
 

 

 
 
 
Vejle Kommune 
Att: Antony Kougios 
Kirktorvet 22 
7100 Vejle 
 
 
 
 
 
 
Udkast til tilladelse til restaurering - Vejle Å v. Lihmskov dambrug 
 
 
Matr. Nr. 3t, 7ac, 8k og 10i Bindeballe By, Randbøl og 3e, 3f, 3g og 3h 
Tørskind By, Bredsten 
 
Vejle Kommune har den 18.05.20 modtaget et projekt til restaurering af 
Vejle Å, hvori der søges om at genslynge, etablere stryg og nedlægge stem-
meværket hvor Lihmskov dambrug er blevet nedlagt.  
 
Projektet har været i offentlig høring i perioden 09.06.20 til 04.08.20. Der 
er ikke kommet skriftlige indsigelser restaureringsprojektet.   
 
Strækningen restaureres så vandløbet løber ind over det tidligere dambrugs-
areal og så der genetableres et gammelt slyng nedstrøm dambruget. Hele 
strækningen etableres med skiftevis høller og stryg og stemmeværket ned-
lægges. Den eksisterende bro ved dambrugets stemmeværk udskiftes med en 
gangbro. Projektdetaljerne kan ses i projektbeskrivelsen. 
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Oliver Mørk

Lokaltlf.: 76 81 24 21 
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E-post:OLIMO@vejle.dk 

Her bor vi:

Kirketorvet 22, 7100 Vejle

Teknik & Miljø - Landbrug & Vand
Kirketorvet 22 - 7100 Vejle Tlf.: 76 81 22 30
vandmiljo@vejle.dk · www.vejle.dk
Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 9-15, torsdag kl. 9-17, fredag kl. 9-14
Telefonåbningstider: Mandag-onsdag kl. 8-15, torsdag kl. 8-17, fredag kl. 8-14
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Stationering og nøglepunkter 
 
Kommunens afgørelse 
Regulering af vandløb er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og pro-
grammer og af konkrete projekter (VVM) (448 af 10. maj 2017), bilag 2, punkt 10f. Projektet er 
VVM-screenet, og kommunen har truffet afgørelse om, at en særlig vurdering af virkninger på 
miljøet fra det ansøgte projekt ikke er nødvendig. Afgørelsen er truffet efter § 2 i VVM-bekendt-
gørelsen.  
 
Der meddeles hermed tilladelse efter § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering 
mv., jf. vandløbslovens § 17, dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3, jfr. § 3 i lov 
om naturbeskyttelse og tilladelse efter planlovens § 35 stk. 1 på følgende vilkår:  
 

1. Restaureringen skal udføres jf. ansøgningen, og således at  
a. Vandløbet skal falde jævnt uden hydrauliske fald 
b. Vandløbet skal ligge terrænnært 
c. Den nye bro skal etableres med frit spænd over vandløbsprofil. 



Side: 3/14 

 - 3 -

d. Evt. etablerede overkørsler skal etableres så bunden af rørene ligger 1:4 under 
vandløbsbunden. 

2. Brinksikring udføres med natursten/kampesten. Nederst lægges to rækker sten i størrelsen 
400-600 mm. Oven på disse placeres flere rækker af sten i størrelsen 200-300 mm. Mel-
lemrummene pakkes med små sten i størrelsen 32-64 mm (betegnelse: singels) (se teg-
ning). Brinkens skråning må ikke være stejlere end anlæg 1:1 (se tegning). For at undgå 
vandstuvning længere oppe i vandløbssystemet må stenene i brinken ikke nå længere ud i 
vandløbet, end at vandløbet har en gennemsnitlig bundbredde på ca. 9 m. 

 
 

3. Restaureringen må foretages i perioden 1. juni til 1. december. 
4. Anlægsarbejdet må ikke give anledning til materialeflugt eller anden forurening, der kan 

skade vandløbet. 

