RAVNING DAMBRUG ApS
Ravningvej 26
7182 Bredsten

UDKAST
Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 og tilladelse til regulering
til rørlægning af udløb fra Ravningkær Dambrug til Vejle Å
Matr. nr.: 7G og 7K RAVNING BY, BREDSTEN
Adresse: Ravningvej 22, 7182 Bredsten
Vejle Kommune har den 28. november 2020 modtaget ansøgning om etablering af en rørledning fra det nuværende udløb fra Ravningkær Dambrug til
Vejle Å. Rørledningen kommer til at ligge på matrikel 7g og 7k Ravning by,
Bredsten. Se kort i bilag 1 og 2. Røret graves ned ved siden af tilløbet til
Vejle Å, som dambruget udleder til i dag.
Det ansøgte vurderes at kræve en dispensation fra § 3 i naturbeskyttelsesloven og en tilladelse til regulering efter vandløbsloven.
Et udkast til afgørelserne har været i høring ved berørte parter i perioden x
til x. Et udkast til reguleringstilladelsen har været i offentlig høring i perioden x til x. Høringen har/har ikke givet anledning til bemærkninger.

11. marts 2022
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J. nr.:
06.02.03-P19-35-20

Kontaktperson:
Lene Steffensen
Lokaltlf.: 76 81 24 31
Mobilnr.:
E-post:LENST@vejle.dk
Her bor vi:
Kirketorvet 22, 7100 Vejle

Fredningsnævnet har den x.

Teknik & Miljø - Vand
Kirketorvet 22 - 7100 Vejle Tlf.: 76 81 24 31
lenst@vejle.dk ꞏ 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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Figur 1: Oversigtskort.

Kommunens afgørelse
Der er foretaget en screening af projektet i henhold til miljøvurderingsloven1. Projektet vurderes
ikke at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og der er således ikke krav om miljøvurdering og tilladelse, jf. § 21 i miljøvurderingsloven.
Der meddeles hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens2 § 65, stk. 2, jf. § 3 i naturbeskyttelsesloven, og tilladelse efter § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v.3,
jf. vandløbslovens4 § 17 på følgende vilkår:
1. Rørledningen skal placeres inden for 2,5 m på hver side af den viste placering i bilag 1.
2. Røret skal nedgraves, så det ikke er synligt.
3. Udløbsbygværket ved Vejle Å skal konstrueres som beskrevet i ansøgningen (bilag 2). Udløbsbygværket skal indbygges i vandløbsbrinken, så bygværket ikke formindsker det eksisterende vandløbsprofil eller medfører, at grøde eller andet materiale fra åen fanges af bygværket.

1

Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
2

Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 om naturbeskyttelse.

3

Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og –restaurering m.v.

4

Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 om vandløb med senere ændringer.
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4. Vandløbsbrinken må sikres med større natursten/kampesten inden for 3 m på hver side af udløbsbygværket.
5. Brinksikring ved Vejle Å 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.
Mellemrummene pakkes med små sten i størrelsen 32-64 mm (betegnelse: singels) (se tegning). Brinkens skråning må ikke være stejlere end anlæg 1:1 (se tegning).

6. Anlægsarbejdet må ikke give anledning til materialeflugt eller anden forurening, der kan
skade vandløbet.
7. Ejeren af det nedstrøms liggende Vingsted Dambrug skal varsles senest en uge før
igangsætningen af projektet.
8. Eventuelle ændringer, i forhold til projektbeskrivelsen, under anlægsperioden skal godkendes
af Vejle Kommune inden disse foretages.
9. Alle udgifter til projektet påhviler ansøger.
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 om vandløbsregulering og –restaurering m.v. beskriver ansøgningen følgende:
1) Formål og begrundelse for reguleringen
Formålet med etablering af rørledningen er at aflede renset afløbsvand fra dambruget til Vejle Å,
som er en langt større og mere robust recipient end det tilløb til Vejle Å, der udledes til i dag. Se
ansøgningen i bilag 2.
2) Oversigtskort og detailplaner
Der etableres en rørledning fra det nuværende udløb fra dambruget til Vejle Å. Der placeres et
kar på ca. 1 m gange 1 m umiddelbart inden røret. Rørledningen kommer til at ligge på matrikel
7g og 7k Ravning by, Bredsten. Se kort i bilag 1 og 2. Røret graves ned ved siden af tilløbet til
Vejle Å, som dambruget udleder til i dag, i en afstand af ca. 5 til 10 m.
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Røret får en diameter på ca. 400 mm.
Der er stillet vilkår om, at røret skal nedgraves, så det ikke er synligt.
Røret får udløb over vandoverfladen i Vejle Å. Der etableres et udløbsbygværk med afgitring
ved Vejle Å. Der etableres afgitring i form af en stålristmølle med 4 vinger (se foto i bilag 2).
Det bemærkes, at udløbsbygværket med stålristmølle på fotoet er sat inden i et gammelt bygværk. I forbindelse med etablering af rørledning og udløbsbygværk på Ravningkær Dambrug, vil
der kun blive etableret ét bygværk med en stålristmølle.
Vejle Kommune arbejder på et lavbundsprojekt i området. Etablering af rørledningen koordineres med lavbundsprojektet. Den nuværende afstand fra dambruget til åen bliver ikke længere i
forbindelse lavbundsprojektet.
3) Berørte ejendomme
Etablering af rørledningen foretages på:
Ejerlaug
Ravning By, Bredsten
Ravning By, Bredsten

