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Tilladelse til etablering af bro i Gels Å ved Enderupskov
Haderslev Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af bro, med tilhørende landgang, i Gelså
umiddelbart opstrøms Stensbækvej. Broen skal etableres på vandløbets nordlige bred på matrikel nr. 277,
Enderupskov, Gram i station ca. 33.630 meter (regulativmæssig stationering), som beskrevet i ansøgningen.

Tilladelse efter vandløbsloven

Tilladelsen meddeles efter vandløbsloven og på følgende vilkår:
1.

Broen og landgangen skal placeres omtrentlig som beskrevet i ansøgningsmaterialet og må ikke
overstige dimensionerne på 6,1 m x 1,5 m for broen og 4,1 m x 1,5 m for landgangens vedkommende.

2.

Broen og landgangen udføres i materialer af træ, og skal i udformning ligne de i ansøgningen indlagte
fotos og beskrivelser.

3.

Ved etablering, samt ved den fremtidige anvendelse, skal det sikres at der ikke sker skade på brinker
og bund. Der må ikke graves i eller af brinken.

4.

Hvis der i forbindelse med anlægsarbejdet sker skade på brinken, skal det retableres efter
kommunens anvisning.

5.

Såfremt der skal ske ændringer, skal disse aftales med Haderslev Kommune inden ændringerne
udføres.

6.

Udgifter til etablering af broen og landgangen er Haderslev Kommune uvedkommende.

7.

Vedligeholdelse af broen og landgangen påhviler ansøger (Enderupskov Beboerforening). Ved
misvedligehold kan Haderslev Kommune forlange bro og landgang fjernet.

8.

Haderslev Kommune skal underrettes senest en uge efter broen og landgangen er etableret.

9.

Ethvert ansvar som følge af broen og landgangens tilstedeværelse påhviler Enderupskov
Beboerforening

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

Høring

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
projektet var d. 1. november 2022. Der er ikke kommet kommentarer eller indsigelser mod projektet i
høringsperioden.