5. Evt. ændringer, i forhold til projektbeskrivelsen, under anlægsperioden skal godkendes af 
Vejle Kommune inden disse foretages. 

6. Der gives tilladelse til nødvendige midlertidige anlægsmæssige foranstaltninger inden for 
projektarealet.  

7. Alle udgifter til projektet påhviler ansøger, Vejle Kommune. 

8. Vandløbsmyndigheden skal underrettes, når arbejdet påbegyndes og når det afsluttes, så-
ledes at projektet kan synes, inden entreprenøren forlader arbejdsstedet. 
 

9. Senest 2 måneder efter anlægsarbejdets færdiggørelse skal beskrivelse af evt. revideret 
projekt inklusiv kortbilag fremsendes til vandløbsmyndigheden. 
 

10. Hvis der i forbindelse med gravearbejdet fremkommer kulturhistoriske eller arkæologiske 
spor, skal gravearbejdet straks indstilles og Vejle Museum kontaktes på tlf. 76 81 31 00. 

 
Sagsfremstilling 
 
Ansøgningen 
Jf. bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og –restaurering m.v. beskri-
ver ansøgningen følgende:  
 
1) Formål og begrundelse for reguleringen 
I forbindelse med ophør af drift på Lihmskov Dambrug i Vejle Å, ønskes opstemningen fjernet 
og Vejle Å samt det gamle dambrugsareal, ønskes restaureret. Målet er at løfte såvel vandløbets 
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samt landskabets kvalitet i området. I forbindelse med restaureringen ønskes det ligeledes at gen-
skabe et gammelt slyng på Vejle Å, nedstrøms for dambruget. Slynget er det første af en række 
slyng, som indgår i en helhedsplan for Vejle Ådal, hvor ambitionen bl.a. er, at få genskabt den 
gamle ådal med de oprindelige gamle slyngninger, naturlig hydrologi, større variation og et au-
tentisk landskabsbillede. Området er beliggende midt i Vejle Ådal, umiddelbart 6 km vest for 
Vingsted, mellem Bindeballestien og Slotsbjergvej, og 800 m nord for Runkenbjerg.  
Strækningen på Vejle Å kan forbedres markant ved udnyttelse af et vandspejlsfald på ca. 60-70 
cm som tidligere blev opstuvet ved det gamle stemmeværk. Der kan således skabes særdeles go-
de fysiske egenskaber i vandløbet, ved at optimere fald og strømforhold på strækningen langs 
dambruget, men også ved at få træk i vandløbet på en ca. 1 km lang strækning opstrøms stemme-
værket.  
Yderligere skal restaureringen erstatte den nuværende gamle fisketrappe med en bedre og natur-
lig faunapassage for havørreder, og øvrig fauna i vandløbet. 
 
2) Oversigtskort og detailplaner 
Restaureringen udføres som beskrevet i projektbeskrivelsen. 
  
Vejle Å forventes restaureret på en ca. 200 m lang strækning langs det tidligere dambrug, og 
genslynget i et nyt ca. 150 m langt forløb neden for dambrugsområdet. 

