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Tilladelse efter vandløbsloven til vandløbsreguleringsprojekt ved Sta-

rupvej 135, 8340 Malling, på matr.nr. 9c Pedholt By, Malling og matr.nr. 

1a Starup By, Malling, samt afgørelse efter Miljøvurderingslovens § 21 

 

Vandløbsmyndigheden, Aarhus Kommune, meddeler tilladelse til et regule-

ringsprojekt i et privat drænsystem ved Starupvej 135, 8340 Malling. Projek-

tet omhandler åbning af et dræn og etablering af et vandhul. Projektet har til 

formål at skabe mere naturlige hydrologiske forhold på arealerne i forbindel-

se med skovrejsning. Projektet berører matr.nr. 9c Pedholt By, Malling og 

matr.nr. 1a Starup By, Malling, som ejes af ansøger.  

 

Tilladelsen meddeles i medfør af § 75 jf. § 17 i bekendtgørelse af lov om 

vandløb
1
  og § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering 

m.v.
2
  

 

Projektet har været offentliggjort i 4 uger i henhold til bestemmelserne i kapi-

tel 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering m.v.
2
 

 

Aarhus Kommune meddeler desuden afgørelse efter miljøvurderingslovens
3
 

21 om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.  

 

Tilladelserne meddeles på baggrund af de oplysninger og på de betingelser, 

som fremgår af de følgende afsnit.  

 

Vilkår for godkendelsen  

1. Projektet skal udføres i overensstemmelse med det offentliggjorte 

projekt af 20. juli 2020.  

2. Arbejdet skal udføres, så nedstrøms vandløbsstrækninger ikke tilfø-

res forurenende stoffer eller påvirkes miljømæssigt uforsvarligt.  

3. Projektet må ikke påvirke afvandingen af opstrøms arealer.  

4. Bygherre er ansvarlig for at udbedre eventuelle skader og opstuv-

ninger opstået som følge af anlægsarbejdet.  

5. Hvis der i forbindelse med anlægsarbejdet konstateres ukendte 

dræn, skal deres afvanding sikres, og Aarhus Kommune skal orien-

teres om ændringer i eventuelle dræn.  

6. Som en del af arbejdets udførelse skal der foretages den nødvendi-

ge retablering og sikring af vandløbet, samt foretages oprensning af 

eventuelle aflejringer i nedstrøms liggende vandløbsstrækninger, der 

kan henføres til anlægsarbejdet.  

                                                      
1 LBK nr. 1217 af 25/11/2019 af lov om vandløb 
2 Bek. nr. 834 af 27/06/2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. 
3
 LBK nr. 973 af 25/06/2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM) 
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7. Vedligeholdelsen af vandløb og dræn i projektområdet påhviler fort-

sat bredejerne.  

8. De eksisterende drænledninger, som sløjfes, skal afbrydes eller fjer-

nes.  

9. Det er bygherrens ansvar at undersøge ledningsforløb i ledningsre-

gistret (LER) og aftale evt. nødvendige omlægninger af ledningsfor-

løb med de pågældende ledningsejere og evt. forsyningsselskabet i 

det omfang, det måtte være relevant. 

10. Bygherre kan, hvis det skønnes formålstjenstligt, udføre mindre pro-

jektændringer under anlægsarbejdet. Vandløbsmyndigheden skal 

orienteres om eventuelle projektændringer.  

11. Jf. museumslovens § 27 stk. 2 skal jordarbejde standses og Moes-

gård Museum kontaktes på tlf. 8739 4000, hvis der i forbindelse med 

gravearbejdet fremkommer kulturhistoriske eller arkæologiske spor. 

12. Anlægsarbejdet færdigmeldes til kommunen, der herefter kan syne 

arbejdet. 

 

Ansøger er ansvarlig for at sikre, at ovenstående vilkår overholdes. 

 

Tilladelsens gyldighed  

Der er fire ugers klagefrist på tilladelsen. Tilladelsen kan først udnyttes, når 

klagefristen er udløbet. Hvis tilladelsen påklages, må tilladelsen ikke udnyt-

tes, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet opretholder tilladelsen.  

 

Tilladelsen er gældende i tre år, hvorefter den bortfalder. 

 

Beskrivelse af reguleringsprojektet 

Ejeren af de berørte matrikler har den 3. juli 2020 søgt om godkendelse af et 

reguleringsprojekt om åbning af et dræn og etablering af et vandhul. Formå-

let med projektet er at skabe mere hydrologiske forhold i forbindelse, at der 

rejses skov på arealerne.    

