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Dispensation til oprensning af 15 regnvandsbassiner langs motorvej E45 i He-
densted Kommune 

 
På vegne af Vejdirektoratet har Ejlskov A/S, den 23. februar 2022 og med supplerende 
oplysninger den 12. april 2022, ansøgt om oprensning af 15 regnvandsbassiner i henhold 
til Naturbeskyttelseslovens § 3. Der er indsendt forslag til plan for fremtidig drift og ved-
ligehold. 
  
Regnvandsbassinerne er beliggende inden for de nedenstående matrikler i Hedensted 
Kommune: 
 
Bassin 60-0 115/0103 V 7000d Soleskov By, Ø. Snede 
Bassin 60-0 115/0921 V 7000d Soleskov By, Ø. Snede 
Bassin 60-0 117/0954 H 7000d Soleskov By, Ø. Snede 
Bassin 60-0 120/0505 H 7000f Gammelsole By, Ø. Snede 
Bassin 60-0 121/0115 H 7000f Ø. Snede By, Ø. Snede 
Bassin 60-0 121/0164 H 7000c Gesager, Hedensted 
Bassin 60-0 122/0416 V 7000t Løsning By, Løsning 
Bassin 60-0 123/0223 V 7000t Løsning By, Løsning 
Bassin 60-0 124/0146 H 7000t Løsning By, Løsning 
Bassin 60-11 125/0540 H 7000t Stubberup By, Løsning 
Bassin 60-12 126/0450 V 7000a Ussinggård Hgd., Korning 
Bassin 60-0 126/0972 H 7000a Ussinggård Hgd., Korning 
Bassin 60-0 128/0309 V 7000i Eriknauer By, Hatting 
Bassin 60-0 129/0905 H 7000n Korning By, Korning 
Bassin 600338-0 99/0766 V 7000h Eriknauer By, Hatting 
 
Bassinernes placering er vist på kort i Bilag 1 nederst. 
 
 
Kommunens afgørelse 
Der gives dispensation efter § 65, stk. 2, jf. § 3, i lov om naturbeskyttelse1 til det an-
søgte. 
 
Dispensationen gives på baggrund af Vejdirektoratets egne retningslinjer samt kommu-
nens vilkår, for oprensning af regnvandsbassiner, som omfatter at: 
 

 Alt arbejde i og omkring bassinerne skal ske i perioden fra 1. september til 1. 
marts, uden for fugle og padders yngletid. 

 Bassinerne må ikke oprenses dybere end til fast bund, dvs. til oprindelig størrelse 
og dybde. 

 
1 Lov om naturbeskyttelse nr. 9 af 3. januar 1992 jf. Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 om na-
turbeskyttelse. 
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 Brinkerne må ikke gøres stejlere end de er i dag, dvs. ikke stejlere end 1:5 og 
bugtede bredder hvor det er muligt. 

 Det oprensede rene materiale kan genplaceres inden for vejmatriklen, såfremt der 
er kapacitet inden for vejmatrikel ved de respektive bassiner og uden at der efter-
lades jordvolde og lignende. 

 Inden oprensning, skal der udføres en miljøteknisk undersøgelse til klassificering 
af sediment. Prøverne udtages i hht. Jordflytningsbekendtgørelsen og sediment 
skal behandles og bortskaffes efter gældende regler og retningslinjer. 

 Der kan være behov for indhentning af tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 
§ 19 såfremt det ikke er rent sediment der genplaceres. 

 Oprenset rent sediment kan placeres omkring bassinerne i en sikker afstand fra 
bassinernes kronekant og fra tilstødende recipienter for at undgå efterfølgende 
nedskyl eller udflydning. Afstanden afhænger af det aktuelle vandindhold. 

 En evt. midlertidig deponering ved søen med henblik på afdrypning af materialet 
må kun finde sted, hvis det er udtrykkeligt aftalt med kommunen. 

 Sedimenterne håndteres ved opgravning, så der så vidt muligt undgås ophvirvling 
af sediment i vandet. Bassinerne tømmes derfor først for vand i størst muligt om-
fang ved pumpning. Der må ikke afledes hurtigere end den hastighed udlednings-
tilladelsen tillader. 

 Der træffes foranstaltninger for at frafiltrere og minimere mængden af sediment 
i det oppumpede vand, som afledes via bassinernes eksisterende afløb. Afløb fra 
bassin tilstoppes med prop under oprensning, så sedimentet kan nå at bundfælde 
sig efter oprensningen, før proppen fjernes. 

 Der må ikke ændres på den eksisterende tilslutning/afløb til vandløb. 
 Vegetation ryddes indledningsvist i et omfang der muliggør dels adgang med 

gravemaskine dels sikrer mulighed for at nå hele bassinets volumen. 
 Den endelig højde på det indbyggede sediment må ikke overstige 0,5 meter 

over eksisterende terræn. Dette gælder også materialer fra knusning af vedplan-
ter. 

