
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadresse: 

Varde Kommune 

Bytoften 2, 6800 Varde 

Afgørelse om etablering af dræn og kontraklap 

Grundejerforeningen Jegum Ferieland har d. 08. juni 2020 søgt om 

tilladelse (bilag 1) til etablering af dræn på matriklerne 1fd, 1fe og 1t 

Jegum Gdel, Ål og tilladelse til etablering af kontraklap på matrikel nr. 2y 

Jegum Gde., Ål og 71 Søvig Mark, Janderup. Ansøgningen har været 

offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside i perioden 11. juni – 10. juli 

2020. Varde Kommune har fået bemærkninger til ansøgningen. (bilag 2) 

 

Varde Kommunes afgørelse 

Varde Kommune giver tilladelse efter vandløbsloven og dispensation efter 

naturbeskyttelsesloven til at gennemføre projektet. 

Tilladelse gives på følgende vilkår, at: 
1. Projektet udføres i henhold til ansøgningsmaterialet (bilag 1). 

 

2. Ansvaret for fremtidige vedligeholdelse af og oprensning af 
drænledningen påhviler Grundejerforeningen Jegum Ferieland. 
 

3. Ansøger har ansvar for vedligehold af kontraklappen. 
 

4. du meddeler Varde Kommune, når projektet er afsluttet. 

 
5. tilladelsen bortfalder, hvis du ikke har udnyttet den inden 3 år fra 

dato for tilladelsen. 

 

Lokalitet og status  

Der er udløb fra grøften på den østlige side af Blomstervangen til Troldholm 

Bæk. Udløbet af grøften sker i skel mellem matrikel 2y Jegum Gde., Ål og 

71 Søvig Mark, Janderup. (bilag 3) 

Troldholm Bæk er et offentligt vandløb. 

Drænet, som er privat etableres gennem matriklerne 1fd, 1fe og 1t Jegum 

Gde., Ål. (fig. 1) 
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Fig. 1 Dræn Blomstervangen 

 

 

Fig. 2 Nyt udløb i Troldholm Bæk m. kontraklap 

 

Redegørelse for og formålet med de planlagte foranstaltninger 

Formålet med projektet er at undgå områder med blankt stående vand på 

terræn ved Blomstervangen og tillige at sikre, at der ikke sker 

tilbagestuvning i grøfter fra Troldholm Bæk. 

 

Etablering af nyt dræn, der tilsluttes det eksisterende drænanlæg som 

angivet på udsnit af drænplan.  



 
 

 

 

 

Der foretages rensning af og tilkobling på eksisterende drænledninger, 

således vandføringen heri opretholdes.  

 

Det forventes at vandløbet i spidsbelastning fra dræn, maksimalt bliver 

tilført 1-2 l/s, svarende til naturlig afstrømning fra et areal på 1 ha.  

Det forventede areal, hvorfra der ved projektet afledes drænvand, udgør 

ca. 0,65 ha.  

Den eksisterende skelgrøft vil efter oprensning forventeligt tilføre Troldholm 

Bæk samme vandmængde som drænet.  

Den øgede vandmængde der eventuelt tilføres vandløbet, forventes ikke at 

påvirke vandløbet i negativ retning. 

 

Grøften på den sydøstlige side af Blomstervangen oprenses og buske og 

mindre træer ryddes. Dette udføres i samarbejde med lodsejere på 

modsatte side af grøften. Der forventes ikke en øget vandmængde til 

Troldholm Bæk fra denne del af projektet. 

 

Ved udløbet fra grøften på den østlige side af Blomstervangen, etableres en 

foranstaltning mod tilbagestuvning fra Troldholm Bæk, ved etablering af 

kontraklap i udløbet fra grøften. 

 

 

Konfliktsøgning 

Konfliktsøgning er udført på området omkring den ønskede dræning. Der er 

fundet konflikter i forhold til fortidsminder. 