 

Projektområder er beliggende ved Starupvej sydøst for Malling i den sydlige 

del af Aarhus Kommune (figur 1). Projektet berører matr.nr. 9c Pedholt By, 

Malling og matr.nr. 1a Starup By, Malling. 
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Figur 1: Oversigtskort hvor projektområdet er markeret med rødt.  

 

Nuværende forhold 

Under de nuværende forhold er projektområdet dyrket landbrugsareal. Pro-

jektområdet rummer flere dræn, hvis placering fremgår af figur 2 (drænop-

lysninger fra Hedeselskabet). På figuren er der ligeledes angivet dimensio-

ner for de enkelte dele af drænsystemet. Projektområdet har et samlet topo-

grafisk opland på 0,6 km
2
 (Højdemodellen 2015). 

 

Projektområdet afvander til Norsminde Fjord via en række dræn og grøfter.  
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Figur 2: Oversigtskort over dræn i projektområdet med angivelse af dimensioner (fra 

Hedeselskabets drænarkiv) 

 

Projektområdet rummer desuden flere fugtige lavninger, hvis placering frem-

går af figur 3.   
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Figur 3: Oversigtskort med angivelse af lavninger i projektområdet (Højdemodellen 

2015) 

 

Projektforslag 

I forbindelse med skovrejsning i projektområdet udføres en række tiltag for 

at genskabe mere naturlige hydrologiske forhold i området. De planlagte 

tiltag beskrives i de følgende afsnit:  

  

- Sløjfning af en række dræn indenfor projektområdet.  

- Åbning af eksisterende hoveddræn og etablering af terrænnært 

vandløb. 

- Etablering af vandhul i lavning i projektområdet.  

 

Sløjfning af dræn indenfor projektområdet 

Ved projektet sløjfes en række dræn indenfor projektområdet (figur 4). Der 

er tale om dræn, der afvander indenfor projektområdet, og sløjfningen vil 

således ikke påvirke afvandingsforholdene udenfor området. Drænene sløj-

fes ved at knuse eller opgrave delstrækninger af drænene.  



 

 

4. september 2020 

Side 6 af 12 

 
Figur 4: Oversigtskort hvor dræn, der sløjfes i forbindelse med projektet, er markeret 

med rødt.  

 

Åbning af hoveddræn og etablering af terrænnært vandløb 

Ved projektet åbnes det eksisterende hoveddræn, og der etableres i stedet 

et terrænnært vandløb igennem projektområdet (figur 5). Vandløbet anlæg-

ges ved udløbet af det eksisterende drænsystem, så afvandingen af det 

opstrøms drænsystem opretholdes.  

 

Vandløbet etableres med bundbredde på ca. 0,5 meter og brinkanlæg på 

1:3-5, men med en vis dybde- og breddevariation så vandløbet opnår et 

naturligt udtryk. Den øvre del af vandløbet ned til det kommende vandhul 

anlægges med stort fald på ca. 40 ‰, mens strækningen nedstrøms søen 

får et gennemsnitligt fald på ca. 7 ‰.  

 

Afhængigt af jordens naturlige grus- og stenindhold kan der udlægges 

spredte grus- og stenpartier for at øge vandløbets fysiske variation.  
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Der etableres at vadested i vandløbet, så det kan krydses af heste (figur 5). 

Vadestedet etableres med brinkanlæg 1:5 og sikres ved udlægning af sten 

og grus på vandløbets bund og brinker. Vadestedet anlægges i ca. 5 meters 

længde.  

 

Etablering af vandhul  

Ved projektet etableres et vandhul i en eksisterende lavning i projektområdet 

(figur 5). Vandhullet får en samlet vandflade på maksimalt ca. 2500 m
2
, hvil-

ket sikres ved at etablere afløbet fra søen i kote ca. 33,2 m.  

 

Under de nuværende forhold er lavningen drænet, men drænene sløjfes i 

forbindelse med projektet (figur 4). Der etableres en mindre dæmning i lav-

ningens sydlige del med overskudsjord fra gravning af vandløb og vandhul. 

Vandhullet får en maksimal vanddybde på ca. 1 meter.   

 

 
Figur 5: Oversigtskort hvor det projekterede vandløbstrace er markeret med blåt og 

vadestedet med gult. Det projekterede vandhul er markeret med rødt.  

 

Økonomi og tidsplan 

Udgifter til projektet afholdes af Aarhus Kommune, Vand og Natur. Udgifter 

til vandløbets efterfølgende vedligeholdelse afholdes af grundejer.   
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Projektet forventes udført i september 2020 i forbindelse med skovrejsning i 

projektområdet.  

 

Øvrige afgørelser 

Ansøger har indsendt selvstændig ansøgning om landzonetilladelse til Byg-

geri, Aarhus Kommune. Projektet vil blive gennemført, når der foreligger 

endelig landzonetilladelse.  