 
Oversigtskort over tiltag i åen og på dambrugsareal. 
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Faldet fra det tidligere opstemmede vandspejl på ca. 60 cm. udnyttes nedstrøms stemmeværket, 
men også opstrøms til at skabe bedre træk i vandet. Vandet trækkes ned med ca. 25 cm i en grø-
defri situation, sammenlignet med det nuværende opstemmede vandspejl. Det resterende fald på 
ca. 35 cm bruges til at skabe gode fysiske egenskaber med masser af variation, strøm og iltning 
af vandet på den restaurerede strækning langs dambruget, og gennem det nye slyng. Projektet af-
sluttes ved Vejbroen ved Slotsbjergvej ved supplering med gydegrus på det eksisterende stryg 
ved broen. Restaureringen starter i station ca. 10.707 ca. 20 m opstrøms stemmeværket. Her 
etableres det første stryg som danner indløbstærskel til resten af vandløbet gennem dambruget. 
Fløjmur og gl. fisketrappe ved stemmeværket bevares, og udnyttes til at etablere en ny gangbro 
over det nye stryg. Fløjmuren som understøttede den gamle kørebro og dannede ramme for stem-
meværket på dambrugssiden, bliver til en lille ø med stensikring omkring sig, og vandet ledes 
herefter både øst om ”øen” og igennem det gamle profil ved stemmeværket. Det samlede vand-
slug bliver her ca. 11 – 11,5 m. 
Restaureringen nedstrøms indløbsstryget sker ved udnyttelse af delstræk i den tidligere ”døde” å 
strækning i Vejle Å, og ved benyttelse af dele af den 1. langsgående dam, der ligger parrallet 
med Vejle Å. Der skabes på den måde bløde slyng på strækningen, og der bliver behov for luk-
ning/opfyldning af delstræk i henholdsvis Vejle Å og den første dam på dambrugsområdet, i for-
bindelse med slyngninger imellem Vejle Å og dammen. 
Strækningen bygges op vha. stryg med mellemliggende dovne strækninger. Det er strygene som 
styrer vandspejlet og faldet igennem strækningen. Faldet bliver i gennemsnit ca. 3‰ på strygen-
de og ca. 0,7 – 1‰ imellem strygende. På de strækninger der henligger uden stryg, benyttes de 
eksisterende bundkoter. Bundkoterne ligger typisk 30 – 40 cm under bundkoterne på stræknin-
gerne med stryg, og her skabes på den måde dovne og rummelige strækninger som gradvist vil 
modtage sand og sediment. Åen udvides i de eksisterende profiler så den får en gennemsnitlig 
bundbredde på ca. 10 m gennem hele det restaurerede forløb. Brinkanlægget varieres typisk med 
anlæg 1:1 – 1:2. Det er hensigten at åprofilet skal kunne udvikle sig naturligt inden for det nye 
og brede profil, og brink samt bundbredder og forløb, vil ændre sig gradvist til det som vandets 
dynamik arbejder hen imod. 
 
Genslynget strækning 
Selve genslyngningen sker ca. 45 m nedstrøms udløbet fra bundfældningsbassinet på dambruget. 
Her genskabes et gammelt slyng som kan ses på sognekort fra 1800-tallet, men som også kan 
fornemmes med det blotte øje i landskabet. Slynget bliver anlagt på den vestlige side af Vejle Å, 
på en §3-registreret eng. Engen er flere steder under forsumpning og delvist tilgroning imens hø-
jere liggende områder på engen lejlighedsvist slås af og afgræsses. Genslyngningen sker på en 
ca. 150 m lang strækning og etableres med 2 skarpe slyng og 3 stræk med stryg. Også her anlæg-
ges åen med en ca. bundbredde på 10 m, og faldet på strygende anlægges med ca. 2,5 – 3 ‰, 
imens de skarpe slyng etableres som dovne og langsomt flydende stræk med fald på ca. 0,5 ‰. 
Ydersvingende anlægges med hældning ca. 1:1 på brinkerne imens indersving gøres meget flade 
med anlæg 1:4 – 1:8. I forbindelse med anlæggelse af slynget, lukkes den tilbagestående gamle 
åstrækning af, som ligger mellem indløb og udløb på den nye genslyngede strækning. Afluknin-
gen sker så terrænet mellem øst og vest siden får en naturlig og harmonisk sammenhæng. 



