Høringsbrev i forbindelse med etablering af sandfang i Kværsløkkebæk ved
Kværs Løkke
Sønderborg Kommune, Vand og Natur, har udarbejdet et forslag til etablering af
et sandfang i Kværsløkkebæk ved Kværs Løkke med det formål at nedsætte
sandtransporten.
Gennemgangen af dele af forløbet i Kværsløkkebæk har dokumenteret, at
hovedkilden til det sand der kommer, har kilde i hovedløbet i Kværsløkkebæk, og
fra det faktum, at der ved store afstrømninger, sker en stor brinkerosion på den
pågældende lokalitet. Derfor er sandfanget ønsket placeret på pågældende
lokalitet, hvor der samtidig kan se en optimal brinksikring.
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Projektet ønskes etableret på matriklerne 14, 124 og 2 i Kværs Ejerlav nær
Kværs Løkke (se nedenstående oversigtskort).

Oversigtskort over projektstrækningen, hvor sandfanget er markeret med en rød streg.
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Formålet med projektet er, at sandfanget vil opfange det sand, der i dag vandrer
ned gennem vandløbet. Ved at opfange sandet i sandfanget vil den nedstrøms
liggende strækning kunne opretholde en bedre fysik, hvilket skaber bedre
leveforhold for vandløbets planter og dyr, og dermed bedre kunne opretholde
miljø-målsætningen.

Offentliggørelse
Projektforslaget bliver offentliggjort i 4 uger fra 15. november 2019 på
kommunens hjemmeside, www.sonderborgkommune.dk under ”Høringer og afgørelser”.
Kommunens beskrivelse af projektet, der er en del af reguleringstilladelsen, er
medsendt dette brev. Der gøres opmærksom på, at den medsendte
reguleringstilladelse er et udkast og ikke en afgørelse.
Indsigelser
Inden jeg træffer afgørelse i sagen, kan du komme med indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til projektet.
Indsigelser m.m. til projektet skal sendes til Sønderborg Kommune, Vand & Natur,
Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg eller vand-natur@sonderborg.dk. Fristen er
13. december 2019.
Efter høringsperioden behandler jeg indsigelser, bemærkninger og
ændringsforslag til projektet, hvorefter jeg vil træffe afgørelse i sagen.
Alle spørgsmål i sagen kan rettes direkte til mig.

Venlig hilsen
Bo Mammen Kruse
Biolog
Vand & Natur
Telefon: 88 72 55 17
E-mail: bkru@sonderborg.dk
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Bilag:
Reguleringstilladelsen
Sendt til:
Hans Henrik Jensen
Ralf Haugaard Jensen
Joan Haugaard Jensen
Bjarne Poulsen
Dorte Rejnholdt Hermann Poulsen
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dnsoenderborg-sager@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
Danmarks Sportfiskerforbunds miljøkoordinator i Sønderborgområdet, Morten
Ringive, mri@fleggaard.dk
Danmarks Sportfiskerforbunds miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen,
lbt@sportsfiskerforbundet.dk
Vandplejen A.N.A., Rudi Haupt, mr.haupt@outlook.dk
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk
Friluftsrådet, lokal: soenderjylland@friluftsraadet.dk
Dansk Ornitologisk Forening (DOF), natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Sønderborg, soenderborg@dof.dk
Fiskeriinspektorat Vest, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk,
jlj@fiskeristyrelsen.dk
Dansk Entomologisk Forening c/o Zoologisk Museum, def@entoweb.dk
Museum Sønderjylland, planer@msj.dk (Hvis ikke spurgt tidligere i forløbet)
LandboSyd, Åbenrå, info@landbosyd.dk
Landwirtschaftlicher Haubtverein, Tinglev, lhn@lhn.dk
Sønderjysk Landboforening, Vojens, slf@slf.dk
Sønderjysk Familielandbrug, dsh@lrs.dk
Sønderjyske Vandløb, info@soenderjyskevandloeb.dk

