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Godkendelse efter vandløbsloven til reetablering af vandspejl i Søbygårds voldgrav.
Ansøgningen/projektbeskrivelse.
Jf. vandløbslovens § 17 har den selvejende Søbygård pr. september 2013 ansøgt Ærø Kommune om tilladelse til, at gennemføre et restaureringsprojekt. Projektets formål er at reetablere søen omkring de stensatte
banker, etablerer en sti langs søbredden, samt etablerer et søvarmeanlæg på søbunden. I forbindelse med
genskabelse af vandspejlet etableres et stemmeværk.
Sammen med ansøgningen har Ærø Kommune modtaget: forprojekt, samt kortbilag (bilag 1) over projektet
udarbejdet af Rambøll, Rådgivende Ingeniører. Ansøgning om etablering af søvarmeanlæg Rapport til belysning af problemstillingen i relation til Søby Vandværks vandindvinding i voldgraven udarbejdet af Orbicon (
bilag 2) Delaftale om anlægsarbejde ved vandboring DGU nr. 171.566 og DGU nr. 171.75 underskrevet af
parterne,modtaget den 3. april 2014. Aftale mellem Gårdejer Jørgen Albertsen og Den selvejende Institution
Søbygaard om reduktion af gyllekapaciteten og aftale om køb af landbrugsjord m.v. modtaget den 30. juni
2014.
Sagens forløb.
De ansøgte ændringer, der kræver dispensation efter naturbeskyttelseslovens §3 1, er givet af Svendborg
Kommune til den Selvejende Institution i henhold til bekendtgørelsen om forpligtende kommunale samarbejder. Sagen været annonceret i Ærø Ugeavis og lagt ud på Ærø Kommunes hjemmeside.
I forbindelse med etablering af søen på Søbygård vil gyllebeholderen på Søbygårdsvej 1 komme til at ligge i
risikoområde med en gennemsnitlig hældning på mere end 6 grader.
Svendborg Kommune har udarbejdet forslag til løsninger, hvor det vurderes brugen af gyllebeholderen til
opbevaring af husdyrgødning, kan lade sig gøre i forhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen 2. Med løsningerne holder man sig udenfor fredningsområdet (bilag 3).
Ærø Kommunes afgørelse.
I medfør af vandløbslovens 3 § 16 og bekendtgørelsen om vandløbsregulering- og restaurering 4 meddeles
godkendelse til projektet om genskabelse af søen i voldgraven omkring Søbygård..

1
2

Miljøministeriets bekendtgørelse lovbekendtgørelse om naturbeskyttelse.

Miljøministeriets ændringsbekendtgørelse nr. 100 af 9. februar 2011 til husdyrgødningsbekendtgørelsen
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 927 af 24. september 2009 lov om vandløb.
4
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1436 af 11. december 2007 om vandløbsregulering og –restaurering m.v.
3
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De økonomiske spørgsmål i forbindelse med søprojektet er afklaret af Skov- og Naturstyrelsen, Ærø Kommune har ikke været inddraget i disse spørgsmål.
De økonomiske spørgsmål i forbindelse med anlægsarbejde ved vandboring DGU nr. 171.566 og DGU nr.
171.75 er afklaret i delaftale mellem Søby Vandværk og Den Selvejende Institution Søbygård, Ærø Kommune har ikke være inddraget i denne aftale.
Omkostningerne i forbindelse med gyllekapaciteten og køb af jord på Søbygårdsvej 1 er beskrevet i aftalen
af 26. juni 2014. Ærø Kommune har ikke været inddraget i disse spørgsmål.
Godkendelsen meddelses på følgende vilkår:
•
•
•
•
•

Projektet udføres, som anført i ansøgningsmaterialet.
Ærø Kommune skal have besked, når arbejdet er udført.
Oprenset materiale fra søbunden må ikke placeres på arealer omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. Alternativet bortkørsel af oprenset materiale til deponi.
Al fremtidig vedligeholdelse af sø og stemmeværk påhviler Den selvejende Institution Søbygård.
Tilladelsen skal udnyttes og arbejdet være udført inden 3 år fra den er meddelt

