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Forord
Dette konsekvensanalyseprojekt er udført af Danmarks Miljøundersøgelser
(DMU), Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet for Skov og Naturstyrelsen, jf.
samarbejdsaftale af lO. september 2003. Indhold og bilag fra et tidligere notat
fra 2001 (Asferg 2001) indgår som fagligt baggrundsmateriale i nærværende
notat.

Projektleder hos DMU:

Seniorforsker Rasmus Ejrnæs

DMU, Afdeling for Vildtbiologi og Blodiversitet
Kontaktperson hos SNS:

Dislriktsfuldmægtig Ole Juui Andersen
SNS, Silkeborg Statsskovdistrikt

Følgende personer har leveret notater vedrørende habitat~arteri forbindelse
med udarbejdeisen af et foregående notat (Asferg 2001):
Jan Nieisen, Vejle Amt (hæklampret)
Tove Hels, Forskningscentret for Skov og Landskab (stor vandsalamander)
Hans j. Baagøe, Københavns Universitet (damflagermus)

Aksel Bo Madsen, DMU (odder)
Disse notater er vigtigt baggrundsmateriale for beskrivelseme og for den
samlede vurdering idette notat.
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Indledning
Der har gennem en årrække været arbejdet på at få skabt fri passage ved
Vilholt Mølle iGudenåens hovedløb opstrøms Mossø. Arbejdet med at sikre
faunaens frie passage ved Villiolt Mølle har siden 1990 været genstand for
mange overvejelser og udredningsarbejder. Et tidligere løsningsforslag og
tilhørende vurdering af konsekvenser er udarbejdet som et fælles notat fra
februar 1991 fra Vejle Amt og Skov- og Naturstyrelsen: "Naturgenopretning
af Gudenåen ved Vilholt Mølle. Løsningsforslag og konsekvenser", herefter
omtalt som "Fællesnotate!'" . 1 notat fra 2001 udarbejdet af DMU (Asferg 2001),

sammenlignes konsekvenserne for de naturtyper og arter som på daværende
tidspunkt var på udpegningsgrundlaget
for habitatområde 48 af at fjerne
opstemningen eller bibeholde opstemningen og etablere et omløbsstryg.
Baggrunden for undersøgelsen er at den planlagte naturgenopretning
af
Gudenåen vil have potentielle effekter på en række arter og naturtyper i
Habitatområdet. Af Artikel 6 stk. 3 i Habitatdirektivet fremgår det at følgende
forholdsregler bør træffes inden der gennemføres projekter med
konsekvenser for natur i habitatområder (pagh 2001):

"Alle planer eJlerprojekter, der ikke er direkte forbundet med
eJler nødvendige for lokalitetens forvaltning, men som i sig selv
elJer i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke en
sådan lokalitet væsentligt, vurderes med hensyn til deres virkninger på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningeme
for denne. Pa baggrund af konklusionerne af vurderingen af
virkningerne på lokaliteten, og med forbehold af stk. 4, giver de
kompetente nationale myndigheder først deres tilslutning til en
plan eller et projekt, når de har sikret sig, at den/det ikke skader
lokalitetens integritet, og når de - hvis det anses for nødvendigthar hørt offentligheden".
Formålet med nærværende

notat er derfor at belyse:

l) Konsekvenserne (positive og negative) for naturtyper og arter på det
reviderede udpegningsgrundlag
for habitatområde 48 af at fjerne
opstemningen ved Villiolt Mølle og genskabe en frit strømmende Gudenå.
2) Mulighederne for at afhjælpe potentielt væsentlige negative effekter ved en
ændret projektplanlægning.
3) Konsekvenserne for naturen og den biologiske mangfoldighed som helhed
iområdet (også arter og naturtyper som ikke er omfattet af direktivet).
Habitatdirektivet lægger op til at vurderingen af om en effekt er "væsentlig"
skal foretages i forhold til bevaringsmålsætningerne
for de pågældende arter
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og naturtyper (pagh 2001).1 habitatområde 48 er sådanne
bevaringsmålsætninger endnu ikke udviklet, og derfor er der som
væsentlighedskriterium anvendt arterne og naturtypemes sjældenhed og
bevaringsstatus i Danmark. samt de lokale forekomsters repræsentativitet og
kvantitative betydning på nationalt plan.
Dette notat tager ikke stilling til projektets konsekvenser i relation til
opfyldelsen afVandrammedirektivet.ligesom
der ikke inddrages
kulturhistoriske. æstetiske eller andre værdier i øvrigt end de biologiske i
vurderingen.
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Generelle konsekvenser af at fjerne opstemningen'
Konsekvenserne af at fjerne stemmeværket er at der genskabes en frit
strømmende Gudenå, hvilket betyder følgende:
I) Påvirkningen af strøm- og bundforhold i Gudenåen så langt opstrøms som
Voervadsbro ophører. Der bliver genetableret en lang strækning af Gudenåen
med et stort fald og deraf følgende stærkt strømmende vand med naturlige
fysiske forhold. Der bliver fri faunapassage.
2) Vandstanden i området sænkes, hvilket fører til at møllesøen forsvinder og
til udtørring af hængesæk øst for møllesøen (figur I).

Figur I. Flyloto af projektområdet fra 1999.Den rode streg afgrænser projektområdet.
Med blå signatur ses Vejle Amts kortlægning af hængesæk (habitat-naturtype 7140)
og med gul signatur ses en lilJe selvsået eJleskov (habitat-naturtype 9lED). Pilen viser
placeringen af opstemningen, og den lyslilla oval indkredser det som er tilbage af
Møllesøen.

l Det tages ved vurderingen udgangspunkt
i projektet som det er skitseret i fællesnotatet
(1991)- hvilket inkluderer en opgravning og bortkørsel afsedimenteret materiale i møllesøen
forud for fjernelsen af stemmeværket
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SpecifIkke konsekvenser for habitatnaturtyper
I habitatområde 48 indgår 17 naturtyper
udpegningsgrundlag
(tabel 1).

i det reviderede

Tabel I. Liste over naturtyper på udpegningsgrundlaget for Habitatomrode 48.
48 Salten A, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af
Gudenå
3110 Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer)
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
3160 Brunvandede søer og vandhuller
3260 Vandløb med vandplanter
3270 Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter
4010 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder)
5130 Enekrat på heder. overdrev eller skrænter
6230 "'Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund. ofte med blåtop
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand
7210 *Kalkrige moser og sumpe med hvas avneknippe
7230 Rigkær
9120 Bøgeskove på morbund med kristtorn
9190 Stilkegeskove og krat på mager sur bund
9100 * Skovbevoksede tørvemoser
91EO *Elle-og askeskove ved vandløb, søer og væld

I tilknytning

til projektområdet

findes i dag følgende naturtyper:

l) Hængesæk - type 7140
2) Vandløb - type 3260
3) Eutrof sø - type 3150
4) Elle·askeskove - type 91EO
Hængesæk (7140)
Hængesækken i projektområdet er ikke opmMt i detaljer i forbindelse med
besigtigelsen, men Vejle amt har i forbindelse med
kortlægningen af naturtyper i habitatområdet
delailregistreret et areal på 0,29 ha. Rundt om
hængesækken forekommer mosaikvegetation med pletter
med mere tør vegetation, herunder opvækst af pil, el og
birk. Hængesækken som er dannet på de knapt 150 år som
dæmningen har eksisteret er under tydelig terrestrificering,
en naturlig proces som antageligt har været accelereret som
føige af den generelle eutrofiering (N -deposition) samt
perioder med tilskudsfodring af ænder i mosen. Ved
besigtigelsen sås ikke længere åbne vandflader, og der
Dyndstar
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observeredes en kraftig tilgroning med birk. pil og el i kanterne af mosen. I
tilknytning til hængesækken fmdes en mindre bestand af dynd-star, som er
en karakteristisk art for naturtypen. Ved seneste registrering voksede arten i
ellesumpen på kanten af hængesækken. Dyndstar er opført som temmelig
sjælden i Dansk Feltflora.

