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Landbrugsorganisationernes bemærkninger til nedklassificering af delstrækninger af
Sønderbæk, Ulvemose Bæk, Skelbækken og Afløb fra Blåkærskov

Vejle-Fredericia Landboforening, KHL og Familielandbruget indsender hermed høringssvar og
bemærkninger til Vejle og Kolding Kommuners partshøring omkring nedklassificering af delstrækninger af 4
vandløb Ulvemose Bæk og Sønderbæk, Skebækken og tilløb til Halskov Bæk.
Genrelle bemærkninger
Det er grundlæggende ofte til gene for lodsejere, når vandløb nedklassificeres. Landbrugsorganisationerne er
generelt forbeholdne overfor at nedklasificere vandløb, hvor der samtidigt både er ringe fald og større
naturmæssige interesser og beskyttelseshensyn. Udførelse af vandløbsvedligeholdelse forudsætter på
sådanne strækninger særlige faglige forudsætninger for at kunne udføre en skånsom vedligehold. Desuden
findes det problematisk at nedklassificere vandløb med mange bredejere og mange hussstande som afleder
vand til vandløbet.
Hvor forudsætningerne for nedklassificering er til stede er det vigtigt at lodsejere bliver ordentlig inddraget
og bekendt med hvilke rettigheder og pligter der medfølger. Herunder hvilke forhold der er gældende nu og
efterfølgende ved en nedklassificering.
Hvis Vejle og Kolding Kommune godkender en eller flere af nedklassificeringerne, bør overdragelsesdatoen
forlænges til udgangen af 2020, så der som minimum er tid til at tilbyde berørte lodsejere en besigtigelse
forud for overdragelsen samt rimelig tid til at indrette sig.
Der er generelt også manglende oplysninger om den hidtidige vedligeholdelse af vandløbene og den aktuelle
status. Omfanget og arten af vedligehold er en byrde som lodsejer pålægges og burde derfor fremgå som en
del af oplysningerne i forbindelse med nedklassificeringen og høringen og det bør også udspecificeres forud
for en evt. overdragelsen.
Kommentar til nedklassificering af Ulvemose bæk
Delstrækningen af Ulvemose Bæk som Vejle og Kolding Kommune ønsker nedklassificeret, har mange
bredejere og op til 40 ejendomme der afleder vand, herunder Tiufkær landsby med flere erhvervsejendomme.
Når en tredjedel af ejendommene i oplandet udleder renset spildevand til vandløbet, er det ikke
Landbrugsorganisationernes overbevisning, at der ’’stor set ikke ledes spildevand til vandløbet på den
aktuelle strækning’’. Dertil bør tillægges et ikke uvæsentligt bidrag fra tagvand, hvorfor Ulvemose Bæk ikke
bør nedklassificeres til et privat vandløb.
Vi bemærker endvidere at vandløbet på den aktuelle strækning fra udspringet i Ulvemosen gennemløber og
afvander større områder som i kommuneplanen er karateriseret som særlig værdifuld natur med forekomst af
sjældne arter, herunder forekomst af løvfrøer, der som bilag IV art er pålagt særlig strenge beskyttelseskrav
(figur 1).
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Set i det lys mener vi at der ud fra de høje naturmæssige værdier må anses at være betydelige offentlige
intresser i vandløbet, og herunder særlige vedligeholdelsesmæssige hensyn at varetage.
Hvis Vejle og Kolding Kommune beslutter at nedklassificere delstrækningen, bliver der pålagt en urimelig
byrde på de mange lodsejere, der skal vedligeholde vandløbet fremover og herunder varetagelse af de særlige
beskyttelseshensyn i forhold til naturinteresserne.
Desuden er der manglende oplysninger om den hidtidige vedligeholdelsespraksis, og derfor ønske vi at Vejle
og Kolding Kommune gør rede for de vedligeholdelsesmæssige omkostninger der vurderes at tilfalde
bredejerne ved nedklassificering af delstrækningen. Ligeledes anbefales det, at der laves en opgørelse over
antallet af bredejere. Hvis en vandsløbsstrækning har over 5 bredejere bør det principielt ikke
nedklassificeres af hensyn til den fremadrettede vedligeholdelse.
På baggrund af ovenstående, anbefaler Landbrugsorganisationerne derfor ikke, at Ulvemose Bæk
nedklassificeres.

