UDKAST - Reguleringstilladelse til etablering af sandfang i Gejl
Å – Dyrhave, Hokkerup

Vand & Natur
Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10

Sønderborg Kommune, Vand & Natur, giver som vandløbsmyndighed hermed
reguleringstilladelse til etablering af et sandfang i Gejl Å ved Kværs.
Lokalitet, placering og dimension på sandfanget fremgår af bilag 1.
Tilladelse til regulering af vandløb
Tilladelsen til regulering af Gejl Å meddeles efter vandløbsloven1 med følgende
vilkår:

6400 Sønderborg
T 88 72 64 00

vand-natur@sonderborg.dk
www.sonderborgkommune.dk
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at sandfanget etableres som skitseret i bilag 1,
at brinkerne i sandfanget etableres i minimum anlæg 1:1,5,
at anlægsarbejdet ikke giver anledning til unødig materialeflugt eller
anden forurening, der kan skade vandløbet nedstrøms,
at kommunen er ansvarlig for tilsyn med etableringen,
at tømning af sandfang sker efter skønnet behov,
at vandløbets fremtidige vedligeholdelse følger vandløbslovens
bestemmelser,
at alle udgifter til etablering påhviler Sønderborg Kommune, og
at godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra
datoen for godkendelsen.

Baggrund
Sandfang er generelt en kort vandløbsstrækning, hvor vandløbets bredde og
dybde er udvidet. Derved nedsættes vandets hastighed på strækningen, og sand
synker til bunds i sandfanget. Sand forringer livsbetingelserne for vandløbets
planter og dyr, da det lægger sig som en "dyne" på vandløbets bund, eller bliver
transporteret, så det river i organismerne. Sandfang skal tømmes med maskine 12 gange årligt. Sandet udlægges på jordbrugsarealer nær vandløbet efter aftale
med lodsejer.
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Afgørelsen er meddelt i henhold til § 17 i Bekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017 om
lov om vandløb (Vandløbsloven) og § 3 i Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om
vandløbsregulering og restaurering m.v.
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Sønderborg Kommune har et ønske om at tilgodese den biologiske og fysiske
kvalitet i kommunens vandløb. Derfor besluttede byrådet i 2018 at afsætte midler
til etablering og drift af sandfang i flere af kommunens sandbelastede vandløb.
Det var et politisk ønske, at udpegningen af potentielle lokaliteter skulle foregå i
dialog mellem landbruget og foreningen Sønderjyske Vandløb, i samarbejde med
sportsfiskerforeningen Vandplejen A.N.A. og kommunens vandløbsmedarbejdere.
Dette arbejde er gennemført i foråret 2019.
Det ene sandfang i Gejl Å er en del af denne aftale. Gennemgangen af dele af
forløbet i Gejl Å har dokumenteret, at hovedkilden til det sand der kommer, har
kilde i hovedløbet i Gejl Å, og fra et regnvandsbassin ved Buskmosevej i Kværs.
Derfor er sandfanget ønsket placeret på pågældende lokalitet.
Forudgående høringsperiode
Projektet har været fremlagt i 4 ugers offentlig høring i perioden fra startdato til
slutdato
I høringsperioden har det været muligt at komme med indsigelser, bemærkninger
og ændringsforslag til projektet. Sønderborg Kommune har / har ikke modtaget
indsigelser til projektet i høringsperioden.

Vurdering af projektets natur- og afvandingsmæssige
betydning
Målsat vandløb
Gejl Å er på projektstrækningen målsat, ifølge gældende Vandområdeplan 20152021, som vandløb med forventet god økologisk tilstand og god kemisk tilstand.
Den aktuelle økologiske tilstand vurderes at være moderat for kvalitetselementet
smådyr, mens tilstanden er ukendt for fisk. Den kemiske tilstand er også ukendt.
Gejl Å lever på projektstrækningen derfor ikke op til sin målsætning.
Beskyttet natur
Vandløbet Gejl Å er et beskyttet vandløb i henhold til Naturbeskyttelseslovens §
3.
Der er ikke beskyttet øvrig natur, som vil blive påvirket af såvel etablering og drift
af sandfanget, da det er placeret opstrøms en beskyttet eng, og nedstrøms
tilløbet fra regnvandsbassinet i Kværs.
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Oversigtskort 1. Beskyttede naturtyper og vandløb jf. Naturbeskyttelsesloven § 3. Den
røde streg på kortet svarer til lokaliteten for det planlagte sandfang.