 Der udføres ikke samtidig spuling af rør. 
 Der må ikke opsættes arbejdslys af hensyn til odder og flagremus. 
 Maskiner brugt til oprensning skal benytte bionedbrydelig hydraulikvæske. 
 Der må ikke udsås græs, engblanding eller andre planter på arealet. Der må heller 

ikke beplantes med træer og buske omkring bassinerne. Efter evt. jordbearbejd-
ning efterlades jorden uden vegetation til naturlig succession. 

 Bassinerne kan gøres mere lysåbne ved fjernelse af træer og krat, især mod syd 
og vest. 

 Opvækst af pil og Rød-el kan fjernes ved oprykning med rode, da de skyder kraf-
tigt efter beskæring. 

 Omtrent 1/10 af bredzonen skal efterlades urørt. 
 Der må ikke opstilles andehuse, ligesom der ikke må udsættes ænder, fisk eller 

andre dyr eller fodres i eller ved søen. Søen må ikke kalkes eller lignende. 
 Der må ikke sprøjtes eller gødskes i søens umiddelbare nærhed (ca. 15 m). 
 Der må ikke laves øer i søen. 
 Hvis der opdages forurening under arbejdets udførelse skal Miljømyndigheden un-

derrettes. 
 Bortskaffelse af affald skal ske i henhold til affaldsbekendtgørelsen. 
 Der gives besked til kommunens afdeling for Natur, Vej og Anlæg umiddelbart ef-

ter at projektet er gennemført.  
 Fredede dyr og planter må ikke samles ind eller slås ihjel, og planter må ikke fjer-

nes fra det sted, de vokser op. 
 Ifølge museumslovens2 § 27 stk. 2 gælder følgende: Findes der under jordarbejde 

spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmin-
det. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste 
statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. Henvendelse til VejleMu-
seerne tlf. 76813100 eller museerne@vejle.dk. 

 
2 Bekendtgørelse af museumsloven nr. 358 af 8. august 2014. 

mailto:museerne@vejle.dk
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Sagsfremstilling  
Regnvandsbassinerne er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om generelt beskyttede 
naturtyper som søer, hvorefter tilstanden ikke må ændres. Kommunen har dog mulighed 
for at dispensere herfra, hvis det vurderes, at det ansøgte ikke indebærer en tilstands-
ændring der forringer naturtypen og dens levesteder for arter eller giver betydelige for-
styrrelser af arter, som findes i området. 
 
Alle lokaliteter er blevet besigtiget i 2018, hvilket fremgår af rapporten VVM E45, Vejle-
Skanderborg, Naturkortlægning (Rambøll 2018) og Naturdatabasen på Miljøportalen. 
 
De fleste lokaliteter er karakteriseret ved at være næringsrige søer under tilgroning med 
bredbladet dunhammer, tagrør og pil. Mange er meget næringsbelastede og dækket af li-
den andemad. Der var ved besigtigelsen i 2018 lav vandstand pga. den varme sommer. 
De estimerede naturværdi er ”ringe” for de fleste lokaliteter og ”moderat” for tre lokalite-
ter og ”dårlig” for èn lokalitet. 
 
Regnvandsbassinerne vurderes ikke at have været oprenset tidligere. De fleste bassiner 
er gravet i perioden 1985-1990, i forbindelse med anlæggelse af motorvejen. Bassin 
600338-0 99/0766 V 7000h Eriknauer By, Hatting er gravet i perioden 2004-2006. 
 
Bassin 60-0 123/0223 V 7000t Løsning By, Løsning vurderes at være et tørbassin og 
kræver ikke dispensation til oprensning. 
 
Regnvandsbassinerne ligger ikke inden for beskyttede naturområder. Se nærmere beskri-
velse af de enkelte bassiner i Bilag 1. 
 
Følgende bassiner er ansøgt nedlagt i forbindelse med udvidelse af motorvejen, og der vil 
blive stillet vilkår om erstatningsnatur i den forbindelse: 
Bassin 60-0 128/0309 V 7000i Eriknauer By, Hatting 
Bassin 60-0 124/0146 H 7000t Løsning By, Løsning 
Bassin 60-11 125/0540 H 7000t Stubberup By, Løsning 
Bassin 60-0 115/0921 V 7000d Soleskov By, Ø. Snede 
 
Ved bassin 60-0 128/0309 V (128,3) 7000i Eriknauer By, Hatting (014) er der fundet 
Skovhullæbe, som er en fredet orkide. Fredede dyr og planter må ikke samles ind eller 
slås ihjel, og planter må ikke fjernes fra det sted, de vokser op, jf. artsfredningsbekendt-
gørelsen3 
 
Dispensationen gives på baggrund af Vejdirektoratets retningslinjer for oprensning af 
regnvandsbassiner, som er anført i den fremsendte ansøgning. 
 
Det oplyses at inden oprensning, vil der blive udført en orienterende miljøteknisk under-
søgelse til klassificering af sediment. Prøverne udtages i hht. Jordflytningsbekendtgørel-
sen og sediment vil blive behandlet og bortskaffet efter gældende regler og retnings-
linjer. 
 
