i det rørlagte vandløb.
Nedenfor i figur 10 er vist en tværsnitsskitse af den nye brønd til fordeling af vandet.

Figur 10:

Tværsnitsskitse af brønd til fordeling af vand, Bred Nordvestre Enge.

Nedenfor i figur 11 er vist et principsnit set fra oven af den nye brønd til fordeling af vandet.

Figur 11:

Snit af brønd til fordeling af vand i Bred Nordvestre Enge set fra oven.

Placering af den nye brønd til fordeling af vandet er vist nedenfor på figur 12. Halvdelen af
vandet ledes til det nye åbne forløb (vist på kortet nedenfor) og en den anden halvdel ledes
via det eksisterende rør til overrisling på engen (ved nr. 9 på kortet nedenfor).
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Figur 12:

8.1.6

Oversigtskort der viser placering af ny brønd til fordeling af vand i Bred Nordvestre Enge.

Bevarelse, rørlagt strækning, Bred Nordvestre Enge

Det nuværende rørlagte forløb af Bred Nordvestre Enge fra den nye fordelingsbrønd (regulativstation 425) til regulativstation 658 bevares som det er under de nuværende forhold.
Fremadrettet vil dette rør lede drænvand til overrisling på engen ved Brende Å.

8.1.7

Sløjfning eksisterende forløb Bred Nord Vestre Enge, st. 658-830

Det nuværende åbne forløb af Bred Nordvestre Enge fra station 658-830 sløjfes som vandløb, da der ikke fremadrettet vil ledes vand til det. Forløbet blokeres/tildækkes på en ca. 20
m langs delstrækning, umiddelbart før udløb i Brende Å. Der anvendes materiale opgravet
som led i etablering af overrisling til formålet (jord). Den resterende del af det åbne forløb
efterlades som en åben kanal, der dog hverken har tilløb eller udløb.

8.1.8

Sløjfning Nordøstre Tilløb, st. 200-524

Det offentlige vandløb Nordøstre Tilløb omlægges fra st. 200. Dette sker ved at vandet
bringes til overrisling i vådområdet – se beskrivelse af dette under drænomlægninger.
Fra station 0-200 bevares det nuværende, rørlagte vandløb. I station 200 sammenkobles
det rørlagte vandløb med en nyt drænrør (Ø200 mm), der leder vandet til overrisling. Dette
ender i station 350 ved udløb i en overrislingszone.
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Figur 13:

8.2

Oversigtskort der viser de projekterede ændringer for vandløbet Nordøstre Tilløb.

Nye slyng, Brende Å

Som en del af vådområdeprojektet etableres 3 nye slyng på Brende Å samt et stryg, med
formålet at gøre vandløbet mere terrænnært og naturligt og dermed øge antallet af dage
med oversvømmelse af engene.
Nedenfor præsenteres et skikkelsesskema, der præsenterer de projekterede tiltag skematisk. Her er angivet nuværende og fremtidig stationering, bundkoter, bundbredde, anlæg
samt de beregnede vandspejle for årsmiddelafstrømningen ved nuværende og fremtidige
forhold. Det bemærkes, at Brende Å er modstrømsstationeret, station 0 ved udløb i Lillebælt.
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Tabel 5:

Skikkelsesskema for det nye forløb af Brende Å.

Nuværende
stationering

Projekteret
stationering

Bemærkning

Bund
kote

19.619

19.734

Broudløb
Jernbane

44,07

19.600

19.715
19.639
19.564

19.456

19.543
19.530
19.438

19.337

19.392
19.354

Slyng 1
start
Slyng 1
slut
(kun målt
bundkote)
Slyng 2
start
Slyng 2
slut
(kun målt
bundkote)
Slyng 3
start

19.328
19.327
19.307

Start gydestryg
Slut gydestryg

19.305
19.184

Slyng 3
slut

Bundbredde
[m]

Anl
æg

Vandspejl
årsmid
nuv.

Vandspejl
årmid proj.

44,39

44,39

44,36

44,37

43,95

3

1:3

43,80

3

1:2

44,34

43,78

3

1:2

44,33

43,79

-

43,76

2,5

1:2

44,32

43,72

2,5

1:2

44,29

43,74

-

43,75

2,5

1:2

44,26

43,73

2,5

1:2

44,25

43,88

4

1:3

44,25

43,79

4

1:3

44,24

43,71

2,5

1:2

44,24

43,60

2,5

1:2

44,21

44,31

44,28

44,32

44,28

Nedstrøms slyng 3 ikke yderligere ændringer i Brende Å

Nedenfor i figur 14 er vist de projekterede ændringer i Brende Å.
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Figur 14:

8.2.1

Oversigtskort, der viser de projekterede ændringer for vandløbet Brende Å.

Etablering af nye slyng

Der etableres 3 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.
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 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.
I forbindelse med de 3 slyng anvendes overskudsjorden til at opfylde de afsnørede dele af
det eksisterende forløb.

8.2.2

Etablering af stryg

I forbindelse med etableringen af slyng nr. 3 laves desuden et stryg. Stryget laves med
topkote i 43,88 m DVR90 og slutkote i 43,79 m DVR90. 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
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Derudover udlægges ca. 4 stk. skjulesten (128 – 400 mm) pr. lbm.

Figur 15:

8.2.3

Oversigtskort, der viser placering af det nye stryg i Brende Å.

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. 3. 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. Assens Kommune
varetager kontrollen af sandfangets funktion to gange årligt i forbindelse med vandløbsvedligeholdelse. Sandet spredes efter aftale med lodsejer på arealer vest for Brende Å. Sandfanget skal maksimalt være i drift i 2 år efter afslutning af anlægsarbejderne. Derefter reetableres Brende Å som før etablering af sandfanget, dvs. med samme bredde, dybde og
anlæg.
Det midlertidige sandfang placeres umiddelbart nedstrøms hvor de nye slyng etableres. Der
er adgang til sandfanget via engen, se figur 16.
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Figur 16:

8.3

Oversigtskort, der viser placering af det midlertidige sandfang i Brende Å.

Omlægning af dræn

I forbindelse med etablering af vådområdet og som tiltag for at øge tilbageholdelse af
kvælstof i området, bringes drænsystemer til overrisling. Overrislingen etableres generelt
ved at der indenfor projektgrænsen etableres nye faste PVC-rør som de eksisterende drænsystemer sluttes til. Af disse nye rør ledes vandet ud på terræn indenfor vådområdet. Enkelte steder skal dræn også omlægges udenfor projektområdet, for at sikre at de afvandingsmæssige forhold bevares uændrede udenfor projektområdet.
Der skal etableres en lang række overrislingsgrøfter i projektet. Dvs. grøfter, der har til formål at lede vandet fra en eksisterende grøft eller fra et afbrudt dræn og ud på terræn til
overrisling.
Generelt laves alle overrislingsgrøfter efter samme princip – nemlig med en bundbredde på
0,6 m og anlæg 1:5-10 ved grøftens begyndelse. Grøfternes kronekant laves ”bløde”, sådan at de ikke får en skarp kant ved overgangen til terræn. Grøfterne etableres som udgangspunkt med ca. 2 ‰ fald. I takt med at grøftens bundkote nærmer sig terrænet, så
bredes bunden ud og anlæg lægges ned, sådan at grøften glider ”naturligt” over i de eksisterende terræner. Grøfterne skal have et let slynget forløb, således at de ikke fremstår
som helt lige ”linjer” i terrænet.
I de tilfælde, hvor dræn ledes ud i overrislingsgrøften, sikres det, at der er minimum 15 cm
fra drænrørets underkant og til vandspejlet i grøften. Samtidig sikres der med ca. 0,5 m3
bundsten (64-128 cm) omkring drænudløbet, således at der ikke på sigt eroderes omkring
røret. Vandet fra drænrøret kan med fordel ledes direkte ud på disse sten, hvormed afstanden fra drænrørets underkant til stenene kan være mindre end 15 cm. Slutteligt overuddybes grøften med 0,5 m på de første par meter nedstrøms udløbet.
Princippet i overrislingsgrøfterne design ved dræn fremgår af figur 17.
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Figur 17:

Principskitse af dræn der ledes til overrisling via overrislingsgrøft.

Nedenfor i figur 18 er vist et eksempel på udløb fra et drænrør.

Figur 18:

Eksempel på princip vedr. udløb fra drænrør i en overrislingsgrøft – i dette tilfælde falder vandet ud af røret
og gennem sikringsstenen og derfra til grøften.