Parti fra hængesækken ved ViJhoit Mølle. I forgrunden ses en tør forh~ning med pil
og birk og i baggrunden ses elJeskoven, samt granplantagen på skrænterne og videre
op j områdets hydrologiske opland.
Vandløb med vandplanter (3260)
Vandløbet (Gudenåen) må alene i kraft af sin vandføring og længde betragtes
som en vigtig forekomst af naturtypen. også på nationalt plan.
Vandkvaliteten er god både opstrøms og nedstrøms Vilholt Mølle, og efter
fjernelse af opstemningen vil der i realiteten være tale om et ureguleret
vandløb. Der er observeret en rig fauna af såvel invertebrater som fiskearter,
og opstemning og mølleværk udgør en effektiv faunaspærring for disse.
Opstemningen påvirker vandløbets fysiske forhold (dynamik og
sedimentation) negativt, særligt opstrøms Vilholt hvor vilkårene i dag er
ugunstige for den oprindelige, karakteristiske flora af strømvandsplanter
samt vandløbsfauna.
Eutrofe søer (3150)
Møllesøen er som naturtype betragtet ikke særlig typisk for type 3150 i
Danmark, og hvis den er omfattet af naturtypens ret brede definition, må den
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betragtes som ubetydelig. Den åbne vandflade svandt ind med 50 % i
perioden 1965-1990og søen består i dag stort set kun af et strømløb gennem
den gamle Møllesø, omgivet af eutrof rørssump bestående af arter som høj
sødgræs, kalmus, kærstar og lådden dueurt, voksende på de aflejrede banker
af slam og sand.
Elle-askeskov (9IEO)'
Forekomsten af skov-habitattyper i habitatområdet er endnu ikke endeligt
kortlagt, men i projektområdet forekommer en lille bevoksning (ca. 0,2 ha)
med rødel umiddelbart nord for hængesækken, samt flere smågrupper af el
og ask langs vandløbet. Denne lille rødel~bevoksning er ensaldrende og har
kulturpræg og har endvidere kort kontinuitet, hvilket fremgår at der ingen
skovsignatur er på det minorerede sognekort fra 1872 (Fællesnotatet 1991).Til
gengæld indgår den brudte række af aske og elletræer langs vandløbet i
galleriskoven langs Gudenåen, som er særligt veludviklet nedstrøms Villiolt
Mølle.
Små og potentielle forekomster af andre habitat -naturtyper
Udover de nævnte habitat-naturtyper forekommer ganske små pletter med
vegetation som kan beskrives som hede eller surgræsland (type 4030 og
6230"),disse er dog ubetydelige i dag, og er heller ikke kortlagt, men rummer
et potentiale.
Ved fjernelse af opstemningen vurderes det at:
l) Vandstandssænkningen vil betyde at hængesækken udtørres og forsvinder.
Hermed vil dens bevaringsstatus på lokalt niveau forandres fra gunstig til
ugunstig. Betydningen heraf for naturtypens nationale bevaringsstatus
vurderes at være beskeden eftersom forekomsten dækker et beskedent areal
« 0,5 ha) og indenfor en kortere årrække (skønsmæssigt 10-50år) alligevel vil
være groet naturligt til med træer. Hængesækken er en ud af 31 registrerede
forekomster på tilsammen 7,7 ha i den del afhabitatområde 48 som dækkes af
Vejle Amt. Århus Amts andel er endnu ikke kortlagt for denne naturtype.
2) Den naturlig hydrologi og vandføring genoprettes på en længere strækning
af Gudenåen hvilket påvirker bevaringsstatus for denne naturtype i positiv
retning på såvel lokalt som nationalt niveau. Fri dynamik indgår i kriterierne
for gunstig bevaringsstatus for vandløb (3260) (Søgaard m.fl. 2003).På den
strækning af Gudenåen som i dag påvirkes af opstemningen ved Vilholt
Mølle er åen stort set ureguleret og opstemningen den sidste forhindring for
at opnå en sådan fri dynamik. Fra 1987foreligger en sammenlignende
undersøgelse afvandplantefloraen ved Voervadsbro opstrøms opstemningen
og ved Vilholt Mølle. Af undersøgelsen fremgår at flere karakteristiske
vandplanter (særligt hjertebladet vandaks, kruset vandaks og vandranunkel)
har langt større dækningsgrad på den naturlige vandløbsstrækning ved
Voervadsbro. På nationalt niveau vil genskabelsen af de naturlige
strømforhold på strækningen kunne være af betydning for en positiv
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bestandsudvikling
stærktstrømmende

for dyr og planter som er karakteristiske
vandløb i Danmark.