Herudover ønsker Vejdirektoratet at sikre den fremtidige drift af regnvandsbassinet og 
har i den forbindelse også udarbejdet retningslinjer for fremtidigt vedligehold i udkast til 
plejeplan: 
 
• Arealerne over vandspejlet vedligeholdes ved en simpel nedslåning af nye vækster 
hvert eller hvert andet år. 
• Foran ind- og udløb oprenses ca. hvert 5. år 
• Afklippet materiale fjernes fra arealerne. 
• Nedslåning af vegetationen omkring bassinerne over vandspejlet og oprensning 

 
3 Bek. nr. 521 af 25. marts 2021. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/521
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/521
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foran ind- og udløb udføres uden dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. 
• Større træer fældes i den udstrækning de er til gene for vedligeholdelsen af 
bassinet. Der er opmærksomhed på at der er restriktioner på fældningstidspunkter 
for større træer (redetræer). 
• For at undgå skyggevirkning efterlades der normalt kun større planter nord for 
bassinet. 
• Større oprensninger under vandspejl udføres kun efter forudgående dispensation 
fra natur- og miljømyndighederne. 
• Af hensyn til dyrelivet i bassinet, vil den praktiske vedligeholdes ske før 1. marts 
og efter 1. september. 
 
Kommuneplan 
Der er i kommuneplanen udpeget Særlige naturbeskyttelsesinteresser og Økologiske for-
bindelse indenfor rammerne af Grønt Danmarkskort. 
 
Natura 2000-områder og bilag IV arter 
Der skal ifølge habitatbekendtgørelsen4 foretages en vurdering af om projektet kan på-
virke Natura 2000-områder eller bilag IV arter i området væsentligt. 
 
Afstand til Natura 2000-områder og angivelse af udbredelsesområde for bilag IV-arter5 er 
angivet for de enkelte bassiner i bilag 1. 
 
Natura 2000  
Alle bassinerne har slutrecipient i Horsens fjord, hvor Natura 2000-område nr. 56, ’Hor-
sens Fjord, havet øst for og Endelave’. Bassinerne afvander enten direkte eller via andre 
vandløb via Gesager Å, og til Bygholm Å, opstrøms Natura 2000-område nr. 236, ’Byg-
holm Ådal’. 
 
Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område og Habitatområde H236 Bygholm Ådal6, 
opdateret udpegningsgrundlag februar 2022: 
 
1014 Skæv vindelsnegl 
1016 Sumpvindelsnegl 
1096 Bæklampret 
1355 Odder 
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 
3260 Vandløb med vandplanter 
6210 Kalkoverdrev*, dvs. overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter) 
6230 Surt overdrev* dvs. artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop 
6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn 
7220 Kildevæld* dvs. kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 
7230 Rigkær 
91E0 Elle- og askeskov*, dvs. elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 
 
 
For at beskytte recipienter og omkringliggende naturområder, er der stillet vilkår om at 
vandløbene, der leder vandet til habitatområdet, i forbindelse med oprensningen, skal 
være sikret mod udledning af miljøfremmede stoffer og sediment under oprensningen. 
 

 
4 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse 
af visse arter bkg. nr. 2091 af 12. december 2021. 
5 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.pdf 
6 https://mst.dk/media/237678/upg-hab-feb-2022.pdf 
 

https://mst.dk/media/237678/upg-hab-feb-2022.pdf
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På den baggrund vurderes, at Natura 2000-områder i nærhed til de bassiner der opren-
ses eller den recipient der udledes til, ikke vil blive negativt påvirket af oprensningen. 
 
For de Natura 2000-områder, hvor afstanden er angivet i bilag 1, vurderes det på bag-
grund af afstanden, at projektet ikke vil påvirke Natura 2000-områder. 
 
Samlet set vurderes projektet ikke, at vil kunne påvirke bevaringsstatus for naturtyper 
eller arter på udpegningsgrundlaget for habitatområderne. 
 
Bilag IV-arter 
De bilag IV-arter, der vurderes at kunne påvirkes af projektet, er arterne, der er tilknyt-
tet småsøer og de nærliggende omgivelser. Det er derfor særligt padderne, og i mindre 
grad odder og flagermus, der potentielt kan påvirkes. 
Blandt padderne vurderes springfrø og grønbroget tudse ikke at have udbredelsesområde 
her, strandtudse vurderes ikke at have mulige yngle- eller rasteområder i projektområ-
det, da de findes i relativt små og velkendte forekomster, som ikke ligger i umiddelbar 
nærheden af projektområdet. Løgfrø er blevet eftersøgt på 57 udvalgte lokaliteter, men 
blev ikke observeret i forbindelse med feltundersøgelserne. 
 
Stor vandsalamander 
Den bilag IV-padde, der potentielt kan påvirkes, er stor vandsalamander. Stor vandsala-
mander er ikke registreret i de vandhuller der oprenses men i ét vandhul (lokalitet nr. 
501 i VVM rapporten), som ligger ca. 250 m nordøst for motorvejens krydsning af E45.  
 