Figur 1 Grønne områder viser områder med særlig værdifuldt
natur ved Ulvemose Bæk

Kommentar til nedklassificering af Sønderbæk
Størstedelen af Sønderbæk, som Vejle og Kolding Kommune ønsker nedklassificeret, er rørlagt og berører
flere matrikler. Når så lang en rørlagt strækning ønskes overdraget til privat vedligeholdelse, er det afgørende
at vandløbet overholder den regulativmæssige tilstand, og dette bør sikres gennem en video-inspektion. Den
nuværende tilstand af rør og hidtidige vedligeholdelse er ikke oplyst, og rørlægningens kvalitet bør derfor
nøje undersøges af kommunen inden den overdrages, da det kan påføre lodsejere store udgifter til
vedligehold.
Vandløbet gennemskærer på den aktuelle strækning to kommuneveje og det må formodes at vejen afvander
til vandløbet. I den forbindelse bør det nærmere fastlægges hvem der har vedligeholdelsesforpligtigelsen for
evt riste og afløb samt underføringer. Ligeledes må det formodes at vandløbet på den nederste strækning fra
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Løballevej mod øst også modtager tagvand og vand fra befæstede arealer mv i Håstrup By, hvorfor denne
strækning bør fasholdes som offentligt.
Hvis ikke rørlægningen ved inspektionen er vedligeholdt i overensstemmelse med regulativets bestemmelser
herom, samt være i en tilstand, der sikrer den regulativfastsatte skikkelse og vandføringsevne, bør
kommunen ikke nedklassificere vandløbet.
Skelbækken
Delstrækningen af Skelbækken afvander et relativt stort opland, har forholdsvist mange bredejere og
afvander fra en del private ejendomme (ca. 30). Det angives at disse ejendomme ikke er kloakerede under
fælles kloak, og det oplyses, uden mere præcis angivelse, at flere ejendomme afvander kloakeret vand, enten
mekanisk renset eller fra minirensningsanlæg til vandløbet. Da andelen af ejendomme som afleder vand fra
kloak til vandløbet har betydning i forhold til vurdering af offentlighedens interesse i vandløbet og herunder
om vandløbet kan nedklassificeres, bør der foretages en nærmere undersøgelse af hvor mange ejendomme
det konkret drejer sig om, som afleder vand fra kloakering. Såfremt at en større del af de 30 ejendomme
afleder kloakeret vand til vandløbet anbefales nedklassificering ikke. Dette også set i lyset af at vandløbet
afvander fra et relativt stort opland.
Afløb fra Blåkærskov
Plan om nedklassificering af denne strækning tages til efterretning, idet det bemærkes at strækningen fra
landevejen og nedstrøms til Halskov Bæk fastholdes som offentligt vandløb, idet vandløbet afvander fra en
del private husstande langs Koldingvej og idet vandløbet må formodes at afvande en større strækning af
landevej 170 mellem Kolding og Vejle.
Afslutningsvis kommentar
Vi opfordrer således Vejle og Kolding Kommune til at tage planer og nedklassificering op til fornyet
overvejelse ud fra ovenstående bemærkninger. Hvis Vejle og Kolding Kommune beslutter at nedklassificere
et eller flere af vandløbene, er det vigtigt at kommunen og bredejere sammen kontrollerer om vandløbene
lever op til den regulativmæssige tilstande før overdragelsen, og det kan overvejes hvorvidt der skal laves en
vandløbsplan, baseret på det nuværende kendskab til vandløbene, som overdrages til bredejerne for at give
dem viden med, som vil gavne vandløb og afvanding. Her kan der f.eks. nævnes særlige forhold man skal
være opmærksom på og anbefalinger om at lave et vandløbslau, samt forslag til en fordelingsnøgle af de
økonomiske udgifter.
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