Hvor andet ikke angives, er det de generelle principper jf. ovenstående retningslinjer, der
er gældende.
Hvor det drænvand, der ledes til overrisling, kommer fra rørlagte offentlige vandløb (2 tilfælde i indeværende projekt) videreføres et nyt drænrør hele vejen til overrislingsområdet
og der laves således ikke en overrislingsgrøft disse steder. Ved disse udløb udgør det nye
rør det nye forløb af det offentlige vandløb og vandløbsmyndigheden varetager vedligehold
af rør jf. de gældende retningslinjer i regulativ.
Hvor drænvand, der ledes til overrisling, kommer fra private dræn videreføres et nyt drænrør til en overrislingsgrøft, hvor grøften laves efter ovenstående principper. Ved de private
drænsystemer varetager lodsejer vedligehold af både rør og overrislingsgrøfter.
Nedenfor gennemgås de projekterede ændringerne ved de enkelte drænsystemer.

Kontaktperson: Jannik Seslef - dir. tlf.: 24904463

Side 24 af 58

8.3.1

Drænsystem 1

Drænsystem nr. 1 afvander dyrkede marker, der ligger syd for jernbanen (uden for projektområdet), matrikel 6r og 41. Drænvandet løber i dag gennem en mose syd for jernbanen
(matrikel 19r), under jernbanen i rør og i en åben grøft langs jernbanen og ind i en mose,
der er placeret indenfor projektområdet. Der er udløb fra mosen og drænvandet løber via
en åben grøft mod Brende Å. Nedenfor er vist et oversigtskort over drænsystem 1.

Figur 19:

Oversigtskort drænsystem 1, nuværende forhold. § 3 beskyttede naturområder er også vist.

Overrisling etableres ved at der etableres en tærskel i det nuværende udløb fra mosen nord
for jernbanen. Denne tærskel etableres i kote 44,7 m DVR90, som er lig det nuværende
vandspejl i mosen. Tærsklen etableres ved at der udlægges sten i grøften op til den ønskede kote. Der skal anvendes 1 m3 håndsten til formålet.
Derudover etableres et nyt udløb fra mosen, som skal ledes vandet til overrisling på arealer
nord for mosen. Det nye udløb etableres med en tærskel i kote 44,6 m DVR90 og etableres
1,5 m bredt. Det etableres ved at der afgraves fra mosen nordlige brink til kote ca. 44,2 m
DVR90, hvorefter der fyldes op til kote 44,6 m DVR90 med håndsten indenfor et område på
1,5 x 2 m. Der skal anvendes 2 m3 håndsten til formålet.
Nedstrøms det nye udløb mod nord, etableres en bred grøft, der udgør starten på et overrislingsområde. Overrislingsområdet etableres ved at der fjernes jord i et område på ca.
1.000 m2, som derved forbindes til et større, mere lavtliggende areal mod nord. Lige nedstrøms det nye udløb fra mosen graves ned til kote 44,45 m DVR90, så der er et fald på 15
cm ud fra mosen. Længere med nord graves ned til kote 44,35 m DVR90, således at der
bliver et fald på terræn mod nord (se nedenfor). Længere nordpå går terræn over i det eksisterende, som ligger i kote 44,3 m DVR90.
Ved Brende Å er i dag forhøjede brinker (balker) langs vandløbet. For at sikre afløb fra
overrislingszonen ved høje afstrømninger fra drænsystemet laves en fast overløbskant ved
at 1,5 m af balken fjernes. Kanten etableres ved at der afgraves fra balken til kote ca. 44,0
m DVR90, hvorefter der fyldes op til kote 44,3 m DVR90 med håndsten indenfor et område
på 1,5 x 2 m. Der skal anvendes 2 m3 håndsten til formålet.
Der foretages ingen ændringer af eksisterende drænrør, brønde, mm. ved tiltag ved drænsystem 1. Ændringer er således udelukkende, at udløbet fra mosen indenfor projektområdet ændres, så det ikke løber mod vest og til Brende Å som i dag, men mod nordøst og til
en overrislingszone.
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Den eksisterende grøft, der i dag er udløb fra mosen, bevares da den modtager andet
dræn- og overfladevand.
Ændringer ved drænsystem 1 er vist nedenfor på oversigtskort i figur 20.

Figur 20:

Oversigt over ændringer ved drænsystem 1. § 3 beskyttede naturområder er også vist.

Det er estimeret at der skal bortgraves 1.100 m3 jord ved etablering af overrislingszonen.
Efter anvendelse af omregningsfaktor giver dette 1.375 m 3 materiale, der skal håndteres.
Materialet anvendes til hævning af de dyrkede arealer udenfor projektområdet – se placering nedenfor i figur 21. Terrænændringerne laves, hvor der i dag er lavninger i marken og
hævningerne vil ikke hindre vandets frie afløb på terræn. Ændring i naturlig afstrømning
sker inden for projektområdet og der berøres ingen arealer udenfor projektområdet. Forud
for placering af overskudsjord på de udpegede steder afrømmes mulden og denne placeres
ovenpå efter endt placering af overskudsjord.
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Figur 21:
DVR90.

Beskrivelse af terrænreguleringer ved etablering af overrislingszone ved drænsystem nr. 1. Koter er i m

Afvanding, drænsystem 1
De projekterede tiltag ændrer afvandingen på arealerne nord for mosen, der anvendes til
overrislingsområder. Disse arealer ligger indenfor projektområdet. Da vandspejlet holdes
uændret i mosen, sker der ingen afvandingsmæssige ændringer i drænsystemet opstrøms
projektområdet og syd for jernbanen.

8.3.2

Drænsystem 2

Drænsystem nr. 2 afvander de dyrkede marker placeret mellem Assenbøllevej (vest for vejen) og projektområdet. Drænet løber i dag fra den dyrkede mark og forbinder til et større
drænsystem indenfor projektområdet og derfra til Brende Å. Nedenfor i figur 22 er vist et
oversigtskort over drænsystem 2.
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Figur 22:

Oversigtskort drænsystem 2, nuværende forhold. § 3 beskyttede naturområder er også vist.

Via en frigravning er drænets bundkote umiddelbart udenfor projektgrænsen fastlagt til
kote 44,15 m DVR90. Terræn er målt til kote 45,3 m DVR90 og drænet ligger dermed ca.
115 cm under terræn lige ved projektgrænsen og terræn inden i overrislingszonen er kote
44,3 m DVR90. Dermed er det ikke umiddelbart muligt at bringe dette dræn til overrisling
uden en omlægning af drænet udenfor projektområdet.
Det projekteres derfor at drænet skal omlægges i den dyrkede mark, uden for projektområdet, for derved at hæve det ved projektgrænsen. Drænet omlægges, så det lige indenfor
projektgrænsen hæves til at ligge i kote 44,6 m DVR90. Dermed kan det bringes til overrisling i en ny grøft med frit udløb umiddelbart indenfor projektgrænsen. Der skal omlægges
100 m drænledning i den dyrkede mark, som aftales med lodsejer i forbindelse med omlægning, når dræn er blotlagt. Drænledningen etableres i en passende dybde (80 cm under
terræn), der nedlægges filtersand/rald ved drænet og der tildækkes.
Drænet skal umiddelbart indenfor projektgrænsen have frit udløb til en smal fordelergrøft.
Bunden af denne grøft etableres nedenfor udløbet i kote 44,45 m DVR90, således at der er
et frit fald på 15 cm ud af røret og ned til vandspejlet i grøften. Grøften etableres efter de
generelle principper beskrevet ovenfor og skal have et jævnt fald ud mod overrislingszonen
i kote 44,3 m DVR90.
Grøften bliver ca. 40 m lang og det er estimeret, at der skal bortgraves 100 m3 jord ved
etablering af grøften. Efter anvendelse af omregningsfaktor giver dette 125 m 3 materiale,
der skal håndteres. Materialet anvendes til hævning af de dyrkede arealer udenfor projektområdet – se placering ovenfor under drænsystem 1. Terrænændringerne laves, hvor der i
dag er lavninger i marken og hævningerne vil ikke hindre vandets frie afløb på terræn. Ændring i naturlig afstrømning sker inden for projektområdet og der berøres ingen arealer
udenfor projektområdet. Forud for placering af overskudsjord på de udpegede steder afrømmes mulden og denne placeres ovenpå efter endt placering af overskudsjord.
For at undgå at græssende dyr på arealet træder udløbet af det nye drænrør i stykker, placeres 3-4 meget store sten (500-800 mm) ovenpå udløbet.
Den del af drænsystem 2, der løber gennem projektområdet afbrydes, ved at drænet overgraves flere steder. Disse dræn nedlægges formelt.
Ovenstående vil sikre bedre afvanding af den dyrkede mark, end tilfældet er i dag.
Nedenfor i figur 23 er ændringerne ved drænsystem 2 vist på oversigtskort.
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Figur 23:

Oversigt over ændringer ved drænsystem 2. § 3 beskyttede naturområder er også vist.

Afvanding, drænsystem 2
De projekterede tiltag ændrer afvandingen indenfor projektområdet, men udenfor projektområdet er afvandingsforholdene uændrede, da det eksisterende dræn omlægges og terræn hæves. Dette er dokumenteret ved opmåling af dræn samt terrænkoter.

