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20-07-2020 / 01.00.00-P20-1-20 

 
Tilladelse til aktiviteter ved Gudenå, Stevnstrup, Engvej 22, Langå efter 
vandløbsloven. 
 
Randers Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbslovens §§ 17, 47 og 48 
(LBK 2019-11-25 nr. 1217), samt § 10 om vandløbsregulering og – restaurering m.v. 
(BKG 2016-06-27 nr. 834 ) til regulering af en mindre grøft og etablerig af anlæg til 
både, samt dispensation fra vandløbslovens §69 til terrænændring indenfor 
vandløbs- bræmmen på 2 m beliggende på matr. nr. 4i Stevnstrup By, Grensten og 64 
Stevnstrup By, Grensten. 
 
Beliggenheden fremgår af nedestående luftfoto. 

 
Kort over beliggenheden i Stevnstrup af ophalerplads med de ønskede anlæg ved Gudenåen. Blå streg er 
vandløbsmidte, grøn streg er §3 beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. 

 
 

Randers Kommune 
Miljø Natur og Landbrug 

Laksetorvet  
8900 Randers 
 

Telefon +45 8915 1515 
Direkte 1686 
 

Hanne.Wind-Larsen@randers.dk 
www.randers.dk 
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Tilladelsen er givet på følgende vilkår 
Det ansøgte skal udføres som beskrevet i ansøgningen og efterfølgende korrespon-
dance med kommunen.  

 Etablering af landgangsstedet og rampe skal foregå således, at der ikke skyl-
les materialer ud i Gudenå. 

 Det skal sikres at udvaskning af sand og jord begrænses mest muligt i forbin-
delse med anlægsarbejder. 

 Landfæste på rampen skal etableres udenfor Gudenåens profil. 

 Det skal sikres at der ikke sker udvaskning af okker ved oprensningen og udvi-
delsen af grøften. 

 Oprenset materialer fra grøften kan eventuelt genanvendes som dække ved 
brinkanlægget inden for 2 m vandløbsbræmmen. 

 Alle udgifter i forbindelse med arbejdets gennemførelse og anlæggets fremti-
dige vedligeholdelse påhviler ansøger. 

 Fjernelse af grøde og andet materiale som evt. samles ved broanlæg påhviler 
ansøger. 

 Der skal indgås en aftale med pladsens bestyrer og vandløbsentreprenøren 
for grødeskæring i Gudenå, som benytter pladsen til opsamling af grøde fra 
Gudenå, således at denne aktivitet fortsat kan ske uhindret. Den nuværende 
entreprenør er Tangeværket. 

 Randers Kommune skal underrettes via e-mail til  
Nanna.Kontni.Prahm@randers.dk, når projektet påbegyndes og afsluttes. 

 Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, og såfremt der ikke klages 
over afgørelsen. 
 
Afgørelsen er fremsendt til ansøger, med flere, som fremgår af høringslisten. Den er 
desuden offentliggjort på Randers Kommunes hjemmeside 20.07.2020. 
 
Det ansøgte 
Den nøjagtige beliggenhed af de nye faciliteter fremgår af nedenstående tegning. 
 
I forhold til vandløbsloven søges om følgende: 

 Ændring af eksisterende bro til ny, større bådebro med mulighed for handi-
cap adgang. Der skal anvendes samme træsort, som ved nuværende bådebro 
(lærk). Der laves 5 mm mellem brædderne, så den eksisterende vegetation 
bevares i en vis udstrækning. Bådebroen udvides ind mod bredden, til fire 
meter på det nordligste ende mod de nuværende 1,3 meter. Bådebroen vil 
ikke komme til at række længere ud i åen.  

 Ophaler rampe udvides syd for bådebroen. Rampen ønskes gjort bredere, fra 
nuværende 2,5 meter til 3 meter bred, samt forlænget fra eksisterende 9 me-
ter til 20 meter ind mod land. Der vil således komme en mindre hældning på 
rampen, hvilket er efter ønske fra Randers Naturskole, som skal bruge ram-
pen til handicap-bådene. Ophaler rampen støbes i beton.  

