
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilladelse til at etablere minivådområde ved L'hombrevej 4, 8783 Hornsyld samt 

afgørelse om ingen VVM-pligt 

 

Hedensted Kommune har den 10. november 2020 modtaget ansøgning om tilladelse til at etablere et 
minivådområde på matr. nr. 1 Breth By, Barrit, L’hombrevej 4, 8783 Hornsyld 
 
Afgørelse 

 Hedensted Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven1  til ændring af mark-
dræn i forbindelse med etablering af et minivådområde.  

 Hedensted Kommune meddeler samtidig landzonetilladelse efter planloven2 til etablering af 
minivådområde samt terrænregulering.  

 Der træffes også afgørelse efter miljøvurderingsloven3 om at projektet ikke kræver VVM-re-
degørelse. 

 
Afgørelserne efter vandløbsloven og miljøvurderingsloven bortfalder, såfremt de ikke er udnyttet in-
den 3 år fra afgørelsesdato. Afgørelsen efter planloven bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 
5 år fra afgørelsesdato. 
 
Udnyttelse af tilladelsen efter vandløbsloven (omlægning af markdræn) forudsætter udførelse af an-
lægsarbejde. Anlægsarbejdet må ikke påbegyndes før klagefristens udløb. Hvis afgørelsen påklages til 
Miljø- og Fødevareklagenævnet må anlægsarbejdet ikke påbegyndes, før afgørelse foreligger fra 
Miljø- og Fødevareklagenævnet 4. Klagevejledning ses i bilag 3. 
 

 

Tilladelse gives på følgende vilkår: 

Tilladelse til etablering af minivådområde meddeles på følgende vilkår: 

 

1. Der må ikke graves eller køres med maskiner nærmere end 2 m fra det beskyt-

tede sten- eller jorddige i projektområdets afgrænsning mod syd. Diget står i skel 

mellem matr. nr. 1 Breth By, Barrit mod nord og matr. nr. 2a og 19a Breth By, 

Barrit mod syd. se kort i bilag 2. 

 

2. Projektet skal udføres som anført i ansøgningsmaterialet indsendt den 10. novem-

ber 2020.  

 

                                           
1 Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 om vandløb, § 17 samt Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 

2016 om vandløbsregulering og –restaurering m.v., § 3 
2 Lovbekendtgørelse nr. 50 af 19. januar 2018 om planlægning, § 35, stk. 1 
3 Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete pro-

jekter (VVM), med senere ændringer, §21 
4 Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 om vandløb, § 82, stk. 8 
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3. De afvandingsmæssige forhold må ikke ændres opstrøms og nedstrøms minivåd-

området. 

 

4. Vandet fra minivådområdet skal iltes i en iltningstrappe bestående af stenudlæg 

inden det ledes videre til dræn/vandløb.  

 

5. Vandløbet må ved anlægsarbejdet ikke tilføres flydende eller faste stoffer, der 

medfører risiko for forurening af vandløbet. 

 

6. Der må ikke udledes okker eller jernforbindelser fra anlægget. 

 

7. Drænsystem og minivådområde skal etableres og vedligeholdes, således at vand-

føringsevnen i drænoplandet ikke ændres og de miljømæssige forhold ikke ska-

des. Vedligeholdelsen påhviler ejer. 

 

8. Hvis der sker skader på anden mands ejendom i forbindelse med etableringen, 

skal ejer straks underrettes herom, og skaden skal udbedres efter aftale mellem 

ansøger og ejer. 

 

9. Der må ikke opstilles andehuse, hegn eller andre indretninger i eller ved minivåd-

området. Der må dog gerne opstilles almindeligt kreaturhegn omkring minivådom-

rådet.  

 

10. Der må ikke udsættes fugle eller fisk i minivådområdet ligesom der ikke må fodres 

i eller ved minivådområdet.  

 

11. Hedensted Kommune skal orienteres minimum 14 dage inden minivådområdet bli-

ver fjernet og dræn og markområde bliver retableret.  

