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Afgørelse efter vandløbsloven om 
nedklassificering af delstrækning af 
Ulvemose Bæk (st. 2.420-6.050 m)  

Vejle Kommune har opstillet en række principper for, hvornår et vandløb i 
kommunen i fremtiden skal være offentlig klassificeret, og dermed vedligeholdes af 
kommunen. 
 
Delstrækning af Ulvemose Bæk fra st. 2.420-6.050 meter opfylder ikke de 
opstillede principper for, at det i fremtiden skal være et offentligt vandløb. Vejle 
Kommune ønsker derfor at nedklassificere vandløbet til privat, hvor 
vedligeholdelsespligten samt den økonomiske byrde heraf flyttes fra det offentlige 
til private bredejere. 
 
Den 14. oktober 2022 modtog du et parthøringsbrev, hvor vi præsenterede forslaget 
om at ændre vandløbets status fra offentligt til privat. Kommunen har tidligere i 
perioden 2018-2020 foretaget en tilsvarende partshøring. 
 
Høringssvar fra ovennævnte partshøringer er behandlet i denne afgørelse. De har 
dog ikke givet anledning til at ændre på indstillingen om at nedklassificere 
vandløbet. 

Afgørelse efter vandløbsloven 

Efter vandløbslovens § 10 (lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019) samt § 
3 i bekendtgørelse nr. 838 af 27. juni 2016 om klassifikation og registrering af 
vandløb nedklassificerer Vejle Kommune som vandløbsmyndighed hermed Ulvemose 
Bæk st. 2.420-6.050 meter fra offentligt til privat vandløb.  
 
Vandløbet er nedklassificeret med virkning fra 1. april 2023, jf. § 3, stk. 4 i 
ovennævnte bekendtgørelse, hvor vedligeholdelsespligten overgår til bredejerne, jf. 
lovens § 35.     
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I øvrigt gælder det, at:  
 Kommunen vedligeholder vandløbsstrækningen frem til overdragelsestidspunktet 
 Efter overdragelsestidspunktet overgår den fremtidige vedligeholdelse af den 

nedklassificerede strækning fra kommunen til de pågældende bredejere.  
 Vandløbstrækningens regulativ ophæves.  
 Vandløbsstrækningen er fortsat omfattet af vandløbslovens bestemmelser og fremtidig 

vedligeholdelse skal ske i overensstemmelse med dem. 

Baggrund 

Vejle Kommune har som en konsekvens af kommunalreformen i dag administrationen herunder 
vedligeholdelsespligten af offentlige vandløb fra flere tidligere kommuner og amter. 
 
En gennemgang af regulativerne for disse vandløb har vist, at der i de tidligere kommuner og amter 
lå forskellige principper til grund for, hvorvidt et vandløb har været offentligt eller privat. 
 
Udgangspunktet bør være, at bredejerne langs vandløbene behandles efter et ensartet sæt regler 
på tværs af gamle kommunegrænser. Desuden bør kommunen kun afholde udgifter til 
vandløbsvedligeholdelse i de vandløb, som har offentlig interesse. 
 
I henhold til bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb, kan vandløbsmyndigheden 
bestemme, at offentlige vandløb eller vandløbsstrækninger nedklassificeres til private vandløb, når 
de vurderes primært at tjene private formål. 
 
Vejle Kommune har derudover opstillet nogle principper for, hvornår et vandløb, bør være offentlig 
klassificeret. 
 
Principperne er følgende: 

 Vandløbet har et stort opland - som udgangspunkt større end 10 km2. 
 Vandløbet tilføres større mængder uforsinket "offentligt" vand – som udgangspunkt mere 

end 20 % - eller ligger i et område udlagt til fremtidig byudvikling. 
 Vandløbet bør vedligeholdes skånsomt af uddannede åmænd med særlig erfaring eller er 

vanskeligt at vedligeholde af andre årsager. 
 
Hvorvidt vandløbet på den udvalgte vandløbsstrækning står til nedklassificering sker ud fra en 
konkret faglig vurdering om vandløbets data for hvert enkelt vandløb. Ofte vil et vandløb falde ind i 
flere af ovennævnte principper, som bestyrker beslutningen om en nedklassificering. 