8.3.3

Drænsystem 3

Drænsystem 3 afvander marker syd for Assenbøllevej og leder drænvand ind i projektområdet, fra marker syd for landevejen. Drænoplysninger fra drænarkiv viser, at drænsystem
3 er koblet på et større drænsystem indenfor projektområdet, men disse forhold er ændret
ved at drænvandet fra system 3 ledes til en lille sø indenfor projektområdet. Fra denne sø
ledes vandet videre til det større drænsystem indenfor projektområdet. Der er en brønd
umiddelbart nord for landevejen, hvori koten på udløb er målt til 45,55 m DVR90. Nedenfor
i figur 24 er vist et oversigtskort over drænsystem 3.
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Figur 24:

Oversigtskort drænsystem 3, nuværende forhold. § 3 beskyttede naturområder er også vist.

Der etableres 70 m ny Ø115 fast PVC-rørledning fra brønden og i nordvestlig retning. Røret
skal have udløb i en ny fordelergrøft i kote 45,35 m DVR90, således at det får et fald på ca.
3 promille. Drænet skal have frit udløb til en smal fordelergrøft. Bunden af denne grøft
etableres nedenfor udløbet i kote 45,2 m DVR90, således at der er et frit fald på 15 cm ud
af røret og ned til vandspejlet i grøften. Grøften etableres efter de generelle principper beskrevet ovenfor og skal have et jævnt fald ud mod overrislingszonen i kote 44,9 m DVR90.
Grøften bliver ca. 30 m lang og det er estimeret, at der skal bortgraves 50 m3 jord ved
etablering af grøften. Efter anvendelse af omregningsfaktor giver dette 62 m 3 materiale,
der skal håndteres. Materialet udjævnes på de tørre arealer i umiddelbar nærhed af udgravningen.
For at undgå at græssende dyr på arealet træder udløbet fra det nye rør i stykker, placeres
3-4 meget store sten (500-800 mm) ovenpå udløbet.
Den del af drænsystem 3, der løber indenfor projektområdet afbrydes, ved at drænene
overgraves flere steder. Disse dræn nedlægges formelt.
Nedenfor i figur 25 er ændringerne ved drænsystem 3 vist på oversigtskort.
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Figur 25:

Oversigt over ændringer ved drænsystem 3. § 3 beskyttede naturområder er også vist.

Afvanding, drænsystem 3
De projekterede tiltag ændrer afvandingen indenfor projektområdet, men udenfor projektområdet er afvandingsforholdene uændrede, da det eksisterende dræn, der leder drænvand
til brønden ved landevejen ikke ændres. Der ændres ligeledes ikke på ind- og udløb i brønden.

8.3.4

Drænsystem 4

Dette drænsystem afvander marker sydvest for projektområdet og dræn leder drænvand
mod øst, ind i projektområdet og via et drænsystem indenfor projektområdet ledes vandet
til Brende Å. Indenfor projektområdet forløber det eksisterende drænsystem delvist under
en lavning, hvori der i perioder står vand. Dette ses bl.a. på oversigtskortet. Nedenfor i figur 26 er vist et oversigtskort over drænsystem 4.

Figur 26:

Oversigtskort drænsystem 4, nuværende forhold. § 3 beskyttede naturområder er også vist.
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Det eksisterende dræns kote er ved frigravning fastlagt til kote 45,7 m DVR90, umiddelbart
indenfor projektgrænsen. Her graves ned til drænet og der etableres en ny smal fordelergrøft, som drænvandet skal løbe ud i. Bunden af denne grøft etableres nedenfor udløbet i
kote 45,55 m DVR90, således at der er et frit fald på 15 cm ud af røret og ned i grøften.
Grøften etableres efter de generelle principper beskrevet ovenfor og skal have et jævnt fald
ud mod overrislingszonen i kote 45,4 m DVR90.
Grøften bliver ca. 30 m lang og det er estimeret, at der skal bortgraves 80 m3 jord ved
etablering af grøften. Efter anvendelse af omregningsfaktor giver dette 100 m 3 materiale,
der skal håndteres. Materialet udjævnes på de tørre arealer indenfor projektområdet, i
umiddelbar nærhed af udgravningen.
For at undgå at græssende dyr på arealet træder udløbet i stykker, placeres 3-4 meget
store sten (500-800 mm) ovenpå udløbet.
Den del af drænsystem 4, der løber indenfor projektområdet afbrydes, ved at drænene
overgraves flere steder. Denne del af drænsystemet nedlægges dermed formelt. Den nordvestligste del af drænsystemet bevares dog, da denne del modtager drænvand fra den dyrkede mark mod nordvest.
Nedenfor er ændringerne ved drænsystem 4 vist på oversigtskort.

Figur 27:

Oversigt over ændringer ved drænsystem 4. § 3 beskyttede naturområder er også vist.

Afvanding, drænsystem 4
De projekterede tiltag ændrer afvandingen indenfor projektområdet, men udenfor projektområdet er afvandingsforholdene uændrede, da det eksisterende dræn, der leder drænvand
til projektområdet ikke ændres.

8.3.5

Drænsystem 5

Der løber i dag 2 dræn ind i projektområdet og via et drænsystem indenfor projektområdet
til Brende Å ved den sydvestlige projektgrænse. Nedenfor i figur 28 er vist et oversigtskort
over drænsystem 5.
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Figur 28:

Oversigtskort drænsystem 5, nuværende forhold.

Drænene ved system 5 er ved frigravning kortlagt yderligere. Det ene af de 2 dræn kobler
på et tværgående dræn, det andet gør ikke – se nedenfor i figur 29.

Figur 29:

Dræn ved drænsystem 5a og 5b.

Kote på det ene dræn (5a) er ved frigravning fastlagt til kote 45,45 m DVR90. Kote på det
andet er fastlagt til kote 45,2 m DVR90.
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Der etableres 2 x 30 m ny Ø115 fast PVC-rørledning, der kobles på de eksisterende dræn i
den dyrkede mark og ledes i nordøstlig retning. Rørene skal have udløb i en ny fordelergrøft i kote 45,10 m DVR90, der starter umiddelbart indenfor projektområdet. Drænene
skal have frit udløb til en smal fordelergrøft. Bunden af denne grøft etableres nedenfor udløbene i kote 44,95 m DVR90, således at der er et frit fald på 15 cm ud af røret og ned i
grøften. Grøften etableres efter de generelle principper beskrevet ovenfor og skal have et
jævnt fald ud mod overrislingszonen i kote 44,8 m DVR90.
Grøften bliver ca. 50 m lang og det er estimeret, at der skal bortgraves 100 m3 jord ved
etablering af grøften. Efter anvendelse af omregningsfaktor giver dette 125 m 3 materiale,
der skal håndteres. Materialet placeres i lavning lige uden for projektområdet. Terrænændringerne laves, hvor der i dag er lavninger i marken og hævningerne vil ikke hindre vandets frie afløb på terræn.
For at undgå at græssende dyr på arealet træder udløbet i stykker, placeres 3-4 meget
store sten (500-800 mm) ovenpå udløbet.
Den del af drænsystem 5, der løber indenfor projektområdet afbrydes, ved at drænene
overgraves flere steder. Disse dræn nedlægges formelt.
Nedenfor i figur 30 er ændringerne ved drænsystem 5 vist på oversigtskort. Lavningen,
som terrænreguleres umiddelbart udenfor projektgrænsen, er beliggende, hvor der etableres nyt dræn og er markeret med rød stiplet linje.

Figur 30:

Oversigt over ændringer ved drænsystem 5.

Afvanding, drænsystem 5
De projekterede tiltag ændrer afvandingen indenfor projektområdet, men udenfor projektområdet er afvandingsforholdene bevaret, da de eksisterende dræn i marken ikke ændres,
samtidigt med at terræn hæves.

8.3.6

Drænsystem 6

Dette drænsystem afvander et større opland nordøst for projektet. Der findes en brønd lige
på projektgrænsen, hvori koten på udløb er opmålt til kote 45,1 m DVR90. Herfra løber
vandet i dag mod vest til en åben grøft og derefter til Brende Å. Nedenfor i figur 31 er vist
et oversigtskort over drænsystem 6.
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Figur 31:

Oversigtskort drænsystem 6, nuværende forhold.

Der etableres 200 m ny Ø250 fast PVC-rørledning fra brønden og i vestlig retning. Røret
skal have udløb i en ny fordelergrøft i kote 44,9 m DVR90, således at det får et fald på ca.
1,5 promille. Drænet skal have frit udløb til en smal fordelergrøft. Bunden af denne grøft
etableres nedenfor udløbet i kote 44,75 m DVR90, således at der er et frit fald på 15 cm ud
af røret og ned i grøften. Grøften etableres efter de generelle principper beskrevet ovenfor
og skal have et jævnt fald ud mod overrislingszonen i kote 44,7 m DVR90.
Grøften bliver ca. 60 m lang og det er estimeret, at der skal bortgraves 180 m3 jord ved
etablering af grøften. Efter anvendelse af omregningsfaktor giver dette 225 m 3 materiale,
der skal håndteres.
Den eksisterende grøft langs projektgrænsen bevares.
Det bortgravede materiale anvendes til etablering af en lav, halvmåneformet jordvold nord
for en højspændingsmast. Derved sikres, at der ikke strømmer overfladevand til mastens
fundament. Placering af den lave jordvold ses nedenfor og den etableres ved at terræn hæves med ca. 0,5 m. Volden skal have flade anlæg (1:10), så den falder i med det naturlige
terræn.
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Figur 32:

Etablering af lav jordvold med overskudsjord nord for højspændingsmast.