Matr. nr.
7g
7k

4) Udgifter
Alle udgifter til projektet påhviler ansøger.
5) Tidsplan for arbejdets udførelse
Ansøger ønsker at gå i gang med etablering af rørledningen, når de fornødne tilladelser til projektet foreligger.
Administrationsgrundlag
Arealet, hvor rørledningen etableres, er registreret som beskyttet eng i henhold til § 3 i naturbeskyttelsesloven. Se kort i bilag 3.
Tilløbet til Vejle Å, der udledes til i dag, er et privat vandløb som ikke er omfattet af et regulativ,
med bestemmelser om vandløbets dimensioner, vedligeholdelse samt anvendelse. Tilløbet er
ikke registreret som et målsat vandløb i Vandområdeplan 2015-2021, Vandområdedistrikt Jylland og Fyn (vandplan 2). Tilløbet er registreret som beskyttet vandløb i henhold til § 3 i naturbeskyttelsesloven.
Vejle Å er et offentligt vandløb som er omfattet af et regulativ, med bestemmelser om vandløbets dimensioner, vedligeholdelse samt anvendelse. Målsætningen for Vejle Å er god økologisk
for kvalitetselementerne smådyr, fisk, vandplanter og alger samt god kemisk tilstand ifølge vandområdeplanen. Samtidig gælder, at der ikke må ske en forringelse af den aktuelle tilstand. Vejle
Å er registreret som beskyttet vandløb i henhold til § 3 i naturbeskyttelsesloven.
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Ca. 4,5 km opstrøms det nye udløb til Vejle Å ligger Natura 2000-området Egtved Ådal. Se udpegningsgrundlag for Natura 2000-området i tabel 1.
Tabel 1: Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område N238 ”Egtved Ådal”.
Naturtyper

Arter

Næringsrig sø (3150)

Urtebræmme (6430)

Brunvandet sø (3160)

Hængesæk (7140)

Vandløb med vandplanter (3260)

Kildevæld (7220)

Tør hede (4030)

Rigkær (7230)

Enekrat (5130)

Ege-blandskov (9160)

Kalkoverdrev (6210)

Stilkege-krat (9190)

Surt overdrev (6230)

Skovbevokset tørvemose (91D0)

Tidvis våd eng (6410)

Elle- og askeskov (91E0)

Bæklampret (1096)

Odder (1355)

Bilag IV-arten odder er registreret i Vejle Å, og 4 arter flagermus er registreret inden for en radius af 500 m omkring dambruget (se markering med gul prik på kortet nedenfor). Det drejer dig
om brunflagermus, vandflagermus, dværgflagermus og troldflagermus.

Kort 1: Registrering af flagermus vist med gul prik.

Plantelagunen på Ravningkær Dambrug, og arealet, hvor rørledningen etableres, ligger inden for
et fredet område (Vejle Ådal). Se kort i bilag 4.
Arealet, hvor rørledningen etableres, ligger ikke inden for beskyttelseslinjer omkring fredede fortidsminder.
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Samtidig med denne afgørelse træffes der også afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen
af Ravningkær Dambrug. I revurderingen af miljøgodkendelsen stilles der vilkår om afgitring i
udløbet fra dambruget efter reglerne i dambrugsbekendtgørelsen.

