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Status Alslev Å

Baggrund

• Beslutning i Teknik & Byggeudvalget 15. december 2017 om 
opgravning af ca. 2,5 km vandløb (hvor regulativet ikke var 
overholdt)

• Beslutning i Plan & Miljøudvalget den 15. maj 2018 om at 
meddele dispensation efter naturbeskyttelsesloven til 
gennemførelse af oprensning (påvirkning af vandløbet og 
vandløbsnære enge)

• Dispensation påklaget af Dansk Botanisk Forening og 
Danmarks Sportsfiskerforening.



Status Alslev Å (2)

• Afgørelse fra klagenævnet den 1. september 2019: Afgørelse 
ophæves og sagen hjemvises til fornyet behandling med 
henvisning til ”at Esbjerg Kommune ikke har foretaget en 
tilstrækkelig væsentlighedsvurdering af, om projektet (..) kan 
påvirke et Natura 2000-område væsentligt”.

• Klagenævnet lægger meget skarp fortolkning af 
habitatbekendtgørelsen til grund for afgørelsen

• Klagenævnet har ikke forholdt sig til, om vi formelt 
(proportionelt) kan meddele afgørelsen efter 
naturbeskyttelsesloven



Status Alslev Å (3)

Følgende forhold skal beskrives (yderligere) i ny afgørelse:
1. Vurdering af sedimentation i vandløbet fra opgravningen (lokalt, på 

strækningen ned til Natura 2000 og ind i Natura 2000-området).

2. Hvilket plantedække/arter er der i vandløbet på strækningen, der opgraves og 
hvorledes påvirkes de?

3. Hvilke fiskearter er der på strækningen, der opgraves, og hvorledes påvirkes 
de?

4. Vil vandløbet efter opgravning kunne opnå god økologisk tilstand?

5. Påvirkes spidssnudet frø ved opgravningen (arten er ikke konstateret i et nært 
ved liggende vandhul – men hvis nu?)

6. Påvirkes grøn kølleguldsmed ved opgravningen (arten er under spredning fra 
Varde Å. Der er siden tidspunktet for dispensationen konstateret flere fund 
tæt på/i Alslev Å)?



Status Alslev Å (4)

Håndtering af opmærksomhedspunkter:

• 1-4 skal udføres af konsulent firma, specielt punkt 1 kræver 
stor ekspertise ift. modellering

• 5-6 kan udredes af forvaltningen.



Status Alslev Å

Spørgsmål?



Status Ribe Mølledam



Status Ribe Mølledam

Baggrund

• Ønske fra borgere og politikere om ”blankt vandspejl i Ribe 
Mølledam.

• Ophør af grødeskæring i beg. af 00’erne (Ribe Amt)

• Mølledam en del af Natura-2000 område (2004)

• Strømrende gennem Mølledammen en del af Ribe Å 
(regulativbestemmelser for strømrendens bredde, 18 m)

• Ingen afstrømningsmæssig behov for grødeskæring i 
Mølledamen

• Genoptagelse af tidligere drift medfører vurdering ift. Natura-
2000 (jf. Alslev Å)



Flodemål – historisk, nutid, fremtid



Status Ribe Mølledam (2)

Igangsatte udredninger:

• Vegetationsanalyse (kortlægning af plantesamfundet i 
Mølledammen)

• Vurdering ift. Natura 2000 af 4 driftsscenarier:
1. Grødeskæring én gang årligt før 20. juni

2. 4 årlige grødeskæringer fra 20 juni og med 3 ugers mellemrum

3. Fastlæggelse af det antal skæringer, der nødvendige for at holde 
Mølledammen fri for grøde, der bryder vandoverfladen

4. Opgravning af Mølledammen (til en dybde, der sikrer frit vandspejl ved 
lav stemmekote)

Samt beskrivelse af hvorvidt differentieret grødeskæring kan 
foretages ift. Natura 2000.



Status Ribe Mølledam

Spørgsmål?



Vandplaner - målopfyldelse

• Ca. 22% målopfyldt

• Ca. 54 % ikke målopfyldt

• Ca. 24 % ukendt

• God økologisk tilstand:
◦ Fisk 

◦ Planter 

◦ Smådyr 

◦ Nyt parameter på vej i den ny 
planperiode



Praksis nu og for fremtiden

• Hvad gør vi for at sikre målopfyldelse i dag

◦ Daglige drift varetager vandløbenes dobbelte formål om 
afledning og miljø

◦ Konkrete tiltag, som vandråd har været med til at 
prioritere

◦ Konkrete tiltag som følge af VOP 

• Dialog om hvad vi kan gøre i fremtiden

◦ Principper for målopfyldelse: 

• Vandløbets potentiale 

• Økonomi – okker og genslyngning er dyrt

• Gennemførlighed ift. lodsejerholdning 