Bassiner er vurderet til at være potentielle ynglelokalitet for padder og det kan ikke ude-
lukkes, at de kunne rumme stor vandsalamander. 
Den ansøgte oprensning vurderes dog ikke, at ville påvirke regnvandsbassiners mulige 
funktion som yngle- eller rasteområde for stor vandsalamander. Dette skyldes at oprens-
ningen foregår, mellem 1. september og 1. marts, uden for artens yngletid. 
 
Med de fastsatte vilkår vurderes projektet ikke at påvirke den økologiske funktionalitet 
for stor vandsalamander. 
 
Spidssnudet frø 
I et bassin (lok.nr 110, nær st.118 i VVM rapporten) er der registreret brun frø, hvilket 
dækker over både butsnudet og spidssnudet frø, dvs. det kan være at en eller flere af 
disse brune frøer kan være spidssnudet frø, som er bilag IV-art. Det kan derfor ikke afvi-
ses at arten bruger lokaliteten som ynglevandhul. 
 
Da oprensningen sker udenfor paddernes yngletid, vurderes projektet ikke at ville med-
føre en negativ påvirkning for områdernes funktion som mulig ynglelokalitet for spids-
snudet frø. 
 
Odder 
Odderen lever i de å-systemer som regnvandsbassinerne afvander til, og ofte ligger i 
nærheden af. Odderen kan, i anlægsfasen, forstyrres af aktiviteten i området. Arten er 
særligt følsom over for forstyrrelse om natten. Der er i forbindelse med projektets feltun-
dersøgelser observeret spor af odder ved Solebæk, Gesager Å, Pilebæk og i Ølsted Å-sy-
stemet.  
 
Da oprensningen kun finder sted i en meget begrænset del af det egnede yngle- og ra-
steområde, og i en begrænset periode og der ikke opsættes arbejdslys efter lygtetæn-
dingstid, vurderes det ikke, at projektet vil forringe områdets økologiske funktionalitet 
for odder. 
 
Flagermus 
Vandhuller kan fungere som fourageringsområder for flagermus.  
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Da oprensningen er en midlertidig tilstandsændring, vurderes det ansøgte dog ikke at på-
virke en evt. bestand af flagermus negativt. 
 

Kommunens samlede vurdering 
 
Naturbeskyttelsen 
Oprensningen af regnvandsbassinerne vurderes at kunne være en forbedring af bassiner-
nes miljøtilstand i forhold til den nuværende tilstand og til gavn for det naturlige plante- 
og dyreliv i regnvandsbassinerne. 
 
Det vurderes derfor, at der heller ikke vil være andre beskyttede naturtyper i nærheden, 
som kan blive påvirket af oprensningen. 
 
Hedensted Kommune vurderer som udgangspunkt, at Vejdirektoratets retningslinjer for 
oprensning af regnvandsbassiner vedr. tidspunkt for oprensning, placering og lagtykkelse 
af opgravet materiale, og bibeholdelse af en del af den oprindelige vegetation m.v. 
rummer de betingelser der oftest vil være forbundet med en dispensation til oprensning 
af regnvandsbassiner under hensynstagen til naturtypen med de dyr og planter, der er 
tilknyttet. Derfor kan der gives dispensation efter de anførte retningslinjer. 
 
Ligeledes vurderes det, at retningslinjer for Vejdirektoratets fremtidige vedligeholdelse af 
bassiner i form af plejeplan er med til at sikre skånsom vedligehold. Dette kan derfor til-
lades. 
 
Ved behov for fremtidige oprensninger under vandspejl skal der stadig søges om dispen-
sation hos kommunen. 
 
Kommuneplanudpegninger 
Der, hvor der i kommuneplanen er udpeget Naturbeskyttelsesområder og Økologiske for-
bindelser omkring bassinerne, vurderes oprensningen at kunne være en forbedring i for-
hold til naturværdierne. Derfor vurderes oprensningen at være i overensstemmelse med 
kommuneplanens retningslinjer for disse udpegninger. 
 
Placering af sediment 
Sedimentet som ifølge analyserne indeholder miljøfremmede stoffer svarende til lettere 
forurenet og forurenet jord skal bortskaffes til godkendt jordmodtager. 
 
Natura 2000 og bilag IV arter 
På grund af afstanden og projektets karakter vurderes oprensningen af de pågældende 
regnvandsbassiner ikke at have indflydelse på Natura 2000-områdernes udpegnings-
grundlag. 
 
Samlet set vurderes, at det ansøgte, med de beskrevne forholdsregler, ikke vil have en 
væsentlig negativ påvirkning på bilag IV-arter, eller vil forringe områdets økologiske 
funktionalitet for arterne. 
 
På baggrund af ovenstående kan der gives dispensation til det ansøgte. 
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Klagevejledning m.v. 
 
Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:  

 adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker  
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af 

natur og miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på Hedensted Kommunes hjemmeside.  
 
Klagefristen udløber fire uger efter afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen har været of-
fentlig bekendtgjort, regnes fristen fra bekendtgørelsen. Klagen skal således være indgi-
vet i Klageportalen og klager skal have godkendt og betalt gebyr eller bestilt en faktura 
i Klageportalen, senest den 13.10.2022. 
 
