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Udkast til afgørelse vedr. vandløbsrestaurering af Laven Bæk på strækningen fra st.
1570 til st. 1690 lige opstrøms Assensvej
Baggrund
Vandpleje Fyn, der er en sammenslutning af 28 fynske foreninger under Danmarks Sportsfiskerforbund, ønsker at forbedre de fysiske forhold på en mindre strækning i Laven Bæk. Med
projektet ønskes en forbedring af ørredernes gydemuligheder, for på den måde at forøge bækkens selvreproducerende bestand af ørreder. Ud over at forbedre ørredernes gydemuligheder
skaber projektet samtidig større fysisk variation i vandløbet, hvilket gavner vandløbets øvrige
fauna. Udlægning af gydegrus er mange steder et meget egnet virkemiddel når man ønsker at
forbedre den fysiske tilstand i et vandløb. Gydegrus og skjulesten skaber variation i vandløbet,
vandet iltes, og det skaber gode fysiske levevilkår for vandløbets insekter og dyr. Forholdene
giver samtidig grobund for ”gode” vandplanter, som eksempelvis vandstjerne og mærke.
Strækningen hvorpå projektet ønskes udført, strækker sig over ca. 120 meter – begyndende
ca. 100 meter opstrøms vejbroen ved hovedvej 313, Assensvej, og sluttende lige opstrøms
vejbroen – ca. 8 km syd for Nørre Aaby. Se kort over projektstrækningen nedenfor.
Projektet
Laven bæk er et vestfynsk vandløb med udspring ved Granlyvej tæt på Balslev i Middelfart
Kommune. Vandløbet er ca. 4,2 km langt, og det udmunder i Føns Vig. Overordnet set er
vandløbet i ringe biologisk forfatning. Det er præget af menneskelig påvirkning, og der forekommer megen sandvandring (specielt nedstrøms Assensvej).
Opstrøms Assensvej forefindes flere delstrækninger med et jævnt fald, men bunden er nærmest blottet for stenmaterialer, og der er meget lidt variation i vandløbet. Der er ved gennemgang af vandløbet ikke fundet egnet gydesubstrat til ørreder.
I Laven bæk forefindes desuden et brøndstyrt som umuliggør op og nedstrøms passage for
vandrefisk. Middelfart Kommune vil i løbet af 2016 fjerne denne spærring, så vandrefisk som
ørred og ål atter får mulighed for at færdes frit i hele vandløbets længde.
Projektstrækningen ligger lysåbent, og vegetationen omkring vandløbet er på denne strækning
med forekomst af bl.a. Tagrør, Bredbladet Dunhammer, Stor Nælde, Kåltidsel og Lodden Dueurt.
Umiddelbart nedstrøms Assensvej har Naturstyrelsen en DVFI målestation. Sidste måling blev
foretaget i 2008, og den viste en ”noget forringet biologisk vandkvalitet”.
Vandløbet er mellem 0,9 og 1,3 meter bredt, og vanddybden er på strækningen hovedsageligt
mellem 10 og 25 cm. Vandløbet løber gennem et ikke afgræsset engområde, og det løber ca.
½ meter under omkringliggende terræn. Vandløbet har et nogenlunde jævnt fald på strækningen på ca. 8 ‰.
Bunden er fast, men jordet, og vandløbet er stort set blottet for variation, og der er næsten
ingen sten eller andet groft bundsubstrat at spore.
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Målet med restaurering af Laven Bæk på strækningen er, at forbedre vandløbskvaliteten ved at
tilføre bækken sten og grusmaterialer, så der etableres større fysisk variation på strækningen.
For at forbedre overlevelsen af den kommende yngel, udlægges skjulesten på hele strækningen.
Udtalelser til projektet
Projektet har været annonceret til offentlig fremlæggelse i 8 uger i perioden fra den 30. juni
2016 til den 25. august 2016 med mulighed for at indsende indsigelser eller ændringsforslag.
Kopi er i denne forbindelse sendt til lodsejere og klageberettigede organisationer.
I høringsperioden har Middelfart Kommune modtaget nedenstående bemærkninger: eller…
I høringsperioden har Middelfart Kommune ikke modtaget bemærkninger
Vandpleje Fyn har i øvrigt inden ansøgning til kommunen om restaurering af vandløbet, været
i kontakt med de involverede lodsejere ved vandløbet. Disse er positive overfor projektet.
Økonomiske forhold mv.
Vandpleje Fyn afholder alle udgifter forbundet med projektet. Stenindkøb vurderes at koste ca.
5.000 kr.
Middelfart Kommunes bemærkninger
Udlægning af sten og gydegrus til forbedring af vandløbets fysiske forhold er en restaurering af
vandløbet, som skal godkendes i medfør af bekendtgørelse nr. 1780 af 16. december 2015 –
Bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering mv. - jf. vandløbslovens § 37.
På strækningen af Laven Bæk fra station 1.570 m – station 1.690 m har det eksisterende
vandløb fint fald, men mangler fysisk variation i form af f.eks. stenmaterialer. På denne strækning vurderer Middelfart Kommune, at der kan udlægges gydegrus og skjulesten uden negative konsekvenser for afvanding af opstrøms beliggende arealer.
Vandløbet er senest opmålt i 2012. Det er vurderet på baggrund af opmålingerne, at projektet
pga. åens fine faldforhold på strækningen kan gennemføres uden konsekvenser for vandføringsevnen i åen opstrøms projektstrækningen. Der stilles dog vilkår i tilladelsen om, at der
ikke må ske vandstandsstigning opstrøms projektstrækningen.
Laven Bæk er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om generelt beskyttet natur, hvorefter
tilstanden ikke må ændres uden forudgående dispensation.
Udlægning af grus bliver udført på nedenstående vilkår:









Der ændres ikke på vandløbets nuværende vandføringsevne.
Sammensætning af gydegrus skal være som i ansøgningsmateriale: 85 % Nøddesten (1632 mm), 15 % Singels og Håndsten (33-64 mm). Det skal så vidt muligt minimeres, at der
udlægges skarpkantet flint, der kan være til skade for gydende fisk.
Arbejdet skal udføres under hensyntagen til vandløbets miljø. Eventuelle skader på vandløbet er Vandpleje Fyns ansvar og skal udbedres af Vandpleje Fyn.
Der udlægges ikke grus og sten udenfor projektstrækningen.
Arbejdet skal foregå skånsomt på tilstødende arealer således varige skader ikke påføres
disse. Vandpleje Fyn er ansvarlig for reetablering ved eventuelle skader.
Projektet skal i øvrigt gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet af 15. juni 2016.
Alle ulemper, skader mv., som følge af projektet påhviler Vandpleje Fyn og er Middelfart
Kommune uvedkommende.
Efter arbejdets udførelse skal der udarbejdes underskrevet tilfredshedserklæring fra lodsejere

Middelfart Kommunes afgørelse efter vandløbsloven
I medfør af § 37 i Bekendtgørelse nr. 1579 af lov om vandløb fra 8. december 2015 og med
henvisning til kapitel 7 i Bekendtgørelse nr. 1780 af 16. december 2015 om vandløbsregulering
og – restaurering mv., meddeles hermed tilladelse til restaurering af Laven Bæk med det formål at forbedre vandløbets fysiske forhold på strækningen.
2

projektet er begrundet i ønsket om at forbedre forholdene for fisk, invertebrater og planter på
strækningen.
Endelig afgørelse efter vandløbsloven forudsætter, at der kan gives tilladelse efter naturbeskyttelsesloven. Hvis der ikke kan gives tilladelse efter naturbeskyttelsesloven, eller afgørelsen
efter denne påklages, så kan projektet ikke gennemføres før klagesagen er afgjort.
Middelfart Kommunes afgørelse efter naturbeskyttelsesloven
Der meddeles hermed dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3, jf. lovens § 3 til
udlægning af gydegrus i Laven Bæk, på den på kortet angivne strækning.
Dispensationen gives på følgende vilkår:


At brinkerne ikke beskadiges under anlægsarbejdet

Begrundelse
Vandløbet er på hele strækningen omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, hvorefter tilstanden
ikke må ændres uden forudgående dispensation, uanset at tilstandsændringen har et naturforbedrende sigte.
Området er besigtiget den 23. juni 2016. Brinkerne på det pågældende sted er domineret af
Tagrør, Rørgræs, Bredbladet Dunhammer, Lodden Dueurt og Stor Nælde. Derudover blev der
registreret Bredbladet Dunhammer og Lodden Dueurt i selve vandløbet.
Udlægning af gydegrus sker for at forbedre ørredernes gydemuligheder, men det vil samtidig
forbedre den fysiske tilstand i vandløbet, hvilket vil gavne vandløbets øvrige fauna. Desuden
vil udlægningen af sten forbedre forholdene for karakteristiske vandløbsplanter ved at der skabes mere hårdt substrat for planterne at vokse på.
Der er således tale om naturforbedrende tiltag. Da der samtidig stilles vilkår om at brinkerne
ikke beskadiges under anlægsarbejdet, vurderes der at være grundlag for at meddele dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til udlægningen af gydegrus.
Natura 2000 og særlig beskyttelse af visse dyrearter
Der blev ikke registreret arter omfattet af habitatdirektivet i området. Det er Kommunens vurdering, at udlægningen af gydegrus ikke vil påvirke levevilkårene for eventuelle bilag IV-arter,
der måtte indfinde sig i vandløbet, negativt.
Afgørelsen annonceres på Middelfart Kommunes hjemmeside den……
Klagevejledning – afgørelse efter Naturbeskyttelsesloven
Afgørelsen om dispensation kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter reglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 12. Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettiget efter naturbeskyttelsesloven er adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder, 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.
Kommunens afgørelse om hvorvidt arealer er omfattet af § 3-beskyttelsen, kan kun påklages
til Natur- og Miljøklagenævnet af den pågældende ejer eller bruger. Tredjemand er ikke klageberettiget.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du
klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen
ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed,
der har truffet afgørelsen, dvs. i dette tilfælde Middelfart Kommune.
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En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager,
skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen eller, hvis klagen bliver
afvist.
Natur- og Miljøklagenævnet 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 myndighed, der har truffet
afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder, regnet fra samme dato som klagefristen.
Klagevejledning – afgørelse efter Vandløbsloven
I henhold til vandløbslovens § 80 kan afgørelsen i medfør af vandløbslovens §§ 17 og 37 om
regulering og restaurering af vandløb påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Afgørelsen kan
påklages inden 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. I tilfælde af annoncering af afgørelsen regnes klagefristen fra annonceringstidspunktet.
Klageberettiget ifølge vandløbslovens § 84 er
- den, afgørelsen er rettet til,
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- Danmarks Naturfredningsforening,
- Danmarks Sportsfiskerforbund.
Eventuel klage skal indberettes direkte på Klageportalen (se vejledning på borger.dk, virk.dk
eller på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside) senest den xxxdatoxx.
Natur- og Miljøklagenævnet regner klagefristen i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En klage skal således være tilgængelig for
førsteinstansen i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales
et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr.
Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har
modtaget klagen fra Middelfart Kommune. Den fremsendte opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret. (Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter.) Naturog Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales
gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen
fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets
hjemmeside www.nmkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi
klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol skal et eventuelt sagsanlæg i henhold til § 101, stk.
1 i Miljøbeskyttelsesloven, være anlagt inden 6 / 12 (miljøsskade) måneder efter at afgørelsen
er meddelt, dvs. senest den xx xx 201x, eller, hvis sagen påklages, inden 6/12 måneder
efter at endelig afgørelse foreligger i sagen.
Venlig hilsen
Erik Madsen
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Kopi til:
- Danmarks Naturfredningsforening – Middelfart, dnmiddelfart-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk og frodethorhauge@stofanet.dk,
- Friluftsrådet, fynnord@friluftsraadet.dk
- NaturErhvervstyrelsen, Att.: Jimmi L. Jensen, jlj@naturerhverv.dk
- DOF Middelfart middelfart@dof.dk
- Middelfart Vandløbslaug, middelfartvandlaug@gmail.com
- Vandpleje Fyn v/formand Søren Knabe, formand@vandplejefyn.dk
- Marianne og Torben Jensen, Mindevej 28, Balslev, 5592 Ejby
- Rosenskjold ApS, Jomfrumarken 3, 5580 Nørre Aaby
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Kort: Geografisk placering af projektområde.
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