For at undgå at græssende dyr på arealet træder udløbet i stykker, placeres 3-4 meget
store sten (500-800 mm) ovenpå udløbet.
Nedenfor i figur 33 er ændringerne ved drænsystem 6 vist på oversigtskort.

Figur 33:

Oversigt over ændringer ved drænsystem 6.

Afvanding, drænsystem 6
De projekterede tiltag ændrer afvandingen indenfor projektområdet, men udenfor projektområdet er afvandingsforholdene uændrede, da de eksisterende dræn i marken ikke ændres. Samtidigt bevares grøften langs projektgrænsen.
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8.3.7

Drænsystem 7

Dette drænsystem afvander marker nord for projektområdet. Umiddelbart nord for projektområdet er en brønd og herfra løber drænvandet mod syd og løber til det offentlige, rørlagte vandløb Nordøstre Tilløb indenfor projektområdet. Derfra ledes vandet til det offentlige rørlagte vandløb Bred Nordvestre Enge og via dette til Brende Å. Nedenfor i figur 34 er
vist et oversigtskort over drænsystem 7.

Figur 34:

Oversigtskort drænsystem 7, nuværende forhold.

Dræn nr. 7 er opmålt til kote 46,5 m DVR90 ved rørudløb fra brønd lige nord for projektområdet. Dette rør findes ved udgravning lige indenfor projektgrænsen og her antages det
at ligge i kote ca. 46,3 m DVR90. Herfra etableres 100 m ny Ø115 fast PVC-rørledning i
sydlig retning. Røret skal have udløb i en ny fordelergrøft i kote 46,1 m DVR90, således at
det får et fald på ca. 2 promille. Drænet skal have frit udløb til en smal fordelergrøft. Bunden af denne grøft etableres nedenfor udløbet i kote 45,95 m DVR90, således at der er et
frit fald på 15 cm ud af røret og ned i grøften. Grøften etableres efter de generelle principper beskrevet ovenfor og skal have et jævnt fald ud mod overrislingszonen i kote 45,7 m
DVR90.
Grøften bliver ca. 70 m lang og det er estimeret, at der skal bortgraves 200 m3 jord ved
etablering af grøften. Efter anvendelse af omregningsfaktor giver dette 250 m 3 materiale,
der skal håndteres. Materialet spredes ud på de tørre arealer indenfor projektområdet.
Nedstrøms etablering af det nye rør, indenfor projektområdet, afbrydes det eksisterende
drænrør ved at det overgraves flere steder. Drænet nedlægges dermed formelt.
For at undgå at græssende dyr på arealet træder udløbene i stykker, placeres 3-4 meget
store sten (500-800 mm) ovenpå hver udløb.
Nedenfor i figur 35 er ændringerne ved drænsystem 7 vist på oversigtskort.
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Figur 35:

Oversigt over ændringer ved drænsystem 7.

Afvanding, drænsystem 7
De projekterede tiltag ændrer afvandingen indenfor projektområdet, men udenfor projektområdet er afvandingsforholdene uændrede, da de eksisterende dræn i marken ikke ændres. Samtidigt ændres der ikke på ind- og udløb fra brønden nord for projektgrænsen.

8.3.8

Drænsystem 8

Dette drænsystem udgøres af det offentlige, rørlagte vandløb Nordøstre Tilløb. Det rørlagte
vandløb afvander marker nordøst for projektområdet og leder vandet til det offentlige, rørlagte vandløb Bred Nordvestre Enge og via dette til Brende Å. Nedenfor i figur 36 er vist et
oversigtskort over drænsystem 8.

Figur 36:

Oversigtskort drænsystem 8, nuværende forhold.
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Dræn nr. 8/Nordøstre Tilløb er ved frigravning opmålt til kote 46,4 m DVR90 lige indenfor
projektområdet. Dette rør findes ved udgravning lige indenfor projektgrænsen. Herfra etableres 150 m ny Ø250 fast PVC-rørledning i sydvestlig retning og det offentlige vandløb
Nordøstre Tilløb forlægges derved. Røret skal have frit udløb i overrislingsområdet i kote
45,7 m DVR90, således at det får et fald på 3,5 promille. Det fremtidige forløb af det offentlige, rørlagte vandløb Nordøstre Tilløb ændres derved og vandløbet vil fremadrettet
have sin afslutning i station 350 ved udløb i overrislingsområdet. Assens Kommune varetager som vandløbsmyndighed den fremtidige vedligeholdelse af det nye forløb af vandløbet.
Nedstrøms etablering af det nye rør, indenfor projektområdet, afbrydes det eksisterende
forløb af Nordøstre Tilløb ved at det overgraves flere steder og den strækning af vandløbet
sløjfes.
For at undgå at græssende dyr på arealet træder udløbene i stykker, placeres 3-4 meget
store sten (500-800 mm) ovenpå hver udløb.
Nedenfor i figur 37 er ændringerne ved drænsystem 8 vist på oversigtskort.

Figur 37:

Oversigt over ændringer ved drænsystem 8.

Afvanding, drænsystem 8
De projekterede tiltag ændrer afvandingen indenfor projektområdet, men udenfor projektområdet er afvandingsforholdene uændrede, da det eksisterende dræn/Nordøstre Tilløb
ikke ændres. Assens Kommune varetager vedligeholdelse, da det er et offentligt vandløb.

8.3.9

Drænsystem 9

Dette drænsystem udgøres af det rørlagte offentlige vandløb Bred Nordvestre Enge. Vandløbet afvander et større opland øst for projektområdet og vandet ledes via rør til en åben
del af vandløbet inden udløb i Brende Å. Halvdelen af vandet fra dette opland skal bringes
til overrisling, da den anden halvdel sendes til Brende Å via det nye tilløb, der etableres.
Både det nye åbne forløb og den rørlagte del vedbliver som offentlige vandløb. Se ovenfor
for beskrivelse af etablering af det nye åbne forløb samt fordeling af vandet. Nedenfor i figur 38 er vist et oversigtskort over drænsystem 9.
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Figur 38:

Oversigtskort drænsystem 9, nuværende forhold. § 3 beskyttede naturområder er også vist.

Fordeling af vandet fra Bred Nordvestre Enge sker i et nyt fordelerbygværk – se ovenfor for
beskrivelse af dette. Fra bygværket ledes vandet via det eksisterende Ø600 betonrør mod
vest og det eksisterende rørlagte forløb af drænsystem 9/Bred Nordvestre Enge bevares
indtil regulativstation 658. Her graves ned til det nuværende Ø700 betonrør (dimension er
jf. regulativet nu større) indenfor projektområdet. Bundkoten af røret er her opmålt til kote
44,4 m DVR90. Herfra etableres 80 m ny Ø500 fast PVC-rørledning i vestlig retning. Bundkoten på det nye rør ved sammenkobling med det eksisterende rør skal være 44,8 m
DVR90. Dette etableres ved at der sættes en ny brønd med indløb af det eksisterende Ø700
rør med bundkote 44,4 m DVR90 og udløb via det nye Ø500 med bundkote i 44,8 m
DVR90. Det nye rør skal have udløb direkte i overrislingsområdet i kote 44,6 m DVR90, således at det får et fald på 2,5 promille. Det fremtidige forløb af den rørlagte del af det offentlige vandløb Bred Nordvestre Enge afsluttes dermed i station 738.
Det eksisterende åbne forløb af Bred Nordvestre Enge (station 658-830) afbrydes ved at
grøften delvist tildækkes med jord. Denne del sløjfes dermed som vandløb.
For at undgå at græssende dyr på arealet træder det nye rørudløb udløbet i stykker, placeres 3-4 meget store sten (500-800 mm) ovenpå udløbet.
Nedenfor i figur 39 er ændringerne ved drænsystem 9 vist på oversigtskort.
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Figur 39:

Oversigt over ændringer ved drænsystem 9. § 3 beskyttede naturområder er også vist.

Afvanding, drænsystem 9
De projekterede tiltag ændrer afvandingen indenfor projektområdet, men udenfor projektområdet er afvandingsforholdene uændrede, da det eksisterende dræn/Bred Nordvestre
Enge ikke ændres udenfor projektområdet. Assens Kommune varetager vedligeholdelse, da
det er et offentligt vandløb.