Kommunens vurdering
Miljømål
Tilstanden i Vejle Å er senest bedømt til faunaklasse 7 i foråret 2021 på station nr. 12-0137. Stationen er placeret ca. 60 m nedstrøms det nye udløb til Vejle Å.
Tilstanden med hensyn fisk i Vejle Å på strækningen ved det nye udløb er ukendt ifølge Vandområdeplan 2015-2021.
Tilstanden med hensyn til vandplanter (makrofytter) er god i Vejle Å ca. 1,6 km opstrøms det
nye udløb og ukendt på strækningen forbi det nye udløb ifølge Vandområdeplan 2015-2021.
Staten har generelt endnu ikke vurderet tilstanden for alger.
Etablering af rørledningen vurderes ikke at medføre en væsentlig påvirkning af Vejle Å.
Natur
Der er tale om fersk eng med en naturlig fugtig bund men i moderat naturtilstand. Der er udbredt
forekomst af almindelige fugtigbundsplanter. Det vurderes at nedgravning af rørledningen vil få
en midlertidig og kortvarig påvirkning af plantesamfundet, der dog ikke vil forrykke naturtilstanden i området.
Natura 2000, bilag IV-arter og miljøvurdering
Ifølge habitatbekendtgørelsens5 § 6, stk. 1, skal det vurderes om et projekt i sig selv, eller i forbindelse med andre planer eller projekter, kan påvirke udpegningsgrundlaget i et Natura 2000område væsentligt før der træffes afgørelse om miljøgodkendelse.
Ifølge habitatbekendtgørelsens § 10 skal det vurderes, om yngle- og rasteområder for dyrearter
omfattet af habitatdirektivets bilag IV vil blive beskadiget eller ødelagt, eller om plantearter på
bilag IV, litra b, i alle livsstadier6, vil blive ødelagt.
Projektet vurderes ikke at forstyrre bilag-IV arterne, der er registreret i nærheden af dambruget,
væsentligt.

5

Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
6

Ingen af plantearterne på dette bilag findes i Vejle Kommune.
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På baggrund af afstanden fra dambruget til Natura 2000-området vurderes det ansøgte ikke at påvirke udpegningsgrundlaget i Natura 2000-områder væsentligt eller beskadige eller ødelægge
yngle- og rasteområder for dyrearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Det vurderes samlet,
at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektet.
Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil have afvandingsmæssige konsekvenser. Projektet vurderes ikke at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og der er således ikke krav
om miljøvurdering og tilladelse.
Fredede områder
Vejle Kommune vurderer, at etablering af rørledningen, kræver en dispensation fra fredningsnævnet. Vejle Kommune har sendt ansøgning om etablering af rørledningen til fredningsnævnet
den x. Fredningsnævnet har den x.

Klagevejledning
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
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
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet har en klage opsættende virkning.
Hvis der er klaget, må tilladelsen således ikke udnyttes.
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Miljøvurderingsloven
Afgørelsen kan påklages af enhver med retlig interesse i sagen indtil 4 uger efter offentliggørelsen.
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 betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer
dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning med mindre Planklagenævnet bestemmer
andet.
Offentliggørelse af afgørelserne
Afgørelserne offentliggøres på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk/afgorelser) den x.
Klagefristen udløber dermed den x.
Fælles for afgørelserne
En eventuel klage skal indsendes via klageportalen på www.naevneneshus.dk. Her findes også
vejledning om, hvordan klageportalen anvendes. Klagen sendes gennem klageportalen til kommunen. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.
Når du opretter klagen i Klageportalen, er det vigtigt, at du under punktet ”Oplysning om den
sag klagen vedrører” indtaster journalnummer og sagsbehandler.
Der er fastsat et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret skal betales ved elektronisk overførsel eller ved girobetaling.
Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der
kommer uden om klageportalen. I særlige tilfælde kan du klage uden om klageportalen. Hvis du
ønsker at blive fritaget fra at bruge klageportalen, skal du aflevere klagen og en begrundet anmodning om fritagelse til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljøog Fødevareklagenævnet og/eller Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan
blive fritaget.
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Kommunens afgørelser kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6
måneder fra den dag, afgørelsen har været offentligt bekendtgjort.
I øvrigt
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.
Hvis der er spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Lene Steffensen