 

Konsekvensvurdering 

Ved en regulering af vandløb skal vandløbsmyndigheden vurdere projektet i 

forhold til vandafledning samt natur- og miljømæssige forhold. Projektet skal 

sikre vandafledningen og være foreneligt med hensynet til den miljømæssi-

ge målsætning der er fastlagt for de berørte vandløb. 

 

Afstrømning og vandstand 

Det vurderes, at projektet ikke vil påvirke afvandingen af opstrøms arealer. 

Dette vurderes ud fra, at der etableres et åbent vandløb ved udløbet af det 

opstrøms drænsystem, så afvandingen af dette ikke påvirkes. Vandløbets 

store fald vil desuden medføre, at der ikke vil forekomme opstuvninger på 

opstrøms arealer.   

 

Projektet vurderes desuden ikke at medføre en forøget afstrømning til ned-

strøms vandløbssystemer. Dette vurderes dels ud fra, at en række af pro-

jektområdets dræn afbrydes, samt at det nye vandhul kan fungere som for-

sinkelsesvolumen.  

 

Vandområdeplanerne 

Det aktuelle drænsystem er ikke målsat i vandområdeplanerne 2015-

2021.Drænsystemet afvander ikke til målsatte vandløb, men til Norsminde 

Fjord, der er målsat til god økologisk tilstand.  

 

Det aktuelle projekt vurderes ikke at påvirke miljøtilstanden for Norsminde 

Fjord. Dette begrundes med, at projektet ikke medfører direkte påvirkning af 

de målsatte vandområder, ligesom der ikke ændres på afstrømningen dertil. 

 

Internationale beskyttelsesområder og beskyttelse af bilag IV arter 

I henhold til §§ 6 og 7 i habitatbekendtgørelsen
4
 skal kommunen vurdere, 

om projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Der kan ikke 

gives dispensationer, tilladelser eller lignende, hvis det ansøgte projekt kan 

beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er 

optaget i habitatdirektivets bilag IV, eller ødelægge de plantearter, der er 

optaget i habitatdirektivets bilag IV, jf. § 10 stk. 1 i ovennævnte bekendtgø-

                                                      
4 BEK nr. 1595 af 06/12/2018 om udpegning og administration af internationale naturbe-
skyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 
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relse. Hvis dette vurderes at være tilfældet, skal der foretages en konse-

kvensvurdering af projektets virkning på Natura 2000-området eller bilag IV-

arterne. En konsekvensvurdering skal sikre, at et projekt ikke har negativ 

indflydelse på naturtyper og arter, der indgår i udpegningsgrundlaget for det 

pågældende Natura 2000-område eller på bilag IV-arter generelt. 

 

Projektet finder ikke sted i et Natura 2000-område, men der afvandes til 

Natura 2000-område nr. 59 Kysing Fjord. Den direkte afstand fra projektom-

rådet til nærmeste Natura 2000-område er ca. 1,5 km. Udpegningsgrundla-

get for Natura 2000-området er arten sangsvane.  

 

Der er ikke kendskab til konkrete forekomster af bilag IV arter i området. Der 

er registreret løvfrø i flere vandhuller beliggende ca. 500 meter fra projekt-

området. Projektet vurderes at kunne gavne eventuelt forekommende pad-

dearter i området.  

 

Det aktuelle projekt vurderes ikke at medføre væsentlig påvirkning af Natura 

2000-områder eller bilag IV-arter. Dette vurderes ud fra afstanden til Natura 

2000-områder, samt at der i miljømæssig sammenhæng er tale om et sim-

pelt projekt, der hverken i anlægs- eller driftsfasen vurderes at påvirke miljø-

et.  

 

Beskyttet natur 

Det aktuelle drænsystem er ikke udpeget som beskyttet efter naturbeskyttel-

seslovens § 3. Der er ikke øvrig beskyttet natur i projektområdet.  

 

Miljøvurderingsloven 

Det aktuelle reguleringsprojekt er omfattet af miljøvurderingslovens
5
 bilag 2 

punkt 10.f:  

 

Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regule-

ring af vandløb.  

 

Projektet skal derfor screenes for krav om miljøvurdering og tilladelse jf. 

miljøvurderingslovens § 21.  

 

Okker 

Projektområdet er ikke udpeget som okkerpotentielt. Projektet omfatter des-

uden ikke dræning, og det vurderes dermed ikke at medføre øget risiko for 

okkerudvaskning.  

