Naturstyrelsen Søhøjlandet
Att: Thorbjørn Nørgaard

19. april 2021

Afgørelse om ikke-miljøkonsekvensvurdering for
regulering af grøft ved trækstien
Silkeborg Kommune, Natur og Miljø har den 5. februar 2021 modtaget vvm-ansøgning om
regulering af en afvandingsgrøft langs med trækstien nord for Svostrup.

Afgørelse
Silkeborg Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil
kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke skal miljøkonsekvensvurderes. Afgørelsen
er truffet efter § 21 og bilag 2, pkt. 10f i Lov om miljøvurdering af planer og programmer
og konkrete projekter.
Afgørelsen om, at projektet ikke skal miljøkonsekvensvurderes, begrundes med, at
projektet efter en vurdering af kriterierne i lovens bilag 6 ikke antages at kunne påvirke
miljøet væsentligt, herunder medføre forurening, støjgener, eller påvirke landskabelige,
kulturhistoriske og naturmæssige værdier.
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at
projektet ikke skal gennemgå en VVM-proces. Projektet vil efterfølgende kræve andre
tilladelser og dispensationer fra anden lovgivning for at det kan gennemføres.

Beskrivelse af projektet
Projektet omfatter etablering af en gangbro på trækstien, hvor der graves en forbindelse
mellem en afvandingsgrøft på den ene side og Gudenåen på den anden side. Placeringen
er angivet på nedenstående kort.
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Kort 1 – Placering af bro og forbindelse mellem afvandingsgrøft og Gudenåen.

VVM-screening
Projektet er screenet for at afgøre om projektet kan få væsentlig indvirkning på
miljøet.
Natur
Broen er lavet på Trækstien som ligger i beskyttet natur langs Gudenåen. Vest for
trækstien er der registreret eng og øst for er området registreret som mose. Det vurderes
at projektet ikke påvirker de beskyttede områder f.eks. ved ændret vandstand/hydrologi.
Broen ligger inden for Natura 2000. Nærmeste kortlagte område er selve Gudenåen, som
er kortlagt Vandløb med vandplanter (3260). Engen og mosen omkring broen er ikke
kortlagt habitatnatur. Det vurderes ikke at broen vil have en negativ påvirkning på
Gudenåen og dermed Natura 2000.
Bilag II-arter (Arter på udpegningsgrundlaget) er: Grøn kølleguldsmed, stor
vandsalamander, damflagermus, bæklampret og odder. Ingen af disse arter vurderes at
blive påvirket af projektet. Grøn kølleguldsmed lever i strømmende vand og dermed i
selve Gudenåen. Stor vandsalamander findes ikke i nærområdet, og er primært tilknyttet
vandhuller. Damflagermus fouragerer over Gudenåen. Bæklampret lever i den øvre del af
sedimentet og lægger sine æg i grus-og stenbund. Da det er dæmning der udskiftes til
bro, og der dermed ikke fjernes potentielle levesteder, vil projektet ikke påvirke
bæklampret. Odder findes i hele området i og omkring Gudenåen. Den flytter sig gerne
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langt omkring hver dag, og påvirkes ikke af om der er dæmning eller bro de angivne
steder.
Mulige bilag IV-arter (strengt beskyttede arter) i området: Stor vandsalamander,
spidssnudet frø, odder, grøn kølleguldsmed, flagermus.
Stor vandsalamander og spidssnudet frø er ikke registreret i nærområdet, hvor der heller
ikke ses at være velegnede levesteder for de to arter. For Odder og grøn kølleguldsmed –
se under bilag II-arter.
Alle arter af flagermus er bilag IV-arter. Der er dog ingen af arterne der vurderes at blive
påvirket af projektet, da dæmning/bro ikke er hverken raste- eller levested for flagermus,
og da fourageringen typisk foregår over Gudenåen.
Der er ikke kendskab til rødliste-arter i området.
Landskab
Anlægget påvirker landskabet og oplevelsen af kultursporet (trækstien). Anlægget bør
derfor holdes enkelt, så det kun giver den nødvendige sikre plads til at krydse vandløb.
Anlægsarbejde
Da afstanden til nærmeste nabo på Sørkelvej 72 er mere end 100m vurderes det, at der
ikke vil være væsentlige gener i form af støv, støj, vibrationer, lugt mv i forbindelse med
anlæggelse af broen.
Der vurderes ikke at være andre væsentlige miljøpåvirkninger forbundet med realisering
af projektet.

Klagevejledning
Afgørelsen er offentliggjort på Silkeborg Kommunes hjemmeside den 16. april 2021
Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse, kan I klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet
inden 4 uger. I kan finde en vejledning til, hvordan man klager i bilag 1.

Kopi af afgørelsen er sendt til:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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lodsejer
Naturstyrelsen Søhøjlandet (shl@nst.dk)
Miljøstyrelsen (mst@mst.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg (dnsilkeborg-sager@dn.dk)
Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen (dbf.oestjylland@gmail.com)
Friluftsrådet (soehoejlandet@friluftsraadet.dk)
Dansk Ornitologisk Forening (natur@dof.dk)
Dansk Ornitologisk Forenings Lokalkomité (silkeborg@dof.dk)
Danmarks Sportsfiskerforbund (oestjylland@sportsfiskerforbundet.dk)

Bilag 1
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt.
Du klager via Klageportalen. Du kan også gå til klageportalen via Borger.dk eller Virk.dk.
Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for
Silkeborg Kommunen via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr.
for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
I klageportalen sendes din klage automatisk først til Silkeborg Kommune. Hvis Silkeborg
Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet
via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om
klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker
at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til
Silkeborg Kommune. Kommunen videresender din anmodning til nævnet, som herefter
beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på klagenævnets
hjemmeside: https://naevneneshus.dk/
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber
på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
Hvis du ønsker afgørelsen indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter du
har modtaget dette brev.
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