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Afgørelse efter vandløbsloven: Rørlægning af skelgrøfter omkring 
klæggrave, Mandø

Nationalpark Vadehavet har den 15. oktober 2018 ansøgt Esbjerg 
Kommune om at gennemføre projektet ”Naturforbedringer ved klæggrave 
i de sydlige dele af Gl. Mandø Bykog”. Projektets formål er at tilpasse og 
genoprette de berørte klæggrave/søer som gode levesteder for 
vandfugle. En del af projektets tiltag er rørlægning af to skelgrøfter 
mellem hhv. matr. nr. 39g og 104n og matr. nr. 104n og 21e Mandø By, 
Mandø. Dette skal ske for at skabe mere åbne yngleområder og fjerne 
muligheden for skjul for rovdyr. 

Der er tale om private skelgrøfter, begge med udløb til det offentlige 
vandløb Grøft ved Søndervej. Dette vandløb er beskyttet igennem 
Naturbeskyttelseslovens1 §3, men ikke omfattet af Statens 
Vandområdeplaner 2015 – 2021. Der er ikke foretaget en konkret 
vurdering af hvorvidt grøfterne er regelmæssigt vandførende, men fordi 
flere lodsejere har interesse i deres funktion, vurderes de at falde ind 
under vandløbslovens bestemmelser.

Projektet har været i offentlig høring på Esbjerg Kommunes hjemmeside i 
perioden 27. maj 2019 til den 24. juni 2019. Der er ikke indkommet 
nogen høringssvar. 

Afgørelse
Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø, giver hermed tilladelse til 
udførelse af projektet. Tilladelsen gives i henhold til vandløbslovens §16, 
samt i henhold til §3 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –
restaurering m.v.2 Godkendelsen meddeles på følgende vilkår: 

- Projektet skal udføres i overensstemmelse med 
ansøgningsmaterialet og nedenstående projektbeskrivelse. 

1 LBK nr. 240 af 13/03/2019
2 BEK nr. 834 af 27/06/2016
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- Det skal sikres, at tilførsel af jord og sand til de nedstrøms 
beliggende vandløbsstrækninger begrænses mest muligt under 
anlægsarbejdet. 

- Der skal i rørlægningen gives mulighed for at tilkoble eventuelle 
tilløb langs skelgrøfterne.

- Drænrør skal placeres i sand, ikke opgravet klægmateriale.
- Der skal gives besked om arbejdets påbegyndelse senest 2 dage 

før til vandløbsmyndigheden. Når arbejdet er udført skal det 
ligeledes meddeles til vandløbsmyndigheden. 

Ansøger er ansvarlig for, at de stillede vilkår overholdes. 
Vandløbsmyndigheden fører tilsyn med arbejdets udførelse, såfremt det 
skønnes nødvendigt. 

Projektbeskrivelse
De dele af projektet ”Naturforbedringer ved klæggrave i de sydlige dele 
af Gl. Mandø Kog og Mandø Bykog på Mandø” der relaterer sig til 
vandløbsloven, begrænser sig til rørlægningen af to skelgrøfter (Figur 1). 
De to skelgrøfter projekteres rørlagt med Ø200mm drænrør (perforerede 
plastikrør). Der er tale om en rørlægning af den fulde længde af 
skelgrøften mellem matr. nr. 21e og 104n Mandø By, Mandø samt en 
rørlægning af skelgrøften mellem matr. nr. 39g og 104n Mandø By, 
Mandø. Grøfterne fyldes herefter til terræn. 
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Figur 1: Oversigtskort. Skelgrøfter der ønskes rørlagt er markeret med rød. Matr. 
nr. fremgår med gult. 

Følgende matrikler er berørt af projektet
- 39g Mandø By, Mandø: Ejet af Den Danske Naturfond
- 104n Mandø By, Mandø: Privatejet. Der foreligger accept til 

projektet fra lodsejer. 
- 21e, 75b og 21p Mandø By, Mandø: Privatejet. Der foreligger 

accept til projektet fra lodsejer.  

Alle projektets udgifter afholdes af ansøger, Nationalpark Vadehavet, i 
samarbejde med private fonde. 

Afvandingsmæssige konsekvenser
Med de stillede vilkår vurderes de rørlagte skelgrøfter at have 
tilstrækkelig drænende effekt og derfor udfylde samme 
afvandingsmæssige funktion som tidligere for arealerne langs 
rørlægningen, og for matr. Nr. 41c Mandy By, Mandø. 
 
Natur- og miljømæssige konsekvenser
Projektet vurderes at bedre klæggravenes funktion som gode levesteder 
for ynglende vandfugle. Rørlægningen af skelgrøfter, tjener således det 
formål at sikre, at der kan afgræsses omkring søerne. De åbne 
skelgrøfters natur- og miljømæssige værdi vurderes i det konkrete 
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tilfælde at være mindre end de fordele der opnås ved deres hel eller 
delvise rørlægning.