Redegørelse for nedklassificering af delstrækning af Ulvemose Bæk 

Det er den øvre del af Ulvemose Bæk st. 2.420 - 6.050 m, som nedklassificeres til privat vandløb. 
Strækningen er vist på kortet nedenfor med en rød streg. 
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Figur 1 Ulvemose Bæk (rød streg), der nedklassificeres, matrikelgrænse (pink streg), 
kommunegrænse (gulstreg), øvrige vandløb (blå streg). 
 
Vandløbet er miljømålsat på en delstrækning, der nedklassificeres. Endvidere er vandløbet 
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som beskyttet natur. På disse strækninger må der ikke 
foretages en tilstandsændring af naturtilstanden. 
 
Ulvemose Bæk er et åbent mindre vandløb med regulativ bundbredder gående fra 0,3 m til 1,4 m. 
Vandløbet er på mindre strækninger udrettet, men udgør et naturligt vandløb i området. 
 
Kommunen har udarbejdet en beregning af, hvor stor en andel offentlige veje med potentiel 
afledning til vandløbet udgør af det samlede opland. Beregningen er foretaget i programmet 
SCALGO, som er et værktøj til at visualisere og analysere terrændata. For Ulvemose Bæk gælder, 
at det topografiske opland til vandløbet kan opgøres til 193 ha. Til sammenligning udgør arealet af 
offentligt vejanlæg ca. 1,9 ha., hvilket svarer til omkring 1 % af oplandsarealet.  
 
Til brug for vurdering af hvor meget af den årlige afstrømning i vandløbet stammer fra henholdsvis 
befæstede og ubefæstede (marker, natur m.v.) arealer er Redegørelsen for Miljøministeriets 
grundvandskortlægning fra 2015 for Ankær og Jerlev-Vejle Syd anvendt, som er placeret i 
tilknytning til vandløbet.  Af redegørelsen fremgår det, at netto årsnedbøren i området er på 461 
mm/år. Heraf strømmer 444 mm/år til vandløb og dræn svarende til 96 % af nettonedbøren. Til 
sammenligning er afstrømningen fra offentlige befæstede arealer sat til 100 % af bruttonedbøren, 
som ifølge DMI’s klimagrid er på 866 mm/år, og som korrigeret giver 1.048 mm/år.  
 
Det vil samlet set svare til, at ca. 2,3 % af årsafstrømningen i vandløbet stammer fra offentlige 
befæstede arealer. Den resterende del og dermed langt hovedparten af afstrømningen stammer fra 
private arealer herunder fra skov- og landbrugsarealer. 
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Der er ca. 35-40 private ejendomme i oplandet til strækningen, der ønskes nedklassificeret. Af 
disse ejendomme er 2/3 spildevandskloakeret. Ved de resterende ejendomme er der 
minirenseanlæg med udledning til dræn. Der ledes således stort set ikke spildevand til vandløbet 
på den aktuelle strækning. 
 
Samtidig er der tale om et lille vandløb med et lille opland.  
 
Det må antages, at ovennævnte tilledning af vejvand svarende til ca. 2,3 % af årsafstrømningen og 
tilledning af spildevand fra få ejendomme, ikke afstedkommer, at vedligeholdelsesbyrden af 
vandløbet forøges i et betydeligt omfang.  
 
På baggrund af ovennævnte kan det konkluderes, at vandløbet primært tjener det privat formål at 
aflede vand fra private landbrugsarealer. 
 
Vandløbet afvander via Spangs Å til Rands fjord. Nærmeste Natura 2000 område er nr. 112, 
Lillebælt (habitatområde H96, Fuglebeskyttelsesområde nr. 47). Udpegningsgrundlaget for 
habitatområdet er oplyst i tabellen nedenfor (fra Natura 2000-basisanalyse 2015-2021, 
Naturstyrelsen). 
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Der er registreret forekomster af løvfrø og Stor vandsalamander nær Ulvemose Bæk. Vejle 
kommune vurderer ikke at en nedklassificering af Ulvemose Bæk påvirker bilag IV arterne negativt, 
da der alene er tale om at vedligeholdelsesbyrden administrativt skifter fra offentlig til privat. 
Endvidere lægger kommunen til grund for afgørelsen, at en ændring i klassificeringen af vandløbet 
ikke påvirker udpegningsgrundlaget for habitatområdet. Det må samtidig antages, at omfanget af 
fremtidigt vedligehold af vandløbet ikke ændres, da vandløbets vandføringsevne skal opretholdes, 
jf. lovens § 27. Det må dermed antages at der fortsat vil være velegnede refugier og 
fourageringsområder for områdets bilag IV arter. 
 