 

Konflikt er ligeledes udført på stedet, hvor der etableres kontraklap. Der er 

fundet konflikter i forhold til §3-vandløb, beskyttede naturtyper, 

okkerpotentielle områder og åbeskyttelseslinjer. 

 

Konflikt dræning  

fortidsminde  

Der er givet særskilt dispensation efter Naturbeskyttelsesloven (bilag 4) 

 

Konflikter kontraklap 

§3-vandløb: Ingen betydning, idet vandløbet ikke berøres af projektet. 

 

Konflikt beskyttede naturtyper: Der isættes en kontraklap i eksisterende 

afløb i jordvold.  Det vurderes, at det ingen betydning har for den 

beskyttede naturtype. 

 

Konflikt okkerpotentielle områder: Konflikten har ingen betydning, idet 

forholdet kun gælder ved dræning på landbrugsjord. 

 

Konflikt åbeskyttelseslinjer: Inden for beskyttelseszonen må der ikke 

foretages tilplantninger eller ændringer i terrænet. Der foretages ikke 

hverken tilplantning eller ændring i terrænet. 

 

VVM screening 

Der er foretaget VVM-screening. Varde Kommune vurderer, at der ikke er 

grundlag for at udarbejde en VVM-redegørelse. Afgørelsen om ikke VVM-

pligt har været offentliggjort på kommunens hjemmeside fra den 20. 



 
 

 

 

 

januar 2021 til den 17. februar 2021. Der er ikke indkommet 

bemærkninger. 

 

Myndighedsvurdering 

Ved dræningen vil der formentlig blive tilført en smule mere vand til 

Troldholm Bæk.  

Varde Kommunes vandløbsmyndighed vurderer, at projektet ikke vil have 

negativ betydning for vandløbet. 

 

Der er modtaget høringssvar om, at ansøger ikke er juridisk bemyndiget til 

at iværksætte arbejdet.  

Varde Kommune vurderer som vandløbsmyndighed, at grundejerforeningen 

er juridisk bemyndiget til at iværksætte arbejder inden for området, 

eftersom det er besluttet af foreningens højeste myndighed. 

 

Tidsplan og økonomi 

Det er planen, at projektet gennemføres, når tilladelsen foreligger. 

Grundejerforeningen Jegum Ferieland udfører og betaler projektet. 

Der er en overslagspris på 150.000 kr. ekskl. moms og rådgiverhonorar. 

 

Baggrund for afgørelsen 

Afgørelsen er truffet på baggrund af ansøgning fra Grundejerforeningen 

Jegum Ferieland, som Varde Kommune har modtaget d. 08. juni 2020 .  

Afgørelse om åbning af vandløbet er meddelt efter vandløbslovens § 17i, 

efter bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering m. v.ii og 

efter §65, stk. 3iii, jævnfør §3 i lov om naturbeskyttelse, jævnfør 

lovbekendtgørelse nr. 121 af 26. januar 2017 af lov om naturbeskyttelse. 

 

Klagevejledning 

Se bilag 3. 

 

Afgørelsens gyldighed 

Hvis der ikke bliver klaget, må du udnytte afgørelsen, når klagefristen er 

udløbet.  

Hvis eventuelle klageparter klager over afgørelsen, skal Natur- og 

Miljøklagenævnet afgøre sagen endeligt. Du må i så fald ikke udnytte den, 

før Natur- og Miljøklagenævnet afgør sagen. 

Du får omgående besked, hvis der bliver klaget over afgørelsen. 

Afgørelsen/dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år 

fra dato for tilladelsen. 

 

Hvis du har spørgsmål til denne afgørelse, er du velkommen til at kontakte 

mig.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jeanett Dam 

  

 

E jeda@varde.dk 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

Bilag 
1. Ansøgning # 86493/20. 
2. Høringssvar # 103324/20 

3. Oversigtskort # 152935/20 
4. Dispensation for fortidsminde # 9835/21  
5. Klagevejledning # 153592/20 

 

Kopi 

Se klagevejledning. 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

Jeanett Dam 

  

 

E jeda@varde.dk 

 

 

 

 

 