 Ved etablering af anlæg for kanoer, kajakker og småbåde i grøften umiddel-
bart syd for stranden skal grøften renses op de yderste ca. 12 meter øst for 
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broen mod Gudenåen. Grøften vil efter oprensningen være 2,4 meter bred. 
Der bliver anlagt bolværk på begge sider af grøften.  

 
 

Tegning fra ansøgning med de søgte nye faciliteter markeret med gult 
 
Randers Kommunes bemærkninger og vurderinger 
Randers Kommune har med i sine overvejelser, at de nye faciliteter vil være offentligt 
tilgængelige, samt at de vil øge muligheden for, at folk med handicap kan komme ud 
at sejle og nyde naturen.  
 
Projektet har været i høring i 4 uger fra den 18. juni til den 16 juli. Der er ikke kommet 
bemærkninger til projektet. 
 
Vandløbslovens formål er at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af overflade-
vand mm. under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandkvaliteten, som er fast-
sat i anden lovgivning. 
 
De ansøgte anlæg vurderes til ikke at påvirke vandføringen i Gudenåen negativt eller 
påføre andre gener eller forringe vandløbskvaliteten. Det er Randers Kommunes vur-
dering, at en tilladelse kan meddeles efter vandløbsloven, da der ikke er væsentlige 
negative konsekvenser for Gudenåen ved det ansøgte. 
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Der er ved tilladelsen lagt vægt på at bådanlægget ved normale vandstande vil være 
hævet over vandspejlet, samt at etablering af ophalerstedet, samt reguleringen af 
den yderste strækning på den private grøft sker skånsomt, således at materiale ikke 
skylles ud i vandløbet. Randers Kommune vurderer, at de afstrømningsmæssige og 
miljømæssige interesser ikke påvirkes nævneværdigt af projektet. Det vurderes lige-
ledes, at det ansøgte ikke vil medføre en væsentlig tilstandsændring af Gudenåen og 
af grøften.  
 
Randers Kommune vurderer, at det ansøgte er i overensstemmelse med vandløbsre-
gulativet for Gudenå. Gudenåen er ifølge vandområdeplanen for 2015-2021 på 
strækningen målsat med god økologisk tilstand. Den nuværende tilstand for smådyr 
og vandplanter vurderes at være i moderat økologisk tilstand. Vandløbets tilstand er 
god økologisk. 
 
Gudenå ved Stevnstrup betragtes vegetationsmæssigt som robust med en bestand af 
bændel-, hjerte-, glinsende- og langbladet vandaks, pindsvineknop, gul åkande med 
dunhammer og tagrør i zonen for kantvegetation. 
 
Grøften fra området ved Stevnstrup, der skal reguleres på en strækning af ca. 12 m 
ved udløbet til Gudenå til en bredde på 240 cm med fast bolværk mod brink til anlæg 
for kano og kajak er ikke målsat eller beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3.  
 
Grøften er klassificeret som privat vandløb, hvilket vil sige at bredejer vedligeholder 
vandløbet. Området er klassificeret okkerklasse 3 med lille risiko for okkerudledning. 
 
Med vilkår om minimal opgravning er der ikke stor risiko for en øget udledning af ok-
ker til Gudenå. Ved afgravning af grøften skal det dog sikres, at der ikke sker udvask-
ning af okker. 
 
Reguleringen på den korte strækning fra Trækstien til Gudenåen ca. 12 m vil ikke på-
virke afvandingen eller miljøet i grøften negativt, hvorfor ændringen anses for upro-
blematisk. 
 
Vedligeholdelsen af Gudenå vil ikke blive påvirket negativt af anlægget og regulerin-
gen. Dog med den tilføjelse, at Stevnstrup er optagningssted for grøden fra Ulstrup til 
Stevnstrup. Det vil sige, at der hvert år i forbindelse med grødeskæringen udlægges 
en grødespærre på tværs i vandløb til opsamling af drivende grøde. Grøden bliver ta-
get på land på pladsen ved Stevnstrup. 
 
Der er meddelt tilladelse til projektet efter Naturbeskyttelseslovens §3 og §16, samt 
meddelt tilladelse efter planloven. 
 