Vejle Kommune lægger videre til grund for afgørelsen, at beskyttelseshensynet efter 
Naturbeskyttelseslovens § 3 også varetages af private lodsejere som tilfældet er ved terrestrisk 
natur. Det skyldes, at vandløbet fortsat skal vedligeholdes således, at vandføringsevnen ikke 
ændres, uanset om det er privat eller offentlig klassificeret.  Det må videre lægges til grund at 
hensynet til miljømålet også kan varetages af private bredejere i private vandløb. Såfremt det ikke 
anses for at være tilfældet ville der modsat være et nationalt krav om, at alle miljømålsatte 
vandløb i statens vandområdeplan skulle være offentlig klassificeret. Det er ikke tilfældet. Samlet 
set er der derfor ikke offentlige interesser tilknyttet strækningen, som kan begrunde, at vandløbet 
skal bibeholdes som offentligt.  
 
Samlet set er der ikke offentlige miljøinteresser tilknyttet strækningen, som kan begrunde, at 
vandløbet skal bibeholdes som offentligt, idet vandløbet hverken er naturbeskyttet eller er 
miljømålsat.  
 
Nedklassificering tager endvidere hensyn til samtlige afvandingsmæssige interesser, der er 
tilknyttet vandløbet det pågældende sted, idet den fremtidige vandløbsvedligeholdelse fortsat skal 
udføres, så vandføringsevnen ikke ændres, jf. § 27 i vandløbsloven. 
 
Nedklassificeringen er således foreneligt med vandløbslovens formålsparagraf. 
 
Ved nedklassificeringen giver kommunen bredejerne en rimelig tid til at planlægge gennemførelsen 
af vedligeholdelsen i sommeren 2023. Overdragelsesdatoen, hvor vedligeholdelsesbyrden overgår 
til bredejerne, er derfor først fastsat til 1. april 2023. 
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I forbindelse med overdragelsen opfylder kommunen sin vedligeholdelsesforpligtelse i vandløbet i 
2022 i henhold til gældende regulativer og vedligeholdelsesterminer. Vandløbet bliver derfor 
overdraget til private 1. april 2023 i regulativmæssig stand.  
Vandløbet er på en delstrækning grænsevandløb imellem Vejle og Kolding Kommuner. Det er aftalt 
med Kolding Kommune, at de på tilsvarende vis nedklassificerer vandløbet på denne strækning. 

Lovgrundlag 

Efter vandløbslovens § 10 kan vandløbsmyndigheden bestemme, at et vandløb skal udgå af den 
hidtidige klasse.  
 
Bestemmelser vedrørende omklassificering af vandløb fremgår af bekendtgørelse nr. 838 af 27. 
juni 2016 om klassifikation og registrering af vandløb. 
 
Efter § 3 i bekendtgørelsen kan vandløbsmyndigheden bestemme, at offentlige vandløb eller 
vandløbsstrækninger skal nedklassificeres til private vandløb, når de vurderes primært at tjene 
private formål. 
 
En afgørelse om nedklassificering skal ledsages af en dato, hvor vandløbet og dermed 
vedligeholdelsen overdrages til bredejeren, jf. § 3, stk. 4. 
 
Efter bekendtgørelsens § 3, stk. 5 skal vandløbet være vedligeholdt i overensstemmelse med 
regulativet for vandløbet på datoen for nedklassifikationen. 
 
Ved en nedklassificering overgår vedligeholdelsen fra det offentlige til private, idet 
vedligeholdelsen af private vandløb efter lovens § 35 påhviler bredejerne. 
 