8.3.10 Drænsystem 10
Dette drænsystem afvander arealer øst for projektområdet og løber til en lille mose lige
udenfor projektområdet. Herfra løber drænvandet via rør videre om vest og løber sammen
med det offentlige vandløb Bred Nordvestre Enge. Udløb fra mosen er styret af et fast rør
og vandspejlet i mosen er dermed fastlagt til kote 44,9 m DVR90. Nedenfor i figur 40 er
drænsystem 10 vist på oversigtskort.

Figur 40:

Oversigtskort drænsystem 10, nuværende forhold. § 3 beskyttede naturområder er også vist.
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Der etableres et nyt rør med bundkote i 44,9 m DVR90. Røret er det nye udløb fra mosen.
Herfra etableres 200 m ny Ø115 fast PVC-rørledning i vestlig retning. Det bemærkes, at der
skal graves gennem en del terræn ved etablering af dette rør – se nedenstående figur der
viser terræn, hvor det nye rør skal etableres.

Figur 41:

Terræn ved etablering af det nye rør ved drænsystem nr. 10. den røde streg er terræn – den gule streg er ca.
angivelse af det nye rør.

Det nye rør skal have udløb i en ny fordelergrøft i kote 44,8 m DVR90, således at det får et
fald på ca. 0,5 promille. Drænet skal have frit udløb til en smal fordelergrøft. Bunden af
denne grøft etableres nedenfor udløbet i kote 44,65 m DVR90, således at der er et frit fald
på 15 cm ud af røret og ned i grøften. Grøften etableres efter de generelle principper beskrevet ovenfor og skal have et jævnt fald ud mod overrislingszonen i kote 44,5 m DVR90.
For at undgå at græssende dyr på arealet træder det nye rørudløb i stykker, placeres 3-4
meget store sten (500-800 mm) ovenpå udløbet.
Grøften bliver ca. 130 m lang og det er estimeret, at der skal bortgraves 300 m3 jord ved
etablering af grøften. Efter anvendelse af omregningsfaktor giver dette 375 m 3 materiale,
der skal håndteres. Materialet spredes ud på de høje, tørre områder indenfor projektområdet, i umiddelbar nærhed af udgravningen. Terrænændringen vil ikke være til hinder for/eller væsentligt ændre vandets frie strømning på terræn.
Det eksisterende forløb af drænsystem 10 indenfor projektområdet sløjfes ved at det overgraves flere steder. Drænforløbet nedlægges formelt.
Nedenfor i figur 42 er ændringerne ved drænsystem 10 vist på oversigtskort.

Kontaktperson: Jannik Seslef - dir. tlf.: 24904463

Side 42 af 58

Figur 42:

Oversigt over ændringer ved drænsystem 10. § 3 beskyttede naturområder er også vist.

Afvanding, drænsystem 10
De projekterede tiltag ændrer afvandingen indenfor projektområdet, men udenfor projektområdet er afvandingsforholdene uændrede, da det eksisterende vandspejl i mosen bevares. Mosens vandspejl er i dag styret af drænudløb i kote 44,9 m DVR90 og dette vil også
være koten på det fremtidige udløb. Dermed påvirkes dræn og afvanding udenfor projektområdet ikke.

8.3.11 Drænsystem 11
Dette dræn afvander et moseområde syd for projektområdet og leder via rør indenfor projektområdet vandet til drænsystem 10 og derfra til det offentlige vandløb Bred Nordvestre
Enge og derfra til Brende Å. Drænet starter i en grøft lige ved projektgrænsen og her er
vandspejlet opmålt til kote 45,9 m DVR90. Dette vandspejl er fast, da drænet starter ved
en fast udløbskote i grøften. Nedenfor i figur 43 er drænsystem 11 vist på oversigtskort.
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Figur 43:

Oversigtskort drænsystem 11, nuværende forhold. § 3 beskyttede naturområder er også vist.

Der etableres et nyt rør med bundkote i 45,9 m DVR90 ved projektgrænsen. Røret er det
nye udløb fra grøften. Herfra etableres 120 m ny Ø115 fast PVC-rørledning i nordvestlig
retning. Det nye rør skal have udløb i en ny fordelergrøft i kote 44,8 m DVR90, således at
det får et fald på ca. 9 promille. Det nye rør har udløb i samme fordelergrøft som dræn nr.
10.
Det eksisterende dræn indenfor projektområdet afbrydes ved at det overgraves flere steder
og derved sløjfes drænstrækningen.
For at undgå at græssende dyr på arealet træder det nye rørudløb i stykker, placeres 3-4
meget store sten (500-800 mm) ovenpå udløbet.
Nedenfor i figur 44 er ændringerne ved drænsystem 11 vist på oversigtskort.

Figur 44:

Oversigt over ændringer ved drænsystem 11. § 3 beskyttede naturområder er også vist.
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Afvanding, drænsystem 11
De projekterede tiltag ændrer afvandingen indenfor projektområdet, men udenfor projektområdet er afvandingsforholdene uændrede, da det eksisterende vandspejl i grøften bevares. Dermed påvirkes dræn og afvanding udenfor projektområdet ikke.

8.4

Afbrydelse af interne dræn

Nedenfor i figur 45 er på oversigtskort vist alle kendte dræn i området – både interne og de
dræn, der leder vand til området.

Figur 45:

Oversigt interne dræn og dræn der leder vand til området.

Ovenfor under beskrivelse for de enkelte drænsystemer er beskrevet hvordan de dele af de
enkelte drænsystemer, der er internt i projektområdet afbrydes. Udover disse afbrydninger
er der interne dræn, der også afbrydes. Disse interne dræn afbrydes ved at drænene overgraves flere steder. Derved stoppes deres drænende funktion indenfor vådområdet. Disse
overgravninger har ingen betydning for drænsystemer udenfor projektområdet og dermed
ingen betydning for afvandingen udenfor projektområdet. Det berørte drænsystem syd for
Brende Å ved projektområdets nordlige afgrænsning, er afbrudt for 20 år siden i forbindelse
med etablering af vådområdeprojekt under ordningen ”ændret afvanding”. Drænsystemet
var tilkoblet pumpe og denne har ikke være ti brug i den 20-årige tilsagnsperiode under
ordningen ”ændret afvanding”, hvorfor området i den lange periode har været ekstensivt
afvandet. Indeværende projekt sikrer en permanent tilstand med vådere forhold indenfor
projektgrænsen, men ændrer ikke afvandingen udenfor projektgrænsen. Området omkring
Brende Å er i den nuværende situation oversvømmede i vinterhalvåret og der vil efter indeværende projekts gennemførsel være tale om lignede oversvømmede forhold i vinterhalvåret, vist i bilag 5 og 6.
Nedenfor i figur 46 er på oversigtskort fjernet de drænsystemer, der afbrydes indenfor projektområdet. Dermed viser kortet de fremtidige drænforhold i området.
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Figur 46:

Oversigtskort over de fremtidige drænforhold, efter afbrydning af interne dræn.

9.

Konsekvenser

9.1

Afvanding i projektområdet

Før og efter afvandingskort for området er vedlagt som bilag 5-6, for henholdsvis en sommermiddel, vintermiddel og vintermedianmaks afstrømning i vandløbene.
Under de nuværende forhold udgøres arealerne ved Brende Å primært af tør mark og tør
eng om sommeren, mens der om vinteren er oversvømmelse på terræn i store dele af området. Under de fremtidige forhold sker der en forøgelse af arealer med våd eng og sump, i
overrislingsområderne, og der vil ske en forøgelse af oversvømmelse med vandløbsvand og
områder med frit vandspejl syd for Brende Å indenfor projektområdet. Disse arealer har i
20 år været omfattet af ordningen ”ændret afvanding”, hvormed arealerne er blevet lagt
våde via afbrydelse af interne dræn og pumpesystem. Det er denne ændrede afvanding
som nu via indeværende projekt optimeres og gøres permanent.
I vådområdeordningen er det en præmis, at vandløb og grøfter udgør skel imellem påvirkede og ikke påvirkede arealer (inden- og udenfor projektgrænsen). I indeværende projekt
udgør Brende Å skel imellem arealer beliggende inde- og udenfor projektgrænsen.
I andre vådområdeprojekter i Danmark etableres der nye vandskel ved etablering af vandførende grøfter og vandløb for at sikre, at arealer udenfor projektgrænsen ikke påvirkes i
forhold til afvanding og muligheden for at dyrke, som før etablering af et givent projekt.
Det er almindelig benyttet at etablere disse foranstaltninger (grøfter og vandløb), som afværgeforanstaltninger til sikring af uændrede dyrkningsmuligheder på naboarealer.
Det bemærkes i øvrigt at langt størstedelen af kvælstoftilbageholdelsen i indeværende projekt finder sted i den øst- og sydlige del af projektområdet samt i de områder, hvor der
sker overrisling.