Væsentlighedsvurdering jf. Habitatdirektivet 
I henhold til § 6 i bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og ad-
ministration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse ar-
ter (Habitatbekendtgørelsen) skal alle planer og projekter, der kan påvirke et Natura 
2000-område, underkastes en vurdering af, om planen eller projektet i sig selv, eller i 
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forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væ-
sentligt. 
 
Hvis det ikke kan udelukkes, at planen eller projektet kan medføre en væsentlig på-
virkning skal myndigheden jævnfør habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 2 foretage en 
nærmere konsekvensvurdering af planen eller projektets påvirkninger af Natura 
2000-området, under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. 
  
Viser vurderingen, at planen eller projektet vil skade det internationale naturbeskyt-
telsesområde, kan der ikke meddeles tilladelse, dispensation eller godkendelse til det 
søgte. Jf. § 7, stk. 7, punkt 1 er regulering af vandløb omfattet af § 6. 
 
Bilag IV i habitatdirektivet indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som 
medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både indenfor og udenfor Na-
tura 2000-områderne. Disse arter betegnes i det følgende som bilag IV-arter. I for-
hold til bilag IV-arter skal det sikres, at det ansøgte projekt ikke forsætligt forstyrrer 
bilag IV arterne i deres naturlige udbredelsesområde eller beskadiger eller ødelægger 
arternes yngle- og rasteområde i arternes naturlige udbredelsesområde.  
 
Det er ikke tilladt at gennemføre projekter, der kan beskadige eller ødelægge yngle- 
og rasteområder for disse arter. Forudsætningen for dette er, at den økologiske funk-
tionalitet af et yngle–eller rasteområde for bilag IV-arterne opretholdes på mindst 
samme niveau som hidtil. 
 
Indledningsvist er der blevet foretaget en screening af hvilke Natura 2000-områder, 
der potentielt kan påvirkes af projektet. 
 
På baggrund af screeningen er det vurderet, at det er relevant, at vurdere om projek-
tet kan påvirke følgende habitatområder, H45 Gudenå og Gjern bakker, H30 Nørre Å 
og H14 Randers Fjord. 
 
Påvirkninger på Natura 2000 områder kan typisk inddeles i a) direkte effekter, hvor 
der sker direkte arealindgreb og i b) indirekte påvirkninger, hvor afledte effekter, ek-
sempelvis ændrede hydrauliske tilstande eller projektlokale påvirkninger af dyre- og 
plantelivet, kan påvirke på afstand. 
 
Randers Kommune vurderer, at der ikke sker en direkte påvirkning af H14, H45 eller 
H30, idet projektet ikke forventes af medføre miljømæssige gener, da der er mere 
end 10 kilometers afstand til de udpegede habitatområder. Grundet såvel den rela-
tivt lille indvirkning i absolut omfang og i kombination med de relativt store afstande 
mellem projektområdet i Gudenåen og Natura 2000 områderne, vurderer kommu-
nen desuden, at projektet ikke vil bidrage væsentligt til afledte påvirkninger, som 
følge af hverken hydrauliske forhold eller projekt lokale påvirkninger. 
 
H30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk 
her har Randers Kommune vurderet, at det i udpegningsgrundlaget for H30 er rele-
vant at vurdere på arterne grøn kølleguldsmed, stor vandsalamander, damflagermus 
og odder.  
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Grøn kølleguldsmed yngler i halvstore til store vandløb på strækninger med rent og 
iltrigt vand og passende substratforhold. De voksne guldsmede foretrækker åbne, 
solbeskinnede områder. Grøn kølleguldsmed er sårbar overfor direkte påvirkning af 
dens habitat, eksempelvis oprensning eller regulering af vandløb. Primært grødeskæ-
ring kan have en negativ påvirkning af arten i nymfestadiet. Randers Kommune har 
ikke kendskab til fund af grøn kølleguldsmed i H30 men den er fundet ved projektom-
rådet. Grøn Kølleguldsmed er en bilag IV art. 
 
Stor Vandsalamander lever i tilknytning til stillestående vand. Den yngler i klarvan-
dede rene søer og vandhuller. På land er levestederne ofte skove, krat og lunde med 
strukturelementer, der kan virke som skjul. Den opholder sig oftest inden for få 
hundrede meter fra ynglevandhullerne; men enkelte individer kan spredes op til 1,3 
km fra ynglevandhullet, men opholder sig normalt ikke i større rindende vandløb. 
Stor vandsalamander er en bilag IV art. 
 