Efter lovens § 27 skal vandløb vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller 
vandføringsevne ikke ændres. 

Indsigelser i forbindelse med partshøring 

Vejle Kommune har i forbindelse med partshøring modtaget indsigelser imod planerne for 
nedklassificeringen. Indsigelse nr. 1 og 2 er indsendt som fælles indsigelser for fire forskellige 
sager, derfor er de medtaget som indsigelser for hver af de fire individuelle afgørelser.  
 
Indsigelserne og kommunernes behandling heraf fremgår af følgende: 
 
Indsigelse nr. 1 
Landboforeningerne, Vejle Fredericia Landboforening, Kolding Herreds Landbrugsforening samt 
Familielandbruget har i et fælles brev indsendt en indsigelse imod planerne om nedklassificering af 
vandløbene.  
 
Indsigelsen fra Landboforeningerne går på alle 4 grænsevandløb imellem Kolding og Vejle 
Kommuner. Indledningsvis oplyser de som et generelt punkt, at der ikke i høringsmaterialet er 
oplysninger om den hidtidige vedligeholdelse og den aktuelle status samt oplysninger om hvilken 
byrde, der pålægges lodsejerne.  
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Endelig peger foreningerne på, at de er forbeholde overfor at nedklassificere vandløb med ringe fald 
og større naturinteresser.  
 
De øvrige indsigelsespunkter fra landboforeningerne er specifikke rettet imod de enkelte vandløb, 
som derfor ses under afsnittene for vandløbene nedenfor. 
 
Vejle Kommunes bemærkninger til indsigelse nr. 1 
Kommunen har valgt at henvise til de gældende vedligeholdelsesbestemmelser i 
vandløbsregulativerne, hvor omfanget af eksisterende vedligeholdelse er beskrevet. Men 
kommunerne har ikke valgt at beskrive omfanget og byrden af vedligeholdelsen, efter at 
vandløbene er nedklassificeret. Det skyldes, at det i fremtiden er op til lodsejerne selv at 
planlægge og tilrettelægge vedligeholdelsen, hvor omfang og behov fastsættes. Det eneste krav, 
der videreføres omkring vedligeholdelsen, er, at vandføringsevnen ikke må ændre sig. 
 
Til spørgsmålet om at nedklassificere vandløb med ringe fald og større naturinteresser skal 
bemærkes, at ofte er miljøkvaliteten dårligere i de vandløb, hvor faldet er lavt sammenlignet med 
den modsatte situation. Ved de aktuelle vandløb er faldet netop lavt, hvorved miljøkvaliteten er 
lille.  
 
Vejle Kommune er generelt set enig i, at vandløb med større offentlige naturinteresser i 
udgangspunktet fastholdes som offentligt. Der er dog kortere strækninger af de vandløb, som 
ønskes nedklassificeret, som er beskyttet natur. I disse situationer lægger kommunen til grund, at 
hensynet til § 3 beskyttelsen i et vandløb også kan varetages af private lodsejere, hvilket allerede 
er tilfældet ved tør natur.  
 
Indsigelse nr. 2  
Sagro har indsendt en indsigelse imod planerne om nedklassificering af vandløbene. Sagro finder, at 
det bør fremgå mere tydeligt, at der er tale om rørlagte strækninger. Der bør ligeledes medfølge en 
vurdering af rørledningens stand. For de åbne vandløb mangler der en beskrivelse af, hvornår 
vandløbet sidst er målt op, samt en historik over hvornår de sidst er renset op. 
 
Vejle Kommunes bemærkninger til indsigelse nr. 2 
Vejle Kommune skal overdrage vandløbene i regulativmæssig stand - hverken mere eller mindre. 
Kommunen vil derfor forud for nedklassificeringen af de rørlagte strækninger foretage en fysisk 
gennemgang af strækningerne, hvor brøndene besigtiges, og eventuelle jordfaldshuller langs 
ledningerne lokaliseres. I tilfælde af at der sandaflejringer i brøndene, bliver det oprenset, og 
eventuelle rørbrud ved jordfaldshuller bliver udbedret. I de tilfælde hvor vandet løber uhindret 
igennem brøndene, og der i øvrigt ikke foreligger indikation af, at rørene ikke er funktionsdygtige, 
foretages der ikke yderligere. Med denne vedligeholdelsesmæssige tilgang lægger kommunen til 
grund, at officialprincippet er opfyldt, og at vandløbene kan overdrages i regulativmæssig stand til 
private.  
 