9.2

Vandstand Brende Å

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 og
projektgrænsen er ændringen således 0 cm.
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Længere nedstrøms er der ingen ændring i vandstanden, hvilket også er hensigten, da
Brende Å udgør projektgrænsen 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. risiko for tilledning af iltfattig vand til Brende Å vil minimeres.

9.3

Afvanding udenfor projektområdet

Udenfor projektområdet vil de projekterede ændringer ikke give anledning til ændrede afvandingsforhold. Dette uddybes under følgende punkter:
 De beskrevne ændringer i drænforhold giver ikke anledning til ændringer i afvandingen uden for projektområdet – se beskrivelse af dette under de enkelte drænsystemer.


Langs Brende Å og i den nordvestlige del af projektområdet er Brende Å grænsen
for det fremtidige vådområde, hvor arealerne syd for Brende Å medtages i vådområdet, mens arealerne nord for åen ikke medtages i vådområdet. Vådområdet vil medføre en ændret afvandingstilstand syd for åen, som opstår ved at interne dræn afbrydes. Drænsystemet syd for åen har tidligere været tilkobles en pumpe, men
denne har ikke været taget i brug i ca. 20 år. Der gennemføres ingen ændringer i
Brende Å på denne del af vandløbet og derfor vil der heller ikke ske ændringer i de
afvandingsmæssige forhold på arealerne nord for Brende Å. Brende Å er det altdominerende element for de afvandingsmæssige forhold i området og afvandingen på
arealer langs vandløbet ændres derfor som vandstanden ændres med årstiden og
nedbøren i Brende Å. Da der ikke gennemføres ændringer i Brende Å på strækningen, vil der dermed heller ikke ske ændringer af de afvandingsmæssige forhold nord
for Brende Å. Brende Å danner den hydrauliske afgrænsning for vådområdet, hvilket
er en sikker metode til at afgrænse de afvandingsmæssige påvirkninger af vådområder – og en metode, der anvendes ved mange vådområder i Danmark.

De vedlagte afvandingskort viser beregnet afvandingstilstand i en zone udenfor projektområdet. Det ses, at der ikke forekommer ændringer.

9.4

Fysiske vandløbsforhold Brende Å

De fysiske forhold i Brende Å ændres som følge af de projekterede tiltag. Vandløbet bliver
en smule 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 hurtigt strømmende vand.

9.5

Biologiske forhold, Brende Å

Som det fremgår af figur 47, 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.
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Figur 47:

Den samlede økologiske tilstand for Brende Å på projektstrækningen. Udklip fra MiljøGIS for basisanalyse for
vandområdeplaner 2021-2027: https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3basis2019

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.
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.

9.6

Konsekvenser, Bred Nordvestre Enge

De fysiske forhold i den nye åbne del af vandløbet 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.
Den del af Bred Nordvestre Enge, der forbliver rørlagt (udenfor projektområdet samt delvist
gennem projektområdet) vil ikke blive påvirket af de projekterede ændringer.
Den nuværende åbne del af Bred Nordvestre Enge nedlægges.

9.7

Konsekvenser Nordøstre Tilløb

Den del af vandløbet Nordøstre Tilløb, der forbliver rørlagt (udenfor projektområdet) vil
ikke blive påvirket af de projekterede ændringer.
Den del, der ligger indenfor projektområdet omlægges til et nyt, rørlagt forløb. Derved vil
Nordøstre Tilløb ikke længere løbe til Bred Nordvestre Enge.
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9.8

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.

9.9

Konklusion

Overordnet set vil de projekterede tiltag øge kvælstoffjernelsen. Hertil kommer, at ændringerne vil medføre en forbedring af de biologiske og fysiske vandløbsforhold i området.

10.

Berørte lodsejere

Liste over berørte lodsejere/matrikler. Listen indeholder oplysninger på lodsejere, som er
direkte berørt af projektet ved enten at have deltaget i jordfordeling i projektområdet eller
har dræn, der løber til projektområdet og som håndteres i forbindelse med projektet.
Erholm Gods er medtaget på listen, da de i den tidligere høring af projektet, var direkte berørt via omlægning af Brende Å imod nord. Disse anlægstiltag er udeladt i indeværende
projekt. Dermed er Erholm Gods ikke længere direkte berørt af projektet.
Alle naboer, som har jord liggende udenfor projektgrænsen eller langs vandløb, hvor der
ikke foretages anlægsarbejder og hvor dermed ingen ændringer er i forbindelse med indeværende projekt, fremgår ikke af nedenstående liste, men de er dog stadig høringsberettigede, herunder Erholm Gods.
Navn
Jens Christian Gravergaard
Elsebeth Brønserud/Lundegaard Bred
Søren Gjelstrup Steenskrog
Erholm Gods *
Erik Ladegaard Jensen
Ebbe Ellemand*

Matrikel
5g, 5f, 5a
3bq
8y
1a
4 bu, 8 ac
5i, 5h

Ejerlav
Skydebjerg By, Aarup
Bred By, Vissenbjerg
Bred By, Vissenbjerg
Aarup By, Aarup
Bred By, Vissenbjerg
Skydebjerg By, Aarup

* Er ikke direkte berørt i indeværende projekt

11.

12.

Projektforslagets baggrund:


Vådområde ved Neverkjær, Teknisk forundersøgelse af N-vådområde af 16. juni
2019, udarbejdet af EnviDan A/S.



Vådområde ved Brende Å (Neverkjær), Detailprojektering af 2. juli 2021, udarbejdet
af EnviDan A/S.



Restaurering af vandløbet Brende Å samt tilløbet Bred Nordvestre Enge i forbindelse
med etablering af vådområde mellem Aarup og Bred af 21. juni 2021, udarbejdet af
Assens Kommune – Bemærk: Projekt trukket tilbage grundet ændringer.



Supplerende projektbeskrivelse, vandløbsrestaurering i forbindelse med vådområdeprojekt langs Brende Å af 18. oktober 2021, udarbejdet af EnviDan A/S.

Vilkår i godkendelsen:

12.1 Krav til udførelse:
Tilladelse til restaurerings- og reguleringsprojektet meddeles på følgende vilkår:
1. Projektet udføres som beskrevet i projektbeskrivelsen.
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2. Vandløbsmyndigheden skal orienteres senest 2 uger inden arbejdets opstart, så
vand-løbsmyndigheden har mulighed for at føre tilsyn med arbejdet, hvis det vurderes nødvendigt.
3. Bliver det nødvendigt at ændre i projektet undervejs, så skal Assens Kommunes
vandløbsmyndighed kontaktes inden ændringen igangsættes.
4. Der skal foreligge accept af projektet fra de berørte grundejere inden projektet
igangsættes.
5. Opstrøms liggende grundejeres afstrømning må ikke påvirkes negativt.
6. Anlægsarbejdet må ikke forårsage opstuvning opstrøms i Brende Å, Bred Nordvestre
Enge, Nordøstre Tilløb eller de mindre private vandløb, herunder dræn og grøfter,
der berøres af projektet.
7. Overskudsjord må ikke udlægges på § 3-beskyttede arealer.
8. Overskudsjord, der placeres i lavninger, må ikke give anledning til ændring i afledning af vand udenfor projektområdet, der ellers ville stå i lavningerne.
9. Ved sløjfning af rørlagte vandløbsstrækninger skal det sikres, at de ikke efterfølgende bliver tilholdssted for rotter.
10. Ved anlægsarbejdet skal det sikres, at sediment fra brinker og tilstødende terræn
ikke skylles ned i vandløbet. Yderligere skal det sikres at anlægsarbejdet generelt
ikke medfører uacceptabel sedimenttransport nedstrøms i Brende Å.
11. Det midlertidige sandfang skal tilses minimum én gang årligt og skal tømmes efter
behov, dog som minimum, når kapaciteten er ca. 75 % fyldt.
12. Forlagte/nye vandløbsstrækninger skal lægges med jævnt fald.
13. Det skal sikres, at evt. tilløb til de vandløbsstrækninger, der restaureres og reguleres håndteres. Hvis tilløb ikke indgår i og håndteres som en del af projektet, så skal
deres afvandingsevne sikres på anden måde.
14. Der skal ske sikring af tilløb til dræn, hvor dræn reguleres uden for projektområde.
15. Ved udlægning af gydegrus, natursten/skjulesten skal drænudløb og evt. åbne tilløb
friholdes, så deres afvandingsevne ikke ændres.
16. Ved etablering af røroverkørsler skal vandløbsbunden fortsætte ubrudt gennem røret. Der må ikke opstå bratte niveauforskelle, der kan fungere som faunaspærringer.
17. Ved kørsel og arbejde langs vandløbet skal det sikres, at brinker ikke bliver trykket.
Hvis der sker udskridning af brinker i forbindelse med anlægsarbejdet, så skal der
ske reetablering.
18. Efter endt anlægsarbejde skal alle arbejdsarealer retableres til mindst samme stand
som før anlægsarbejdets opstart.
19. Stenmaterialet, der udlægges i vandløbet, må ikke indeholde porøst materiale, flintesten eller kalk.
20. Stenblandingernes sammensætning skal dokumenteres i god tid inden anvendelse.
Sten- og grusblandinger skal godkendes af tilsynet forud for udlægning.
21. Hvis der under gravearbejdet i forbindelse med etablering af slyngninger på Brende
Å eller etablering af det nye åbne vandløbstracé for Bred Nordvestre Enge påtræffes
og beskadiges dræn eller forsyningsledninger, så skal disse retableres. Medmindre
de påtrufne dræn håndteres i projektet.
o

Drænledninger skal alternativt sikres udløb i de nye forløb.
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o

Hvis forsyningsledninger beskadiges, så skal forsyningen orienteres hurtigst
muligt.