Side: 6/14 

 - 6 -

 
Stenblandinger og opbygning af stryg 
Der etableres i alt 3 store stryg på strækningen langs dambruget og 3 mindre stryg på den gens-
lyngede strækning. Yderligere udlægges der gydegrus ved slotsbjergvej, i mindre omfang. 
Der udlægges ca. 870 m³ stenmaterialer, hvor ca. 170 m³ består af større sten til skjul, slutstryg 
og i beskedent omfang brinksikring, og de ca. 550 m³ bliver gydegrusblanding. De resterende ca. 
150 m³ bliver en usorteret blanding med mange forskellige fraktioner, blandet i tilfældige andele. 
Stenblanding i den store størrelse, til skjulesten og brinksikring bliver: ca. 50 % håndsten, 10 % 
singles og 40 % større sten fra ø120 – 250mm 
Stenblanding til gydegrus bliver: Ca. 75 % nødder og 25% singles. 
Usorteret stenblanding fra grusgrav: 150 m³ af: 8mm – 120mm 
Den usorterede blanding har vi gode resultater med, men den er svær at navngive, da den hentes 
som usorteret. Den skaber erfaringsmæssigt en særdeles stor variation og giver et meget naturligt 
udtryk i vandløbet. Strygene opbygges typisk ved udlægning af gydegruset i toppe som spredes 
meget tilfældigt, hvilket skaber mange små strømrender og flere gode områder med god strøm-
ning og meget lavt vand, velegnet til gydning. Strygende forsynes med de grovere stenblandin-
ger, blandet med gydegrus, i enden af hvert stryg, hvilket gør strygene meget robuste og forhin-
drer materialevandring under kraftige afstrømningshændelser. Enkelte revler og toppe forsynes 
også med blandinger med større sten i starten af stryget, for at fastholde fald og strømningsveje 
ind gennem stryget. Den usorterede blanding ligges tilfældigt ud, typisk langs 
kanter og på dybereliggende områder mellem gydebankerne. 
Stryg anlægges som tidligere nævnt, med et gennemsnitligt fald på 2,5 – 3 ‰. 
Strygene etableres i hele åens bredde. 
 
Restaurering af området 
På selve dambrugsarealet fjernes al dambrugsmateriel, og gamle bygværker nedbrydes og fjer-
nes. Bundfældningsbassin og slamdepot er på forhånd tømt i samarbejde og efter aftale med 
dambrugsejer, ligesom størstedelen af dambruget er ryddet og forberedt til restaureringsprojek-
tet. Alle damme og kanaler fyldes op til niveauet som i dag findes mellem damme og Vejle Å, og 
det vil fremadrettet medføre et relativt lavtliggende og meget ånært terræn med engpræg. Arealet 
på dambrugsområdet er ca. 0,5 – 0,6 m lavere end engarealerne på modsatte side af Vejle Å mod 
vest. Jorden til opfyldning findes til dels i magasiner rundt om dambruget, fra den dag dambruget 
blev etableret, men der skal også tilføres jord til området, da flere områder på det opmagasinere-
de jord, er kraftigt tilgroet med efterhånden større ege- og elletræer, hvorfor der ikke tages jord 
fra disse områder. Til opfyldningen bruges der i alt ca. 3.000 m³ jord. Heraf findes de ca. 1.800 
m³ jord på dambrugsarealet. 
I forbindelse med genslyngningen af Vejle Å frigøres der ca. 2.400 m³ jord, hvoraf en delmæng-
de bliver transporteres til dambrugsarealet. Jorden transporteres over engen på modsatte side af 
slynget, og strækningen på ca. 120 m forsynes med jernplader for at mindske slid og spor på en-
garealet. I alt skal der forventeligt transporteres ca. 1.200 m³ jord fra det opgravede slyng og 
over til dambrugsarealet. Ligeledes genereres der overskud af jord ved udvidelse af delstræk i 
vejle Å i forbindelse med restaureringen af åen, som derpå også bruges i forbindelse med opfyld-
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ning af damme og kanaler. I forbindelse med opfyldning/lukning af delstrækninger i den gamle 
åstrækning, trækkes brink og ånært terræn på vestsiden af Vejle Å ned, da det danner en relativ 
stor vold mellem åen og engene vest for denne. På den måde skabes der et mere harmonisk ud-
tryk i landskabet, men der bliver også en bedre og naturlig overfladeafstrømning ned mod åen. 
 
