
 

Hedensted kommune 

Stationsparken 1 

7160 Tørring 

 

 

 

 
Tilladelse til at åbning af vandløb, Hornsyld Industrivej (matr 7g, Nedre Bjerre 

By, Bjerre) 8783 Hornsyld samt afgørelse om ingen VVM-pligt.  

 

Hedensted Kommune meddeler hermed tilladelse1
 til at åbne en del af det rørlagte vand-

løb Bjørnkærgrøft samt del af regnvandsledning fra Hornsyld der tilløber Bjørnkærgrøft 

ved Hornsyld Industrivej, matr 7g, Nedre Bjerre By, Bjerre.  

 

Udnyttelse af tilladelsen forudsætter udførelse af anlægsarbejde. Anlægsarbejdet må ikke 

påbegyndes før klagefristens udløb. Hvis tilladelsen påklages, må anlægsarbejdet ikke 

påbegyndes, før afgørelse foreligger fra Miljø- og Fødevareklagenævnet2.  

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår.  

 

Tilladelse efter vandløbsloven og bekendtgørelse om vandløbsrestaurering og –

regulering m.v.  

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:  

 

 

1. Projektet skal udføres som anført i ansøgningsmaterialet indsendt den 14. februar 

2021.  

 

2. Hedensted Kommune skal orienteres en uge inden arbejdet påbegyndes.  

 

3. De afvandingsmæssige forhold må ikke ændres opstrøms eller nedstrøms pro-

jektstrækningen.  

 

4. Det skal sikres, at der ikke tilføres sand/materiale til nedstrøms liggende stræk-

ninger/søer i forbindelse med projektets gennemførsel.  

 

5. Hvis der sker skader på anden mands ejendom i forbindelse med eller efter etab-

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

mellem ansøger og ejer.  

 

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

kæologiske spor, skal gravearbejdet straks indstilles og VejleMuseerne kontaktes 

på tlf. 7681 3100.  

 

7. Hornsyld Vandværks råvandsledning der løber gennem projektstrækningen, skal 

sikres så den frostsikres under og efter projektets gennemførsel. Råvandslednin-

gen anlægges i en dæmning (vandløb rørføres). Alternativt anlægges råvandsled-

ningen minimum 1 meter under vandløbsbund.  

  

 

 

                                           
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. 1217 af 25. november 2019 om vandløb, § 82, stk. 8  
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Afgørelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden tre år efter meddelelse.  

 

Baggrund  

Hedensted kommune har besluttet at åbne en delstrækning af Bjørnkærgrøften, for at af-

hjælpe problemer med opstuvning i vandløbet i særlig våde perioder. Opstuvningen med-

fører at omkringliggende marker i perioder er vandlidende.  

 

Projektområdet findes på matrikel nr. 7g, Nedre Bjerre By, Bjerre nord for Hornsyld In-

dustrivej. Bjørnkærgrøft er et offentligt vandløb, der via Rohden Å udløber i Vejle fjord. 

Vandløbet løber indenfor projektstrækningen mod nordvest (Kort 1) 

 

Vandløbet der ønskes åbnet er en ca. 220 m strækning af Bjørnkærgrøften og en 40 me-

ter strækning af regnvandsledningen fra syd (kort2). Bjørnkærgrøften er opstrøms pro-

jektstrækningen rørlagt, nedstrøms er vandløbet åbent. Projektstrækningen ønskes åb-

net, for at afhjælpe den opstuvning der sker i meget våde perioder i dag.  

Strækningen laves med en dobbeltprofil, ca. 1m bred vandløbsbund, og et dobbelt profil 

5m på hver side af vandløbet se Figur 1. 

Kort 1 Bjørnkærgrøft. Projektområdet er markeret med rødt, vandløbet er idag rør-
lagt men ønskes åbnet med en dobbeltprofil.  
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De to udløb etableres i sten så udløbet sikres mod erosion. Vandløbet vil blive anlagt med 

sten og grus i bunden. Dobbelt profilet vil blive lavet med anlæg 1:5 Se figur 1 og kort 2  

 

Vandløbet åbnes og rørledning opstrøms projektområdet fastsætter koten for den nye 

vandløbsbund opstrøms i projektstrækningen, ligeledes fastsættes koten for den neder-

ste del af projektstrækningen af koten på det allerede åbne vandløb lige nedstrøms pro-

jektstrækningen. Vandløbet må have en hældning på max 10 promille. Bjørnkærgrøften 

løber i ø700 ledning, regnvandsledning tilløber bjørnkærgrøften i ø800 ledningen. Ned-

strøms tilløb opstår der flaskehals i særlig våde perioder. Tilløbet af regnvandsledning 

forsager opstuvning i Bjørnkærgrøften.  