Klageportalen finder du via Nævnenenes hus, Borger.dk eller Virksomhedsregisteret. Du 
logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for He-
densted Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på omkring 
900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myn-
digheder. 
 
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hedensted Kommune. Hedensted 
Kommune sender klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen, hvis afgørelsen 
fastholdes. Du får besked om videre sendelsen. 
 
Hvis du sender din klage uden om Klageportalen, afviser Miljø- og Fødevareklagenævnet 
din klage, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du 
ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmod-
ning til Hedensted Kommune. Hedensted Kommune videresender herefter din anmodning 
til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at 
blive fritaget på Nævnenes hus. 
 
 
Vær opmærksom på, at en rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. 
 
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder 
efter, at afgørelsen er meddelt eller annonceret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hedensted.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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I øvrigt 
 
Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år. 
 
Kommunens dispensation fra naturbeskyttelsesloven fritager dig ikke for at søge om tilla-
delse efter anden nødvendig lovgivning. Der kan være behov for indhentning af tilladelse 
efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 såfremt det ikke er rent sediment der genplaceres. 
 
Hvis du ikke inden 5 uger efter annonceringen på kommunens hjemmeside har modtaget 
besked fra kommunen om, at der er kommet klager, kan dispensationen udnyttes. 
 
Hvis du er i tvivl om noget i denne dispensation, er du velkommen til at ringe hertil. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Lene Kofoed 
Biolog 
 
 
 
 
 

  

Kopi til: (med digital post) 
 
Danmarks Naturfredningsforening 
Miljøstyrelsen 
Friluftsrådet 
Dansk Ornitologisk Forening 
Dansk Ornitologisk Forening, Sydøstjylland 
VejleMuseerne 
Glud Museum 
Dansk Botanisk Forening 
Ejlskov A/S (e-mail) 
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Bilag 1 
 
Bassin 60-0 115/0103 V (st. 115) 7000d Soleskov By, Ø. Snede (Lok. Nr. 2) 
 

 
Ortofoto 2021 © Hedensted Kommune. 
 
Næringsrig sø, ti arter registreret, Ager-padderok, Bredbladet dunhammer, Grå-pil, Kru-
set vandaks, Kryb-hvene, Lodden dueurt, Liden andemad, Liden vandaks (positivart7), 
Lyse-siv, Manna-sødgræs, estimeret naturtilstand ringe.  
Vandhul under tilgroning med dunhammer og pil (50-100%). Den frie vandflade stort set 
helt dækket af liden andemad. Vandstanden vurderes til at være væsentligt lavere end 
normalt grundet den tørre sommer (2018). De relativt flade brinker fremstår derfor me-
get mudrede. 
 
Natura 2000: 
Der er ca. 3,5 km til nærmeste Natura 2000-område, nr. 81. Øvre Grejs Ådal. 
 
Bilag IV arter: 
Der er udbredelsesområde for stor vandsalamander, spidssnudet frø, markfirben, odder, 
brunflagermus, dværgflagermus, vandflagermus, pipistrelflagermus, damflagermus, syd-
flagermus, troldflagermus, hasselmus og odder. 
 
 
Vurdering: 
Oprensning vil gavne vandmiljøet og fremme forholdene for padder. 
 

 
7 Positivart er arter som er karakteristiske for naturtypen og særligt værdifulde, og som højner naturværdien. 
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Bassin 60-0 115/0921 V (st. 116) 7000d Soleskov By, Ø. Snede (Lok. Nr. 3) 
 

 
Ortofoto 2021 © Hedensted Kommune. 
 
Næringsrig sø, ni arter registreret, Bredbladet dunhammer, Grå-pil, Knippe-star, Kors-
andemad, Lodden dueurt, Liden andemad, Lyse-siv, Svømmende vandaks, Vejbred-ske-
blad (positivart), estimeret naturtilstand moderat. 
Mindre regnvandsbassin. Meget lav vandstand grundet den tørre sommer (2018), 0,5-1,0 
m. Næsten tilgroet med bredbladet dunhammer. Stor insektaktivitet rundt om, samt i ve-
getationen i søen. 
 
Natura 2000: 
Der er ca. 4,1 km til nærmeste Natura 2000-område, nr. 81. Øvre Grejs Ådal. 
 
Bilag IV arter: 
Der er udbredelsesområde for stor vandsalamander, spidssnudet frø, markfirben, odder, 
brunflagermus, dværgflagermus, vandflagermus, pipistrelflagermus, damflagermus, syd-
flagermus, troldflagermus, hasselmus og odder. 
 
 
Vurdering: 
Oprensning vil gavne vandmiljøet og fremme forholdene for padder, men bassinet er an-
søgt nedlagt i forbindelse med udvidelse af motorvejen, og der vil blive stillet vilkår om 
erstatningsnatur. 
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Bassin 60-0 117/0954 H (st. 118) 7000d Soleskov By, Ø. Snede (Lok. Nr. 110) 
 

 
Ortofoto 2021 © Hedensted Kommune. 
 