Projektet

Enderupskov Beboerforening har søgt tilladelse til etablering af en bade- og bådebro i Gels Å, umiddelbart
opstrøms Stensbækvej.
Enderupskov Beboerforening har fået tildelt økonomiske midler fra Landdistriktspuljen til udvikling af
landdistriktet. I den forbindelse er der fra beboernes side fremsat forskellige ønsker og forslag om
forbedringer af faciliteter for udøvelse af fritids- og rekreative interesser i Enderupskov.
I dag benyttes Gels Å til badning. Der er derfor et ønske om en badebro, hvorfra badning kan foregå langt
mere sikkerhedsmæssigt forsvarligt
Gels Å er et sejladsvandløb og bliver benyttet særligt af kanosejlere hele sommeren. Stedet hvor
Stensbækvej krydser vandløbet bliver også brugt til isætning og ophaling af fartøjer, til trods for, at der ikke
findes faciliteter hertil. Det medfører en del utilsigtet erosion og skader på brinkerne. En bådebro vil kunne
imødekomme disse problemstillinger og gøre det langt mere attraktivt at påbegynde, afslutte eller blot
raste på sejlturen netop ved Enderupskov.
Broen fikseres med ankre og kæder i vandløbet og via landgangen, som etableres ind til bredden.
Fikseringen med ankre er ikke detaljeret beskrevet, idet der vil blive taget udgangspunkt i de faktiske
forhold når broen opsættes.
I takt med ændringer i vandstanden i vandløbet vil platformen følge vandstanden og blive ført henholdsvis
længere væk fra bredden ved høj vandstand og nærmere bredden ved lavere vandstand.
Hensigten er at bådebroen placeres på en sådan måde, at den er så tæt på bredden som muligt ved
laveste vandstand, dog sådan at hele anlægget stadig er flydende, og samtidig sådan, at landgangen kun
netop kommer op til vandret ved den højest forventelige vandstand. På baggrund af en forventet forskel
mellem laveste og højeste vandstand på 1,7 m og en længde på landgangen på 4,1 m, vil denne
forskydning være begrænset til ca. 0,35 m. Gelså er på strækningen ca. 10 meter bred.
Økonomi
Ansøger afholder samtlige udgifter til projektet.
Tidsplan
Anlægsarbejdet forventes igangsat snarest muligt, i en periode hvor vejr og vandstand tillader det.
Iværksættes arbejdet inden klagefristens udløb, sker dette for ansøgers egen regning og risiko.
Lodsejere
Bro og landgang etableres på ejendommen med matr.nr. 277, Enderupskov, Gram.
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Afstrømnings- og miljømæssige konsekvenser
Broen etableres i Gelså. Konsekvenserne heraf gennemgås i det følgende. Alt i alt vurderer Haderslev
Kommune, at projektet bør fremmes når de samfundsmæssige hensyn holdes op mod projektets minimale
miljøpåvirkning.
Projektets konsekvenser i forhold til vandføringsevnen
I takt med ændringer i vandstanden i vandløbet vil platformen følge vandstanden. Anlægget forankres
udelukkende udenfor vandløbets profil og vil derfor medføre ingen eller meget begrænset opstuvning.
Den eventuelle opstuvning vurderes at være så begrænset, at det ikke vil påvirke de omkringliggende
arealer nævneværdigt.
Projektets konsekvenser i forhold til miljømål for vandløbet
Gelså er et åbent, offentligt og naturbeskyttet vandløb. Vandløbet er målsat til mindst god økologisk
tilstand jævnfør vandområdeplanerne for 2021 til 2027. På den pågældende strækning er Gelså vurderet at
have moderat samlet økologisk tilstand, hvilket betyder, at der ikke er målopfyldelse på strækningen. Den
samlede tilstand er baseret på en kombination af god økologisk tilstand og en dårlig kemisk tilstand, idet;
tilstanden for planter (makrofytter) er god, tilstanden for smådyr er høj, tilstanden for fisk er høj, tilstanden
for alger er god, mens både tilstanden for nationalt specifikke stoffer og den kemiske tilstand er ikke god.
Broen har i sig selv en begrænsende effekt på alger og planter i vandløbet, grundet beskygning. Denne
påvirkning vil dog være minimal, idet broens areal kun er omkring 15 m2. Fisk og smådyr vil ikke blive
påvirket nævneværdigt af, at der etableres en flydebro i vandløbet. Der vil være fri passage under hele
anlægsarbejdet og efter etablering af bro og landgang.
Indholdet af .de ca. 70 såkaldte nationalt specifikke stoffer samt den kemiske tilstand i vandløbet vil ikke
blive påvirket i hverken negativ eller positiv retning.
Alt i alt vurderer Haderslev Kommune ikke, at det samlede vandløbssystem vil blive påvirket negativt i
væsentlig grad.
Projektets konsekvenser i forhold til naturbeskyttelsesloven
Gelså er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der er således forbud mod tilstandsændringer i
vandløbet. Da der er tale om en minimal og meget lokal påvirkning vurderer Haderslev Kommune ikke, at
projektet risikerer at medføre en tilstandsændring i hverken det beskyttede vandløb eller den
vandløbsnære beskyttede eng. Projektet vurderes på den baggrund ikke at kræve dispensation fra
naturbeskyttelsesloven § 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. 2 km nedstrøms Stensbækvej og er udpeget for at
beskytte naturen tilknyttet Vadehavet, for eksempel naturtyperne lagune, vadeflade og bugt. Da der er
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tale om en flydende platform som hverken påvirker afstrømning eller miljø, kombineret med den relativt
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 ca. 2 kilometer nedstrøms broens ansøgte placering.
Som en del af udpegningsgrundlaget for habitatområdet er der en række fiskearter og havpattedyr samt
odder. For fiskearterne bæklampret, havlampret, flodlampret og laks vurderes den lille skyggegivende
effekt af broen ikke at have en væsentlig negativ påvirkning ligesom etablering af broen ikke vil begrænse
arternes mulighed for passage. Da de resterende fiskearter og havpattedyr ikke vandrer langt opstrøms i
vandløbene, vurderes de ikke at blive påvirket. En eventuel påvirkning af odderen på Natura 2000-området
udpegningsgrundlag vurderes at være minimal. Da odderen også er bilag IV art, og findes i eller omkring
projektområdet, er denne vurdering uddybet i nedstående afsnit.
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, registreret grøn kølleguldsmed, spidssnudet frø, markfirben, birkemus og odder.
Disse arter fremgår alle af Habitatdirektivets bilag IV.
Eutrofiering er en negativ påvirkningsfaktor for grøn kølleguldsmed. Det samme gør sig gældende for
spidssnudet frø hvor også fragmentering, intensiv landbrugsdrift og ændret hydrologi påvirkningsfaktorer
med negativ effekt. Markfirben påvirkes negativt af eutrofiering, fragmentering, intensiv landbrugsdrift og
skovdrift. Fragmentering, intensiv landbrugsdrift og skovdrift er alle negative påvirkningsfaktorer for
birkemus. For odder er afvanding, intensiv landbrugsdrift, anvendelse af biocider, opgravning/udretning af
vandløb samt transport og menneskelig forstyrrelse alle påvirkningsfaktorer med moderat negativ effekt.
Nærværende projekt vurderes ikke at påvirke hverken grøn kølleguldsmed, spidssnudet frø, markfirben
eller birkemus negativt, da ingen af de nævnte påvirkningsfaktorer er i spil i projektet.
Odderen vurderes ligeledes ikke at blive påvirket negativt i forbindelse med projektet, med undtagelse af
en eventuel forstyrrelse i forbindelse med selve udførslen af reparationen som i så fald er midlertidig og
helt lokal omkring broen.
Projektets konsekvenser i forhold til bekendtgørelse om badevand og badeområder
Vandløbet er spildevandspåvirket i varierende grad. Haderslev Kommune opsætter på den baggrund et
skilt om, at badning frarådes.
Projektets konsekvenser i forhold til fredede områder
Det nærmeste fredede fortidsminde er en rundhøj som ligger ca. 1.100 meter øst for broen. Rundhøjen har
fredningsnummer 370625. Rundhøjen vil ikke blive påvirket af etablering af broen.