for

3) Udtørringen af møllesøen, som i forvejen må betragtes som ubetydelig når
man tager størrelse, oprindelse, repræsentativitet og tilstand i betragtning.
vurderes ikke at have nogen væsentlig betydning for denne naturtypes (3150)
nationale bevaringsstatus.
4) Sænkningen af vandspejlet omkring vandløbets nuværende bredder kan
have en kortsigtet negativ betydning for galleriskoven af el og ask (91EO"),
men det vurderes at allerede etablerede træer i stort omfang vil overleve
forandringen og med tiden vil kolonisere vandløbets nye bredder. Den
generelle dræningseffekt vil dog mindske snarere end forøge projektområdets
potentiale for denne naturtype. Forudsætningen for bevarelsen af
bevoksningen med rødel vil næppe længere være til stede efter fjernelsen af
opstemningen, men der må i denne vurdering tages forbehold for at der ikke
fmdes en kortlægning af den laterale trykvandspåvirkning
fra skrænten mod
vandløbet. Effekten på 91EO*vurderes dog at være ubetydelig på nationalt
niveau, idet naturtypen generelt er i fremgang og der her er tale om en lille og
ikke særlig repræsentativ forekomst.
5) I og omkring den udtørrede sø. hængesæk og elleskov vil der være et
potentiale for udvikling (genopretning) af en række naturtyper som også er
på udpegningsgrundlaget
for habitatområdet, men som i dag kun
forekommer sporadisk eller slet ikke i de berørte områder. Det gælder
eksempelvis den hede- (type 4030), fugtigbunds- (type 4010 eller 6410) og
græslandsvegetation
(type 6230") som tydeligvis karakteriserede området da
opstemningen blev etableret Gf. historisk kort i fællesnotatet). Der vil
antageligt også, men over en længere periode, kunne udvikles skovtyper
karakteristiske for sandet jordbund (fx stilk~egeskov på mager og sur bund type 9190). Successionsprocesserne i området vil afhænge af om området efter
vandstandssænkningen
plejes med afgræsning eller høslæt eller udlægges til
fri succession. Der bør under ingen omstændigheder udsås eller udplantes
græs eller ved plan ter i området i forbindelse med projektet sådan som det
ellers er beskrevet i fællesnotatet (1991).
Som følge afvandløbets stærke fald på strækningen forventes der ikke
et potentiale for naturtypen "Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige
planter" (3270).
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Specifikke konsekvenser for habitat-arter
Lys skivevandkalv Graphoderus bilineatus
Lys skivevandkalv er opført på Habitatdirektivets bilag II. Artens levested er
rentvandssøer med klart eller svagt brunt vand. Arten er gået tilbage og er i
dag kun med sikkerhed kendt fra 4 lokaliteter i Danmark.
Lys skivevandkalv er ikke kendt fra projektområdet, men i
habitatområde 48 er arten tidligere fundet i en meget lille sø « 1 ha)
beliggende 400 m vest for Salten Bro (notat fra Bjarne Søgaard, DMU). Det er
dog uvist om arten endnu findes på denne lokalitet og hvis den gør, er den
meget sjælden. Møllesøen lever ikke op til beskrivelsen af den foretrukne
habitat for lys skivevandkalv. Artens bevaringsstatus er foreløbigt vurderet
som ugunstig (pihl m.fl. 2000).
Stor vandsalamander Tritums cristatus cristatus
[Se fuld dokumentation og referencer i Asferg (2001)]
Området ved Villiolt Mølle rummer gode opholdssteder for padder: sandede
jorder, enge, græsmarker og skove. Der er ikke mange ynglesteder i
projektområdet (vandhuller med stillestående vand), men nok til at der
regelmæssigt ses habitat -arterne stor vandsalamander ,løgfrø og spidssnudet
frø, som alle er på Habitatdireklivets bilag IV. Alle tre arter yngler i rene (ikke
eutrofierede) vandhuller uden fisk. Efter yngleperioden tilbringer de resten af
sommeren terrestrisk hvor de fouragerer og opholder sig i større eller mindre
afstand fra ynglevandhullet.
Vurderingen af områdets kvaliteter for disse arter er foretaget i oktober
hvor padderne ikke er aktive, og det har derfor ikke været muligt at
gennemføre en registrering af aktuel forekomst på lokaliteten. Generelt er alle
tre bllag IV-arter gået ret kraftigt tllbage på landsplan i årene 1940'erne til
1980.Stor vandsalamander er gået tilbage med ca. 44 %, løgfrø med over 90 %
og spidssnudet frø med omkring 50 %. Alle de tre nævnte arter er registreret i
landbiotoper omkring Vllholt Mølle. Det er stærkt usandsynligt at nogen af
de nævnte paddearter har ynglesucces i selve Møllesøen fordi der er fisk i
søen, men de anvender den muligvis som midlertidigt opholdssted. Ingen af
de nævnte arter kan med nogen sandsynlighed tænkes at yngle i det rindende
vand i selve Gudenåen. N ord og øst for Vilhalt Mølle fmdes moseområder
som sandsynligvis fungerer som yngleområder for spidssnudet frø og
muligvis også for stor vandsalamander og løgfrø.
Bæklampret Lampetra planeri
[Se fuld dokumentation og referencer i Asferg (2001)]
Bæklampretten tilhører gruppen rundmunde
(lampretter) og er en standfisk som lever i mindre
vandløb. Den findes i det meste af Danmark, og den
nationale bevaringsstatus vurderes som gunstig.
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Bæklampretten er typisk nedgravet i vandløbsbunden i områder med meget
organisk materiale. Når larven forvandles til voksen, sker der dog ofte et skift
i adfærden, idet den voksne bæklampret foretrækker grovere bundmateriale.
Gydningen finder sted på sandede eller grusede områder (stryg) med
lavt vand (dybder op til 60 cm i større vandløb, under 30 cm i mindre
vandløb). Vandhastigheden på gydeområderne er målt tll 0,2 til 3,0
m/ sekund hvilket må betegnes som meget høje vandhastigheder
der normalt
kun findes på stryg. l Danmark er der ofte set gydende bæklampretter på de
samme gydestryg der benyttes af laksefisk som ørred og stalling.
Bæklampretten er almindeligt udbredt i Vejle amt, herunder også i
Gudenåens vandsystem, hvor den findes i mange tilløb og overalt i
hovedløbet. Pga. artens adfærd med at grave sig ned er der aldrig lavet
egentlige bestandsanalyser over antallet af bæklampretter på de enkelte
lokaliteter (stort set umuligt/meget
tidskrævende), men det almindelige
indtryk er at bestandene er ret store. Artens bevaringsstatus er foreløbigt
vurderet som gunstig (Pihl m.fl. 2000).
Lokalt omkring Vilholt Mølle er der gode gydeområder opstrøms
Voervadsbro og nedstrøms Vilhalt Mølle, mens der pga. opstemningen ved
VlIholt Mølle ikke er gydemultgheder på strækningen Voervadsbro - VlIholt
Mølle, den såkaldte opstemningseffekt.
Damflagermus Myotis dasycneme
[Se fuld dokumentation og referencer l Asferg (2001)]
Damflagermusen er opført på
Habitatdirektivets bilag II og'IV, på
Rødliste 1997 som sårbar og på Gulliste
1997 som national ansvarsart. En kortlægning af de danske flagermus har vist at
damflagermusen er en ret sjælden art i
Danmark og at dens faste udbredelse i
nutiden er begrænset til dele af Midt -og
Vesijylland og Thy samt en måske noget
uregelmæssig forekomst på Bornholm.
Artens bevaringsstatus er foreløbigt
vurderet som gunstig (pihl m.fl. 2000).
Det midijyske område synes at
rumme en god og levedygtig, men sandsynligvis lille bestand af
damflagermus. Denne bestand er formodentl~g afhængig af den kombination
af optimale habitater, som området byder på iform af livsnødvendige
overVintringslokaliteter i de jyske kalkgruber og mange optimale jagtbiotoper
i området.
Damflagermusen bruger over 90% af sin jagttid flyvende lavt over
vandflader med rigelig insektproduktion eller ansamlinger af insekter. Det
drejer sig om vandflader på søer og damme - og sågar brakvandsflader - samt
åer med langsomt strømmende vand. I modsætning til den langt mere
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almindelige vandflagerrnus (Myotis daubentonii) som udnytter også meget
små vandflader , foretrækker damflagermusen større vandflader . Netop det
midtjyske område byder på sådanne større flader på søer og damme og brede
åer, og arten kan findes jagende mange sådanne steder i området.
Formodentligt flyver dyrene fra den enkelte koloni relativt langt omkring og
besøger et antal jagtbiotoper idet de følger åerne fra sted til sted.
I området omkring Vilholt Mølle skal Gudenåen og især Møllesøen ses
som en vigtigjagtbiotop for damflagermusen. Her blev arten konstateret
jagende ved et besøg med detektorer sidst i 1980erne, og der blev ligeledes
konstateret jagende damflagermus på en del andre lokaliteter i området, fx
ved Klostermølle, hvor der også blev fundet en ynglekoloni.
I forbindelse med en besigtigelsestur den 4. oktober 20011yttedes der
om aftenen i området med detektor. Dette er ikke den optimale årstid for
detektorlytning fordi det er udenfor ynglesæsonen, aktiviteten kan være lav
og flagermusene flytter mere rundt på vej mod vinterkvartererne. Alligevel
blev der fundet 3 arter: Enkelte sydflagermus fløj over området, og lavt over
vandfladerne fløj et større antal (15-20)vandflagermus og enkelte (3-5)
damflagermus. Herved blev det stadfæstet at damflagermusene stadig
benytter lokaliteten. Det var helt tydeligt at mens vandflagermusene både
jagede over Møllesøen og meget hyppigt over fødekanalen, benyttede
damflagermusene ligesom ved det tidligere besøg næsten udelukkende
Møllesøens større vandflade~ Ved besøget oktober 2001 var det indtrykket at
Møllesøen var mere tilgroet med større grødeøer end i sidste halvdel af
1980'erne, dvs. at der nu er mindre fri vandflade. Dette indtryk bekræftedes
- ved samtale med lokale beboere. Denne tendens forringer forholdene for
damflagermusen.

Odder Lutra Jutra
[Se fuld dokumentation og referencer i Asferg (2001)]
På trods af totalfredning af arten i 1967er odderen stadig et
af de mest sårbare pattedyr i Danmark og optræder derfor
på den officielle rødliste over planter og dyr. For at sikre og
forbedre vilkårene for odder er der i "Forvaltningsplan for
odder Lufra fulra i Danmark" udpeget i alt 20
interesseområder for oddere på landsplan, herunder
Gudenåen. Artens bevaringsstatus er foreløbigt vurderet som usikker (Pihl
m.fl. 2000).
Området omkring Vilholt Mølle er undersøgt i forbindelse med de
nationale kortlægninger af odder i 1984-86,1991og 1996.Ved disse
undersøgelser er der ikke registreret odderspor ved Vilholt Mølle eller i de
nærmest tilstødende områder. Derimod er der blevet registreret odderspor i
Salten Å, Skæråen og de dele af Gudenåen som ligger umiddelbart nord for
Klostermølle. Ved kortlægninger foretaget af Vejle Amt i 1998og Århus Amt i
1998-99er der registreret positive tegn på odderens tilstedeværelse nedstrøms
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og opstrøms Vilholt Mølle. Sikre registreringer af odderspor ved Vilholt
Mølle er foretaget i november 1997.Denne ændring i odderens geografiske
udbredelse på relativ kort tid stemmer meget fint overens med det billede der
er set i andre randområder .
Ved besigtigelsen torsdag den 4. oktober 2001 blev der ikke konstateret
sikre spor efter odder i området. Dette kan dog forklares udfra tidspunktet på
året idet der ses en tydelig sæsonmæssig variation i odderens
markeringsaktivitet begyndende i oktober/november og frem til april hvor
den afløses af et markant fald i"den efterfølgende periode med et minimum i
juni-august. Odderen lever i tilknytning til vådområder. Den findes såvel i
stillestående som rindende vand, i både saltvand og ferskvand. Søer og moser
er derfor også velegnede levesteder for odderen. Området ved Vilholt Mølle
synes i øjeblikket i stor udstrækning at leve op til de krav som odderen har til
sit levested med masser af fisk og gode fouragerings- og skjulemuligheder.
Det vurderes, at den eksisterende opstemning ved MøUesøen ikke giver
problemer i forhold til odderens passage gennem Gudenåen.
Ved fjernelse af opstemningen vurderes det at:
1) Udtørringen af møllesøen vil betyde at en dokumenteret
fourageringshabitat for damf1agermus forsvinder. Damf1agennusen
foretrækker imidlertid store stillestående vandflader , og netop i det midtjyske
søhøjland må møllesøen siges at være en beskeden udgave af slagsen. Det
vides ikke hvor mange damflagennus som fouragerer over møllesøen eller
hvor disse individer kommer fra. Hvis der er tale om ynglende hunner fra en
lille nærliggende koloni kan møllesøen på trods af dens beskedne areal
alligevel være af lokal betydning. Hvis der er tale om fouragerende hanner
som er ude på længere togter er møllesøen næppe af kritisk betydning
hverken nationalt eller lokalt (Hans Baagøe, pers. komm).
2) Udtørringen af møllesøen vil betyde at en potentiel fourageringshabitat for
odder forsvinder (møllesøen). På den anden side vil odderen også kunne fiske
i det genoprettede vandløb. Forekomsten af odder i området er sporadisk, og
forandringen vurderes ikke at få betydning for odderens aktuelle nationale
bevaringsstatus, som er usikker.
3) Den naturlig hydrologi og vandføring genoprettes på en længere strækning
af Gudenåen hvilket påvirker bevaringsstatus for bæklampret i positiv
retning. Selvom det gør en forskel på lokalt niveau, betyder det ikke noget
væsentligt på nationalt niveau.
4) Udtørringen afmøllesøen og de vandløbsnære arealer, inklusive
hængesækken, vil forringe området som levested for stor vandsalamander på
bilag II, samt spidssnudet frø og løgfrø på bilag IV. Eftersom ingen af de
berørte biotoper er ideelle som ynglebiotoper (hængesækken for tør og søen
med fisk) vil den aktuelle bevaringsstatus for de tre arter ikke blive væsentlig
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forringet på lokalt niveau, og i hvert fald ikke i et omfang som har betydning
på nationalt niveau.
5) Genopretningsprojektet ved Vilholt Mølle forventes ikke at få betydning
for Lys Skivevandkalv, hverken lokalt eller nationalt.