 

Plangrundlag  

                                                      
5
 LBK nr. 1225 af 25/10/2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 

konkrete projekter (VVM) 
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Projektområdet er udpeget til bevaringsværdigt landskab i Kommuneplanen 

2017 for Aarhus Kommune. Projektet vurderes ikke at være i strid med den-

ne udpegning. Det vurderes ud fra, at der anlægges et terrænnært vandløb 

og et vandhul i en naturlig lavning, som begge vurderes at indgå som en 

naturlig del af det omkringliggende landskab.  

 

Begrundelse 

Vandløbsloven 

Aarhus Kommune, vandløbsmyndigheden, vurderer, at der kan meddeles 

godkendelse af det ansøgte reguleringsprojekt. Dette begrundes med, at 

projektet ikke medfører ændringer i områdets afvandingsmæssige forhold, 

samt at projektet ikke påvirker muligheden for målopfyldelse i vandløb eller 

øvrige målsatte vandområder.  Projektet vurderes desuden ikke at påvirke 

Natura 2000-områder eller bilag IV-arter.  

 

Miljøvurderingsloven  

Aarhus Kommune træffer afgørelse efter miljøvurderingslovens
6
 § 21 om, at 

det aktuelle projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.  

 

Afgørelsen begrundes med, at der i miljømæssig sammenhæng er tale om 

et simpelt projekt, der hverken i forhold til dets placering, karakteristika eller 

potentielle miljøpåvirkning vurderes at medføre væsentlig påvirkning af mil-

jøet, men at det tværtimod vil kunne forbedre områdets biodiversitet og na-

turmæssige forhold, idet der etableres et åbent vandløb og vandhul. Projek-

tet vurderes desuden ikke at kumulere med andre eksisterende eller planlag-

te projekter.  

 

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke 

skal igennem en miljøvurderingsproces.  

 

Sagsforløb 

Offentlig høring 

Forslag til reguleringsprojektet har været udsendt i fire ugers offentlig høring 

fra 20. juli 2020.  

 

Indkomne udtalelser 

Der er ikke kommet bemærkninger eller indsigelser i forbindelse med hørin-

gen.  

 

Orientering om afgørelsen 

Følgende orienteres om offentliggørelsen: 

- Fiskeriinspektorat Øst 

- Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø 

                                                      
6
 LBK nr. 973 af 25/06/2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM) 



 

 

4. september 2020 

Side 11 af 12 
- Danmarks Naturfredningsforening 

- Danmarks Sportsfiskerforbund 

- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark 

- Dansk Ornitologisk Forening i Aarhus 

- Dansk Botanisk Forening 

- Friluftsrådet, Kreds Aarhus Bugt 

- Dansk fritidsfiskerforbund 

- Moesgård Museum 

- Kystdirektoratet 

 

Klagevejledning 

Vandløbsloven  

Vandløbsmyndighedens afgørelser kan påklages af 

1) den, afgørelsen er rettet til, 

2) enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sa-

gens udfald og 

3) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. 

 

Hvis du vil klage, skal klagen indgives på Klageportalen, som kan tilgås via 

www.borger.dk eller www.virk.dk 

 

Klagefristen udløber den 2. oktober 2020. 

 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Aarhus Kommune i Klagepor-

talen.  

 

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse fremgår af Miljø- 

og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Du betaler gebyret med betalings-

kort i Klageportalen.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 

kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis 

du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en be-

grundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Vand og Natur, 

Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, E-mail: vandogna-

tur@mtm.aarhus.dk 

Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, 

som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  

 

Du kan læse vejledning for klage- og gebyrordningen på 

www.naevneneshus.dk/ 

 

Godkendelsen medfører ingen begrænsning i klagemyndighedens adgang til 

at ændre eller ophæve afgørelsen. 

 

Hvis Aarhus Kommune får besked om, at der er indgivet en klage, vil det 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
mailto:vandognatur@mtm.aarhus.dk
mailto:vandognatur@mtm.aarhus.dk
http://www.naevneneshus.dk/


 

 

4. september 2020 

Side 12 af 12 
straks blive meddelt ansøger. 

 

Miljøvurderingsloven  

I henhold til miljøvurderingslovens § 49 kan afgørelser truffet i henhold til § 

21 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige 

spørgsmål. Det vil sige, at man f.eks. kan klage, hvis man ikke mener, at 

kommunalbestyrelsen har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Man kan 

derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter ens opfattelse burde 

have truffet en anden afgørelse. Afgørelsen kan påklages af enhver med 

retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter 

lov om nationalparker, samt en række landsdækkende foreninger og organi-

sationer. 

 

Klagefristen for afgørelsen er 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er med-

delt.  

 

Efter miljøvurderingslovens § 54 kan afgørelser efter loven prøves ved dom-

stolen. Søgsmål skal ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentlig-

gjort.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

Thor Joensen    Kristiina Mardi  

 

 