Side 4 af 9

Fremtidig vedligeholdelse
Vandløbet vil ikke ændre klassifikation og vil fortsat være et offentligt vandløb. Selve vandløbet vil
fremadrettet blive vedligeholdt af vandløbsmyndigheden som hidtil, mens broen betragtes som en del af
vejen og vedligeholdes således også fremadrettet af anlæggets ejer, Enderupskov Beboerforening.

Bemærkninger i forhold til vandløbsloven
Haderslev Kommune bemærker, at projektet tager hensyn til de afvandingsmæssige interesser, der er
knyttet til vandløbet. Det skyldes, at der er tale om et anlæg af beskedent omfang og minimal
miljøpåvirkning i et stort vandområde. Der er således ingen væsentlige negative natur- og miljømæssige
konsekvenser knyttet til projektet. Samlet set er projektet derfor foreneligt med formålsbestemmelserne i
vandløbsloven.

Lovgrundlag

Denne afgørelse træffes med hjemmel i:
Lovbekendtgørelse 2019-11-25 nr. 1217 om vandløb:
§ 48 Opstemningsanlæg eller andre anlæg, der kan hindre vandets frie løb eller i øvrigt kan være til skade
for vandløbet, må ikke anlægges eller ændres, herunder driftsmæssigt, uden vandløbsmyndighedens
godkendelse
Bekendtgørelse 2016-06-27 nr. 834 om vandløbsregulering og –restaurering m.v.
§ 10 Opstemningsanlæg eller andre anlæg, der kan hindre vandets frie løb eller i øvrigt kan være til skade
for vandløbet, må ikke anlægges eller ændres, herunder driftsmæssigt, uden vandløbsmyndighedens
godkendelse.
samt
Vandløbets regulativ
Gelså er omfattet af vandløbsregulativ for Gelså. Regulativet indeholder bestemmelser for
administrationen af vandløbet, herunder bestemmelser om broer og andre anlæg. Kommunen vurderer, at
det ansøgte er i overensstemmelse regulativets bestemmelser.