Vældvand fra gammelt dambrug 
Øst for det restaurerede dambrugsareal ligger resterene fra et tidligere dambrug. Dambruget er 
forsvundet i pile- og ellekrat. Der strømmer en del vældvand ud fra området, og det skal føres 
gennem det restaurerede dambrugsareal og ud til Vejle Å. Der etableres et lavtliggende samle-
punkt i den østligste dam umiddelbart langs med volden ind til det gamle dambrug. Herfra skal 
vandet ledes videre ud i Vejle Å. 
Transport af vældvandet sker primært ved et lade det risle gennem en lille åben rende med sten, 
med undtagelse af en overkørsel, hvor det rørlægges på ca. en 6 m strækning. 
 
Etablering af sø 
Der etableres en mindre sø på dambrugsarealet. Søen etableres i området hvor der tidligere var 
slamdepot, og vil grænse op mod det gamle vælddambrug i den østligste del af området. I dette 
område ligger der samtidigt et støre jorddepot som frigives ved etablering af søen, og som skal 
bruges til opfyldning af dambrugsarealet. Søen får et areal på ca. 600 – 700 m². Søen vil efter 
terrænregulering af det opmagasinerede jord, ligge i niveau med vælddambrugets terræn, og 
tryk- og vældvand fra området forventes at opretholde et vandspejl i søen. Der etableres et lille 
afløbsrør fra søen som føres ud til en eksisterende grøft, der i dag leder trykvand syd øst om 
dambruget og ud i Vejle Å. Grøften er p.t. rørlagt på den sidste del ud mod åen. Afhængigt af 
dambrugsejers ønsker om adgang mod syd, kan der blive tale om at erstatte røret med en åben 
rende. 
 
Etablering af lille gangbro 
Som nævnt bevares fløjmur og fisketrappe ved det gamle stemmeværk. Den eksisterende brede 
vejbro som spænder over vejle Å ved stemmeværket, erstattes af en mindre gangbro. Gangbroen 
for fæste på den gamle fløjmur og fortsættes herfra over den nye del af Vejle Å som etableres bå-
de vest og øst om fløjmuren. Gangbroen får således et frit spænd over det eksisterende profil ved 
stemmeværket på ca. 6 m og dernæst fra fløjmuren og over til dambrugsarealet med et frit spænd 
på ca. 8 m. Gangbroen forventes udført i egetræsplanker, med bærende vanger i stål. Gangbroen 
bliver relativ smal med en bredde på 1,3 m og etableres forventeligt uden gelænder. Gangbroen 
får et slankt udtryk og vil indgå diskret i landskabet. 
 
Omlægning af ø160 rør 
Der udmunder et større drænrør til Vejle Å i station ca. 10.825, eller ca. 100 m nedstrøms stem-
meværket. Røret har tilknytning til det tidligere dambrugsareal mod vest som ligger langs med 
Bindeballe Bæk. Behovet for dræning på dette areal er ikke kendt efter nedlæggelse af dambru-
get, ligesom rørets evne til at føre vand under vejdæmningen er ukendt. Men røret tages med 
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som forventet tiltag, hvor en omlægning vil ske fra nuværende udløb til Vejle Å og ca. 20 m ud 
til den genslyngede å. 
 
3) Berørte ejendomme 
Vandløbsrestaureringen foretages på: 
 
Ejerlaug Matr. 

nr. 
Ejer 

Bindeballe By, Randbøl 3t Privat 
Bindeballe By, Randbøl 7ac Privat 
Bindeballe By, Randbøl 8k Privat 
Bindeballe By, Randbøl 10i Privat 
Tørskind By, Bredsten 3e Privat 
Tørskind By, Bredsten 3f Privat 
Tørskind By, Bredsten 3g Privat 
Tørskind By, Bredsten 3h Privat 

  
4) Udgifter  
Alle udgifter afholdes af ansøger, Vejle Kommune 
 
5) Tidsplan for arbejdets udførelse 
Arbejdet planlægges udført i perioden august til november 2020. 
 