Bilag:
Bilag 1: Placering af rørledning
Bilag 2: Ansøgning
Bilag 3: Beskyttet natur
Bilag 4: Fredede områder
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Vejle Kommune behandler personoplysninger om dig
(følgende oplysninger er alene relevant i sager om privatpersoner, enkeltmandsvirksomheder eller I/S)
Vi sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi har indsamlet eller modtaget personoplysninger om
dig. Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi nemlig give dig en række oplysninger,
når vi indsamler og behandler personoplysninger om dig.
1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Vejle Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet eller
modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle
Telefon: 76 81 00 00, Mail: post@vejle.dk - CVR-nr.: 29189900
2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:
På mail: dpo.vejle@bechbruun.com
På telefon: 72 27 30 02
Via sikker post: https://dpo.bechbruun.com/vejle
Pr. brev:
DPO Vejle Kommune, Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C
CVR nr.: 38538071
3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
 Regulering/restaurering af vandløb, herunder omklassificering
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
 Vandløbsloven
 Naturbeskyttelsesloven
 Planloven
 Databeskyttelsesloven § 5, stk. 1
 Databeskyttelsesloven § 6, stk. 1 jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, litra e
4. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
☒ Almindelige personoplysninger
☒ CPR-nummer
Indsendes der andre personoplysninger af dig, som ikke er relevante for sagen, kan disse personoplysninger blive journaliseret, men vil ikke indgå i sagens behandling.
5. Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
 Til parter i sagen, f.eks. i forbindelse med en partshøring samt ved offentliggørelse af en afgørelse,
eller til andre relevante borgere i forbindelse med en eventuel nabohøring.
 Vi annoncerer afgørelsen på kommunens hjemmeside
 Digital MiljøAdministration.
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Generelle modtagere:
☒ Andre offentlige myndigheder
☐ Databehandlere
☒ Eksterne rådgivere
☒ Andre modtagere: Foreninger og interesseorganisationer som vi er pålagt at orientere om den trufne
afgørelse.
Disse personoplysninger kan være omfattet af en eventuel efterfølgende aktindsigtssag.
6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS:
☒ Nej
☐ Ja
7. Hvor stammer dine personoplysninger fra
Dette afsnit finder anvendelse, når vi indsamler oplysninger om dig hos andre end dig selv.
 Hvis du er ejer, kan Vejle Kommune indhente oplysninger om dig gennem en anden ansøger.
 Hvis du er ejer, kan Vejle Kommune indhente oplysninger om dig på baggrund af en klagehenvendelse.
Med andre ord er afsnittet ikke relevant, hvis du som ansøger eller eventuel klager henvender dig til Vejle
Kommune, da kommunen i disse tilfælde kun indhenter oplysninger om dig igennem din henvendelse.
8. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Den periode vi opbevarer oplysninger i, afhænger af den konkrete sagsbehandling, opfyldelsen af formålet med
behandlingen samt den relevante lovgivning på området. Når vores behandling af dine personoplysninger
er afsluttet, opbevares oplysningerne efter bestemmelserne i arkivloven.
9. Automatiske afgørelser, herunder profilering
Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering i den konkrete behandling af dine personoplysninger.
10. Dine rettigheder
Efter Databeskyttelsesforordningen kan du til enhver tid benytte dig af dine rettigheder i forhold til Vejle
Kommunes behandling af dine personoplysninger:
 Du har ret til indsigt i de oplysninger, som Vejle Kommune behandler om dig
 Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv
 I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig
 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger
 Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Vejle Kommunes ellers lovlige behandling
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Se kontaktoplysninger i afsnit 2.
11. Retten til at trække samtykke tilbage
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er betinget af et samtykke, har du til enhver tid ret til at
trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger op til tidspunktet for tilbagetrækningen af dit samtykke.
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12. Klagevejledning
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger. Du kan enten henvende dig til Vejle Kommunes databeskyttelsesrådgiver eller finde
mere information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk
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Bilag 1: Placering af rørledning

±

Bilag 2: Ansøgning

Vejle Kommune
Landbrug & Vand
Teknik & Miljø
Kirketorvet 22
7100 Vejle
Att.: Lene Steffensen
Ry, den 28. november 2020
/VJL