t5

Sanunenfatning
Samlede konsekvenser
Vurderingen af effekten af projektet på arter og naturtyper er opsummeret i
Tabel 2. Der tages forbehold for at vurderingen af om der er tale om en
væsentlig påvirkning er foregået uden at der foreligger bevaringsmåIsætninger for hahitatområdet og de berørte forekomster af natur i
projektområdet.
Tabel2. Væsentlige effekter af fjernelsen af opstemningen på bevaringsstatus af de fem

habitatarter og seks naturtyper der indgår j udpegningsgrundlaget for Habitatomrade 48
(samt to yderligere bilag IV-arter) og som forekommer eller vi] kunne udvikles j
prcljektområdet. De tre parenteser på lokalt niveau for de nederste naturtyper henviser til at
der er tale om naturtyper med marginale/tvivlsomme/potentielle forekomster j området.

Stor vandsalamander
Bæklampret
Damflagermus
Odder
Løgfrø
Spidssnudet frø
Elle-askeskov (glED)'
Vandløb (3260)
Hængesæk (7140)
Eutrofe søer (3150)
Surgræsland (6230)'"
Tørre heder (4030)

Lokalt niveau
Usikker
Positiv
Negativ
Usikker
Usikker
Usikker

Nationalt niveau
Uden væsentlig betydning
Uden væsentlig betydning
Usikker
Uden væsentlig betydning
Uden væsentlig betydning
Uden væsentlig betydning

(Negativ)
Positiv
Negativ
(Negativ)
(Positiv)
(Positiv)

Uden væsentlig betydning
Usikker
Usikker
Uden væsentlig betydning
Uden væsentlig betydning
Uden væsentliI! betydning

I den samlede vurdering lægges der særligt vægt på følgende naturelementer
hvor effekterne af en fjernelse af opstemningen vurderes potentielt at være af
mere end lokal betydning:
I) Damflagermus
2) Vandløb (3260)

. 3) Hængesæk (7140)
For damflagermusens vedkommende foreligger der ikke data som kan føre til
en sikker vurdering af om dræningen af møllesøen vil være af væsentlig
negativ betydning på nationalt niveau. Eftersom der er tale om en globalt
sjælden ansvarsart, vurderes dette at ville være tilfældet hvis bare en lokal
damflagermus-koloni skulle vise sig at være afhængig af møllesøen for sin
fortsatte eksistens.
Damflagermus er rapporteret fouragerende over vidt forskellige
biotopstyper, hvis fælles kendetegn blot er at der er tale om større,
stilleståehde vandflader med insektproduktion. Det vurderes derfor at det er
muligt som en del af projektet, at ~tablere en eller flere fourageringsbiotoper
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med en samlet åben vandflade svarende til møllesøens nuværende overflade.
For at sikre en neutral eller positiv effekt på flagermusebestanden bør disse
ligge i projektområdet. En sådan erstatningsbiotop vurderes at kunne
kompensere for en hypotetisk negativ effekt af projektet for damflagermus,
og den vil samtidig kunne fungere som potentiel ressource for padder og for
odder. Minimumskravene for erstatningsbiotopen bør gøres til genstand for
nærmere undersøgelse.
Hvad vandløbet angår vurderes projektet at medvirke til en væsentlig positiv
forbedring af Gudenåen mellem Voervadbro og Kloster Mølle ved at
genskabe den naturlige hydrologi og de naturlige strøm- og
vandføringsforhold (se betydningen af disse i Søgaard m.fl. 2003).Disse
forhold har ikke bare betydning for vandløbets æstetiske fremtræden, men
også for den biologiske mangfoldighed i vandløbet, herunder vilkårene for
vandplanter samt for sjældne fisk og vandløbsdyr som trives i hurtigt
strømmende vand over gruset bund som der vil blive tale om opstrøms
Villiolt Mølle. Det vurderes dog som usikkert hvorvidt denne forbedring af
den biologiske tilstand af Gudenåen også har betydning for bevaringsstatus
for naturtypen på nationalt niveau. Dette skyldes at naturtypen er meget
bredt defmeret i fortolkningsmanualen, at den efter mange års negative
påvirkninger generelt er i fremgang og forbedring i dag samt at der ikke
blandt naturtypens karakteristiske arter findes arter som er så sjældne og
habitatspecialiserede at deres bevaringsstatus ændres som følge af projektet.
Hvis man udvidede Habitatdirektivets (Anan. 1992)begreb ··typical
species" til at omfatte andre arter end de som er brugt til at karakterisere
typen i fortolkningsmanualen (Anon. 1999),eksempelvis søørred eller
slørvinger, ville man opdage at den planlagte naturgenopretning ved Vilholt
Mølle vil forbedre levevilkårene for en række stærkt specialiserede dyr som i
dag er unaturligt sjældne og rødlistede på grund af regulering og opstemning
af vandløbsstrækninger med stort fald og vandføring. Ud fra en sådan
fortolkning måtte projektet siges at have en væsentlig positiv effekt, også på
nationalt niveau.
Mens en sådan udvidet fortolkning af begrebet karakteristiske arter
næppe vil stride mod direktivets bogstav, og nok vil være i overensstemmelse
med direktivets ånd, vil der alligevel være tale om en udvidelse af hidtidig
dansk praksis på området (Søgaard m.lI. 2003).
Hvad hængesækken angår vurderes det ikke at være muligt at redde den fra
udtørring, og denne naturtype er så speciel at der ikke umiddelbart kan
foretages afhjælpende foranstaltninger. Til gengæld er denne hængesæk på
vej ind i de sene stadier af en naturlig tilgroningsproces, som alligevel ville
have ført til at den med tiden ville være blevet til en anden naturtype
(muligvis skovbevokset tørvemose - type 91DO*).Det er naturligvis vigtigt at
hensynet til dynamiske naturtyper som hængesæk prioriteres højt i en
forvaltningsplan for habitatområdet som helhed. Dette vil for eksempel
kunne ske ved at Gudenåens frie dynamik prioriteres, så afsnørede
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mæanderbuer kan dannes og med tiden udvikle hængesæk. Det er vigtigt at
tænke sådanne processer ind i den langsigtede bevaringsmålsætning ved
eksempelvis at have som mål at undgå kantsikringer og lignende indgreb som
foretages for at modvirke den naturlige erosion.
Endvidere vil en del af hængesækkens fugtigbundsarter muligvis
kunne overleve i projektområdet der hvor der forekommer. eller er potentiale
for. trykvandspåvirkning ved skræntfoden. Forekomsten af store
nåletræsplantager i oplandet til skrænten vurderes dog at have en negativ
effekt på dannelsen af trykvand ved at virke vandstandssænkende Gf.Rune
1997).