 
 
Administrationsgrundlag 
Vejle Å er et offentligt vandløb som er omfattet af et regulativ, med bestemmelser om vandlø-
bets dimensioner, vedligeholdelse samt anvendelse.   
 
Vejle Å er ifølge gældende vandplan målsat som vandløb med forventet god økologisk tilstand 
med krav om faunaklasse 5. Vandløbet er desuden omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.  
 
Projektområdet ligger i Natura2000-område Nr. 238 Egtved Ådal. Udpegningsgrundlaget for Na-
tura2000-området fremgår af nedenstående tabel.  
 

 

Egtved Ådal 

Nr. Habitatområde Kode Udpegningsgrundlag 

1096 Bæklampret (Lampetra planeri) 

1355 Odder (Lutra lutra) 

238 Egtved Ådal 

3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplan-

ter eller store vandaks 
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3160 Brunvandede søer og vandhuller 

3260 Vandløb med vandplanter 

4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 

5130 Enekrat på heder, overdrev eller skrænter 

6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkhol-

dig bund (  *vigtige orkidèlokaliteter) 

6230 *Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller 

mindre sur bund 

6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, 

ofte med blåtop 

6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller 

skyggende skovbryn 

7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flyden-

de i vand 

7220 *Kilder og væld med kalkholdigt(hårdt) vand 

7230 Rigkær 

9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre 

rig jordbund 

9190 Stilkegeskove og krat på mager sur bund 

91D0 *Skovbevoksede tørvemoser 

91E0 *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 

Tabel 3: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 238 Egtved Ådal 

 
Kommunens vurdering 
Miljømål 
Tilstanden i vandløbet er senest bedømt til faunaklasse 6 umiddelbart opstrøms projektområdet 
den 05.03.15 på station 12-0103. Tilstanden er bedømt til faunaklasse 4 i midten af projektområ-
det den 31.10.95 på station 12-0417. Tilstanden er bedømt til faunaklasse 7 umiddelbart 
nedstrøms projektområdet den 05.03.15 på station 12-0023. 
 
Det er kommunens vurdering, at vandløbsreguleringen vil bidrage positivt i forhold til, at Vejle 
Å fortsat overholder miljømålene på strækningen. 
 
Natura2000 og VVM 
Vejle Kommune skal, jf. § 7 i bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og admini-
stration af internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder), foretage en vurdering 
af, om projektet vil påvirke Natura 2000 området væsentligt.  
 
Når opstemningen fjernes vil drændybden primært påvirkes i vinterhalvåret og det vurderes der-
for at der vil være begrænset effekt på de omkringliggende naturarealer. Det vurderes ligeledes at 
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de omkringliggende naturarealer påvirkes af grundvandstanden i højere grad end vandløbet og at 
grundvandstanden ikke vil blive påvirket af restaureringen. Restaureringen af selve vandløbet og 
nedlæggelsen af opstemningen vurderes at medføre bedre forhold i vandløbet og forbedre fauna-
passagen i Vejle Å for både fisk og smådyr.  
På baggrund af ovenstående vurderer Vejle Kommune at projektet ikke vil have negativ påvirk-
ning af habitatområdet. Derfor foretages der ikke en yderligere konsekvensvurdering af projek-
tets indvirkning på Natura 2000 området. 
 
Kommunen har ligeledes vurderet, på baggrund af VVM-screening, at projektet ikke er VVM-
pligtigt. 
 
