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Bornholm 

Ref. RAMUN 

Den 18 juni 2021 

Jnr: 21/12216 

 

Bornholms Regionskommune   

Center for Natur, Miljø og Fritid 

Att: Tine Kent Egedal 

CC: Katrine Høst og Simon Kjærhus Madsen 

   

  

 

Ansøgning om lukning af afsnørret vandløb iht. Vandløbslovens 
§§16-17 ifm. Naturgenopretningsprojekt Ekkodalensmoser – den 
sydlige del af Ekkodalen matrikel 255 Aaker  
 

 

Nedenstående er Naturstyrelsen Bornholms redegørelse for projektet til brug for 

vandløbsmyndighedens behandling af sagen. 

 

Formål og begrundelse for projektet 

Det nedenfor beskrevne projekt er en del af en samlet indsats i Ekkodalen ifm. 

projektet Ekkodalensmoser. 

I efteråret 2020 blev Læså omlagt, så vandet føres mod øst udover tidligere 

landbrugsareal, det har efterladt ca. 154 meter ’afsnørret’ å løb i engen i den 

sydligste del af Ekkodalen. I løbet af vinteren 2020/2021 kan vi konstatere at der 

udfældes okker i vandløbet, vi har også konstateret at okkeret siver ud i mosen. 

  

Naturstyrelsen ønsker at tildække strækningen for at tilbageholde vand i engen og 

derved hindre at okker udfældes.  

 

Langs med å løbet ligger opgravet materiale, vi ønsker at benytte dette til 

opfyldning af åen. Bliver det nødvendigt med mere materiale vil vi supplere med 

jord fra jorddepoter fra samme matrikel.    

Oversigtskort og detailplan 
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Figur 1. Oversigtskort 

 
Figur 2. Rød –å strækning der ønskes lukket. 

 

Den afsnørrede del af Læså ønskes tildækket. 

Å forløbet er 0,5 til 0,7 m dybe, ca. 1,5 m bredde og i alt 154 m.  

Langs siderne af åen ligger opgravet materiale, det materiale vil vi brueg til 

opfyldning af åen på den anviste strækning. 
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 Figur 3. Åbne vandløb ifølge SagsGIS 18062021 
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Oversigt over ejerforhold 

Det er alene Naturstyrelsens ejendom, der er omfattet af projektet.  

 
Figur 4. Rød – lokaliteten sydligedel af Ekkodalen. Gul - Naturstyrelsens ejendomsgrænse. 

 

Udgifter til projektet 

Naturstyrelsen har ansvaret for afholdelse af udgifter til projektet. 

 

Tidsplan for arbejdets udførelse 

Arbejdet gennemføres i perioden august til oktober 2021. 

 

Forholdet til øvrige lovgivning 

 Engen er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3 og der er ansøgt 

dispensation – Bornholms Regionskommune.  

 Der er ansøgt om landzonetilladelse til opfyldning af vandløbet – 

Bornholms Regionskommune. 

 Der er ikke fredsskovpligt på arealet. 

 

Såfremt der ønskes yderligere oplysninger står undertegnede til rådighed. 

 

Med venlig hilsen 

Rasmus Munch Marcher  

ramun@nst.dk 

tel:21204231 
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