Der vil i området være mulighed for at tørre naturtyper kan ekspandere som
følge af projektet. Ved at kombinere projektet med indførelse af græsning og
eventuelt afdrift af plantager med nåletræer (særligt hvor der er potentiale for
dannelse af trykvand) vil det være muligt at øge det samlede areal med
habitatnaturtyper i projektområdet og på denne vis medvirke positivt til den
nationale bevaringsstatus for naturtyper som sure overdrev (6230*)og tørre
heder (4030).Af hensyn til den nationale bevaringsstatus for en række
habitattyper i Danmark bør udviklingen af habitatnatur gives høj prioritet i
områder som ikke har været under opdyrkning i nyere tid og derfor har et
stort naturpotentiale.
Der er tidligere beskrevet (fællesnotatet. 1991)forekomst af andre vigtige
arter og den mulige betydning af projektet for disse. Under henvisning hertil
kan det anbefales at inddrage også hensynet til eksempelvis de
vandløbstilknyttede fugle samt fisk og vandløbsdyr som er karakteristiske for
naturtypen vandløb i den brede naturplanlægning for projektområdet.
Sammenfattende vurderes det at fjernelsen af opstemningen ved Vilholt
Mølle vil kunne indgå i en forvaltningsplan til opfyldelse af de kommende
bevaringsmålsætningeme for Habitatområde 48. Forudsætningen herfor er
dog:
•

at tilstand og udvikling for de øvrige eksisterende og potentielle
naturtyper i projektområdet målsættes og forvaltes med henblik på at
undgå et netto-tab af habitatdirektivnaturtyper med usikker eller
formodet negativ national arealudvikling. samt

•

at det sikres at projektet er neutralt for bestand/metapopulation
damflagermus i området.

af

Denne vurdering bygger på en antagelse om at Gudenåens bevaringsstatus,
dens værdi som levested for dyr og planter samt dens naturlige samspil med
de vandløbsnære arealer og terrestriske naturtyper som forekommer i ådalen
vil veje tungt i formuleringen afbevaringsmålsætningerne for habitatområde
48
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Bilag 5

Eksternt

DMU
Danmarks
Miljøundersøgelser
Aarhus Universitet

Vurdering

af "Projekt for genopretning

af Gudenåen

ved Vilholt Mølle"

På baggrund
af tilsendt
projektresume
med tilhørende
kortbilag
24/08/2007, har DMU følgende vurdering af projektet for genopretning af
Gudenåen ved fjernelse af opstemning ved Vilholt Mølle:

Afdeling for
Vildtbiologi og Biodiversitel

Sagsnr.: DMU-52-00002
Ref.: Rasmus Ejrnæs
24. oktober 2007

Projektet vurderes overordnet at være af væsentlig betydning for naturinctholdet i et af Danmarks vigtigste vandløb (habitattype 3260), og for de arter
som lever i tilknytning til denne naturtype. Ikke alene er der tale om et af
landets største og vandrigeste vandløb, men den aktuelle strækning har
også et usædvanligt
stort fald, og en frit strømmende
Gudenå vil her
bidrage betydeligt
til naturtypens
samlede
biologiske
variation
og
mangfoldighed.
Det er uundgåeligt at genopretningsprojekter
af denne karakter, hvis formål
det er at genskabe naturlig dynamik, vil kWUle påvirke omgivende
levesteder og arter. Det afgørende spørgsmål er om det som vindes i
projektet er betydningsfuldt
i forhold til det som tabes, samt om det er
muligt at afbøde eller kompensere for eventuelle negative effekter. Det er
tidligere beskrevet i notater fra DMU hvorledes
projektet rummer
potentielle konflikter med andre beskyttelsesinteresser
i habitatområdet,
hvoraf den væsentligste vurderedes at være damflagermus, som er observeret fouragerende over Møllesøen. Med et lille forbehold for den beskedne
viden om bestandsstørrelse,
geografisk placering og begrænsende faktorer
for ynglende damflagermus
vurderes det, at de i projektet planlagte
erstatningsbiotoper
betyder at projektet overordnet
kan betragtes som
neutralt for denne art.
Det forventes at en mindre hængesæk (naturtype 7140) i projektområdet vil
blive tørlagt ved fjernelsen af opsterrutingen. Denne hængesæk vurderes at
være opstået sekundært i forbindelse med opstemningen, og den vurderes
ikke at kunne opretholde
sig selv uden et stort og "kunstigt"
entreprenørarbejde.
Der vil imidlertid blive gravet en ny sø i hængesækkens
sted og denne sø vil med årene kwme udvikle sig til hængesæk igen. De
nye vandhuller vil ligeledes fungere sont ressourcer for andre dyr som har
haft gavn af Møllesø og hængesæk, eksempelvis padder.
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Bilag 6

FORVALTNINGEN

FOR TEKNIK OG MILJØ

I NOTATARK

I

Sag:

VVM-screening

VEJLEAMTljl

J.m. 8.52.6-649

--------------~

af naturgenopretningsprojekt

for Gudenåen ved Vil-

holt Mølle, Brædstrup Kommune

Dalo:

16. august 2006

Notat:

Notat om

Sagsbeh.

Niels Rauff

Side

Vejle Amt, Vandløbsgruppen har forelagt Vejle Amt, plangruppen et projekt til
genopretning af Gudenåen ved Vilholt Mølle i Brædstrup Kommune til vurdering
og evt. screening, hvis det findes fornødent efter reglerne.
Formålet med projektet er at genskabe Gudenåens forløb ved Villiolt Mølle. idet
de{ skabes et naturligt vandløbsprofil med optimale muligheder for faunapassage
samt gyde- og opvækst muligheder for laksefisk, og samtidig at tage videst mulige
hensyn til områdets kulturhistoriske interesser og størst mulige hensyn til områdets eksisterende naturværdier, herunder el moseområde, der beliggende ca. 200
ro opstrØms stemmeværket.

Projektet
Skitseprojektet indeholder 3 forskellige scenarier, som hver især holdt op mod et
O-senarie.

VVM screeningen
Projektet er VVM-screenet på baggrund af følgende materiale:
Vilholt Mølle, Genopretning af Gudenåen, Skitseprojekt (revideret udgave) 17.
Maj 2006, senarie 2a., samt "Notat om planlagt erstatningsnatur", Silkeborg
Skovdistrikt den 15. August 2006

Hvorfor screening?
Ifølge planlovens §6c må større enkeitanlæg, der må antages at påvirke miljøet i
væsentlig grad, ikke påbegyndes før der er gennemført en VVM ~procedure.
Miljøministeriet har fastsat nærmere regler om VVM i bekendtgørelse om
supplerende regler imedfør af lov om planlægning (samlebekendtgørelsen) og i
WM- Vejledning om visse offentlige og private anlægs indvirkning på miljøet.
I samlebekendtgørelsens
opført.

bilag I er de enkeltanlæg som altid udløser VVM-pligt

På bilag l er bl.a. opført
Pkt 15.
Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af
vand, når den nye eller supplerende opstuvede eller oplagrede vandmængde overstiger 10 mio. mJ, eller hvor vandarealet øges med 300ha
eller mere.
Det aktuelle anlæg er således ikke opført på samlebekendtgørelsens bilag 1, idet
det er langt mindre end "grænseværdien" på 10 mio. ml, eller hvor vandarealet
øges med 300ha eller, og der er dermed ikke pr. automatik VVM-pligt.
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I samlebekendtgørelsen' s bilag 2 er de enkeltanlæg som kræver at
regionplanmyndigheden foretager en VVM-screening med henblik på at afgøre
om anlægget udlØser VVM-pligt opført.
På bilag 2 er bl.a. opført:
Pkt. l II
Anlæg af vandveje og kanalbygning udenfor sØterritoriet samt
regulering afvandløb
Pkt, J 19: Dæmninger og andre opstemninger til opstuvning eller varig
oplagring af vand
Det fremgår ligeledes af WM-vejledningen at:
Anlæg og projekter der er opført på bilag 2 til samlebekendtgørelsen, er WMpligtige hvis de må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. Bemærk at æn~
dringer eller udvidelser af anlæg nævnt i bilag I og bilag 2, hvis de kan være til
skade for miljøet, er omfattet af bilag 2, nr. 13 (Her menesform~nt~gnr.]4). Der er således
tale om en afgørelse ito tempi. Først skal det afgøres om ændringen eller udvidelsen overhovedet kan være til skade for miljøet. Er det tilfældet skal regionplanmyndigheden foretage en screening for at afgøre om anlægget vil kunne påvirke
miljøet væsentligt. Hvis det er tilfældet vil anlægsprojektet være VVM-pligtigt.

Indholdet af screeningen
VVM·screening bar generelt til formål at afgøre om der er forhold ved det
konkrete anlægs art, dimensioner eller placering der må antages at kunne få
væsentlig indvirkning på miljøet. I givet fald udløses VVM-pligt.
I samlebekendtgØrelsens bilag 3 er de kriterier som skal anvendes i VVMscreeninger nærmere beskrevet.
./.

Vejle Amts VVM-screening af det aktuelle anlæg fremgår af et bilag til dette
notat.
Det konkluderes:
Samlet vurderes der ikke at være miljøeffekter af anlægget, som er så væsentlige
at der udløses krav om VVM.