For så vidt angår de åbne strækninger gennemfører kommunen den årlige vandløbsvedligeholdelse 
med grødeskæring i henhold til regulativet i vedligeholdelsessæsonen forud for 
nedklassificeringen. De pågældende vandløbsregulativer indeholder bestemmelser om 
kontrolopmålinger af vandløbene. Ifølge regulativerne foretager vandløbsmyndigheden pejlinger af 
bunden når myndigheden vurderer at dimensionerne ikke er overholdt. I de konkrete vandløb 
foretages denne pejling ligeledes forud for nedklassificeringen. 
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Til spørgsmålet om vandløbenes løbende vedligeholdelsesstand, skal kommunen bemærke, at 
vandløbet skal vedligeholdes i overensstemmelse med regulativet. Da vandløbet skal overdrages til 
private i regulativmæssig stand er det alene, vedligeholdelsesomfanget, der udføres i henhold til 
regulativet umiddelbart forud for nedklassificeringen, der indgår i behandlingen af sagen og ikke 
vandløbets oprensningshistorik. 
 
Endelig er det oplyst i partshøring, om der er tale om henholdsvis rørlagte eller åbne 
vandløbsstrækninger eller en kombination heraf. Endvidere må det antages, at den enkelte bredejer 
er bekendt med vandløbets fysiske status på egen jord, herunder om det er rørlagt eller åbent. 
 
Indsigelsen giver ikke anledning til at ændre på indstillingen om at vandløbet nedklassificeres. 
 
Indsigelse nr. 3 (Landboforeninger) 
Ulvemose Bæk har mange bredejere og op til 40 ejendomme, der afleder vand, herunder Tiufkær 
landsby med flere erhvervsejendomme.  
 
Når en tredjedel af ejendommene i oplandet udleder renset spildevand til vandløbet, er det ikke 
Landbrugsorganisationernes overbevisning, at der ’’stor set ikke ledes spildevand til vandløbet på 
den aktuelle strækning’’. Dertil bør tillægges et ikke uvæsentligt bidrag fra tagvand, hvorfor 
Ulvemose Bæk ikke bør nedklassificeres til et privat vandløb.  
 
Vi bemærker endvidere, at vandløbet på den aktuelle strækning fra udspringet i Ulvemosen 
gennemløber og afvander større områder, som i kommuneplanen er karakteriseret som særlig 
værdifuld natur. Set i det lys mener landboforeningerne, at der ud fra de høje naturmæssige 
værdier må anses at være betydelige offentlige interesser i vandløbet, og herunder særlige 
vedligeholdelsesmæssige hensyn at varetage.  
 
Hvis Vejle og Kolding Kommune beslutter at nedklassificere delstrækningen, bliver der pålagt en 
urimelig byrde på de mange lodsejere, der skal vedligeholde vandløbet fremover og herunder 
varetagelse af de særlige beskyttelseshensyn i forhold til naturinteresserne.  
 
Desuden er der manglende oplysninger om den hidtidige vedligeholdelsespraksis, og derfor ønske 
vi, at Vejle og Kolding Kommune gør rede for de vedligeholdelsesmæssige omkostninger, der 
vurderes at tilfalde bredejerne ved nedklassificering af delstrækningen.  
 
Vejle Kommunes bemærkninger til indsigelse nr. 3  
Tilledning af vand herunder spildevand fra private ejendomme i oplandet til vandløbet anses i den 
forbindelse for at være et privat formål. Det er først, når der tilledes offentligt kloakvand fra 
eventuelt et renseanlæg til vandløbet, at kommunen skal vurdere, om tilledningen andrager et 
omfang, der gør, at vandløbet primært tjener offentlige formål. Det, vurderer kommunen, ikke er 
tilfældet i den konkrete sag.  
 
