
Projektredegørelse for ansøgning om åbning af vandl øb i Røstad 
 
Formål og beskrivelse af projektet   
 

Ole Holm Pedersen har d. 7. juni 2017 på vegne af BRK og efter aftale med lodsejerne ansøgt om åbne et 
rørlagt vandløb på matrikel nr. 59 a og c og 53 a, Rø.  
 
BRK ønsker at åbne vandløbet for at øge naturværdien i området. Se kort i ansøgningen med forventet 
forløb af det nye vandløb (fed rød linje). 
 
Formålet med ansøgningen er at skabe et åbent vandløb med et terrænnært forløb.  
Det rørlagte vandløb løber i en ret markant lille dal på matr. nr. 59c, under Helligdomsvej og videre over 
matr. nr. 59a på en ret flad mark, inden det løber under kyststien og derefter stejlt ad kystskrænten til havet. 
 
Røret er formentlig et Ø 40 cm rør. Den samlede længde af det nye vandløb bliver ca. 450 m. og faldet over 
hele strækningen 22 m., svarende til et fald på 49 promille. 
 

 
 
 

• Projektet udføres som beskrevet i ansøgningen, det omfatter følgende elementer:  
o Rør graves op og rende dækkes til.  
o Det nye trace graves der hvor vandet naturligt vil løbe.  
o Det nye trace får følgende dimensioner: 30 cm dyb, 40 cm bred og anlæg 1:1.  

 
• Der lægges spredte sten ud i det nye forløb for at forhindre erosion, give vandløbet fysisk variation 

og fremme levesteder for smådyr. 
• Den eksisterende passage for vandløbets underløb under Helligdomsvej og kyststien aftales 

nærmere med BRK´s Vejdrift. 



• Gamle rør bortskaffes i henhold til kommunens affaldsbestemmelser. 
• Ansøger sikrer korrekt fald og kote samt tilslutning af evt. dræn.  

o Dræn, afløb og vandafledning fra naboejendomme skal sikres, således at overfladevand på 
ikke stuve op over skel, og afstrømningen fra opstrøms arealer ikke forringes.  

 
Behandling af ansøgningen 
Ansøgningen behandles efter vandløbslovens §§ 16 og 17, der omhandler regulering af vandløb.  
 
Natur- og miljømæssige interesser og andre forhold  
Miljømål for alle vandforekomster fastsættes i vandplanen, jf. § 10 i miljømålsloven. Det rørlagte vandløb er 
ikke målsat i den gældende vandplan (2016-2021), og miljøtilstanden i vandløbet er ukendt. Vandløbet er 
ikke omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Det rørlagte vandløb anvendes til afledning af vand og er 
privat.  
 
Generelt gælder, at rørlagte vandløb har en nedsat selvrensningsevne, og de er ikke gode levesteder for dyr 
og planter. Åbne vandløb repræsenterer i sig selv en natur- og miljøværdi som et vådt levested for dyr og 
planter. Åbne vandløb giver variation i kulturlandskabet og bidrager som vigtige korridorer både for planter, 
fugle og større pattedyr.  
 
Projektområdet er ikke Natura 2000 område.  
 
Der er ikke fortidsminder eller fredninger indenfor projektområdet.   
 
Området ligger indenfor Strandbeskyttelseslinjen, hvorfra der er søgt om dispensation.  
 
Der er ikke ifølge Teknik & Miljøs oplysninger eller på Miljøportalen nogen forekomster af bilag IV-arter i 
umiddelbar nærhed af projektområdet. 
 
Økonomi 
BRK står for alle udgifter i forbindelse med projektet.  
Den fremtidige vedligeholdelse påhviler den til enhver tid ejer af matrikel nr. 59 a og c og 53 a, Rø. 

 

Tidsplan 

Arbejdet forventes udført i efteråret 2017.  
 
Høring 
Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til ansøgningen kan sendes via e-mail til tm@brk.dk eller til 
Center for Teknik og Miljø, Skovløkken 4, 3770 Allinge, senes den 3. oktober 2017. 
 
Ved spørgsmål til ansøgningen, kan Lykke Hodal kontaktes på e-mail lykke.hodal@brk.dk 
 
Når høringsperioden er slut vil Center for Teknik og Miljø tage endeligt stilling til ansøgningen. Når 
afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i 
afgørelsen. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Lykke Hodal 
Miljømedarbejder 
 
Email: lykke.hodal@brk.dk 