Plangruppen
16. august 2006,
Niels Rauff

VEJLE AMT
Teknik og Miljø

NOTAT
J. nr. 8.52.6-649
Dato 16. august 2006

Screening ror VVM-pligt jr. VVM-bekendlgørelsens bilag 3 ror
etablering af Naturgenopretning af Gudenåen ved Vilholt Mølle
Kryds af, om anlægget/virksomheden
kan rå væsentlig indvirkning
efter følgende kriterierl• Beskriv bvorfor:

på miljøet

l. Projektets karakteristika
Projekters karakteristika skal især anskues i forhold til:
• projektets dimensioner
l8JNej I D Ja

Projektet omfatter ændringer i "landskabetsfladen " på en ea 600
meter lang strækning af og omkring Gudenåen, projektet og rummer
ikke større nye fysiske strukturer.
• kumulation med andre projekter

l8JNej I D Ja

ikke aktuel
• anvendelsen af naturressourcer

[gi Nej /

D Ja

meget begrænset. Det forventes, at en del materialer fra erosionen i
Gudenåen kan anvendes til indbygning ved stryget i stedet for nye
materialer.
• affaldsproduktion

[EJNej I D Ja

meget begrænset
• forurening og gener

l:i:Sl

Nej I O Ja

Anlægsarbejderne ved Vilholt Mølle vil medføre gener for kanosejladsen i selve anlægsperioden, idet kanosejlende må transportere
kanoen over land på vogne over en strækning af 700 800 meter.
Det vil også være til gene for de lokale beboere i det mindste i kanosejladsens hØjsæson (16.juni - IS. september), idet kanotransporten if.g projektmaterialet kun kan foregå på Højlundvej, der er
en ret smal grusvej. Derfor overvejes det, om der i kanosejladsens
højsæson skal tilbydes særlig hjælp, f.eks. i fonn af transport mellem optagnings- og isætningssted på mindre lastvogne med hyppige
afgange i dagtimerne.
+

Kriterier, der skal anvendes ved vurderingen af, om el anlæg kan få væsentlig
indvirkning på miljøet, jf. § 3, stk. 1,2 og 3 i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1006 af20. oktober 2005 om supplerende regler i medfør af lov
om planlægning.
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Når anlægsarbejderne er gennemført betyder det til gengæld en væsentlig forbedring af forholdene for kanosejleme, idet de uhindret
kan passere den tidligere møllestrækning, som vil være fuldt passabel selv ved små vandføringer.

• risikoen for uheld, navnlig under hensyn til de anvendte stoffer og
teknologier.
[8]Nej I O Ja

Der vil i anlægsfasen ske en betydelig erosion af sedimenterede
materialer og sand/grus i vandlØbsbunden. Det forventes iflg.
projektbeskrivelsen, at den væsentligste del af de grovere materialer
aflejres umiddelbart nedstrøms det nuværende stemmeværk, men at
de lettere materialer godt kan vandre over betydeligt større afstande,
eventuelt helt ud i Mossø.

2. Projektets placering
Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan blive berørt af projekter, skal tages i betragtning, navnlig:
• nuværende areal anvendelse
[8]Nej I O Ja

Delvist opfyldt og tilgroet møllesø og naturarealer omfattet af fredning mv. Gudenåen benyttes til friluftsliv, særligt kanosejlads. Årligt passerer der godt 3.<XX)kanoer og andre både forbi Vilholt
Mølle. Stemmeværket ved Vilholt Mølle er til ulempe for kanosejladsen. idet sejlende skal tage kanoen op og transportere den over
en ca. 50 m lang strækning over land, hvorefter den igen kan isættes
nedstrØms stemmeværket.
• naturressourcernes relative rigdom, kvalitet og regenereringskapa- .
dtet i området

[8]Nej I D Ja

Målsætningen for Gudenåen er ikke opfyldt for vandløbsstrækningen indenfor projektområdet, hvilket skyldes spærringen ved møllen, der udgør en total spærring for migrerende fisk og smådyr.
Spærringen hindrer således frie vandringer til mange kilometer
vandløb opstrøms møllen. mg. projektmaterialet har der siden opstemningen af Gudenåen ved Vilholt Mølle etableret sig et ca. 1,2
ha stort moseområde syd og øst for mØllesøen. Ca. 0,3 ha har karakter af hængesæk. Moseområdet er under naturlig tilgroning, og
områder med frit vandspejl er nu stærkt begrænset.

Ifølge projektbeskrivelsen vil projektet medføre, at der bliver genoprettet en flere km lang strækning af Gudenåen med stor variation i
vanddybde og faldforhold, som vil opfylde alle krav til fri faunapassage for alle fisk og den øvrige fauna. Projektet vurderes således at
medvirke til en væsentlig positiv forbedring af Gudenåen mellem
Voervadsbro og KlostermØUe ved at genskabe den naturlige hydrologi og naturlige strøm- og vandføringsforhold, af betydning for den
biologiske mangfoldighed i vandløbet, herunder vilkårene for vandplanter og sjældne fisk og vandløbsdyr, som trives i hurtigt strømSide 2

mende vand over gruset bund. Den retablerede Gudenå vil illg.
projektmaterialet være til gavn for den relativt sjældne søørred, hvor
der som et af de eneste steder i Danmark findes en god bestand i
Mossø. SØØrreden vil kunne gyde på selve projektstrækningen. men
også i et af de egnede tilløb. der findes på strækningen opstrØms
Vilholt Mølle. Projektet vil også medføre en vandløbskvalitet. der
kan opfylde Gudenåens høje målsætning på strækningen ved Vilholt
Mølle. Vandstanden i mosen vil blive påvirket. og resultatet vil ifIg.
projektmaterialet være, at mosen bliver mere tør og gror til med forskellige træarter. Den proces er allerede igang. og det fremgår af
projektbeskrivelsen. at hængesækken ved bibeholdelse af de eksisterende forhold vil være groet til inden for en kortere årrække
(skønsmæssigt 10 - 50 år) .
• det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed
gende områder:

på føl-

a. vådområder
C8JNej I D Ja

Syd for kraftværkets stemmeværk er der er dannet en ca. 250 m lang
møllesø. Her lØber Gudenåen i et 20 - 30 m bredt strØmleje gennem
møl1esøens vestlige side. Væsentlige dele af møllesøens østlige side
er i dag stort set fyldt op med materiale transporteret i Gudenåen, og
dette materiale har dannet grundlag for dannelse af store grødeøer.
der nogle steder virker meget kompakte, mens der andre steder er
frit vandspejl mellem øerne. Ved at gennemføre projektet påvirkes
vandstanden i møllesøen, som vil gro til i første omgang med flerårige urter og på lidt længere sigt med forskellige træarter. Denne
proces er allerede i gang, og mere end halvdelen af sØen er i dag
dækket af grødeøer. Samlet medfører projektet at områder med roligt vand svarende til ca. 22.000 m2 vandflade forsvinder. Det fremgår af projektmaterialet, at der vil blive etableret erstatningsbiotoper
på i alt ca. IS.ODO m2 vandflade i nærområdet. herunder eventuelt
en mindre sø på ca. 2.000 m2 i mosen.
b. kystområder

[gi Nej I D Ja

Projektet ligger ikke i kystområde
c. bjerg- og skovområder

[gi Nej I D Ja

Projektet påvirker ikke skovområder
d. reservater og naturparker

[gi Nej I D la

Projektet omfatter ikke arealer i reservater og naturparker
e. Vadehavsområdet

[gi Nej I D la

Projektet påvirker ikke Vadehavet
f. områder, der er registreret, beskyttet eller fredet ved national lovgivning, EF-fuglebeskyttelsesområder og habitatområder.

[gi Nej I D la

Gudenådalen OInlcringVilholt MØlle er udpeget som internationalt
beskytte1sesområde under Natura 2000. Gudenådalen indgår således
som en del af det 4.470 ha store habitatområde nr. 48.
Udpegningsgrundlaget er blandt andet lys skivevandkalv, stor
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vandsalamander, bæk1ampret. damflagermus og odder samt en lang
række beskyttede naturtyper, hvoraf de relevante for området ved
Vilholt Mølle er hængesæk, vandløb, eutrof sø og elle~askeskov.
Vandløbet må alene i kraft af sin vandføring og længde betragtes
som en vigtig forekomst for naturtypen Vandløb med vandplanter
(type 3260 Natura 2000) også på nationalt plan. Vandkvaliteten er
god både op- og nedstrøms Vilholt MØlle, og efter fjernelse af
opstenmingen vil der i realiteten være tale om et ureguleret vandløb
med naturlige fysiske forhold, og hvor de fysiske forhold vil være
helt optimale, og strækningen vil fremstå unik set med både
regionale og nationale øjne. Det vil også være til gavn for arten
Bæk1ampret. Samlet medfører projektet at områder med roligt vand
svarende til ca. 22.000 ml forsvinder. Damflagermusen er afhængig
af områder med større frie vandspejl med stillestående eller roligt
strømmende vand. Det indgår i projektet, at der bliver etableret
erstatningsbiotoper på ca. 15.000 m2 vandlade i nærområdet. Med
hensyn til naturtypen "hængesæk" vurderes det ikke muligt at redde
den fra udtørring. Den aktuelle hængesæk er allerede på vej 'ind i de
sene stadier af en naturlig tilgroningsproces, som alligevel ville føre
til, at den inden for relativ kort tid vil udvikles til en anden
naturtype. Som en del af ca. 15.000 m2 vandflade erstatningsareal
etableres ca. 2000 m2 sø, hvor en hængesæk vil have mulighed for
at udvikle sig.

g. områder, hvor de fastsatte miljøkvalitetsnormer
skredet
[8JNej I D Ja

allerede er over-

Ikke relevant
h. tætbefolkede områder

ø Nej I D

Ja

Ikke relevant
i. vigtige landskaber set ud fra et historisk, kulturelt, arkæologisk,
æstetisk eller geologiSk synspunkt.

