Kjeld Valentin Nissen
Ravnsbjergvej 3
6430 Nordborg

Tilladelse til udtynding af træstammer langs Holmbæk på matr. nr.
8, Stevning, Svenstrup. Afgørelse efter vandløbsloven.
Du har ansøgt Sønderborg Kommune, Vand og Natur, om at måtte tynde ud i
træerne langs Holmbæk på en ca. 350 m lang strækning på din ejendom,
matr. nr. 8, Stevning, Svenstrup. For projektområde, se oversigtskort herunder
og vedlagte kortbilag med luftfoto af vandløbsstrækning.

Oversigtskort med rød plet visende projektplacering.

Tilladelse
Sønderborg Kommune, Vand og Natur, meddeler hermed tilladelse på
nedenstående vilkår til at fælde de af mig afmærkede træstammer på din
ejendom, matr. nr. 8, Stevning, Svenstrup.
Tilladelsen har hjemmel i Vandløbsloven1 og Fællesregulativ for de offentlige
vandløb i Sønderborg Kommunes2 afsnit 9: Beplantning og skyggegivende
vegetation langs vandløb, pkt. 84:
1
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 Skyggegivende beplantning på vandløbenes bræmmer og brinker bevares.
Ændring af beplantningen langs vandløbene kræver Sønderborg Kommunes
tilladelse.
Vilkår for tilladelsen:
 Tilladelsen er gældende i 2-meter bræmmen på en ca. 350 meters
strækning på vandløbets sydlige side.
 Stødhøjden sættes til 10 - 25 cm over jordoverfladen, med et rent og
skråt snit, så vandet kan løbe af og råd forhindres. Har træet tidligere
været stævnet, skal snittet ligge over, men nær det gamle snit.
 Fældet træ må ikke placeres i vandløbet eller 2 meter bræmmen.
 Ansøger afholder alle udgifter forbundet med fældningen.
 Rødderne må ikke fjernes.
 Der må ikke ske erosion af vandløbets brinker, lige så vel som at
vandløbsbunden skal lades urørt.
 Tilladelsen skal være udnyttet indenfor 1 år.
Baggrund for projektet og begrundelse
Du har kontaktet Sønderborg Kommune, Vand og Natur, da du er interesseret
i at fjerne nogle af træerne på din ejendom langs Holmbæk. En del af træerne
vokser så at sige i to lag, side om side, og træerne længst ind mod marken
har derfor ikke betydning for den skyggegivende effekt for vandløbet. Du
ønsker at anvende træet til flis, samt at hindre at større partier vokser til i
brombærkrat under træerne.
Jeg var den 21. april 2020 på besigtigelse sammen med dig ved vandløbet.
Her markerede jeg de træstammer (gul spraymaling), der med denne
tilladelse gives lov til at fælde. I alt drejer det sig om ca. 50 elle- og
askestammer, og en del hassel- og tjørnekrat.
Udtynding af piletræerne blev ikke markeret. Ifølge Fællesregulativets punkt
88, kan enkelte opgaver såsom nedskæring af generende pilebuske eller
fældning af træer, der er i fare for at vælte, udføres af lodsejer efter nærmere
individuel aftale med Sønderborg Kommune. På besigtigelsen aftaltes det, at
du har kommunens accept til at udnytte punkt 88 i Fællesregulativet, hvad
angår piletræs-vækst.
Tilladelsen begrundes med, at en udtynding i det omfang, der er ansøgt om,
ikke vil nedsætte den skyggegivende effekt af træerne langs Holmbæk.
Afvandingsmæssige forhold
Det er vandløbsmyndighedens vurdering, at fældning af træstammerne ikke vil
påvirke afvandingen i Holmbæk. Fjernelsen af de markerede træstammer vil
ikke fjerne den skyggegivende virkning af træet, da størstedelen af træernes
kroner bevares. Da rødderne ligeledes bevares, ændres vandløbets skikkelse
ikke.
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Naturbeskyttelsesloven § 3
Vandløbet er udpeget som beskyttet vandløb, og enhver tilstandsændring
kræver som udgangspunkt en forudgående dispensation fra kommunen jf.
naturbeskyttelseslovens3 § 3.
Tilstandsændringen vurderes ud fra projektets omfang og vandløbssystemets
helhed. Hvis tilstandsændringens påvirkning af de biologiske forhold ikke er
bagatelagtig, skal der foreligge en dispensation inden afgørelse kan træffes.
Hvis tilstandsændringens påvirkning af de biologiske forhold er bagatelagtig,
kræves der ikke dispensation.
Påvirkningen af de biologiske forhold fra tilstandsændringerne af det
beskrevne projekt vurderes at have bagatelagtig betydning. Derfor kræver
projektet ikke tilladelse efter naturbeskyttelsesloven § 3.
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 322 fra Danmarks
Miljøundersøgelser samt kommunens øvrige kendskab, vurderes der
umiddelbart at der er tale om følgende arter: Brunflagermus, dværgflagermus,
sydflagermus, markfirben, stor vandsalamander, løvfrø og spidssnudet frø.
Ifølge habitatdirektivets artikel 12 stk. d, må yngle- og rasteområder ikke
beskadiges eller ødelægges.
Sønderborg Kommune er ikke bekendt med, at der er registreret bilag IV arter
på eller ved projektområdet.
Da der kun fjernes en mindre del af træerne langs vandløbet, og der
efterlades et fyldigt bælte af træstammer langs Holmbæk, vurderes
udtyndingen ikke at være til skade for flagermus i området.
Markfirben foretrækker sydvendte skråninger med bart jord og sand.
Markfirbenet er således ikke aktuelt i forbindelse med projektet, og der fjernes
ikke levesteder i forbindelse med dette.
Paddernes levesteder vurderes ikke at blive berørt ikke af projektet.