 

12. Hvis der i forbindelse med gravearbejdet fremkommer kulturhistoriske eller ar-

kæologiske spor, skal gravearbejdet straks indstilles og VejleMuseerne kontaktes 

på tlf. 7681 3100. 

 

 

Det bemærkes, at vandløbsmyndigheden med denne tilladelse ikke påtager sig ansvar 

eller forpligtigelser i forbindelse med projektets gennemførelse. Eventuelle skader på an-

dres ejendom vil være vandløbsmyndigheden uvedkommende. 

 

 

Offentliggørelse 

Afgørelsen efter vandløbsloven, Planloven og Miljøvurderingsloven offentliggøres i fire 

uger på Hedensted Kommunes hjemmeside Link til offentliggørelser på Hedensted Kom-

munes hjemmeside. fra den 9.september 2021. 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med Statens mål om at fjerne kvælstof fra vandmiljøet, skal der på lands-

plan etableres 1.000-2.000 minivådområder der sammen med vådområder og skovrejs-

ning skal fjerne kvælstof fra vandmiljøet. Minivådområderne kan samtidig hjælpe med at 

fjerne fosfor der bundfælder og efterfølgende kan blive fjernet i forbindelse med oprens-

ning af bassinerne.  

 

Ansøger ønsker at etablere et minivådområde på matr. nr. 1 Breth By, Barrit. Minivåd-

området etableres med et vandspejl på ca. 0,36 ha svarende til 1% af et det ca. 35 ha 

store drænopland. Projektarealet benyttes i dag til landbrugsdrift. 

 

https://www.hedensted.dk/politik/offentliggoerelser
https://www.hedensted.dk/politik/offentliggoerelser
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I forbindelse med etablering af minivådområdet ønskes omlægning af markdræn. Drænet 

flyttes ca. 70 m i forhold til den eksisterende placering så drænet ledes hen til minivåd-

området (se kort 1 og bilag 1). Drænvandet fra minivådområdet løber via Tilløb til Sø-

kærgrøften, Søkærgrøften og Rosenvold Å til Vejle fjord.  

 

Minivådområde vil bestå af et ca. 0,02 ha sedimentationsbassin og et ca. 0,35 ha bassin. 

Bassinet opdeles i tre sektioner af 1 m dybde og adskilles af to beplantede barrierer hvor 

vanddybden er 0,3 m. Udformning og placering ses i bilag 1. Minivådområdet placeres på 

marken lavt i terræn, så der etableres frit indløb fra markdræn til bassinerne. Brinkerne 

etableres med max. hældning på 30 grader og på sydøstsiden af det store bassin etable-

res et jorddige, 2 m bred og beliggende i op 1,15 m over nuværende terræn. Minivådom-

rådet skal etableres/placeres med afstand til det beskyttede sten- og jorddige jf. vilkår 1. 

 

 
Kort 1. 35 ha opland til minivådområde markeret med rød flade. Minivådområde vist med lyseblå 
streg (fra ansøgningen). 

 

Berørte ejendomme 

Minivådområdet og omlægning af dræn omfatter kun matr. nr. 1 Bret By, Barrit. Minivåd-

området vurderes ikke at ændre de afvandingsmæssige forhold op- og nedstrøms. 

 

Udgifter 

Alle udgifter afholdes af ejer.  
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Tidsplan for arbejdets udførelse 

Anlægsarbejdet forventes udført efterår 2021. 

 

Beskyttet natur og arter 

Arealet hvor minivådområdet ønskes placeret, er ikke beskyttet mod tilstandsændringer 

efter naturbeskyttelseslovens5 §3.  

 

§3 Naturbeskyttet natur:  

Nærmeste natur beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3 er en mindre sø ca. 250 m ned-

strøms vandløbet. I den nordlige ende af projektets drænopland befinder sig flere mindre 

naturbeskyttet søer. Drænvand fra minivådområdet løber til Tilløb til Søkærgrøften (Tilløb 

fra Breth), der omkring 600 m nedstrøms projektområdet er §3-beskyttet.  