Det er vurderet, at etableringen af det planlagte sandfang, ikke vil påvirke naturen
i og omkring Gejl Å – hverken ved etablering, eller ved den kontinuerte tømning.
Sandfanget vil opfange det sand, der i dag vandrer ned gennem vandløbet og det
der kommer fra regnvandsbassinet fra Buskmosevej. Ved at opfange sandet i
sandfanget vil den nedstrøms liggende strækning kunne opretholde en god fysik,
hvilket skaber bedre leveforhold for vandløbets planter og dyr, og dermed bedre
kunne opretholde miljø-målsætningen.
Sandfang får derfor ikke betydning for tilstanden i de nærtliggende beskyttede
terrestriske naturtyper, og etableringen af sandfang kræver derfor ikke
dispensation i forholdet til Naturbeskyttelseslovens § 3, i hverken vandløb eller
terrestrisk natur.
Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder)
Projektområdet ligger ikke i internationale naturbeskyttelsesområder, det vil sige
habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder.
Bilag IV-arter
En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have
levested, fødesøgningsområde, ynglested eller sporadisk levested i projektområdet. På baggrund af Faglig rapport fra DMU, nr. 322 (2000), samt kommunens
øvrige kendskab, vurderes der umiddelbart, at der er tale om følgende arter:
Vandflagermus, brunflagermus, dværgflagermus, sydflagermus, markfirben, stor
vandsalamander, løgfrø og spidssnudet frø.
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Ifølge habitatdirektivets artikel 12 stk. d, må yngle- og rasteområder ikke beskadiges eller ødelægges.
Der er ikke registreret bilag IV-arter på eller ved projektområdet.
I forbindelse med projektet ændres der ikke på flagermusenes levesteder i træer
og udhuse.
Padder yngler og opholder sig ikke i rindende vand, så padder vil ikke blive berørt
af projektet.
Markfirbenet kan blive et aktuelt dyr i forbindelse med etableringen af sandfang,
da de foretrækker sydvendte skråninger med barjord og -sand. Disse skråninger
kunne styrkes på grund af den kontinuerte blotlægning af bredder med
sandforekomster.
Samlet vurderes det, at projektet ikke vil medføre en nogen negativ påvirkning af
levesteder og bestande af nævnte bilag IV-arter.
Danske rødlistearter
Rødlisten er en liste over plante- og dyrearter, som er forsvundet i nyere tid, der
er i fare for at forsvinde, eller som er sjældne.
Der er ikke registreret hverken sjældne eller truede plante- og dyrearter i og
omkring Gejl Å.

Afvandingsmæssige forhold
Etablering af sandfang vil ikke have negative afvandingsmæssige konsekvenser i
oplandet til Gejl Å, da en lokal uddybning og udvidelse af vandløbsprofilet, ikke vil
ændre vandløbets modstand, vandhastighed eller vandføring.
Ved etablering af sandfang opstrøms markdræn, kan tilsanding af drænet
nedsættes, da aflejringsmængden af sand reduceres.

Økonomi og ejendomsmæssige forhold
Økonomi
Udgifterne til etablering og drift af sandfang betales af Sønderborg Kommune,
afdeling for Vand og Natur.
Ejendomsoversigt
Af bilag 2 fremgår de matrikler og lodsejere, der vil blive direkte berørt af
projektet. Der er indgået individuelle aftaler med hver enkelt ejer.
Der er ingen øvrige matrikler eller lodsejere, der skønnes at få nytte af projektet
eller blive påvirket af anlægsarbejdet eller den kontinuerte drift.
Forhold til øvrig lovgivning
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Etablering af sandfang vurderes ikke at være omfattet af Miljøvurderingsloven, og
derfor er der i forbindelse med reguleringsprojektet ikke foretaget en VVMscreening.
Der vil ikke ske ændring i arealanvendelsen, og der vil ikke blive foretaget
væsentlig terrænregulering, hvorfor det vurderes, at der ikke kræves
landzonetilladelse til etablering af de planlagte sandfang.
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Klagevejledning
Tilladelsen kan i henhold til vandløbsloven påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:




den, afgørelsen er rettet til,
enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens
udfald og
en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt dvs. senest den xxxx.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Føde-vareklagenævnet inden klagefristens udløb.
Du klager via klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk. Du logger
på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for
Sønderborg Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr
på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige
myndigheder.
I klageportalen sendes din klage automatisk først til Sønderborg Kommune. Hvis
Sønderborg Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen din klage videre
til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om
klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du
ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Sønderborg Kommune. Kommunen videresender din anmodning til
nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. Betingelserne for at blive fritaget kan ses her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/.
Hvis der er spørgsmål til denne afgørelse, er I velkomne til at kontakte mig.

Venlig hilsen
Bo Mammen Kruse
Biolog
Vand & Natur

Bilag 1: Placering og dimension af sandfang
Bilag 2: Oversigt over berørte de lodsejere, der er indgået individuelle tilsagn om accept
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Afgørelsen sendt til:

Mette Pawlik Olesen
Morten Søndergaard Olesen
Gunnar Wildenschild
Marianne Staugaard Wildenschild
Karsten Branderup Hansen
Danmarks Naturfredningsforening, dnsoenderborg-sager@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk –
lbt@sportsfiskerforbundet.dk – mri@fleggaard.dk
Friluftsrådet: fr@friluftsrådet.dk
Friluftsrådet, lokal: soenderjylland@friluftsraadet.dk
Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk - soenderborg@dof.dk
Vandplejen A.N.A., Rudi Haupt, mr.haupt@outlook.dk
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Bilag 1
Placering og dimension af sandfanget i Gejl Å – Dyrhave, Hokkerup
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Bilag 2
Oversigt over berørte de lodsejere, der er indgået individuelle aftaler med om
placering

Mette Pawlik Olesen
Morten Søndergaard Olesen
Søndertoft 31D
6300 Gråsten
Matr.nr.: 148a Kværs Ejerlav, Kværs
Gunnar Wildenschild
Marianne Staugaard Wildenschild
Buskmosevej 39,
6300 Gråsten
Mobil: 2175 7415
Matr.nr.: 148c Kværs Ejerlav, Kværs
Karsten Branderup Hansen
Lundtoftvej 7
6300 Gråsten
Tlf.: 7465 9334
Matr.nr.: 554 Kværs Ejerlav, Kværs