 
Næringsrig sø, seks arter registreret, Bredbladet dunhammer, Kors-andemad, Lådden 
dueurt, Liden andemad, Svømmende vandaks, Vandarveslægten, estimeret naturtilstand 
moderat. 
Rektangulært bassin domineret af dunhammer. Stejle kanter op til 3 meters højde. 
 
Natura 2000 
Der er ca. 5 km til nærmeste Natura 2000-område, nr. 78. Skove langs nordsiden af 
Vejle Fjord. 
 
Bilag IV arter 
Der er udbredelsesområde for spidssnudet frø, stor vandsalamander, odder, markfirben 
og sydflagermus. 
 
 
Vurdering: 
Oprensning vil gavne vandmiljøet og fremme forholdene for padder. 
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Bassin 60-0 120/0505 H (st. 120,5) 7000f Gammelsole By, Ø. Snede (Lok. Nr.109) 
 

 
Ortofoto 2021 © Hedensted Kommune. 
 
 
Tæt på beskyttet vandløb Sole Bæk. 
Næringsrig sø, fire arter registreret, Bredbladet dunhammer, Grå-pil, Lådden dueurt, Li-
den andemad, estimeret naturtilstand ringe. 
Lokaliteten består af et gravet bassin med organiske former og ø i midten. Mere nærings-
præget med frodigt andemadsdække og kraftige dunhammerbevoksninger. Pilekrat langs 
hovedparten af bredderne og på øen. Svanerede på øen. Bredderne opbygget af sten. 
 
Natura 2000 
Der er ca. 6,5 km til nærmeste Natura 2000-område, nr. 78. Skove langs nordsiden af 
Vejle Fjord. 
 
Bilag IV arter 
Der er udbredelsesområde for markfirben, strandtudse, stor vandsalamander, spidssnu-
det frø, dværgflagermus, sydflagermus og odder. 
 
 
Vurdering: 
Oprensning vil gavne vandmiljøet og fremme forholdene for padder. 
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Bassin 60-0 121/0115 H (st. 121 syd for åen) 7000f Ø. Snede By, Ø. Snede (Lok. Nr. 
104) 
 

 
Ortofoto 2021 © Hedensted Kommune. 
 
 
Tæt på beskyttet vandløb Gesager Å. 
Næringsrig sø, ti arter registreret, Bredbladet dunhammer, Grøn pil, Kryb-hvene, Liden 
andemad, Rørgræs, Sideskærm, Stor andemad (positivart), Tagrør, Tigger-ranunkel, Vej-
bred-skeblad (positivart), estimeret naturtilstand ringe.  
Mindre vandhul under tilgroning med dunhammer. Søarealet er fuldstændig tildækket 
med andemad og trådalger.  
 
Natura 2000 
Der er ca. 6,7 km til nærmeste Natura 2000-område, nr. 78. Skove langs nordsiden af 
Vejle Fjord. 
 
Bilag IV arter 
Der er udbredelsesområde for strandtudse, markfirben, stor vandsalamander, spidssnu-
det frø, odder, sydflagermus og dværgflagermus. 
 
 
Vurdering: 
Oprensning vil gavne vandmiljøet og fremme forholdene for padder. 
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Bassin 60-0 121/0164 H (st. 121 nord for åen) 7000c Gesager, Hedensted (Lok. Nr. 103) 
 

 
Ortofoto 2021 © Hedensted Kommune. 
 
 
Tæt på beskyttet vandløb Gesager Å. 
Næringsrig sø, 13 arter registreret, Ager-padderok, Almindelig sumpstrå (positivart), 
Bredbladet dunhammer, Grå-pil, Grenet pindsvineknop, Lodden dueurt, Liden andemad, 
Lyse-siv, Rød-el, Rørgræs, Sideskærm, Stor andemad (positivart), Vejbred-skeblad (po-
sitivart), estimeret naturtilstand ringe. 
Vandhul under kraftig tilgroning med dunhammer. Søarealet er fuldstændig dækket af 
andemad. Meget lav vandstand grundet den meget tørre sommer (2018), det vurderes at 
vandhullet under mere normale vejrforhold, vil være op til 30-40 cm højere. 
 
Natura 2000 
Der er ca. 6,7 km til nærmeste Natura 2000-område, nr. 78. Skove langs nordsiden af 
Vejle Fjord. 
 
Bilag IV arter 
Der er udbredelsesområde for strandtudse, markfirben, stor vandsalamander, spidssnu-
det frø, odder, sydflagermus og dværgflagermus. 
 
 
Vurdering: 
Oprensning vil gavne vandmiljøet og fremme forholdene for padder. 
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Bassin 60-0 122/0416 V (st. 122,5) 7000t Løsning By, Løsning (Lok. Nr. 008) 
 

 
Ortofoto 2021 © Hedensted Kommune. 
 