 

Projektet vurderes ikke at påvirke de beskyttede søer og Tilløb til Søkærgrøften væsent-

ligt, da projektet ikke ændrer på vandafstrømningen i området, og udløbsvandet bliver 

iltet i en iltningstrappe jf. vilkår 5. Det vurderes samtidig, at minivådområdet vil forbedre 

leveforholdene for en række dyre- og plantearter tilknyttet vandhuller og søer. 

 

Natura 2000-områder: 

Det nærmeste Natura 2000 område er nr. 78 ’Skove langs nordsiden af Vejle Fjord’, 

Skove langs nordsiden af Vejle Fjord, bestående af habitatområde nr. H78 og Fuglebe-

skyttelsesområde F45. Området er beliggende knap 4,5 km syd for projektområdet. På 

baggrund af afstand og projektets karakter (etablering af minivådområde) vurderes pro-

jektet ikke at kunne påvirke Natura-2000 området væsentligt.  

 

Bilag IV arter: 

Projektområdet er beliggende indenfor udbredelsesområdet for bilag IV arter som 

Dværgflagermus, Markfirben, Stor vandsalamander, Sydflagermus, Vandflagermus og 

Spidssnudet frø6.  

 

Hedensted kommune vurderer at projektet ikke vil forringe området som levested for 

nævnte bilag IV arter, da arternes leve- og ynglesteder ikke tilknyttet dyrket markarea-

ler. Derimod vurderes projektet til at have en positiv indvirkning på arterne Markfirben, 

Stor vandsalamander og Spidssnudet frø, da etableringen af bassinerne vil skabe nye 

leve- yngle og fourageringssteder i området. Spidssnudet frø og Markfirben vil kunne fo-

rekomme f.eks. i forbindelse med det beskyttede sten- jorddige. Selve anlægsarbejdet vil 

midlertidigt kunne forstyrre, men projektet vurderes ikke at ville forringe levevilkårene 

for Spidssnudet frø og Markfirben.  

 

Beskyttet sten- og jorddige 

Minivådområdets placeres langs et beskyttet sten- eller jorddige som følger hele markens 

forløb. Det store bassin placeres med ca. 17 meters afstand til det beskyttede dige. 

Mellem den sydøstlige del af bassinet og det beskyttede dige etableres et jorddige, 2 m 

bred og 1,15 m høj. Der må ikke graves eller køres med maskiner nærmere end 2 m fra 

diget jf. vilkår 1. Det vurderes, at diget ikke vil blive påvirket af projektett ansøgte mini-

vådområde. 

 

Vandområdeplanerne 2015-2021 

Drænsystemet hvor minivådområdet etableres har udløb til et delvist rørlagt vandløb, der 

omkring 600 m mod syd løber ud i Tilløb til Søkærgrøften (Tilløb fra Breth). Tilløb til Sø-

                                           
5 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 om lov om naturbeskyttelse §3 
6 Søgaard, B., Wind, P., Elmeros, M., Bladt, J., Mikkelsen, P., Wiberg-Larsen, P., Johansson, L.S., Jørgensen, 

A.G., Sveegaard, S. & Teilmann, J. 2013. Overvågning af arter 2004-2011. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – 
Nationalt Center for Miljø og Energi, 240 s. – Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center fir Miljø og 
Energi nr. 50 http://www.dmu.dk/Pub/SR50.pdf 
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kærgrøften løber via Rosenvold Å til Vejle Fjord. Tilløb Fra Breth, Søkærgrøften og Ro-

senvold Å har i Vandområdeplanerne 2015-2021 en målsætning om god samlet økologisk 

tilstand.  

 

Vandløbenes økologiske tilstand: 

Tilløb fra Breth: 

I Basisanalyse for Vandområdeplanerne 2021-2027 har Tilløb fra Breth og den øverste 

del af Søkærgrøften en moderat samlet økologisk tilstand. Den økologiske tilstand for 

bentiske invertebrater (bundlevende hvirvelløse dyr) er moderat mens den økologiske til-

stand for makrofytter (vandplanter), fisk samt nationalt specifikke stoffer og kemiske til-

stand er ukendt på strækningen. 