3

Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 om lov om naturbeskyttelse
(Naturbeskyttelsesloven).
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Samlet vurderes det, at projektet ikke vil medføre en væsentlig negativ
påvirkning af levesteder og bestande af bilag IV arter.
Danske rødlistearter
Rødlisten er en liste over plante- og dyrearter, som er forsvundet i nyere tid, i
fare for at forsvinde, eller sjældne.
Markfirben er kategoriseret som sårbart på den danske rødliste 2019.
Det vurderes at projektet ved Holmbæk ikke har negativ indvirkning på
rødlistede arter.
Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder)
Projektområdet ligger ikke i umiddelbart tilknytning til internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder) dvs. habitatområder, fuglebeskyttelsesområder eller Ramsarområder.
Nærmeste Natura 2000 område er habitatområde H189, der består af
Lilleskov og Troldsmose. Habitatområdet ligger ca. 3,5 km fra projektområdet.
Habitatområdet er udpeget som habitatområde på grundlag af naturtyperne,
strandvold med flerårige planter, strandeng, næringsrig sø, bøg på mor, bøg
på muld, ege-blandskov og elle- og askeskov, og arterne skæv vindelsnegl og
stor vandsalamander.
Det vurderes, at projektet ikke vil have en negativ effekt på naturtyper og arter
på udpegningsgrundlaget.
Sønderborg Kommune vurderer på den baggrund, at projektet ikke har
negativ indflydelse på habitatområdet.

Lodsejerforhold m.m.
Det er ansøgerens pligt at oplyse evt. rådgivere og entreprenører om
tilladelsens indhold.

Lovgrundlag
Tilladelsen har hjemmel i Vandløbsloven, og kan påklages efter
Vandløbslovens § 80.

Klagevejledning
Tilladelsen kan i henhold til vandløbsloven påklages til Miljø- og
Fødevareklage-nævnet 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.
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Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt dvs. senest den XX-XX 2020.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet 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/startdin-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fraklageportal/.
Er der spørgsmål til denne afgørelse, er I velkomne til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Bettina Pohle
Telefon 27 90 56 31
bepo@sonderborg.dk

Bilag:
Luftfoto over projektområdet vest for Stevning.

Afgørelsen sendt til:
Ejere af tilstødende nabomatrikler:
Christian og Hanne Hesselager Rothe, Brandshøjevej 1, 6430 Nordborg
Fin Voss, Stevning Gade 32, 6430 Nordborg
Danmarks Naturfredningsforening, dnsoenderborg-sager@dn.dk
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Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk,
lbt@sportsfiskerforbundet.dk, sydostjylland@sportsfiskerforbundet.dk
Vandplejen A.N.A., Rudi Haupt, mr.haupt@outlook.dk
Friluftsrådet: fr@friluftsraadet.dk
Friluftsrådet, lokal: soenderjylland@friluftsraadet.dk