 
Næringsrig sø, syv arter registreret, Bånd-pil, Bredbladet dunhammer, Grå-pil, Lodden 
dueurt, Liden andemad, Lyse-siv og Stor nælde, estimeret naturtilstand ringe. 
Meget lavvandet vandhul, grundet den tørre sommer. Ud fra breddernes udseende og ve-
getationen vurderes det at vandstanden under mere normale forhold kan være helt op til 
1 m højere. Vandhullet er under stærk tilgroning med pil. Vandspejlet stort set overskyg-
get. 
 
Natura 2000 
Der er ca. 7,75 km til nærmeste Natura 2000-område, nr. 78. Skove langs nordsiden af 
Vejle Fjord. 
 
 
Bilag IV arter 
Der er udbredelsesområde for strandtudse, markfirben, stor vandsalamander, spidssnu-
det frø, odder, sydflagermus og dværgflagermus. 
 
 
Vurdering: 
Oprensning vil gavne vandmiljøet og fremme forholdene for padder. 
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Bassin 60-0 123/0223 V (st. 123) 7000t Løsning By, Løsning 
 
 

 
Ortofoto 2021 © Hedensted Kommune. 
 
 
Ligner et tørbassin. Trekantet form. Ikke registreret som §3 beskyttet (blå cirkel). 
 
Natura 2000 
Der er 7,2 km til nærmeste Natura 2000-område som nr. 236 Bygholm Ådal, som rum-
mer Habitatområde nr. 236. 
 
 
Bilag IV arter 
Der er udbredelsesområde for strandtudse, markfirben, stor vandsalamander, spidssnu-
det frø, odder, sydflagermus og dværgflagermus. 
 
 
Vurdering: 
Dispensation til oprensning ikke nødvendigt, da det er er tørbassin.  
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Bassin 60-0 124/0146 H (st. 124,2) 7000t Løsning By, Løsning (Lok. nr. 102) 
 

 
Ortofoto 2021 © Hedensted Kommune. 
 
 
Næringsrig sø, ti arter registreret, Ager-padderok, Grå-pil, Grenet pindsvineknop, Kryb-
hvene, Lådden dueurt, Liden andemad, Lyse-siv, Rød hestehov, Selje-pil, Sideskærm. 
Fugtig bund, men ellers ingen vand, under 0,5 meter. Fuldstændig tilgroet i Sideskærm, 
Kryb-hvene, Lyse-siv og Lådden dueurt, estimeret naturtilstand ringe. Det vurderes at 
vandstanden under mere normale vejrforhold er noget højere. 
 
Natura 2000 
Der er ca. 6,4 km til nærmeste Natura 2000-område som nr. 236 Bygholm Ådal, som 
rummer Habitatområde nr. 236. 
 
Bilag IV arter 
Der er udbredelsesområde for strandtudse, markfirben, stor vandsalamander, spidssnu-
det frø, odder, sydflagermus og dværgflagermus. 
 
 
Vurdering: 
Oprensning vil gavne vandmiljøet og fremme forholdene for padder, men bassinet er an-
søgt nedlagt i forbindelse med udvidelse af motorvejen, og der vil blive stillet vilkår om 
erstatningsnatur. 
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Bassin 60-11 125/0540 H (st. 125,5) 7000t Stubberup By, Løsning (Lok. Nr. 101) 
 

 
Ortofoto 2021 © Hedensted Kommune. 
 
 
Næringsrig sø, to arter registreret, Dunhammer og Lådden dueurt, estimeret naturtil-
stand ringe. Lokaliteten består af et regnvandsbassin ved en rasteplads. Bassinet har 
stejle brinker og en vandflade domineret af Dunhammer og Lådden dueurt. 
 
Natura 2000 
Der er ca. 4,7 km til nærmeste Natura 2000-område som nr. 236 Bygholm Ådal, som 
rummer Habitatområde nr. 236. 
 
Bilag IV arter 
Der er udbredelsesområde for strandtudse, markfirben, stor vandsalamander, spidssnu-
det frø, odder, sydflagermus og dværgflagermus. 
 
 
Vurdering:  
Oprensning vil gavne vandmiljøet og fremme forholdene for padder, men bassinet er an-
søgt nedlagt i forbindelse med udvidelse af motorvejen, og der vil blive stillet vilkår om 
erstatningsnatur. 
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Bassin 60-12 126/0450 V (st. 126,5) 7000a Ussinggård Hgd., Korning (Lok. Nr. 012) 
 
 

 
Ortofoto 2021 © Hedensted Kommune. 
 
 
Næringsrig sø, ni arter registreret, Ager-padderok, Bånd-pil, Bredbladet dunhammer, 
Grå-pil, Kryb-hvene, Liden andemad, Rørgræs, Smalbladet dunhammer, Tornfrøet horn-
blad (positivart), estimeret naturtilstand moderat. Relativt stort vandhul. Ved besigtigel-
sen rigt insektliv på vandoverfladen. Virker meget næringspåvirket. Stor opblomstring af 
trådalger. 
 
Natura 2000 
Der er ca. 3,9 km til nærmeste Natura 2000-område som nr. 236 Bygholm Ådal, som 
rummer Habitatområde nr. 236. 
 