 

Søkærgrøften: 

I Basisanalyse for Vandområdeplanerne 2021-2027 har Søkærgrøften på strækningen fra 

Over Barrit til udløbet i Rosenvold Å en god samlet økologisk tilstand. Den økologiske til-

stand for fisk er høj, for bentiske invertebrater (bundlevende hvirvelløse dyr) god mens 

den økologiske tilstand for makrofytter (vandplanter) samt nationalt specifikke stoffer og 

kemiske tilstand er ukendt på strækningen. 

 

Rosenvold Å: 

I Basisanalyse for Vandområdeplanerne 2021-2027 har Rosenvold Å en høj samlet økolo-

gisk tilstand. Den økologiske tilstand for bentiske invertebrater og fisk er høj, mens den 

økologiske tilstand for makrofytter (vandplanter) samt nationalt specifikke stoffer og ke-

miske tilstand er ukendt på strækningen. 

 

Det vurderes, at etableringen af minivådområdet ikke vil være til hinder for vandløbenes 

fremtidige målopfyldelse jf. vandområdeplanerne 2015-2021. 

 

Regulativ 

Markdrænet er et privat vandløb og er ikke omfattet af noget regulativ. 

 

Okker 

Hele minivådområdet og størstedelen af drænoplandet er beliggende i område, der ikke 

er okkerklassificeret. En lille procentdel af drænoplandet er beliggende i okker klasse IV – 

ingen risiko for okkerudledning. På baggrund af dette vurderes der ikke nogen risiko for 

okkerudledning ved etablering af projektet.   

 

VVM 

Regulering af vandløb er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer 

og af konkrete projekter (VVM), bilag 2, punkt 10f (’Anlæg af vandveje, som ikke er om-

fattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb’) samt punkt 10g (’Dæmninger 

og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfat-

tet af bilag 1)’).  

 

Projektet (etablering af minivådområdet) er VVM-screenet i forhold til en række miljøfor-

hold. Det vurderes, at projektet ikke vil påvirke beskyttede arter og naturtyper, miljø el-

ler mennesker væsentligt.  

 

På baggrund af ovenstående træffer Hedensted Kommune afgørelse om, at der ikke skal 

udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Der lægges særligt vægt på, at minivåd-

området etableres på dyrket markareal, og at etableringen af bassinerne vil forbedre om-

rådet som levested for planter og dyr samtidig med, at der fjernes næringsstoffer fra 

vandmiljøet. 
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Konklusion 

På baggrund af projektets karakter og de stillede vilkår vurderer Hedensted Kommune, 

at etableringen af minivådområde og omlægning af markdræn vil have en positiv indvirk-

ning på drænvandskvaliteten og omkringværende miljø og natur. Projektet vurderes at 

påvirke nedstrøms natur positivt, da næringsstoffer fjernes fra drænvandet. Hedensted 

Kommune kan derfor meddele tilladelse til det ansøgte projekt. 

 

Annoncering om at projektet fremmes 

Hedensted Kommune har den 9. juli 2021 annonceret på kommunens hjemmeside, at 

kommunen har valgt at fremme sagen. 

 

Partshøring  

Et udkast til afgørelsen har været i 6 ugers høring7  hos oplandskonsulenten ved VELAS, 

ejerne af projektområde/drænopland samt nærmeste nabolodsejere syd for (nedstrøms) 

projektområdet, jf. nedenstående liste. Afgørelsen har også været i høring hos Natursty-

relsen, en række miljøorganisationer samt VejleMuseerne. 