Bilag IV-arter 
Indenfor en radius af 2 km kan der potentielt forefindes: langøret flagermus, bæklampret, spids-
snudet frø, stor vandsalamander, odder, pipistrelflagermus, dværgflagermus, troldflagermus, 
vandflagermus, damflagermus, brunflagermus og sydflagermus. Kommunen har vurderet, at dis-
se bilag IV-arter ikke bliver påvirket negativt af projektet. 
 
Klagevejledning efter vandløbsloven 
Afgørelsen kan inden 4 uger efter offentliggørelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  
 
Klageberettiget er: 
 ansøger,  
 enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald  
 en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, 
 Danmarks Naturfredningsforening 
 Danmarks Sportsfiskerforbund. 
 Kystdirektoratet 
 
Klagevejledning efter naturbeskyttelsesloven 
Afgørelsen kan inden 4 uger efter offentliggørelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.   
 
Klageberettiget er: 
 adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, 
 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 re-

kreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
Eventuel klage efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven skal være skriftlig og skal ind-
sendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden klagefristens udløb.  
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Klagen skal sendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen på www.bor-
ger.dk  eller www.virk.dk  
 
Medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet har en klage opsættende virkning. 
Hvis der er klaget, må tilladelsen således ikke udnyttes. 
 
Hvis ansøger ikke inden 5 uger efter meddelelse har modtaget besked herfra om, at der er kom-
met klager, kan tilladelsen udnyttes. 
 
Klagevejledning efter VVM-reglerne og planloven 
Der kan klages over denne afgørelse inden 4 uger fra offentliggørelsen. Der kan kun klages over 
retlige spørgsmål 
 
Klageberettiget er:  
 
 adressaten for afgørelsen 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører 
 kommunen 
 miljøministeren 
 enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald 
 en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker 
 landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur 

og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på be-
tingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer 
dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer. 

 
Eventuel klage skal sendes direkte til Planklagenævnet via klageportalen på www.borger.dk  el-
ler www.virk.dk 
 
Ansøger vil få besked, hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage over afgørelsen har ik-
ke opsættende virkning med mindre Planklagenævnet bestemmer andet. 
 
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at 
afgørelsen er meddelt.  
 
Hvis afgørelsen påklages, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen fra Natur- 
og Miljøklagenævnet foreligger. 
 
Offentliggørelse af afgørelserne 
Tilladelsen offentliggøres på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk/afgorelser). Klagefri-
sten udløber efter 4 uger. 
 

https://www.borger.dk/Sider/handlingsside.aspx?DomainServiceId=2d95deb1-a5cc-402b-bdd3-e5c7a3cb47ee&amp;PageId=3054e776-7259-41c3-b19b-3fce83d29e40
https://www.borger.dk/Sider/handlingsside.aspx?DomainServiceId=2d95deb1-a5cc-402b-bdd3-e5c7a3cb47ee&amp;PageId=3054e776-7259-41c3-b19b-3fce83d29e40
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/nmkn/Klag_til_Natur-_og_Miljoeklagenaevnet_-_for_virksomheder
https://www.borger.dk/Sider/handlingsside.aspx?DomainServiceId=2d95deb1-a5cc-402b-bdd3-e5c7a3cb47ee&amp;PageId=3054e776-7259-41c3-b19b-3fce83d29e40
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/nmkn/Klag_til_Natur-_og_Miljoeklagenaevnet_-_for_virksomheder
http://www.vejle.dk/afgorelser


Side: 12/14 

 - 12 -

Gebyr for klagesagsbehandling efter vandløbslov, naturbeskyttelseslov, planlov og VVM-
reglerne 
For behandling af klagen, der indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet og/eller Planklage-
nævnet skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og 
organisationers vedkommende. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen 
kan findes på nævnets hjemmeside. Nævnet vil ikke påbegynde klagebehandlingen, før gebyret er 
modtaget.   
 
I øvrigt 

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år. 
  
Når reguleringen er gennemført, erstattes vandløbsregulativet på den pågældende strækning af 
denne tilladelse, på de forhold der er relevante for regulativet. 
 