Bilag IV arter 
Der er udbredelsesområde for strandtudse, markfirben, stor vandsalamander, spidssnu-
det frø, odder, sydflagermus og dværgflagermus. 
 
 
Vurdering:  
Oprensning vil gavne vandmiljøet og fremme forholdene for padder. 
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Bassin 60-0 126/0972 H (st. 127) 7000a Ussinggård Hgd., Korning (Lok. Nr. 099) 
 
 

 
Ortofoto 2021 © Hedensted Kommune. 
 
 
Næringsrig sø, seks arter registreret, Bredbladet dunhammer, Grå-pil, Kryb-hvene, Lod-
den dueurt, Liden andemad og Sideskærm, estimeret naturtilstand ringe. Regnvandsbas-
sin der er fuldstændig tilgroet i dunhammer, og med tiltagende tilgroning af pil. Meget 
lav vandstand grundet den meget tørre sommer (2018). Det vurderes, at vandhullet un-
der mere normale vejrforhold har en højere vandstand. 
 
Natura 2000 
Der er ca. 3,75 km til nærmeste Natura 2000-område som nr. 236 Bygholm Ådal, som 
rummer Habitatområde nr. 236. 
 
Bilag IV arter 
Der er udbredelsesområde for strandtudse, markfirben, stor vandsalamander, spidssnu-
det frø, odder, sydflagermus og dværgflagermus. 
 
 
Vurdering:  
Oprensning vil gavne vandmiljøet og fremme forholdene for padder. 
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Bassin 60-0 128/0309 V (st. 128,3) 7000i Eriknauer By, Hatting (Lok. Nr. 014) 
 

 
Ortofoto 2021 © Hedensted Kommune. 
 
 
Næringsrig sø, seks arter registreret, Bredbladet dunhammer, Grå-pil, Kryb-hvene, Låd-
den dueurt, Liden andemad og Skov-hullæbe (positivart), estimeret naturtilstand dårlig. 
Rektangulært bassin med skrå brinker, helt dækket med rørsump/mosevegetation og 
udtørret til sort jordbund (ekstrem tørke). Omgivet af pilebuske og andet krat på bred-
derne og øverst på kanterne af skråningerne, men også lysåben græsland, hvor der bl.a. 
var skovhullæbe. 
 
Natura 2000 
Der er ca. 3,0 km til nærmeste Natura 2000-område som nr. 236 Bygholm Ådal, som 
rummer Habitatområde nr. 236. 
 
Bilag IV arter 
Der er udbredelsesområde for strandtudse, markfirben, stor vandsalamander, spidssnu-
det frø, odder, sydflagermus og dværgflagermus. 
 
 
Vurdering:  
Oprensning vil gavne vandmiljøet og fremme forholdene for padder, men bassinet er an-
søgt nedlagt i forbindelse med udvidelse af motorvejen, og der vil blive stillet vilkår om 
erstatningsnatur. 
 
Skovhullæbe er fredet og må ikke fjernes fra dens voksested. 
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Bassin 60-0 129/0905 H (st. 130) 7000n Korning By, Korning (Lok. Nr. 086) 
 

 
Ortofoto 2021 © Hedensted Kommune. 
 
 
Næringsrig sø, ti arter registreret, Bredbladet dunhammer, Dueurtslægten, Glanskapslet 
siv (positivart), Grå-pil, Knippe-star, Kryb-hvene, Lodden dueurt, Liden andemad, Lyse-
siv og Sideskærm, estimeret naturtilstand ringe. Lokaliteten består af et stort regnvands-
bassin med flade brinker mod syd. 
 
Natura 2000 
Der er ca. 2,2 km til nærmeste Natura 2000-område som nr. 236 Bygholm Ådal, som 
rummer Habitatområde nr. 236. 
 
Bilag IV arter 
Der er udbredelsesområde for strandtudse, markfirben, stor vandsalamander, spidssnu-
det frø, odder, sydflagermus og dværgflagermus. 
 
 
Vurdering:  
Oprensning vil gavne vandmiljøet og fremme forholdene for padder. 
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Bassin 600338-0 99/0766 V (st. 129) 7000h Eriknauer By, Hatting (Lok. Nr. 020) 
 

 
Ortofoto 2021 © Hedensted Kommune. 
 
 
Gravet 2004-2006. 
Næringsrig sø beliggende syd for Vestvejen, fem arter registreret, Bredbladet dunham-
mer, Grå-pil, Kors-andemad, Sideskærm, Svømmende vandaks, estimeret naturtilstand 
ringe. Lav vandstand, under 0,5 meter. 
 
Natura 2000 
Der er ca. 2,6 km til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde: Natura 2000 
område nr. 236 ’Bygholm Ådal’, som rummer Habitatområde nr. 236. 
 
Bilag IV arter 
Der er udbredelsesområde for strandtudse, markfirben, stor vandsalamander, spidssnu-
det frø, odder, sydflagermus og dværgflagermus. 
 
 
Vurdering: 
Oprensning vil gavne vandmiljøet og fremme forholdene for padder.  
 
 