Vedr.: Ravningkær Dambrug – ansøgning til kommunen om tilladelse til etablering af rørledning
fra dambruget til Vejle å.
Efter aftale med Jørgen Jøker Trachsel (JJT) fremsendes hermed ansøgning til kommunen om
tilladelse til etablering af rørledning til renset afløbsvand fra dambruget til Vejle å som alternativ
til eksisterende afløbsgrøft fra dambruget til Vejle å.
1) Redegørelse for formålet med projektet og begrundelse for projektet.
I forbindelse med Vejle kommunes naturgenopretningsarbejde i Vejle å, samt i forbindelse med revurdering
af Ravningskær Dambrugs eksisterende miljøgodkendelse, planlægges etablering af en afløbsledning til
afledning af renset afløbsvand fra dambrugets afløb fra plantelagune til Vejle å, som erstatning for
eksisterende afløbskanal fra dambruget og til Vejle å.
Formålet med etablering af rørledningen er, at lede afløbsvandet fra dambrugets via rørledning direkte til
Vejle å, som er en langt større og mere robust recipient end den nuværende afløbsgrøft. Samtidig vil det
give dambruget mulighed for lettere at kunne overholde gældende miljøkrav, som er stillet til ejeren af
dambruget i dambrugets miljøgodkendelse.

2) Oversigtskort og detailplaner.
Oversigtskort og detailplaner er vedlagt som bilag-1.

3) Oversigt over de af projektet omfattede ejendomme med fortegnelse over de grundejere og brugere,
der ønskes inddraget i projektet.
Kort med oversigt over de af projektet omfattede ejendomme er vedlagt i bilag-2.
Grundejere og brugere som ønskes inddraget i projektet:
Jørgen Jøker Trachsel er ejer af den jord hvorpå nedgravning af rør skal foretages.

4) Overslag over samt forslag til fordeling af udgifterne.
Forventede udgifter skal dække udgifterne etablering af rørledning, der skal kunne føre mere end 25 l/sek
(som er dambrugets max. tilladte indvindingsvandmængde). Udgifterne vil omfatte indkøb af rør samt
nedlægning/gravearbejde. Hertil kommer udgifter til fremskaffelse af relevante tilladelser fra kommunen
og konsulentbistand.
Forslag til fordeling af udgifterne:
JJT forventer selv at skulle dække alle udgifter til dette projekt.

5) Udformning af afgitring ved udløbene til Vejle Å. Afgitringen skal overholde kravene i
dambrugsbekendtgørelsen.
I fald der etableres en rørledning som ovenfor beskrevet, foreslås en afgitring udført ved udløbet til Vejle å
tilsvarende den som er etableret ved Hulsig Dambrug – der ligeledes er ejet og drives af JJT.
Afgitring – Hulsig Dambrug:
Der er krav om afgitring ved udløbet fra dambruget, jf. § 20 i dambrugsbekendtgørelsen. Der er ikke krav
om afgitring ved indløbet, idet der indvindes vand fra kildevæld.
Efter miljøgodkendelsen fra 2014 blev meddelt, er afgitringen i udløbet ændret, idet der er gjort klar til
etablering af en vandføringsmåler umiddelbart inden udløbet. Der er afgitring i form af en stålristmølle med
4 vinger i udløbet fra dambruget. Vingerne er lavet i perforerede stålplader med 10 mm lysning. Se fotos
nedenfor. Vejle Kommune har vurderet, at afgitringen lever op til kravene i dambrugsbekendtgørelsen.

6) Tidsplan for arbejdets udførelse.
Så snart de fornødne tilladelser til gennemførsel af projektet vil kunne foreligge fra kommunen, ønsker JJT
gerne at gå i gang med etableringen.

NB: Ved etablering af rørledning forberedes til etablering af vandføringsmålere på sigt. Vandføringsmålerne
må placeres umiddelbart inden rørene eller ved udløbene til Vejle Å.

Med venlig hilsen
AkvaKons IVS

Villy J. Larsen

Bilag:
1) Oversigtskort over den ønskede nye fremtidige rørledning fra dambruget til Vejle å
2) Oversigtskort med påførte matrikelnumre

Kopi til:
Jørgen Jøker Trachsel, Ravning Dambrug ApS, Ravningvej 26, 7182 Bredsten
Mobil: 40271776 – mail: ravning.fiskeri@get2net.dk

Bilag 2: Ansøgning

Bilag – 1: Ravningkær Dambrug – 2020 – oversigtskort
1:1000

1: ca. 3000

Meters

0

75.59

Dato: 25-11-2020

Målforhold: 1:3024
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Ortofotos (DDO®land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO®land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks
Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehandling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.

Nyropsgade 30 • 1780 København V
Support: support@miljoeportal.dk
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Bilag 3: Beskyttet natur
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Bilag 4: Fredede områder
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