22. Inden opfyldning af sløjfede vandløbsstrækninger skal evt. plastik, flamingo og lignende opsamles og bortskaffes.
23. Opfyldning af vandløbsstrækninger skal ske med ren jord.
24. Ansøger har selv ansvaret for at undersøge Ledningsejerregistret www.ler.dk for om
der ligger ledninger i det område som der skal graves i.
25. Anlægsarbejdet skal udføres i samarbejde med Odense Bys Museer, da der forventes forekomst af oldtidsfund i området.
26. Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder, f.eks. knogler, flintredskaber,
lerkarskår m.m., skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet.
Fortidsmindet skal straks anmeldes til Odense Bys Museer, 65 51 46 01, museum@odense.dk. Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til Odense Bys Museer.

13.

Klassifikation:

Brende Å:
Der sker ingen ændringer klassifikationsmæssigt. Vandløbet vil fortsat være offentligt vandløb.
Bred Nordvestre Enge:
Den genåbnede og omlagte delstrækning af Bred Nordvestre Enge bliver klassificeret som
offentligt vandløb jf. vandløbslovens § 9. Strækningen bliver stationeret selvstændigt (st.
0-591) og indskrevet i regulativet for vandløbet ved næste revision.
Den åbne strækning st. 658-830 sløjfes. Strækningen skrives ud af regulativet ved næste
revision.
Den eksisterende rørlagte strækning st. 0-658 forbliver offentligt vandløb. Den rørlagte
strækning forlænges med 80 meter Ø500 PVC-rørledning, der også bliver offentligt vandløb. Strækningen vil derfor fremadrettet løbe fra st. 0 til 738. Det nye forhold vil blive skrevet ind i regulativet ved næste revision.
Nordøstre Tilløb:
Den rørlagte strækning st. 0-200 forbliver offentligt vandløb. Strækningen st. 200-524 sløjfes og skrives ud af regulativet ved næste revision.
Private grøfter og dræn:
Private grøfter og dræn vil fortsat være private. Projektet omfatter ikke opklassifikation.
Et vandløbs klassifikation siger ikke noget om ejerforhold, det siger kun noget om, hvem
der har pligt til at vedligeholde vandløbet. Offentlige vandløb vedligeholdes af Kommunens
vandløbsmyndighed. Private vandløb vedligeholdes af grundejer, der har vandløbet liggende på hans/hendes ejendom. Alle vandløb, både offentlige og private ejes af de grundejere på hvis ejendom vandløbet ligger.

14.

Fremtidig vedligeholdelse:

Offentlige vandløb:
Vedligeholdelsen af de offentlige vandløb påhviler jf. vandløbslovens § 3120 vandløbsmyndigheden i Assens Kommune. Vandløbene skal vedligeholdes i henhold til de gældende regulativer.

20

§ 31. Vedligeholdelsen af offentlige vandløb påhviler vandløbsmyndigheden.
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Dimensionerne for skikkelsen af den restaurerede Brende Å fremgår af ovenstående tabel 5
i afsnit 8.2.
Dimensionerne for skikkelsen af den genåbnede og forlagte strækning af Bred Nordvestre
Enge fremgår af ovenstående tabel 4 i afsnit 8.1.1.
Åbne strækninger vedligeholdes en gang årligt i strømrende svarende til halv bundbredde.
Overrislingszoner sikres funktionsdygtighed af vandløbsmyndigheden indtil der er foretaget
nedklassifikation til privat vandløb.
Private vandløb:
Fremtidig vedligeholdelse af de private dræn og grøfter påhviler jf. § 3521 i vandløbsloven
den til enhver tid værende ejer af matriklen, hvor de private vandløb er beliggende, medmindre der træffes aftale om andet.
Dræn og grøfter skal vedligeholdes i henhold til vandløbslovens § 27, stk. 122, der foreskriver, at vandløb skal vedligeholdes, så deres skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres.
Overrislingsgrøfter skal oprenses jævnligt, så deres funktion bevares.

15.

Godkendelsens varighed:

Anlægsarbejdet skal være udført senest 3 år fra godkendelsesdatoen. Hvis dette ikke er tilfældet, bortfalder godkendelsen.
Assens Kommune skal orienteres, hvis projektet ikke realiseres.

16.

Færdigmelding:

Assens Kommune, vandløbsmyndigheden, skal orienteres, når anlægsarbejdet er udført,
senest én måned efter færdiggørelsen. Det bemærkes at Assens Kommune er projektejer
og vil deraf følge anlægsarbejdet tæt i anlægsfasen.
Færdigmeldingen skal indeholde en opmåling af de omhandlede vandløbsstrækninger i et
format, der kan indlæses i VASP.
Ansøger er ansvarlig for, at de stillede vilkår overholdes. Det er ansøgers pligt at
oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet om godkendelsens indhold.

17.

Myndighedens vurdering:

Det er Assens Kommunes vurdering, at de omhandlede vandløbsrestaureringer vil bidrage
positivt i forhold til, at Brende Å i fremtiden kan opnå dens målsætning om god økologisk
tilstand. Kommunen forventer ikke, at de restaureringer og reguleringer, der indgår i projektet, vil resultere i hverken negative miljøpåvirkninger eller afvandingsmæssige udfordringer under eller efter anlægsarbejdet.
Kommunen har derfor besluttet at endelig godkende projektet.
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§ 35. Vedligeholdelsen af private vandløb påhviler bredejerne, medmindre der efter stk. 3 eller efter § 36 er truffet anden bestemmelse.
22 § 27. Vandløb skal vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres, medmindre
andet er fastsat i regulativet, jf. § 12, stk. 4, eller i afgørelse efter § 36 a, stk. 1.

Kontaktperson: Jannik Seslef - dir. tlf.: 24904463

Side 52 af 58

18.

Aktindsigt:

19.

Godkendelse efter anden lovgivning:

Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør Forvaltningslovens23 § 924.

Denne godkendelse omhandler kun forhold, der behandles med hjemmel i vandløbsloven.
Godkendelsen omfatter ikke samtidig godkendelse efter anden lovgivning. Ansøger er selv
ansvarlig for, at alle nødvendige og lovpligtige godkendelser er indhentet vedr. projektet.

19.1 Naturbeskyttelsesloven
Projektet er vurderet i forhold til naturbeskyttelsesloven, da Brende Å er omfattet af dennes § 3, stk. 1. Herudover er der inden for projektområdet andre beskyttede naturtyper.
Assens Kommune har udarbejdet en § 3-dispensation til projektet jf. naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 225.
§ 3-dispensation til ændringer v. realisering af vådområde af 8. november 2021 er vedlagt
som bilag 7.

19.2 Miljøvurderingsloven
Assens Kommune har i henhold til § 21, stk. 126 i miljøvurderingsloven27 foretaget en
screening af de tiltag i projektet, der omfatter vandløbsreguleringer. Regulering af vandløb
er omfattet af lovens bilag 2, punkt 10f.
Assens Kommune har på baggrund af screeningen truffet afgørelse om, at reguleringsprojektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og at projektet derfor ikke er omfattet af miljøvurderingspligt.
Afgørelse om ikke-VVM-pligt og VVM-screeningsskema er vedlagt som bilag 8.

19.3 Museumsloven
Der findes en del registrerede fortidsminder meget tæt på projektområdet, og det er sandsynligt, at der findes fortidsminder samt fund af betydning for den arkæologiske kulturarv
inden for området. Forud for iværksættelse af jordarbejdet skal Museumslovens 28 § 25-27
iagttages. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og
anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om risikoen for
fund af arkæologisk betydning, samt besked om de finansieringsmæssige konsekvenser.
Slots- og Kulturstyrelsen har truffet afgørelse af 23. maj 2019 Større forundersøgelse
(overvågning) ved Neverkjær vedr. projektet.
Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder, f.eks. knogler, flintredskaber, lerkarskår m.m., skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet
skal straks anmeldes til museet.
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Bekendtgørelse nr. 433 af 22.04.2014 af forvaltningsloven
§ 9. Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort
bekendt med sagens dokumenter.
25 § 65. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelserne i § 3, stk. 1-3, og § 18, stk. 1.
26 § 21. Myndigheden, jf. § 17, træffer på grundlag af bygherrens ansøgning, jf. § 19, afgørelse om, hvorvidt et projekt omfattet af
bilag 2 er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Ved vurderingen skal myndigheden tage hensyn til kriterierne i bilag 6.
Afgørelsen skal endvidere tage hensyn til resultaterne af foreløbig kontrol eller vurderinger af indvirkningen på miljøet, der er foretaget i medfør af EU-lovgivningen.
27 Bekendtgørelse nr. 1976 af 27.10.2021 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
28 Bekendtgørelse nr. 358 af 08.04.2014 af museumsloven
24
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19.4 Miljøbeskyttelsesloven
Opdages en forurening ved arbejdet, skal Assens Kommune kontaktes, så det kan vurderes, hvad der skal gøres jf. § 2129 i miljøbeskyttelsesloven 30.

20. Konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder og bilagsarter (beskyttelseskrævende dyr og planter):
I henhold til Habitatbekendtgørelsens31 § 6 skal alle planer og projekter, der kan påvirke et
Natura 2000-område, underkastes en vurdering af, om planen eller projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Hvis det ikke kan udelukkes, at planen eller projektet kan medføre en væsentlig
påvirkning skal myndigheden jævnfør habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 2 foretage en nærmere konsekvensvurdering af planen eller projektets påvirkninger af Natura 2000-området,
under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at
planen eller projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke
meddeles tilladelse, dispensation eller godkendelse til det søgte. Jf. § 7, stk. 7, punkt 1 er
regulering af vandløb omfattet af § 6.
Bilag IV i habitatdirektivet32 indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som
medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både indenfor og udenfor Natura
2000-områderne. Disse arter betegnes i det følgende som bilag IV-arter. I forhold til bilag
IV-arter skal det sikres, at det ansøgte projekt ikke forsætligt forstyrrer bilag IV-arter i deres naturlige udbredelsesområde eller beskadiger eller ødelægger arternes yngle- og rasteområde i arternes naturlige udbredelsesområde. Det er ikke tilladt at gennemføre projekter, der kan beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for disse arter. Forudsætningen for dette er, at den økologiske funktionalitet af et yngle– eller rasteområde for bilag IVarter opretholdes på mindst samme niveau som hidtil.
Indledningsvist er der blevet foretaget en screening af, hvilke Natura 2000-områder, der
ligger nærmest projektområdet og derved potentielt kan påvirkes af projektet.
Dernæst er der foretaget en vurdering af de eventuelle påvirkninger fra projektet i forhold
til de naturtyper og arter, der er udpegningsgrundlag for de Natura 2000-områder, der vil
kunne berøres af projektet.
Projektområdet ved Brende Å er ikke beliggende i et Natura 2000-område.
Det nærmest beliggende internationalt beskyttede område ift. projektområdet, der potentielt ville kunne påvirkes, er Natura 2000-område nr. 112 – Lillebælt. Natura 2000-området
udgøres af Habitatområde H96 og Fuglebeskyttelsesområde F47 samt Ramsarområde R15.
Afstrømningsmæssigt, så har Brende Å udløb i Lillebælt ved Bredning Huse.
Beliggenheden af projektområdet i forhold til Natura 2000-området er vist på figur 5.
Udpegningsgrundlaget for Habitatområde H96 og Fuglebeskyttelsesområde F47 er vist i den
nedenstående figur 48.

29

§ 21. Ejere og brugere af fast ejendom skal straks underrette tilsynsmyndigheden, hvis de konstaterer forurening af ejendommens jord eller undergrund.
30 Bekendtgørelse nr. 1218 af 25.11.2019 af lov om miljøbeskyttelse.
31 Bekendtgørelse nr. 2091 af 12.11.2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
32 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter
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Figur 48:

Naturtyper, arter og fugle, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for habitatområde H96 og fuglebeskyttelsesområde F47 i Natura 2000-område nr. 112. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for
naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype.
Ved fuglearter angiver: "T" = trækfugl og "Y" = ynglefugl. Fra Natura 2000-plan 2016-2021 – Lillebælt. Natura
2000-område nr. 112, Habitatområde H96, Fuglebeskyttelsesområde F47. Fra Miljø- og Fødevareministeriet,
Naturstyrelsen.

Projektområdet ved Brende Å ligger ca. 11 kilometer i luftlinje fra Habitatområde H96 og
Fuglebeskyttelsesområde F47. Afstrømningsmæssigt ligger de beskyttede områder ca. 16
kilometer nedstrøms for projektområdet. Projektet berører Brende Å st. 16.700-19.850.
Det er Assens Kommunes vurdering, at projektet ikke ændrer på afstrømningen i Brende Å.
Det overordnede vådområdeprojekt har til formål at tilbageholde næringsstoffer, der ellers
ville blive ledt ud i Natura 2000-området.
Det er på baggrund af afstanden og udpegningsgrundlaget Kommunen vurdering, at projektet ikke vil kunne påvirke de beskyttede områder negativt.
Jævnfør naturdata33 på Danmarks Miljøportal er der ikke registreret Bilag IV- eller fredede
arter i omkring projektområdet. I den § 3-beskyttede eng, der ligger i projektområdets østlige del er der registreret forekomst af rødlistearten Vand-klaseskærm (Oenanthe fistulosa).
Vand-klaseskærm lever på næringsrig dyndbund i grøfter og ved damme samt i rørsump.
De mere våde forhold som projektet resulterer i, vil derved ikke påvirke arten negativt.
Ifølge Søgaard, B. & Asferg, T. (red.) 2007: Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag
IV – til brug i administration og planlægning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. – Faglig rapport fra DMU nr. 635. 226 s.34 er der potentielt følgende bilag IV-arter i
samme UTM-kvadrat som projektområdet er beliggende i: vandflagermus, brunflagermus,
sydflagermus, dværgflagermus, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø. Herudover er der jf. rapporten registreret skaller fra tykskallet malermusling i Brende Å nedstrøms for Åbro, der nævnes, at der muligvis stadig findes levende bestande.

33
34

https://naturdata.miljoeportal.dk/speciesSearch
http://www.dmu.dk/Pub/FR635.pdf
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Eng, mose og vandhuller i projektområdet kan potentielt være levested for spidssnudet frø
og stor vandsalamander. De nuværende vandhuller i området påvirkes ikke som følge af
projektet og mulige bilagsarter i tilknytning dertil påvirkes derfor ikke negativt. Da projektet forventes at medføre flere våde og fugtige områder er det Kommunens forventning, 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 forekomme i området. En hævning af vandstanden vil
periodevis skabe åbne vandflader i kombination med flere naturarealer. Hermed forbedres
levemulighederne for insekter og dette forbedrer fødegrundlaget for fouragerende flagermus i området.
Samlet vurderes det, at de potentielt forekommende bilag IV-arter i og omkring projektområdet vil have fordel af projektet.

21.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for den lovpligtige 4 ugers klagefrist.
Der klages via Klageportalen, som der findes et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk.
Der logges på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom man 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 der klages,
skal klager betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders
og organisationers vedkommende, jf. § 18 i lov nr. 1715 af 27.12.2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.
Klagefristen er den 9. februar 2022.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden
om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget
for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til den myndighed,
der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljøog Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelsen om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Hvis der er spørgsmål vedr. ovenstående, er man velkommen til at kontakte undertegnede.

Venlig hilsen
Jannik Seslef
Projektleder
Miljø og Natur,
Assens Kommune.
Tlf.: 24 90 44 63
Mail: jases@assens.dk
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22.

Bilagsoversigt

Bilag er fremsendt i forbindelse med høring og kan fremsendes på anmodning


Bilag 1: Oversigtskort_ændringer vandløb



Bilag 2: LP nuværende forhold Brende Å



Bilag 3: LP fremtidige forhold Brende Å



Bilag 4: LP fremtidige forhold Bred Nordvestre Enge



Bilag 5: Afvandingskort_Nuværende forhold_Brende Å



Bilag 6: Afvandingskort_Fremtidige forhold_Brende Å



Bilag 7: § 3-dispensation



Bilag 8: VVM-screeningsskema og afgørelse om ikke-VVM-pligt

Kontaktperson: Jannik Seslef - dir. tlf.: 24904463
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23.

Kopi til:

Direkte berørte lodsejere i projektområdet:


Jens Christian Gravergaard, Taarupparken 2, 5560 Aarup



Elsebeth Brønserud/Lundegaard Bred, Bredgade 79, 5492 Vissenbjerg



Søren Gjelstrup Steenskrog, Moselundvej 1, 5620 Glamsbjerg



Erik Ladegaard Jensen, Moselundsvej 31, 5560 Aarup

Berørte lodsejere med dræn til projektområdet, som ikke påvirkes negativt af dræn-omlægninger:


Ebbe Ellemand, Ortevejsmark 15, 5560 Aarup

Klageberettigede interesseorganisationer og myndigheder:

Kontaktperson: Jannik Seslef - dir. tlf.: 24904463
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