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Høring forud for regulering af Simmersted Grøft
Anledning
Det offentlige vandløb, Simmersted Grøft er rørlagt over ejendommen med matrikelnummer 334,
Simmersted, Maugstrup. Over en strækning på ca. 50-60 meter er røret udtjent og Haderslev Kommune
har gravet strækningen fri og fjernet kollapsede rør for at sikre, at strækningen kan føre vand. Strækningen
og reguleringen er nærmere beskrevet i det følgende.

Høring efter vandløbsloven
Det offentlige vandløb er omfattet af bestemmelserne i vandløbsloven, jf. dennes § 2. Det betyder, at der
ikke må foretages ændringer af vandløbets skikkelse eller vandføringsevne uden, at der er givet en
tilladelse efter vandløbsloven. Projektet som ønskes gennemført, fremmes hermed ved offentlig høring på
Haderslev Kommunes hjemmeside inden der træffes afgørelse efter vandløbsloven.

Figur 1: Oversigtskort hvor den røde cirkel markerer området hvor reguleringen skal ske.

Figur 2: Reguleringen er indtegnet på dette kort. Ved projektet åbnes en strækning af det rørlagte vandløb og
strækningen får en blød bue mod syd inden den igen føres i den eksisterende rørlagte strækning.

Høringsfrist
Projekter om regulering af vandløb skal fremlægges i offentlig høring i en periode på mindst 4 uger inden
der træffes afgørelse efter vandløbsloven. Fristen for at komme med bemærkninger eller indsigelser til det
aktuelle projekt er således d. 21. december 2022.

Vilkår
Reguleringen skal udføres i overensstemmelse med nedenstående projektbeskrivelse, samt på følgende
vilkår:
•

Udvaskning af sand og jord skal begrænses mest muligt i forbindelse med anlægsarbejdet

•

Eventuelle fund af arkæologisk materiale skal straks anmeldes til Museum Sønderjylland og arbejdet
standses, jf. museumslovens § 27 stk. 2.

•

Opdages der en forurening i jorden, skal Haderslev Kommune underrettes i henhold til § 70 i
jordforureningsloven

•

Denne tilladelse bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden tre år fra afgørelsens dato

Projektet
Efter aftale med lodsejer af den pågældende ejendom, bliver Simmersted Grøft reguleret ved genåbning
på strækningen fra regulativets station ca. 790 til station ca. 845 meter.
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Den frilagte strækning etableres med jævnt fald fra eksisterende rørlagte strækning opstrøms til
eksisterende rørlagte strækning nedstrøms. Vandløbet får et let buet og terrænnært forløb mod syd som
illustreret på ovenstående oversigtskort. Strækningen etableres med en bundbredde på ca. 50-60 cm og
skråningsanlæg ca. 1:2 for at skabe et fladt anlæg med god kontakt mellem vandløb og de vandløbsnære
arealer. Ved den konkrete gennemførsel af projektet skal anlægget opfattes som gennemsnitligt, således
at der kan laves lidt stejlere anlæg i ydersvinget og lidt fladere anlæg i indersiden af svinget, hvilket også
vil være tilfældet i et naturligt vandløb.
Faldet bliver konstant på ca. 1,0 ‰. Efter fritlægningen udlægges et lag grus i en tykkelse på ca. 10 cm og
spredte større variationsskabende sten – i alt ca. 2,5 m3 gydegrus og ca. 0,5 m3 skjulesten af hensyn til
primært smådyr. Der er længere rørlagte strækninger både op- og nedstrøms, hvorfor det ikke forventes at
den fritlagte strækning bliver levested for fisk.
Strækningen af det gamle forløb vil blive fjernet ved bortgravning af de tilbageværende rør og ved opfyld
med jord fra det nyetablerede forløb. Eventuelt overskydende jord vil blive jævnet ud på arealet
umiddelbart nord for vandløbet i en lagtykkelse på højst ½ meter.
Økonomi
Hel eller delvis omlægning af offentlige rørlagte vandløb betales af dem, der har nytte af vandløbet.
Haderslev Kommune tilbyder dog at afholde udgifterne såfremt strækningen ikke gen-rørlægges, men
etableres som åbent vandløb. Haderslev Kommune, Teknik og Klima afholder således alle udgifter i
forbindelse med reguleringsprojektet.
Tidsplan
Projektet forventes gennemført i starten af 2023 i en periode med begrænset nedbør. Varigheden
forventes at være mellem en og to uger.