Anden lovgivning

Denne afgørelse omfatter ikke godkendelse efter anden lovgivning. Ansøger er selv ansvarlig for, at alle
nødvendige og lovpligtige godkendelser er indhentet.
Projektet er dog vurderet i forhold til naturbeskyttelseslovens § 3, da vandløbet er omfattet af denne.
Krydsningen af vandløbet kræver ikke dispensation fra naturbeskyttelsesloven, da der ikke er risiko for
tilstandsændring af vandløbet i forbindelse med projektet.
Det er ligeledes vurderet, at den ansøgte bro ikke vil påvirke bevaringsværdige landskaber.
Slutteligt har projektet opnået dispensation fra fredningsbestemmelserne i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1

Haderslev Kommunes bemærkninger

Haderslev Kommune bemærker, at projektet tager hensyn til samtlige afvandingsmæssige interesser, der
er tilknyttet det pågældende vandløb, idet afvandingen op- og nedstrøms projektområderne ikke påvirkes.
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Desuden gennemføres projektet uden, at der tilsidesættes offentlige miljømæssige interesser. Det
vurderes derfor, at der kan meddeles tilladelse til det ansøgte projekt.

Gebyr

I henhold til bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering opkræves et minimumsgebyr pr. sag,
herunder for krydsningstilladelser. Du kan læse mere om gebyrer under ”Takster 2022” på vores
hjemmeside. Gebyret er på nuværende tidspunkt 6.582 kr.

Aktindsigt

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

Klage
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet som beskrevet i nedenstående
klagevejledning.
Sidste frist for rettidig klage er d. 2. december 2022.

Klagevejledning

Reglerne for klage fremgår af vandløbslovens kapitel 16 og gengives i det følgende:
Hvem kan klage?
Afgørelser efter vandløbsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:
•
•
•

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

Afgørelser efter kapitel 5 vedrørende regulativer for offentlige vandløb kan desuden påklages af:
•
•
•

Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage visse større sager efter
kapitlerne 6, 7 og 8 efter miljøministerens nærmere bestemmelse.
Klagefrist
Klagefristen udløber 4 uger efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes
klagefristen dog altid fra offentliggørelsen uanset tidspunktet for eventuel individuel underretning. Hvis
klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
Indgivelse af klage via Klageportalen
En klage skal indgives skriftligt ved brug af digital selvbetjening på Klageportalen for Nævnene i
Nævnenes Hus. Du får adgang til Klageportalen på Nævnenes Hus’ hjemmeside (naevneneshus.dk), hvor
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der skal logges på med NEM-ID. På den nævnte hjemmeside findes vejledning om anvendelse af
Klageportalen. Klagen sendes gennem Klageportalen til Haderslev Kommune.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale
et gebyr. Gebyrets størrelse afhænger af om klagen kommer fra en borger eller en
virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer
skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og
Fødevareklagenævnet 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 med påført sagsnummer til Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, Christian X’s
Vej 39, 6100 Haderslev eller til naturogvand@haderslev.dk. Skriv venligst sagsnummeret i emnefeltet.
Haderslev Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer
afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Om betalingen til Miljø- og Fødevareklagenævnet
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et
gebyr på 900 kr. for privatpersoner og på 1.800 kr. for virksomheder/organisationer. Gebyret
tilbagebetales, hvis:
•
•
•

klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller
klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen
ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for
efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen af klagenævnet,
tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
•
•

der er indledt forhandling med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i
sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft afgørelsesudkast i
partshøring.
Opsættende virkning
En rettidig klage har opsættende virkning medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.
Hvis udnyttelse af en tilladelse eller godkendelse forudsætter udførelse af anlægsarbejder, må sådanne
arbejder ikke påbegyndes før klagefristens udløb, eller, hvis der er klaget over afgørelsen, før Natur- og
Miljøklagenævnets afgørelse foreligger.
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Vandløbsmyndigheden kan dog meddele tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder i sager vedr. broer,
overkørsler og krydsning af vandløb eller lignende uanset om vandløbsmyndighedens afgørelse påklages,
når sagen angår foranstaltninger, der ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets
afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.
Orientering
Haderslev Kommune vil straks efter klagefristens udløb underrette den, der har fået tilladelsen eller
godkendelsen, om en eventuel indgivet klage og om klagens opsættende virkning.

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

Vedlagt
•

Oversigtskort fra ansøgningsmaterialet

Dette brev er sendt til
•

Ansøger

•

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

•

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

•

Fiskeriinspektorat Øst, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk
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Oversigtskort fra ansøgningsmaterialet
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