Vedligeholdelsen af et vandløb skal tilrettelægges efter, at vandløbets vandføringsevne ikke 
ændrer sig. Det gælder, uanset om vandløbet er klassificeret som offentlig eller privat. Det betyder, 
at vedligeholdelsen fortsat gennemføres således, at vandstanden på de omkringliggende 
naturarealer ikke ændrer sig. Beskyttelseshensynet efter naturbeskyttelseslovens § 3 for de 
tilknyttede naturarealer kan derfor igennem vandløbsvedligeholdelsen også varetages af private 
lodsejere langs Ulvemose Bæk, som tilfældet er i dag på tørre naturarealer i DK.  
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Der vil ikke være krav til, at lodsejerne i fremtiden anvender en bestemt form for teknisk udstyr til 
vedligeholdelsen. Det vil efter en nedklassificering være op til den enkelte bredejer at beslutte, 
hvorledes vedligeholdelsen udføres. Grundet ovennævnte kan kommunen ikke fastsætte et 
udgiftsniveau for en fremtidig privat vedligeholdelse af vandløbet, idet omkostningerne hertil er 
metodeafhængigt. Kommunen anbefaler dog, at vedligeholdelsen tilrettelægges i samarbejde med 
de øvrige lodsejere langs vandløbet, således at udgiften hertil kan fordeles imellem bredejerne.  
 
Indsigelsen giver ikke anledning til at ændre på indstillingen om, at Ulvemose Bæk 
nedklassificeres. 
 
Indsigelse nr. 4 
Indsigelse, ejer af ejendommen Tiufkærvej 139. 
Området på modsatte bred af vandløbet rummer værdifuld og højt beskyttet natur og området må 
også formodes at have offentlig interesse. Da både vandløb og Ulvemosen er højt beskyttet natur, 
går lodsejer ud fra, at vedligeholdelsen skal ske med omtanke og vil kræve specialudstyr for ikke at 
ødelægge naturen.  
 
Ulvemosen er fællesejet af 12 ejendomme, hvilket vanskeliggør håndtering af vedligeholdelsen, 
hvis den fremover pålægges lodsejere. 
 
Vejle Kommunes bemærkninger til indsigelse nr. 4 
Der henvises til kommunens besvarelse af indsigelse nr. 1 vedr. spørgsmålet om naturbeskyttede 
arealer. 
 
Der vil ikke være krav til, at lodsejerne i fremtiden anvender en bestemt form for teknisk udstyr til 
vedligeholdelsen. Det vil efter en nedklassificering være op til den enkelte bredejer at beslutte, 
hvorledes vedligeholdelsen udføres.  
 
Med 12 bredejere vil der sandsynligvis være behov for at den fremtidige vedligeholdelse 
planlægges og tilrettelægges i samarbejde lodsejerne imellem. 
 
Indsigelsen giver ikke anledning til at ændre på indstillingen om, at Ulvemose Bæk 
nedklassificeres. 
 
Indsigelse nr. 5 (indsigelsen er indsendt af KHL på vegne af lodsejer, Tiufkærvej 151) 
KHL bemærker, at vandløbet afleder uforsinket overfladevand fra et stort antal ejendomme i 
Tiufkær-området fra tage og indkørsler samt fra flere af kommunens veje. Flere af ejendommene er 
heller ikke tilkoblet fælles kloakering men afleder mere eller mindre renset spildevand til 
vandløbet. KHL finder derfor, at vandløbsvedligeholdelsen fortsat bør være et offentligt anliggende 
og ikke en byrde som lodsejer skal pålægges.  
 
Flere bredejere udgøres af mindre fritidsejendomme, hvor det ikke kan forventes at ejere har 
indsigt i skånsom vandløbsvedligeholdelse. Vandløbet afvander flere større naturområder hvor de 
gå ud fra, at der er offentlige interesser til stede. 
 
Vejle Kommunes bemærkninger til indsigelse nr. 5 
Til spørgsmålet om tilledning af spildevand fra ejendomme samt om afvanding af naturområder 
henvises til besvarelse af indsigelse nr. 3 ovenfor. 
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Det er et nagelfast grundprincip i vandløbsloven, at det er bredejere, der varetager 
vedligeholdelsen i private vandløb. Vandløbsloven skelner således ikke imellem type af bredejere, 
herunder om man driver landbrug eller ejer fritidsejendomme i forhold til 
vedligeholdelsesforpligtelsen. 
  