Anden lovgivning
Foruden en behandling efter vandløbsloven og efter bekendtgørelsen omkring vandløbsregulering og –restaurering m.v. er ansøgningen behandlet efter Naturbeskyttelsesloven, da en del af arealet er registeret
som fersk eng og er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
Projektet har været forelagt Fredningsnævnet for Fyn, som har meddelt dispensation til de dele af projektet,
der er i strid med fredningsbestemmelserne. Projektet er desuden behandlet efter planlovens bestemmelser
omkring VVM-pligt. Ansøgning om søvarmeanlægget er behandlet efter bekendtgørelse om jordvarmeanlæg. Forholdet omkring gyllebarierren på Søbygårdsvej 1 er behandlet efter Husdyrgødningsbekendtgørelsen
Ærø Kommunes bemærkninger.
I afgørelsen har Ærø Kommune lagt vægt på, at retablering af søen, vil mindske udvaskningen af kvælstof
og, at der samtidig udlægges areal til natur.
Søbygaard er et gammelt herregårdsanlæg med stor rekreativ og kulturhistorisk betydning. Anlægget er opført på et lavtliggende engareal, som tidligere har været opdæmmet, så anlægget har tidligere været omgivet
af vand. Ved genskabelse af vandspejlet i voldgraven, vil engarealet omkring anlægget blive oversvømmet.
Ærø Kommune vurderer, at projektet vil forbedre forhold og levesteder for områdets vilde dyr og planter. Engen, hvor søen retableres, er registreret som en eng af lav botanisk værdi (D-målsat) og en hævning af
vandstanden i området vil skabe forbedrede levesteder for flere vilde dyr og planter, end det er tilfældet i den
nuværende tilstand.
Etablering af en sø i voldgraven vurderes samlet set som en fordel for vandindvindingen. Det anbefales dog,
at for, at undgå problemer med stor trykforskel mellem øvre sekundært vandspejl og nedre primært grundvandsmagasin ved pludselig forhøjet vandstand i engen, at vandstanden i engen hævet med højest 2 meter
det første år og derefter med højest én meter om året ind til højeste vandstand i kote 13,75 er
nået. Derved kan evt. udtørringssprækker nå langsomt at svelle op og grundvandsdannelsen langsomt at
blive forøget.
Klagevejledning.
I henhold til § 30 i Bekendtgørelsen om vandløbsregulering og –restaurering kan afgørelsen påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt og vil blive annonceret på Ærø Kommunes hjemmeside samt i Ærø Ugeavis den 8.07.2014. Klagefristen udløber den 5.08.2014 kl. 15.00.
Send klagen til post@aeroekommune.dk eller Ærø Kommune, Teknisk Afdeling, Statene 2, 5970 Ærøskøbing. Vi sender klagen, en kopi af sagen og vores bemærkninger videre til Natur- og Miljøklagenævnet.
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Følgende kan klage:
-

ejere af ejendomme, 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
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Der betales et gebyr på 500 kroner til Natur- og Miljøklagenævnet for at få behandlet klagen..
Se vejledningen om gebyrordningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Der gives besked så hurtigt som muligt, hvis der
bliver klaget. Kommer der klager, må tilladelsen kun udnyttes, hvis Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer
dette.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.
Afgørelsen kan indbringes for domstolen inden 6 måneder fra datoen på dette brev.
Kopi til orientering.
Matrikel nr. 1b, Søbygård, Søby
Jørgen Albertsen, Søbygårdsvej 1, 5985 Søby.
Matrikel 1k, Søbygård, Søby
Søby Vandværk, Formand Egil Jensen, Langebro 16, 5985 Søby,

-

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (fvm@fvm.dk )
NaturErhvervstyrelsen (mail@naturerhverv.dk)
Naturstyrelsen Fyn (fyn@nst.dk)
Naturstyrelsen (nst@nst.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø (dn@dn.dk)
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, Vingsted, 7182 Bredsten (post@sportfiskerforbundet.dk)
Danmarks Sportsfiskerforbund - Fyn, v./ Frode Thorhauge (frodethorhauge@stofanet.dk)
Ærø Sportsfiskerforening (Kimbang@vip.cybercity.dk)
Danmarks Naturfredningsforening - Ærø (engholm3@mail.dk)
Dansk Ornitologisk Forening, (natur@dof.dk)
Dansk Ornitologisk Forening - Ærø (aeroe@dof.dk)
Dansk Botanisk Forening v./ Toni Reese Næsborg (toni.reese@get2net.dk)
Arkæologi Sydfyn, Øhavsmuseet (arkaeologi@ohavsmuseet.dk)

Med venlig hilsen
Susanne Chemnitz Frederiksen
Miljøtekniker.
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