Anden lovgivning
Der er den 28. juni 2019 meddelt dispensation efter 
Naturbeskyttelsesloven til at gennemføre projektet. 

En mindre del af skelgrøften mellem matr. nr. 104n og 21e Mandø By, 
Mandø, falder indenfor åbeskyttelseslinjen. Jf. naturbeskyttelseslovens 
§16 stk. 2, gælder forbuddet indenfor åbeskyttelseslinjen ikke for 
foranstaltninger der er meddelt tilladelse til efter vandløbsloven. Det 
vurderes endvidere, at beskyttelsesinteresserne er varetaget i 
nærværende projekt, da de tiltag der gives tilladelse til ikke vil fremstå 
nævneværdigt synlige i landskabet. 

Der er den 04. juli 2019 givet landzonetilladelse til projektet.  

Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2. Projektet er 
screenet, og Esbjerg Kommune har d. 27. juni 2019 afgjort, at det ikke 
vil påvirke miljøet væsentligt i negativ retning, og at der derfor ikke skal 
udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. 

Kystdirektoratet har den 16. maj 2019 meddelt dispensation til de dele af 
projektet der ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen.

Andre forhold
Ansøger er selv ansvarlig for at kontrollere Ledningsregistret for 
eksisterende rør, ledninger, kabler etc. på lokaliteten, samt at respektere 
disse. Af ansøgningsmaterialet fremgår det at der på matr. nr. 21e, 75b 
og 21p er registreret en øst-vestgående nedgravet drikkevandsledning til 
dyr. Denne skal udpeges og markeres i terrænet inden anlægsarbejdet 
gennemføres. 

Afgørelsens gyldighed
Ved ovenstående gives der alene tilladelse til det ansøgte projekt. 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dags dato. 
Hvis der bliver klaget over afgørelsen, får ansøger omgående besked 
herom, og Miljø- og Fødevareklagenævnets endelige afgørelse må så 
afventes. Hvis der ikke bliver klaget over afgørelsen, må godkendelsen 
udnyttes, når klagefristen er udløbet.

Bemærk, at godkendelsen kun er gyldig under forudsætning af, at 
afgørelser omtalt i foregående afsnit ikke påklages indenfor 
klageperioden. 



Teknik & Miljø
Natur & Vandmiljø

- 5 -

Klagevejledning og offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside3. Denne afgørelse 
kan påklages jf. klagevejledningen i bilag 1. Klagen skal indgives senest 
fire uger fra dags dato, dvs. den 21. august 2019. 

Spørgsmål vedrørende denne afgørelse kan rettes til Signe Warncke 
Søndergaard på tlf. 76 16 07 24 eller mail sisnd@esbjergkommune.dk. 

Venlig hilsen

Signe Warncke Søndergaard
Naturgeograf

3 https://www.esbjergkommune.dk/om-kommunen/annoncer/natur-og-
vand.aspx

mailto:sisnd@esbjergkommune.dk
https://www.esbjergkommune.dk/om-kommunen/annoncer/natur-og-vand.aspx
https://www.esbjergkommune.dk/om-kommunen/annoncer/natur-og-vand.aspx
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Bilag X: Klagevejledning

Denne afgørelse kan jf. vandløbslovens kapitel 16 påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet af: 

• den, afgørelsen er rettet til, 
• enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse 

i sagens udfald, 
• en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse skal klagen indgives senest 
21. august 2019. 

Du klager via klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk 
under ”Start din klage”. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En 
klage er indgivet, når den er tilgængelig for Esbjerg Kommune via 
klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for 
privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og 
offentlige myndigheder. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kontaktes på 
mfkn@naevneneshus.dk, og du kan få hjælp til klageportalen på 
klageportalen@naevneneshus.dk. 

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Natur & Vandmiljø, 
Esbjerg Kommune. Hvis Natur & Vandmiljø, Esbjerg Kommune fastholder 
afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via 
klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den 
uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af 
klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, 
skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at 
bruge klageportalen. Betingelser for fritagelse findes på 
www.naevneneshus.dk. Du skal samtidigt sende en mail til 
miljo@esbjergkommune.dk eller et brev til Esbjerg Kommune, Natur & 
Vandmiljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg. På denne måde ved kommunen, 
at en klage er på vej.  

Gebyret tilbagebetales, hvis: 
 klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller 

ophæves, 
 klageren får helt eller delvis medhold i klagen, 
 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 frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, 
der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales 
gebyret dog ikke.

http://www.naevneneshus.dk/
mailto:mfkn@naevneneshus.dk
mailto:klageportalen@naevneneshus.dk
file:///C:/Users/tojen/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NA55HI40/www.naevneneshus.dk
mailto:miljo@esbjergkommune.dk