Afstrømnings- og miljømæssige konsekvenser
Simmersted Grøft åbnes over en strækning på ca. 55 meter. Det genåbnede forløb bliver ca. 65 meter
langt. Konsekvenserne heraf gennemgås i det følgende. Alt i alt vurderer Haderslev Kommune, at projektet
bør fremmes, da projektet vil have udelukkende en positiv miljøpåvirkning.
Projektets konsekvenser i forhold til vandføringsevnen
Den genåbnede strækning etableres med jævnt fald og dimensioneres til at have minimum samme
kapacitet som den eksisterende rørlagte strækning. Vandføringsevnen vil således ikke blive påvirket
negativt af projektet.
Projektets konsekvenser i forhold til miljømål for vandløbet
Simmersted Grøft er et rørlagt, offentligt vandløb. Vandløbet er ikke omfattet af naturbeskyttelsesloven og
der er ingen miljømålsætning på den pågældende strækning jævnfør vandområdeplanerne for 2021 til
2027.
Det nye forløb graves tørt og forventes ikke at medføre væsentlig sedimenttransport eller lignede som
kunne påvirke de miljømålsatte strækninger 800 meter længere nedstrøms i Simmersted Grøft negativt.
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Der vil være fri passage under hele anlægsarbejdet med undtagelse af op til få timer hvor det gamle forløb
kobles på det nyetablerede forløb.
Alt i alt vurderer Haderslev Kommune ikke, at det samlede vandløbssystem vil blive påvirket negativt i
væsentlig grad. Tværtimod forventes en, lille, positiv effekt ved genåbningen, selvom det er over en meget
kort strækning.
Projektets konsekvenser i forhold til Naturbeskyttelsesloven
Den pågældende strækning af Simmersted Grøft er ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
Projektets konsekvenser i forhold til Natura 2000-områder
Det fremgår af bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale beskyttelsesområder
samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 1595 af 6. december 2018), at der skal foretages en vurdering af, om
et påtænkt projekt kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Dette gælder også for projekter, der
finder sted uden for Natura 2000-områder, men som kan have betydning ind i Natura 2000-området.
Det nærmeste Natura 2000-område i samme vandopland som projektet er Natura 2000-område nr. 89
Vadehavet. Dette Natura 2000-område ligger ca. 45 km nedstrøms projektstrækningen og er udpeget for
at beskytte naturen tilknyttet Vadehavet, for eksempel naturtyperne lagune, vadeflade og bugt. Da der er
tale om en genåbning af en kort rørlagt vandløbsstrækning, kombineret med den store afstand, vurderes
det ansøgte projekt ikke at påvirke Natura 2000-områdets naturtyper.
Andre naturtyper som eksempelvis vandløb og tidvis våd eng er også en del af udpegningsgrundlaget, da
dele af Ribe Å, Tved Å og Varde Å er en del af det udpegede område. Habitatområde nr. 78, Vadehavet
med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde ligger ligeledes mere end 45 kilometer nedstrøms
projektstrækningen. Som en del af udpegningsgrundlaget for habitatområdet er der en række fiskearter og
havpattedyr samt odder. For fiskearterne bæklampret, havlampret, flodlampret og laks vurderes
genåbningen ikke at have en væsentlig negativ påvirkning, da arterne ikke forventes at findes i denne
øverste, rørlagte del af Simmersted Grøft. Da de resterende fiskearter og havpattedyr ikke vandrer langt
opstrøms i vandløbene, vurderes de ikke at blive påvirket på grund af den store afstand mellem dette
projekt og Natura 2000-området. For odderen i Natura 2000-området vurderes afstanden til projektet også
at være for stor til at have en påvirkning af denne.
Projektets konsekvenser i forhold til bilag IV arter
For de arter, der er omfattet af Habitatdirektivets bilag IV, forpligter medlemslandene sig til at træffe de
nødvendige foranstaltninger for en streng beskyttelsesordning. I Danmark findes der 36 dyrearter, som
fremgår af bilag IV.
Der er, ifølge hjemmesiden arter.dk, De Digitale Naturkort 2021 inkl. Biodiversitetskortet samt naturdata på
Danmarks Miljøportal, ikke registreret arter som fremgår af Habitatdirektivets bilag IV i nærområdet (hele
vandløbets opland samt 1 km nedstrøms i en bræmme på 100 meter fra vandløbet) til projektet.
Projektets konsekvenser i forhold til fredede områder
Det nærmeste fredede fortidsminde er et som ligger ca. 2,5 km vest-sydvest for projektstrækningen.
Voldstedet har fredningsnummer 37093. Voldstedet vil ikke blive påvirket af reguleringen af vandløbet.
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Fremtidig vedligeholdelse
Vandløbet vil ikke ændre klassifikation og vil fortsat være et offentligt vandløb. Selve vandløbet vil
fremadrettet blive vedligeholdt af vandløbsmyndigheden som hidtil.

Bemærkninger i forhold til vandløbsloven
Haderslev Kommune bemærker, at projektet tager hensyn til de afvandingsmæssige interesser, der er
knyttet til vandløbet. Der er ingen væsentlige negative natur- og miljømæssige konsekvenser knyttet til
projektet. Samlet set er projektet derfor foreneligt med formålsbestemmelserne i vandløbsloven.

Afgørelse om eventuel VVM-pligt
Efter miljøvurderingsloven (lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021) § 21 skal vandløbsreguleringsprojekter screenes for eventuel miljøvurdering (VVM). Haderslev Kommune foretager særskilt VVMscreening af projektet sideløbende med behandling af projektet efter vandløbsloven.

Lovgrundlag
Denne afgørelse træffes med hjemmel i:
Lovbekendtgørelse 2019-11-25 nr. 1217 om vandløb:
§ 17 Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

Anden lovgivning
Denne afgørelse omfatter ikke godkendelse efter anden lovgivning. Ansøger er selv ansvarlig for, at alle

Aktindsigt
Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør vandløbsloves § 77.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte mig på tobk@haderslev.dk eller tlf. 2422 4613.
Venlig hilsen

Tobias Brødsgaard Knudsen
Kyst- og Vandløbsmedarbejder

Dette brev er sendt til
•

Lodsejer

•

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

•

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

•

Fiskeriinspektorat Øst, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk
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