Randers Kommune har ikke kendskab til registrering af fund af stor vandsalamander 
ved projektområdet; men det kan ikke udelukkes at den findes i området. 
 
Flagermus bor om sommeren i hule træer eller i bygninger. Randers Kommune har 
ikke kendskab til registreringer af flagermus i projektområdet ved Gudenå. Det kan 
ikke udelukkes at der findes flagermus i området. Der fjernes ikke hule træer eller 
bygninger ved etablering af det ansøgte. Flagermus er en bilag IV art. 
 
Odder lever i tilknytning til vådområder. Den findes i såvel stillestående som rin-
dende vand. Der er fundet odder ved projektområdet ved Gudenå. Odderen er en bi-
lag IV art. Da området allerede er påvirket af besøg vil det søgte ikke give en ny på-
virkning på odderens levevis. 
 
Udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området omfatter desuden den akvatiske na-
turtype vandløb med vandplanter, samt en række andre akvatiske og terrestriske na-
turtyper, som i overvejende grad vurderes uaktuelle i forhold til dette projekt. 
Vandløb med vandplanter omfatter vandløb med flydende eller neddykket vegeta-
tion af karplanter, mosser eller kransnålalger. Vandløbsnaturen i natura 2000 områ-
det skal udgøre velegnede levesteder for vandløbets dyreliv.  
 
Projektstrækningen af Gudenåen er ikke en del af habitatområdet, og projektet vur-
deres til ikke at have vandaflednings - eller miljømæssige gener. 
 
Udpegningsgrundlag Påvirkning fra projektet på:  

 H45 Randers Fjord 
Grøn kølleguldsmed Ingen væsentlig påvirkning 
Stor vandsalamander Ingen væsentlig påvirkning 
Damflagermus Ingen væsentlig påvirkning 
Odder Ingen væsentlig påvirkning 
Vandløb med vandplanter Ingen væsentlig påvirkning 
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H14 Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord 
Randers Kommune har vurderet, at det i udpegningsgrundlaget for H14 er relevant at 
vurdere på arterne, havlampret, flodlampret, odder og naturtypen vandløb med 
vandplanter. Havlampret og flodlampret lever i havet men vandrer op i større vand-
løb for at gyde. Flodlampret kan søge op i mindre vandløb. Larverne lever på de san-
dede strækninger med rigt indhold af organisk materiale, hvor den graver sig ned så 
kun hovedet er synligt. De to arter af lampretter har samme livscyklus, havlampret-
ten bliver dog lidt større end flodlampretten.  
 
Udpegningsgrundlagene odder og vandløb med vandplanter er beskrevet under habi-
tatområdet H30. 
 
Udpegningsgrundlag Påvirkning fra projektet på  

 H45 Gjern bakker og Gudenå 
Havlampret Ingen væsentlig påvirkning 
Flodlampret Ingen væsentlig påvirkning 
Odder Ingen væsentlig påvirkning 
Vandløb med vandplanter Ingen væsentlig påvirkning 

 
Randers Kommune vurderer på ovenstående, at der for arten stor vandsalamander er 
tale om en afstand så nær artens spredningsevne, at der vil være lidt eller ingen be-
røring mellem projektområdet og det område, hvor den er fundet.  
 
For grøn kølleguldsmed kan det ikke udelukkes, at individer på nymfestadiet under 
etableringen af opholdsfaciliteterne kan blive berørt, idet nedbankning af pæle til 
broanlæg kan medføre fjernelse af vandplanter.  
 
For de to arter af lampretter forventes etablering af brofaciliteter at være af en peri-
fer karakter i forhold til vandløbsbunden, hvor lampretterne fortrinsvis opholder sig.  
 
Etablering af faciliteterne forventes ikke at have en negativ påvirkning på odder, 
selvom arten er fundet i området. Odderen kan trække andre steder hen under etab-
leringen, og efterfølgende vil odderen højst sandsynligt benytte sig af faciliteterne 
under dens fouragering. 
 