Indsigelsen giver ikke anledning til at ændre på indstillingen om, at Ulvemose Bæk 
nedklassificeres. 
 
Indsigelse nr. 6 (indsigelsen er indsendt af KHL på vegne af lodsejer, Præstemarksvej 6) 
I indsigelsen påpeges at det, at Ulvemosen rummer værdifuld og højt beskyttet natur. Området er i 
kommuneplanen udpeget som særlig værdifuld natur. Området som vandløbet gennemløber og 
afvander må derfor formodes at have offentlig interesse. 
 
Ulvemosen er fra gammel tid en stor matrikel, som er fællesejet af 12 ejendomme i og omkring 
Tiufkær. Dette giver en meget vanskelig situation ift. håndtering af vedligeholdelsen, hvis den 
fremover pålægges lodsejerne. 
 
Da både vandløbet og mosen er højt beskyttet natur, må vi gå ud fra, at vedligehold skal ske med 
stor omtanke og vil kræve specialudstyr og specialviden for ikke at ødelægge naturen. De enkelte 
lodsejere, herunder også Kåre Christiansen, råder hverken over det fornødne udstyr eller besidder 
den fornødne viden til at påtage sig vedligeholdelsen, hvorfor opgaven alt andet lige bør varetages 
af kommunen. 
 
Vejle Kommunes bemærkninger til indsigelse nr. 6 
Der henvises til kommunens besvarelse af indsigelse nr. 1 og 3 vedr. spørgsmålet om 
naturbeskyttede arealer. 
 
Der vil ikke være krav til, at lodsejerne i fremtiden anvender en bestemt form for teknisk udstyr til 
vedligeholdelsen. Det vil efter en nedklassificering være op til den enkelte bredejer at beslutte, 
hvorledes vedligeholdelsen udføres.  
 
Bredejerne skal efter nedklassificeringen igennem vandløbsvedligeholdelsen sikre, at vandløbets 
vandføringsevne ikke ændrer sig. Kommunen anbefaler i den forbindelse, at bredejerne orienterer 
sig i det gældende vandløbsregulativ i forhold til at afdække det nuværende 
vedligeholdelsesomfang og metodevalg.   
 
Indsigelsen giver ikke anledning til at ændre på indstillingen om, at Ulvemose Bæk 
nedklassificeres. 
 
Indsigelse nr. 7. 
Indsigelse, ejer af ejendommen Tiufkærvej 141. 
Ejeren påpeger, at det ikke giver mening at pålægge private lodsejere vedligeholdelsespligt på en 
bæk, som har haft sit frie løb i årtier med kommunen som ansvarlig, da private lodsejere ikke på 
noget tidspunkt har været ansvarlige for bækkens placering og løberetning. 
 
Kommunen har som ansvarlig for bækkens funktion og fremtidige løb, et langt større kendskab til og 
viden om, bækkens fremtidige skæbne, herunder renhed af hensyn til fisk mv.  
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Det er ikke rimeligt at pålægge så stort et ansvar til tilfældige lodsejere, som ikke har haft 
indflydelse på bækkens tilstand og placering. 
 
Vejle Kommunes bemærkninger til indsigelse nr. 7 
Uanset nuværende klassificering af vandløbet som offentlig har kommunen mulighed efter loven for 
at ændre klassificeringen til privat i de situationer, hvor vandløbet primært tjener private formål, 
hvilket vurderes at være tilfældet i Ulvemose Bæk. Det eneste, der flyttes i den forbindelse, er 
vedligeholdelsespligten, der overgår fra det offentlige til private lodsejere. Det skal videre ses i 
lyset af, at uanset klassificering har vandløbet altid været privatejet af lodsejerne langs med 
vandløbet. Kommunen har alene haft vedligeholdelsespligten. 
 
Indsigelsen giver ikke anledning til at ændre på indstillingen om, at Ulvemose Bæk 
nedklassificeres. 
 