181 Nej I D Ja

Projektområdet ved Vilholt Mølle indgår i et større national kulturarvsområde og det er ligeledes omfattet af Vejle Amt udpegning af
kulturmiljøområder, og området er sårbart over for ændringer i arkitektur, stemmeværk, møllesø, anlæE og omgivelser. Indenfor kul~
turarvsarealet er der registreret en lang række fund. Der er ifølge
projektmaterialet stort set ikke er registreret fund nede i selve ådalen, og de fund, der ligger nærmest projektområdet ligger så langt
nedstrØms eller så højt over Gudenåens vandspejl, at de ikke vil blive berØrt af projektet. Horsens Museum oplyser iflg. projektmaterialet, at der ikke er tale om et meget gammelt møllested. Genopret ningen af Gudenåen ved Vilholt Mølle vil medføre et indgreb overfor de kulturhistoriske interesser i området, men disse vil fortsat
kunne erkendes på stedet, idet sammenhængen mellem vand og
møllebygning bevares, ligesom andre vigtige elementer fortsat vil
kunne erkendes. Fortsat drift af vandkraftværker ved Gudenåen vil
kunne opleves ved blandt andet Vestbirk Vandkraftværk og ved Ry
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Mølle, mens udstilling og information vil kunne findes ved Vestbirk, Klostermølle og ved Tangeværket.

3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning
De potentielle væsentlige virkninger af projekter skal ses i relation
til de kriterier, der er anført under l og 2 ovenfor og navnlig under
hensyn til:
• påvirkningemes Olnfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)

~Nej/DJa
• påvirkningens grænseoverskridende

karakter

~ Nej I D Ja
• påvirkningsgrad og -kompleksitet
~ Nej I D Ja
• påvirkningens sandsynlighed

ØNej/DJa
• påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet.

ø Nej I D Ja
4. Konklusion
Samlet vurderes der ikke at være miljøeffekter af anlægget
som er så væsentlige at der udløses krav om VVM

Screening udført af Niels Rauff
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DISPENSATIONER >

Afgørelser - Reg. nr.: 08100.00
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
Retten i Randers
Klostergade 2, 8900 Randers
Tlf. 86 43 70 00, fax 87 12 51 78
e-mail:

midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
Jack Bryø
Højlundvej 8 B
8660 Skanderborg
Den 17. februar 2012.
Pr. mail

Vedrørende journal nr. FN 2011.63, anmodning om tilladelse til tilbygning på ejendommen
Højlundvej 8 B, 8660 Skanderborg.
Horsens Kommune fremsendte den 3. maj 2011 følgende indstilling til nævnet:
”Vedr. ansøgning om opførelse af tilbygning til eksisterende bolig
Horsens Kommune har den 9. marts 2011 modtaget ansøgning fra arkitektfirmaet Birch og
Svenning A/S om opførelse af tilbygning til eksisterende bolig på matr. nr. 1 cp, Møldrup By,
Voerladegård, Højlundvej 8B, 8660 Skanderborg.
Der søges om at opføre en tilbygning på 113,8 m². Tilbygningen er tænkt som en udvidelse af
køkken/spiserum og overdækket terrasse, samt en mellembygning til ny bygning med bryggers og
et værelse. Den eksisterende bebyggelse på ejendommen er på 111,3 m², heraf bolig på 85,4 m²
og et udhus på 25,9 m². Det samlede boligareal bliver således på 199,2 m². Og det samlede
bruttoetageareal bliver på 291,4 m². Tilbygningens ydre vil blive som eksisterende med pudsede
mure og gavle i træ og med tagpap på taget.
Kommuneplan og øvrige bindinger
Ejendommen er omfattet af følgende retningslinier i kommuneplanen: Større uforstyrret - og
værdifuldt landskab, geologisk interesseområde, rekreativ stirute og kulturmiljøområde nr. 28,
Vilholt Mølle.
Desuden er ejendommen omfattet af åbeskyttelseslinie og skovbyggelinie i medfør af
naturbeskyttelsesloven.
Matriklen, hvor tilbygningen ønskes etableret ligger desuden i EF-Habitat område nr. 48: Salten Å,
Salten Langsø, Mossø og søerne syd for Salten Langsø og dele af Gudenåen. Nærmeste § 3
område (Gudenåen) ligger ca. 80 m vest for tilbygningens placering.
Der er registreret bilag IV arter i området.
Arealet, hvor tilbygningen ønskes placeret, er i ejendommens have, der i forvejen er et plejet
anlæg.

Naturafdelingen vurderer på baggrund af det oplyste, at etableringen af tilbygningen ikke vil have
en væsentlig negativ indvirkning på de naturtyper eller levesteder for de arter Natura 2000-området
er udpeget for, og at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for
de bilag IV arter, der er i området.
Samtidig vurderes det, at det planlagte projekt ikke vil påvirke de omtalte § 3 områder.
Fredning
Ejendommen er omfattet af fredningsafgørelse af 25. april 2008 vedrørende fredning af arealer
omkring Gudenåen mellem Voervadsbro og Vilholt, Horsens Kommune, jf. overfredningsnævnets
afgørelse af 15. marts 1984 om fredning af arealer omkring Gudenåen.
Af § 1, Fredningens formål, fremgår det: ”Fredningen har til formål at sikre en opretholdelse af de
geologiske, biologiske og landskabelige værdier, der er knyttet til området og at forbedre offentlighedens
mulighed for rekreativ udnyttelse af området.”
Af § 7, Bebyggelse m. v. fremgår det, at der ikke må opføres ny bebyggelse, herunder skure og lignende,
samt tilbygning til eksisterende bebyggelse. Der må heller ikke foretages ombygning af eksisterende
bygninger, hvis der derved sker ændring i bygningens ydre fremtræden.
Det ansøgte strider ikke mod kommunens myndighedsområder, dog kræves der dispensation fra

åbeskyttelseslinie og skovbyggelinie i medfør af naturbeskyttelsesloven. Dispensation vil blive
givet sammen med evt. landzonetilladelsen.
Det er Horsens Kommunes vurdering, at det ansøgte projekt med mindre ændringer kan godkendes, idet det
som udgangspunkt ikke ses at stride mod fredningens formål. Tilbygningernes materialer og farvevalg er
ligesom den eksisterende bolig, ligesom den største tilbygning er placeret bag den eksisterende bolig,
således at der er taget højde for en landskabsmæssig tilpasning til de eksisterende forhold.
Kommunen har dog visse betænkeligheder: 1. ”De franske altaner” samt tilbygningen mod Højlundvej forlængelsen af den eksisterende bolig med ét stort glasparti, virker dominerende i sammenhængen.
Ansøger har oplyst, at det medsendte tegningsmateriale ikke viser den ønskede udformning, idet vinduet i
”de franske altaner” ønskes trukket ind i skunken. 2. Der er ikke på den medsendte situationsplan anvist
plads til husstandens biler - ansøger har oplyst, at man råder over 2 stk.
Kommunen foreslår, at ovennævnte forhold evt. afklares ved en besigtigelse.”

Nævnet foretog besigtigelse den 6. oktober 2011.
På baggrund af drøftelserne under besigtigelsen fremsendtes den 3. november 2011 ændrede
tegninger for projektet.
Det ændrede projekt er drøftet i nævnet, der også har drøftet konstaterede ændringer af udhus.
Udhuset vil blive dækket af ønsket tilbygning.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Fredningsnævnet finder, at også det nu foreliggende projekt for tilbygning, anført i
tegningsmateriale, dateret 3-11-2011, vil betyde, at ejendommen kommer til at fremstå ret markant.
Nævnet finder imidlertid, at dette mere afdæmpede projekt ikke er i afgørende strid med
fredningens formål, hvorfor der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 meddeles tilladelse
til det nu ansøgte.
Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87:
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Natur- og Miljøklagenævnet over
afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Natur- og Miljøklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr til
Natur- og Miljøklagenævnet.
Gebyret udgør 500,- kr. for privatpersoner og 3.000,- kr. for alle andre klagere.
Natur- og Miljøklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget
sagen fra Fredningsnævnet.
Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre Natur- og
Miljøklagenævnet bestemmer andet.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget.
Tilladelsen bortfalder, hvis de ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyttelseslovens §
66, stk. 2.

