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Projektredegørelse til ansøgning om vandløbsregulering; Stenløsevej 11, 3770 Allinge
Patrick Steinlein har den 4. december 2018, på vegne af Bornholms Regionskommune og ejeren til
Stenløsevej 11, 3770 Allinge, ansøgt om tilladelse til at etablere et nyt vandløb.
Projektets placering
Stenløsevej 11, 3770 Allinge, matrikel 20d, Olsker. Ejer: James Gerard Constable.
Ansøgningen er indgivet jf. § 21 i vandløbsloven, der omhandler anlæggelse af nye vandløb. Ansøgningen
behandles efter vandløbslovens §§ 16-17, LBK nr. 127 af 26/01/2017 samt kapitel 2 og 5 i bekendtgørelse om
vandløbsregulering og –restaurering mv., BEK nr. 834 af 27/06/2016, der omhandler regulering af vandløb.
Formål
Formålet med projektet er, at fjerne en faskine og erstatte denne med et lille naturligt vandløb, som forbinder
grøfter opstrøms og nedstrøms.
Begrundelse
Ved at etablere et naturligt vandløb, vil vandet i opstrøms grøft forblive overfladenært i stedet for at nedsive til
dybere jordlag og grundvandet, hvilket vil gavne biodiversiteten i vandløbet. Det forventes, at vandløbets dyr
og planter samt insekter og fugle vil få glæde af det åbne vandløb.
Oversigtskort

Figur 1: Matrikelkortet viser placeringen af det nye vandløb anført med rød streg.

Projektet
Ansøgningen omfatter følgende:
 Opgravning af eksisterende faskine
 Etablering af 170 m åben grøft, der er max. 2 m i bredden og har et fald på 3,5-6,5 ‰
 Grøften bliver min. 0,2 m i dybden
 Skråningsanlæggene bliver 1:5
 Etablering af meget små dæmninger i vandløbet
Der er en brønd ved Stenløsevej. Fra brønden er en grøft, der strækker sig igennem nabo matriklen. Cirka 30
m inde på matriklen udføres projektet. For enden af den 0,5 m dybe grøft løber vandet i en faskine, som leder
videre til et åben vandløb i den sydlige ende af matriklen. Faskinen vil bliver gravet op.
For enden af grøften i den nordlige ende til det åbne vandløb i den sydlige ende, er der cirka 150 meter i en
lige linje. Tværs igennem matriklen, fra nord mod syd, er der en naturlig lavning i terrænet. Det er i denne
lavning at det nye vandløb skal etableres og forenes med det åbne vandløb mod syd. Der vil være en
overgang mellem grøften og det nye vandløb på cirka 50 meter. Det egentlige vandløb vil først starte, når
terrænet er i samme kote som bunden af grøften. Der vil blive etableret små dæmninger i det nye vandløb, der
vil sørge for at vandløbet flyder over dets breder i perioder med høj nedbør, hvilket vil være til gavn for diverse
vadefugle, herunder Viben.
Overslag over udgifterne
Bornholms Regionskommune udfører projektet efter tilsagn fra lodsejer. Udgifterne dækkes af projektmidler fra
biodiversitetspuljen.
Fremtidigt vedligehold
Ejer har ansvaret for fremtidig vedligehold af vandløbet jf. Vandløbslovens § 35.
Tidsplan
Anlægsarbejdet forventes igangsat og afsluttet i efteråret 2019.
Miljømål
Grøfterne opstrøms og vandløbet nedstrøms er ikke målsat jf. Statens Vandplaner. De modtager vand fra
omkringliggende marker og leder i sydliggående retning mod Kampelykke Å, som er målsat til god økologisk
tilstand jf. Statens Vandplaner (2010-2015). Kampelykke Å løber ud i havet i Allinge-Sandvig.
Høring mv.
Projektredegørelsen vil være i offentlig høring på kommunens hjemmeside i 4 uger.
Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til ansøgningen, kan sendes via e-mail til nmf@brk.dk eller til Center
for Natur, Miljø & Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. Tine Kent Egedal.
Bemærkningerne skal være kommunen i hænde senest: Den 7. januar 2019.
Videre behandling af ansøgningen
Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endelig stilling til ansøgningen.
Når der træffes en afgørelse, vil kommune tage hensyn til samtlige afvandingsinteresser ved vandløbet. Det vil
samtidig sikres, at projektet er foreneligt med hensynet til den miljømæssige målsætning, som vandløbet kan
være underlagt.
Godkendelse af projektet forudsætter tilladelse eller godkendelse efter bestemmelser i naturbeskyttelsesloven,
miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven eller fiskeriloven og kan derfor først meddeles, når der foreligger
afgørelse efter disse.
Venlig hilsen
Center for Natur, Miljø og Fritid
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