Indsigelse nr. 8. 
Indsigelse, ejer af ejendommen, Tiufkærvej 157. 
Ejeren påpeger, at der ikke har været renset op i de 3 år, hvor vedkommende har ejet ejendommen. 
Ejeren ønsker ikke at overtage en misvedligeholdt åstrækning og dermed få uforudsete store 
omkostninger ved at blive pålagt et rensningsarbejde der har været misvedligeholdt i årevis. 
 
Ejeren ønsker udleveret et direktiv hvori regler for oprensning og alm. vedligeholdelse fremgår. En 
plan for normal vedligeholdelse således vedkommende som borger ved, hvad kommunen skulle have 
udført af arbejde i denne forbindelse, og hvad kommunen forventer ift privatisering. Skulle 
kommunen tvinge privatiseringen igennem skal åen være fuldt ud oprenset og afleveres 100% i 
orden. 
 
Vejle Kommunes bemærkninger til indsigelse nr. 8 
Hvert år gennemfører kommunen de vedligeholdelsesarbejder, der er angivet i regulativet. Det 
indbefatter grødeskæring efter behov normalt 1 gang årligt med skæring i en strømrende. Det 
gælder også for vedligeholdelsessæsonen 2022, således at kommunen kan aflevere vandløbet i 
regulativmæssig stand - hverken mere eller mindre. 
 
Kommunen udleverer ikke et direktiv, hvor regler for oprensning og vedligeholdelse er beskrevet. I 
stedet henviser kommunen til det gældende vandløbsregulativ, hvor der er beskrevet hvorledes 
vandløbsmyndigheden har gennemført vedligeholdelsen. Denne beskrivelse kan man eventuelt som 
bredejer tage udgangspunkt i ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsen.  
 
Det vigtigste, er at vandløbets vandføringsevne ikke må ændre sig, jf. vandløbslovens § 27, og det 
skal man som bredejer til et privat vandløb igennem den valgte vedligeholdelse sikre.  
 
Indsigelsen giver ikke anledning til at ændre på indstillingen om, at Ulvemose Bæk 
nedklassificeres. 

Klagevejledning  

Vejle Kommunes afgørelse om nedklassificering af Ulvemose Bæk st. 2.420 - 6.050 meter kan 
påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter vandløbslovens § 80 af den afgørelsen er rettet 
til samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, jf. lovens 
§ 84. 
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Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. 
 
En klage indsendes elektronisk via Klageportalen. Et link hertil findes på Miljø- og 
Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk Klageportalen ligger på www.borger.dk 
og www.virk.dk, hvor man logger ind med fx NEM-ID. 
 
Klagen videresendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage 
er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.  
 
Når man klager, skal der betales et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for 
virksomheder og organisationer. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Klagen sendes 
først videre, når gebyret er betalt. 
 
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 på e-mail til: vandmiljo@vejle.dk eller med 
post til: Vejle Kommune, Teknik og Miljø – Vand, Team Vandmiljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. Vejle 
Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer 
afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Annoncering 

Afgørelsen annonceres offentligt på Vejle Kommunes hjemmeside. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Jane Stevnsgaard Rasmussen 
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Afgørelsen er sendt til: 

Lodsejere 
 
Miljøstyrelsen   mst@mst.dk 
 
Naturstyrelsen, Trekantsområdet   tre@nst.dk 
 
Landbrugsstyrelsen   mail@lbst.dk 
 
Fiskeristyrelsen 
Att. Bernt Wind   bpwi@fiskeristyrelsen.dk 
 
Danmarks Naturfredningsforening  dn@dn.dk 
 
DN Vejle    dnvejle-sager@dn.dk 
 
Danmarks Sportsfiskerforbund  post@sportsfiskerforbundet.dk  
 
Danmarks Sportsfiskerforbund 
Overordnet miljøkoordinator Lars Brinch Thygesen lbt@sportsfiskerforbundet.dk 
 
Ferskvandsfiskeriforeningen   nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
 
Sagro 
Att. Stine Bundgaard Pedersen  sbp@sagro.dk 
 
Velas 
Att. Maria Pilgaard   map@velas.dk 
 
Kolding Herreds Landbrugsforening 
Att. Lars Schmidt   las@khl.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