Denne tilladelse aflyser tidligere LVK-kendelse 30/64 af 06.01.1965 og tillægskendelsen af 
12.12.1967 omkring stemmeværket og flodemålet i kote 16.51 DVR90. Kendelsen er lavet  i 
forbindelse med anlægget af dambruget.  
 
Tilladelsen fritager ikke for at søge om tilladelse efter anden lovgivning. 
 
Såfremt kommunens afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 må-
neder efter, at afgørelsen er meddelt. 
 
Hvis der er spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte undertegnede på mail vand-
miljo@vejle.dk eller telefon. 76 81 24 21 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Oliver Mørk 
 
 
Lovhenvisninger 
Vandløbsloven 
Lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017 
 
Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering 
Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016  
 
Naturbeskyttelsesloven 
Lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 
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Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 
beskyttelse af visse arter 
Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 
 
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM)  
Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018  
 
Planloven 
Planloven jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet 
Lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse af 27. december 2016. 
 
Forvaltningsloven 
Forvaltningslov, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 9.oktober 2012 
 
 
Adresseliste  
Lodsejere 
Ansøger 
 
Miljøstyrelsen   mst@mst.dk 
Haraldsgade 53 
2100 København Ø 
 
Naturstyrelsen   nst@nst.dk  
Førstballevej 2 
7183 Randbøl 
 
Fiskeristyrelsen, att. Bernt Wind  bpwi@fiskeristyrelsen.dk 
Fiskeriinspektorat Øst 
Eltangvej 230 
6000 Kolding 
 
Kystdirektoratet   kdi@kyst.dk 
Højbovej 1 
7620 Lemvig      
 
Slots- og Kulturstyrelsen   post@slks.dk 
H.C. Andersens Boulevard 2 
553 København V 
 
VejleMuseerne    museerne@vejle.dk 
Spinderigade 13E, 7100 Vejle   
 
Billund Lufthavn    lhh@bll.dk 
 

mailto:mst@mst.dk
mailto:nst@nst.dk
mailto:bpwi@fiskeristyrelsen.dk
mailto:kdi@kyst.dk
mailto:post@slks.dk
mailto:museerne@vejle.dk
mailto:lhh@bll.dk
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Danmarks Naturfredningsforening  dn@dn.dk 
Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
 
DN Vejle    dnvejle-sager@dn.dk 
 
Ferskvandsfiskeriforeningen  nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
 
Danmarks Sportsfiskerforbund  post@sportsfiskerforbundet.dk  
Skyttevej 4, Vingsted, 7182 Bredsten  
 
Danmarks Sportsfiskerforbund  lbt@sportsfiskerforbundet.dk 
Overordnet miljøkoordinator  
Lars Brinch Thygesen 
Skyttevej 4, Vingsted, 7182 Bredsten 
 
Vejle Sportsfiskerforening   vsf@vsf-vejle.dk 
Buldalen 13, 7100 Vejle 
 
Friluftsrådet    fr@friluftsraadet.dk 
Scandiagade 13, 2450 København SV  
 
Friluftsrådet, att. Bent Holgersen  trekantomraadet@friluftsraadet.dk 
Hvedevænget 30, 6600 Vejen 
 
DOF    natur@dof.dk 
Vesterbrogade 140, 1620 København V    
 
DOF Vejle, att. Jørgen Pagh  vejle@dof.dk 
Tirsbjergvej 36, 7120 Vejle Ø  
 
Vandløbslaug for Vejle Å   ralemo@bbsyd.dk 
Lennart Mortensen,  
Ravningvej 39, 7182 Bredsten 

mailto:dn@dn.dk
mailto:dnvejle-sager@dn.dk
mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:vsf@vsf-vejle.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:trekantomraadet@friluftsraadet.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:vejle@dof.dk
mailto:ralemo@bbsyd.dk