Samlet vurdering 
Randers Kommune vurderer samlet, at det lokale projekts påvirkning på eventuelle 
lokale bestande af udpegningsarterne og naturtyperne vil være af kortvarig og min-
dre karakter, hvormed en eventuel påvirkning af arterne og naturtyperne i Natura 
2000 områderne vil være uvæsentlig. 
 
Randers Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke vil have en væsentlig påvirk-
ning på udpegningsgrundlaget for de tre habitatområder. Kommunen mener derfor 
ikke, der er grundlag for en fuld konsekvensvurdering. 
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Klagevejledning 
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter bestem-
melserne i vandløbslovens kapitel 16.  
 
Kommunens afgørelse må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Såfremt der kla-
ges rettidigt over godkendelsen, må denne ikke udnyttes før klagemyndigheden har 
truffet afgørelse i sagen. 
 
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra af-
gørelsens offentliggørelse. 
 
Reglerne for klage fremgår af vandløbslovens kapitel 16. 
 
Hvem kan klage? 
Afgørelser efter vandløbsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af: 
1. Den, afgørelsen er rettet til. 
2. Enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. 
3. En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. 
 
Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage 
visse større sager efter kapitlerne 6, 7 og 8 efter miljøministerens nærmere bestem-
melse. 
 
Klagefrist 
Klagefristen udløber 4 uger efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra offentliggørelsen uanset tidspunktet 
for eventuel individuel underretning. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller hel-
ligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 
 
Indgivelse af klage via Klageportalen 
Fremsendelse af en eventuel klage skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet 
ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen), som der er link til på forsiden 
af klagenævnets hjemmeside www.kpo.naevneneshus.dk eller via www.borger.dk og 
www.virk.dk, hvor der kan logges på med NEM-ID. På de nævnte hjemmesider findes 
vejledning om anvendelse af Klageportalen. Klagen sendes gennem Klageportalen til 
Randers Kommune. 
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du 
klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse afhænger af om klagen kommer fra 
en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 
900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler 
gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive 
fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning med på-
ført sagsnummer til Randers Kommune, via mail til natur@randers.dk  eller med alm. 

http://www.kpo.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
mailto:natur@randers.dk
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post Teknik og Miljø, Laksetorvet, 8900 Randers C. Skriv venligst sagsnummeret i em-
nefeltet. Randers Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imø-
dekommes. 
 
Om betalingen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af din klage, at 
du indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og på 1.800 kr. for virksomhe-
der/organisationer. 
Gebyret tilbagebetales, hvis: 

 Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

 Klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller 

 Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberetti-
gelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 
kompetence. 

 
Opsættende virkning 
En rettidig klage har opsættende virkning medmindre Miljø- og Fødevareklagenæv-
net bestemmer andet. Hvis udnyttelse af en tilladelse eller godkendelse forudsætter 
udførelse af anlægsarbejder, må sådanne arbejder ikke påbegyndes før klagefristens 
udløb, eller, hvis der er klaget over afgørelsen, før Miljø- og Fødevareklagenævnet af-
gørelse foreligger.  
 
Med venlig hilsen 
Hanne Wind-Larsen 
Biolog 
 
Høringsbrevet, som er forslag til tilladelsen er sendt til: 
Ansøger 
Miljøstyrelsen ojl@mst.dk 
Fiskeristyrelsen mail@fisk-st.dk 
Ålaug for Nedre del af Gudenåen, k.ch@mail.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, christian@halgreen.dk, dnranders-sager@dn.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund oestjylland@sportsfiskerforbundet.dk 
Dansk Fritidsfiskerforbund, e-mail: formanden@fritidsfiskerforbundet.dk 
Friluftsrådet, oestjylland@friluftsraadet.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, e-mail: randers@dof.dk 
Museum Østjylland Arkaeolog@museumoj.dk 
Dansk Botanisk Forening: dbf.oestjylland@gmail.com 
Dansk Kano og Kajak Forbund: miljo@kano-kajak.dk 
Dansk Forening for Rosport: dffr@roning.dk 
Gudenåcentralen, tangevaerket@gudenaacentralen.dk 
Dansk Entomologisk Forening, kavin@stofanet.dk, def@entoweb.dk 
Gudenåkomitéens sekretariat: makla@silkeborg.dk 
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