Klageberettigede er:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Med venlig hilsen

Per Holkmann Olsen

Denne afgørelse er pr. mail fremsendt til:
Jack Bryø, Højlundvej 8 B, 860 Skanderborg, jack.bryoe@gmail.com
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, horsens@dn.dk
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg,
jytte.heslop@gmail.com
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Ole Pilgaard Andersen, OPA@horsens.dk
Horsens Kommune, Teknik og Miljø, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens,
horsens.kommune@horsens.dk
Helle Kousholt, Horsens Kommune, hko@horsens.dk

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)
Den 24. september 2018
FN-MJØ-107-2018. Tagterrasse og orangeri
Fredningsnævnet har den 9. august 2018 fra Horsens Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning om
at etablere en tagterrasse og et orangeri på matr.nr. 1 ar Møldrup By, Voerladegård, Højlundvej 5, 8660
Skanderborg. Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejer Aage Haugaard Nielsen.
Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er
anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Ejendommen er omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 25. april 2008 om fredning af arealer omkring
Gudenåen mellem Voervadsbro og Vilholt. Fredningen har til formål at sikre, genskabe og pleje de geologiske og landskabelige værdier, der er knyttet til området, at sikre at de rekreative interesser bevares og forbedres, og at sikre at de kulturhistoriske værdier bevares i videst muligt omfang. Der må ikke opføres ny
bebyggelse, herunder skure og lignende og tilbygning til eksisterende bebyggelse. Der må heller ikke foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der sker ændringer i bygningernes ydre fremtræden.
Horsens Kommune har oplyst, at projektet består i at etablere en tagterrasse på ca. 90 m2 og et orangeri på
42 m2 mod nord hen over en del af en lagerhal og i at etablere kviste mod syd med udgang til den eksisterende tagterrasse. Der ønskes indsat et nyt vindue i facaden mod sydvest. I facaden mod nordøst ønskes et vindue tilmuret og et nyt isat. De nye vinduer bliver i samme materialer og farver som de eksisterende. Tagterrassen får rækværk i smedejern. Orangeriet ønskes opført i eloxeret aluminium. Orangeriets højeste punkt
kommer næsten til at flugte i højden på lagerhallen. De to kviste mod sydøst får zinkfront og rødt tegl på
toppen.
Projektet er beskrevet, skitseret og visualiseret i ansøgningsmaterialet.
Horsens Kommune har yderligere oplyst at, ejendommen ligger i Natura 2000 område nr. 52 (Habitatområde
H48, Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenåen og fuglebeskyttelsesområde F33, Salten Langsø og F35, Mossø). Det er kommunens vurdering, at det kan udelukkes, at projektet
kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, eller indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området.
Fredningsnævnets behandling af sagen
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 17. september 2018. I besigtigelsen
deltog endvidere Aage Haugaard Nielsen, Horsens Kommune ved Lene Wielandt Egemose og Danmarks Naturfredningsforening ved Carsten Fynbo. Projektet blev gennemgået. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil
blive meddelt dispensation.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredningen af arealer ved Gudenådalen mellem Voervadsbro og Vissingkloster betyder, at projektet kræver
fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet
kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området
er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det
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ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter,
der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.
Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Fredningsnævnet meddeler efter ejendommens beliggenhed i fredningen, herunder som ikke så synlig fra
det omkringliggende landskab og formålet med ombygningen, der sker som led i en modernisering af ejendommens gamle industribygninger, dispensation til det samlede projekt, da det efter en konkret samlet vurdering ikke findes at have en negativ indflydelse på oplevelsen af fredningen.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller
en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis 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 en frist for
efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage2

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 et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Vilhelm Brage Michelsen,
Ole Pilgaard Andersen,
Aage Haugaard Nielsen,
Miljøstyrelsen, København,
Horsens Kommune, sagsnr. 01.05.10-K08-3-18,
Danmarks Naturfredningsforening, København,
Danmarks Naturfredningsforening, Horsens,
Dansk Ornitologisk Forening, København,
Dansk Ornitologisk Forening, Horsens,
Dansk Botanisk Forening, København,
Friluftsrådet, centralt,
Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet,
Region Midtjylland,
Kulturstyrelsen.

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)
Den 22. juli 2019

FN-MJØ-070-2019. Jordvarmeanlæg
Fredningsnævnet har den 1. juli 2019 fra Horsens Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning om at
etablere jordvarme på matr.nr. 1ar Møldrup By, Voerladegård, Højlundvej 5, 8660 Skanderborg. Ejendommen ejes af ejerforeningen Højlundvej 5, 8660 Skanderborg.
Fredningsnævnet har på skriftligt grundlag besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen
er anført nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Ejendommen er omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 25. april 2008 om fredning af arealer omkring
Gudenåen mellem Voervadsbro og Vilholt. Der må ikke udføres terrænændringer i fredningen.
Horsens Kommune har oplyst, at jordvarmeanlægget vil berøre et areal på ca. 1.400 m2. Efter nedlæggelse af
jordvarmeslangerne vil området blive retableret, og terrænet vil herefter fremstå som hidtil.
Horsens Kommune har i øvrigt udtalt, at ejendommen ligger i Natura 2000-område nr. 52 Salten Å, Salten
Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og del af Gudenå. Det ansøgte vurderes ikke at konflikte med
disse områder.
Fredningsnævnet har hørt Danmarks Naturfredningsforening, der ikke har bemærkninger til projektet.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredningen af arealer omkring Gudenåen mellem Voervadsbro og Vilholt betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan
meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området
er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det
ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter,
der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.
Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Fredningsnævnet meddeler dispensation til projektet, som efter udførelsen ikke er synlig i fredningen og
således alene medfører midlertidige terrænændringer.
Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand, jf. forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller
en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
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Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis 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 en frist for
efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Martin Møller-Heuer
Denne afgørelse sendes til:
1.
2.
3.
4.
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Ole Pilgaard Andersen,
Ejerforeningen Højlundvej 5,
Miljøstyrelsen, København,
Horsens Kommune,

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Danmarks Naturfredningsforening, København,
Danmarks Naturfredningsforening, Horsens,
Dansk Ornitologisk Forening, København,
Dansk Ornitologisk Forening, Horsens,
Dansk Botanisk Forening, København,
Friluftsrådet, centralt,
Friluftsrådet, Kreds Søhøjlandet,
Region Midtjylland,
Slots- og Kulturstyrelsen.

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)
Den 12. marts 2021

FN-MJØ-043-2021. Naturprojekt ved Kollens Mølle
Fredningsnævnet meddelte den 14. marts 2018 dispensation til at gennemføre et naturprojekt ved Kollens
Mølle på matr.nr. 2e Kollens Mølle, Adslev, 8660 Skanderborg på baggrund af en ansøgning fra Naturstyrelsen
Søhøjlandet (FN-MJØ-20-2018).
Fredningsnævnet anførte følgende begrundelse for afgørelsen:
”Fredningen af arealer ved Jeksendalen betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation,
hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte
ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter,
som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i
bilag 5 til loven, i alle livsstadier.
Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Fredningsnævnet meddeler dispensation til naturgenopretningsprojektet, der findes at fremme oplevelsen af fredningen. Da der kan ske ændringer i projektets udførelse afhængig af sedimentet, skal uforudsete forhold ved projektets gennemførelse forelægges Skanderborg Kommune til en vurdering af, om
fredningsnævnet igen skal inddrages i projektets gennemførelse.”
Skanderborg Kommune har den 10. marts 2021 oplyst, at dispensationen ikke er udnyttet. Naturstyrelsen,
Søhøjlandet har nu fået projektet finansieret, men kan ikke nå at få projektet realiseret, inden dispensationen
udløber. Der anmodes derfor om en ny dispensation.
Fredningsnævnets afgørelse
Det følger af naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, at en dispensation bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden
3 år efter, at den er meddelt.
Fredningsnævnet meddeler med samme begrundelse som i afgørelsen af 14. marts 2018 en ny dispensation
til det ansøgte.
Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand, jf. forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen
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udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag,
forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og
lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i Miljø- og
Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen
af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis 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 en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Martin Møller-Heuer
Denne afgørelse sendes til:
1. Bjarne Golles (ministerielt udpeget medlem af fredningsnævnet),
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Flemming Pedersen (kommunalt valgt medlem af fredningsnævnet),
Naturstyrelsen, Søhøjlandet,
Miljøstyrelsen,
Skanderborg Kommune, att.: Hanne Medum Lærke,
Museum Skanderborg,
Danmarks Naturfredningsforening, København,
Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg,
Dansk Ornitologisk Forening. København,
Dansk Ornitologisk Forening, Skanderborg,
Dansk Botanisk Forening, København,
Friluftsrådet, centralt,
Friluftsrådet, Søhøjlandet,
Region Midtjylland,
Slot- og Kulturstyrelsen.