 

Midt på strækket passere Hornsyld Vandværks råvandsledning som sikres i sin nuvæ-

rende linieføring, ved at rørlægge vandløbet i et ø1200 og etablere en dæmning/over-

gang på 2-3 meters strækning. Alternativt anlægges råvandsledningen 1 meter under 

vandløbsbunden, jf. vilkår 7. 

Overskudsjord fra etableringen vil blive fordelt indenfor projektområdet, så der ikke op-

står ændret overfladeafstrømning på tværs af matrikelskel. I den nord/vestlige del af 

projektstrækningen bliver der etableret et sandfang for at undgå materialevandring ned 

igennem vandløbet.  

Figur 1Profil af nyt forløb af Bjørnkærgrøften 
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Hedensted Kommune foretog den 30. juni 2021 en besigtigelse af projektområdet, Pro-

jektområdet har indtil 2020 været opdyrket. Se Billeder i bilag 3. 

 
Kort 3 Rørlægning idag med nuværende rørdimensioner. 

 

Kort 2 Projektstrækningen med vandløbsbunden med grøn, lyseblå angiver dobbelt-
profil. Den røde linje angiver råvandsledning. Mørkeblå sikring af udløb. 
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Kort 4 Matrikelkort ved Hornsyld Industrivej, projektområdet er angivet med rød prik. Mørkeblå li-
nie angiver hvor vandløbet er åbent, lyseblå linje angiver rørlagt vandløb. Bjørnkærgrøftens regula-
tiv stationeringer er anvist med blå trekanter. 

Udgifter:  

Alle udgifter afholdes af ansøger, Hedensted kommune.  

 

Tidsplan for arbejdets udførelse  

Anlægsarbejdet forventes udført efterår 2021  

 

Vandområdeplanerne 2015-2021  

Vandløbet er målsat i vandområdeplanerne til godt økologisk potentiale (2015-2021). 

Bjørnkærgrøft har på projektstrækningen en ukendt samlet økologisk tilstand. Nedstrøms 

projektstrækningen har vandløbet en samlet dårlig økologisk tilstand. Ca 500 m op-

strøms projektstrækningen har Bjørnkærgrøften en god økologisk tilstand, i den nuvæ-

rende vandområdeplan (2015-2021).  

Den kemiske tilstand, de nationalt specifikke (miljøskadelige) stoffer, tilstanden af 

makrofytter og tilstanden for bentiske invertebrater er for alle ukendt i Bjørnkærgrøften 

vandområde o2198.  

 

Den kemiske tilstand og indholdet af miljøskadelige stoffer vurderes ikke forringet ved 

åbning af vandløbsstrækningen. Tilstanden for makrofytter, bentiske invertebrater og fisk 

vurderes ligeledes ikke til at blive påvirket negativt af projektet. Ved at åbne vandløbet 

vil vandløbet blive mere naturligt med levesteder for planter og dyr. Åbning af vandløbet 

vil også sikre en mere naturlig rensning af det vand der tilløber vandløbet.  

På baggrund af projektets udformning og karakter, vurderes åbning af rørlægningen ikke 

at være til hinder for den fremtidige målopfyldelse i vandområdeplanerne. Projektet vur-

deres at vil kunne forbedre vandløbets tilstand på strækningen. 
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Projektstrækningen er ikke foreslået udpeget til indsatsprogram for vandområdeplaner 

2021-2027. 

 

Regulativ  

Bjørnkærgrøft er et offentligt vandløb og er omfattet af vandløbsregulativ for ”vandløbs-

systemet Smedebæk”.  

 

Planforhold 

Projektområdet er i Kommuneplan2017 udpeget til detailhandelstruktur og landzone. Der 

er noteret åbning af vandløb i kommuneplanrammen, hvorfor åbningen af vandløbet vil 

være i overensstemmelse med kommuneplanen. Åbningen af vandløbet udgør ikke en 

væsentlig ændring af landskabet og kræver ikke tilladelse i forhold til landzone. Projekt-

området er udpeget til Grøn Danmarkskort, naturbeskyttelsesområde og økologisk for-

bindelse. Åbning af vandløbet vil have en positiv betydning for naturen i området. Pro-

jektområdet er ikke lokalplanlagt. 