 

 

Tabel 1. lodsejere 

Matr. nr. 1 og 1a Breth By, Barrit 

Matr. nr. 3 Skerrildgård Hgd., Nebsager 

 

Nordre Teglkaj 14, 3. th, 2450 København 

SV 

Matr. nr. 1 og 1a Breth By, Barrit 

Matr. nr. 3 Skerrildgård Hgd., Nebsager 

 

L’hombrevej 4, 8783 Hornsyld 

Matr. nr. 1 og 1a Breth By, Barrit 

Matr. nr. 3 Skerrildgård Hgd., Nebsager 

 

L’hombrevej 4, 8783 Hornsyld 

Matr. nr. 2a Breth By, Barrit L’hombrevej 1, 7150 Barrit 

Matr. nr. 19a Breth By, Barrit Serupsvej 15, 7150 Barrit 

 

 

Indkomne bemærkninger 

Hedensted Kommune har ikke modtaget nogen bemærkninger til sagen. 

 

Øvrige forhold 

Denne afgørelse fritager ikke for at søge om tilladelse efter anden nødvendig lovgivning. 

 

Offentliggørelse 

Afgørelse offentliggøres i fire uger på Hedensted Kommunes hjemmeside Link til offent-

liggørelser på Hedensted Kommunes hjemmeside.  den 9. september 2021. 

 

 

  

                                           
7 Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, om forvaltningslov, §19, stk. 1 

https://www.hedensted.dk/politik/offentliggoerelser
https://www.hedensted.dk/politik/offentliggoerelser
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Klagevejledning 

Der kan klages over afgørelsen i fire uger. Klagefristen udløber den 7. oktober 2021. 

 

Klagevejledning ses i bilag 3. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Sune Mikkelsen 

Biolog 

 

 

 

Bilag 

Bilag 1. Udformning af minivådområde 

Bilag 2. Kort over placering af minivådområde 

Bilag 3. Klagevejledning 

 

 

 

 

Kopi til (sendt til Eboks) 

Lodsejere (Tabel 1) 

Velas I/S, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens 

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten 
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Bilag 1. Udformning af minivådområde 

Principskitse af minivådområde 
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Bilag 2. Kort over placeringen af minivådområde 
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Denne tilladelse indeholder tre afgørelser: 

 Afgørelse efter vandløbsloven til at ændre/regulere markdræn 

 Afgørelse efter planloven til at etablere minivådområde/bassiner samt terrænre-

gulere 

 Afgørelse efter miljøvurderingsloven om at etablering af minivådområdet ikke 

kræver en VVM-redegørelse. 

 

Der kan klages over afgørelserne efter vandløbs- og miljøvurderingsloven til Miljø- og Fø-

devareklagenævnet af 

 den, afgørelsen er rettet til, 

 enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen, 

 Danmarks Naturfredningsforening 

 Danmarks Sportsfiskerforbund 

 En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker 

 

Der kan klages over afgørelsen efter planloven til Planklagenævnet af: 

 Erhvervs- og vækstministeren, 

 adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 i øvrigt enhver med retlig interesse i afgørelsen, 

 en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker 

 landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttel-

sen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for 

arealanvendelsen på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtæg-

ter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisatio-

nen repræsenterer mindst 100 medlemmer. 

 

 

Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på Link til Hedensted Kommunes hjemmeside.. 

Klagefristen er fire uger efter datoen for offentliggørelse. En klage er indgivet, når den er 

tilgængelig for Hedensted Kommune via Klageportalen. Klagefristen regnes for overholdt, 

når klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 

23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber. 

 

Klagefristen udløber den 7. oktober 2021. 

 

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal 

anvende Klageportalen. Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk eller 

direkte på Link til klageportalen, hvis man har en klage til afgørelsen. 

 

Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer skal logge på Klagepor-

talen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside. På Link til hjemmeside som indehlde information om, hvordan man klager. 

kan klager finde information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte vi-

deovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og email-adresse til support-

funktionen i Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

 

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder 

efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at der 

indbetales et gebyr. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for 

virksomheder og organisationer. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyr-

ordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.  

Bilag 3. Klagevejledning 

http://www.hedensted.dk/
http://www.kpo.naevneneshus.dk/
http://www.kpo.naevneneshus.dk/
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Gebyret tilbagebetales, hvis  

 klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

 klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

 klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 

eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-

tence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af 

frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle 

sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 

uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive 

fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myn-

dighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodnin-

gen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmod-

ning kan imødekommes. 

 