 

Afstrømningsmæssige konsekvenser  

Ved at åbne vandløbet afhjælpes problemerne med flaskehals i Bjørnkærgrøften i særligt 

våde perioder. Dermed forbedres de afstrømningsmæssige forhold opstrøms projektom-

rådet. De vandpulse der vil opstå ved åbning af vandløbet vil blive udjævnet nedstrøm 

projektstrækningen. Det vurderes derfor, at de afstrømningsmæssige forhold i oplandet 

ikke ændres negativt. 

 

Okker  

Projektstrækningen ligger i okkerklasse 4 og udgør derfor ingen risiko for okkerudled-

ning.  

Der forventes heller ingen okkerudledning i forbindelse med projektets anlægsfase.  

 

Beskyttet natur og arter  

Området hvor projektet skal foregå, er ikke beskyttet mod tilstandsændringer efter Na-

turbeskyttelseslovens §3. Nedstrøms projektområdet bliver vandløbet §3-beskyttet. 

Oversigt over beskyttet natur findes i bilag 1.  

 

§3-beskyttet natur:  

Ca. 160 meter vest for projektområdet er registreret en lille sø, og ca 450 meter mod 

vest er registreret yderligere to mindre søer hvor den ene er registret som regnvands-

bassin. Søerne har udløb til Bjørnkærgrøften og vurderes ikke at blive påvirket af projek-

tet.  

 

Nedstrøms projektstrækningen er vandløbet §3 beskyttet. Åbning af vandløbet vil skabe 

nye levesteder for dyr og planter og have en vandrensende effekt. 

På den baggrund vurderes åbning af vandløbet i projektstrækningen, ikke negativt at 

kunne påvirke de naturbeskyttede områder nedstrøms.  

 

Natura 2000 og bilag IV arter  

Der skal ifølge habitatbekendtgørelsen3 foretages en vurdering af om projektet kan på-

virke Natura 2000-områder eller bilag IV arter i området væsentligt.  

 

Natura 2000:  

Der ca. 12,5 km til Natura 2000-område nr. 56 ’Horsens Fjord, havet øst for og Ende-

lave’, som rummer Habitatområde nr. 52 samt Fuglebeskyttelsesområde nr. 36. Der er 

ca. 7,5 km til nærmeste terrestriske Natura 2000-område nr. 78 ’Skove langs nordsiden 

af Vejle Fjord’, som rummer Habitatområde nr. 67 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 45.  

                                           
3 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse 

af visse arter nr. 1595 af 6. december 2018.   
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På grund af afstanden og projektets karakter vurderes projektet ikke til at have indfly-

delse på Natura 2000-områder og deres udpegningsgrundlag.  

 

Bilag IV arter:  

Projektområdet er beliggende inden for udbredelsesområdet for bilag IV arter som 

dværgflagermus, vandflagermus, brunflagermus, sydflagermus, markfirben, stor vandsa-

lamander, odder, marsvin og spidssnudet frø4.  

Hedensted Kommune vurderer, at projektet, på grund af den tidligere anvendelse af are-

alet som dyrket agerjord vil have en positiv påvirkning af dyre og planteliv i området. En 

åbning af del af den rørlagte del af Bjørnkærgrøft, vurderes ligeledes ikke at forringe le-

vevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV.  

 

Kommunens samlede vurdering  

På baggrund af projektets karakter (åbning af 220 meter rørført vandløb) og de stillede 

vilkår vurderer Hedensted Kommune, at projektet ikke vil påvirke natur, miljø og de af-

vandingsmæssige forhold væsentligt. Hedensted Kommune meddeler derfor tilladelse til 

projektet. 

  

Annoncering om at projektet fremmes  

Hedensted Kommune har DATO annonceret på kommunens hjemmeside, at kommunen 

har valgt at fremme sagen.  

 

Partshøring  

Et udkast til afgørelsen har været i 4 ugers høring5 hos ansøger Hedensted kommune og 

lodsejere (tabel 1). Afgørelsen har også været i høring hos en række miljøorganisationer 

og VejleMuseerne samt været i offentlig høring på kommunens hjemmeside.  

 

Tabel 1. Nabolodsejere  

Matr. Nr. 7f, Nedre Bjerre By, Bjerre Nørregade 53, 8783 Hornsyld 

Matr. Nr. 7g, Nedre Bjerre By, Bjerre Stationsparken 1, 7160 Tørring 

Matr. Nr. 17, Hornsyld By, Nebsager Hornsyld Industrivej 2, 8783 Hornsyld 

Hornsyld vandværk Nørremarksvej 3, 8783 Hornsyld 

Hedensted Spildevand A/S Ørumvej 48, 8721 Daugård 

 

 

Indkomne bemærkninger 

Hedensted Kommune har (IKKE/HAR) modtaget nogen bemærkninger der har medhørt 

ændringer i den endelige afgørelse. 

 

VVM  

Projektet er omfattet af bilag 2 pkt. 10f ”Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 

1, kanalbygning og regulering af vandløb” i lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 

om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), i det efter føl-

gende benævnt ”VVM-bekendtgørelsen”. 

 

Hedensted Kommune har VVM-screenet projektet i forhold til en række miljøforhold. På 

baggrund af denne screening vurderer Hedensted Kommune, at projektet ikke påvirker 

                                           
4 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 for Miljø og 
Energi nr. 50. http://www.dmu.dk/Pub/SR50.pdfSøgaard, 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 
 
5 Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, om forvaltningslov, §19, stk. 1 
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natur, miljø, og mennesker væsentligt. Hedensted Kommune træffer hermed afgørelse6 

om at projektet ikke kræver en VVM-undersøgelse og tilladelse. Der lægges særligt vægt 

på, at vandløbet åbnes op, hvilket vil forbedre vandrensning og levesteder for dyr- og 

planteliv. Derudover vil de hydrauliske forhold i vandløbet forbedres opstrøms projektom-

rådet, uden væsentlig påvirkning nedstrøms.   

 

Projektansøger: Bjarne Laursen, Hedensted kommune Natur, Vand og Vej 

Sagsbehandler: Maria Elise Sørensen Hedensted kommune, Miljø, Bygge og Erhversser-

vice. 

 

Afgørelsen om at projektet ikke kræver VVM-undersøgelse og tilladelse er blevet offent-

liggjort på kommunens hjemmeside den DATO. 

 

Øvrige forhold 

 

Andre tilladelser 

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

 

Offentliggørelse 

Afgørelse offentliggøres i fire uger på Hedensted Kommunes hjemmeside www.Heden-

sted.dk fra DATO. 

 

Klagevejledning 

Der kan klages over afgørelsen i fire uger. Klagefristen udløber DATO 

 

Klagevejledning ses i bilag 2. 

 

 

 

 

Kopi til (E-boks) 

Nabolodsejere (tabel 1) 

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten 

Dansk Botanisk Forening, Øster Voldgade 5-7, 1350 København K 

Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V 

Dansk Ornitologisk Forening, Sydøstjylland, Rødmosevej 118, 7000 Fredericia 

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV 

Glud Museum, Museumsvej 44, Glud, 8700 Horsens 

Naturstyrelsen, Trekantsområdet, Førstballevej 4, 7183 Randbøl 

Dansk Kano og Kajak Forbund, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 

Østjysk Vandløbsrestaurering, Byvangen 64, 8700 Horsens 

VejleMuseerne, Spinderigade 11E, 1., 7100 Vejle 

 

Bilag 

Bilag 1. Kort over beskyttet natur 

Bilag 2. Klagevejledning  

Bilag 3. Afgørelse om ingen VVM-pligt 

  

                                           
6 Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete pro-

jekter (VVM), §21   

http://www.hedensted.dk/
http://www.hedensted.dk/
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Bilag 1: kort over beskyttet natur, projektområde markeret med rødt 
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Bilag 2. Klagevejledning  
 

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af  

 

 Den, afgørelsen er rettet til 

 Enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen  

 Klageberettigede foreninger og organisationer 

 En berørt nationalparkfond efter lov om Nationalparker 

 

Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på www.hedensted.dk. Klagefristen er fire uger 

efter datoen for offentliggørelse. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Heden-

sted Kommune via Klageportalen. Klagefristen regnes for overholdt, når klager har god-

kendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen inden klagefristens udløb. 

 

Klagefristen udløber den DATO kl. 23.59. 

 

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 http://www.kpo.naevneneshus.dk 

 

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 http://www.kpo.naevneneshus.dk kan klager finde information om, 

hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” 

samt telefonnummer og email-adresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklage-

nævnet. 

 

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.  

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. 

  

http://www.hedensted.dk/
http://www.kpo.naevneneshus.dk/
http://www.kpo.naevneneshus.dk/
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Bilag 3 Billeder fra tilsyn 30. juni 2021 
 

 
Billede taget nedstrøms projektområdet, ved den rørlagte stræknings udløb i Bjørnkærgrøften 
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Bjørnkærgrøften nedstrøms projektområdet 
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Projektområdet set fra Hornsyld Industrivej 


