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Regelmæssig tømning af mølledam, Lillemøllevej 14 

 
Tilladelse til regelmæssig sænkning af vandstanden i mølledammen ved Lille Mølle, Lillemølle-
vej 14, 5853 Ørbæk, matr. nr. 9a, Refsvindinge By, Refsvindinge 
 
Ejer af Lillemøllevej 14 Sevda Metin har ved ansøgning af 14. januar 2016 indsendt en ansøg-
ning vedrørende en regelmæssig sænkning af vandstanden i Mølledammen ved Lille Mølle, 
matr. nr. 9a, Refsvindinge By, Refsvindinge. Mølledammen er ejet af Sevda Metin og Tommy 
Storm, Lillemøllevej 14, 5853 Ørbæk. 
 
Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 meddeles i medfør af Naturbeskyttelseslovens11 
§ 65 stk. 3. 
 
Tilladelse efter Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v.2 meddeles i med-
før af § 4 og § 10. 
  
Tilladelsen offentliggøres ikke i dagspressen. 
 
Afgørelsen kan inden 4 uger påklages. 
 
Henvendelse om denne tilladelse kan ske til Søren Okkels Uhrskov på tlf. 63 33 68 78 eller mail 
SOU@nyborg.dk. 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Anne G. Pedersen /Søren Okkels Uhrskov 
Gruppeleder   Sagsbehandler, Forstkandidat 
 
 
 
  

                                            
1 LBK nr 1578 af 08/12/2015 
2 BEK nr 834 af 27/06/2016 

mailto:sikkerepost@nyborg.dk


2 
 

Oplysninger i sagen 

 
Ejerne af Lillemølle ønsker at genoptage en regelmæssig tømning af møllesøen ved Lillemølle,  
En praksis som de tidligere ejer har haft helt op til 2007. 
 
Formålet med at sænke vandstanden regelmæssigt er: 
  

 Ejer ønsker at have mulighed for at sænke vandstanden, i de situationer hvor møllean-
læg med tilhørende bygværker skal vedligeholdes. 
  

 At modvirke, at der ophober sig slam og sedimenter i møllesøen. 
 
Ørbæk Å løber ind i møllesøen hvorefter vandet kan løbe 2 veje fra møllesøen. Dels kan det i 
søens østlige del løbe over en overfaldskant og videre under Lillemøllevej til Ørbæk Å og dels 
videre i det nordvestlige hjørne, hvor vandet kan løbe forbi et stemmeværk, videre til møllehju-
let i vandmøllen og videre ad et omløb til Ørbæk Å. 
 
Begge stemmeværker er udformet således, at de åbnes i bunden ved at hæve stemmeværket. 
 
Ved en sænkning af vandstanden i Mølledammen vil vandløbet have et forløb gennem Mølle-
dammen, forbi stemmeværket i det nordøstlige hjørne. 
  
Af regulativet fra 1998 fremgår der en registrering af det stemmeværk der fører vanden forbi 
møllehjulet. Der er fastsat et flodemål på 18,23 m DNN. Ifølge § 10 i Bekendtgørelse om vand-
løbsregulering og -restaurering må en driftsmæssig ændring af stemmeværket ikke foretages 
uden vandløbsmyndighedens godkendelse. 
 
Der er foretaget regelmæssige DVFI målinger på en målestation ca. 3 km nedstrøms Lillemølle. 
Her viser målingerne en DVFI der svinger imellem 6 og 7. Strækningen efter lillemølle har godt 
fald på gennemsnitligt 4 ‰ har god og fast bund. Store dele af strækket er beliggende i skov 
eller skovbryn.    
 
 
Nyborg Kommunes vurdering 

 
Mølledammen og Ørbæk Å, der løber gennem mølledammen er omfattet af følgende: 
• § 3 i Naturbeskyttelsesloven.  
• Særlig kulturhistorisk beskyttelsesområde. 
• Særlig geologisk beskyttelsesområde, land. 
• Fredningsnævnets kendelse af 9. december 1996 - landskabs-bevaring (reg.nr. 

495-06-01) 
• Ørbæk Å er i Statslige vandplaner 2016-2021  målsat til ”God økologisk tilstand”  
 
I forhold til habitatdirektivets bilag 4 er der ikke i Mølledammen eller i Ørbæk Å observeret arter, 
der er omfattet heraf. 
 
På bunden af Mølledammen ligger der en del slam. Dette slam kan både indeholde nærings-
stoffer (kvælstof og fosfor), tungmetaller samt suspenderet stof. Disse stoffer er uønskede i 
vandløbet og derfor skal dette slam renses op inden der igangsættes en regelmæssig tømning 
således, at flere års akkumuleret materiale ikke skylles ud i Ørbæk å nedstrøms Lilliemølle, da 
slam i de ophobede mængder vil være ødelæggende for vandløbet og faunaen heri. 
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Mosen opstrøms er under tilgroning med bl.a. Pil, Rød-el og der findes mindre partier med 
Kæmpe-bjørneklo. Der ud over består vegetationen hovedsageligt af Lodden dueurt, Bredbla-
det dunhammer og Kær-star. Nyborg Kommune  vurderer, at en regelmæssig tømning af møl-
lesøen ikke vil have en signifikant betydning for Møllesøen og flora og fauna i mosen så længe, 
at tømningen er midlertidig og ikke strækker sig over mere end en-to dage. Og at der inden 
denne praksis startes op foretages en totaloprensning af møllesøen. 
 
En regelmæssig tømning af møllesøen vurderes  ikke at være i uoverensstemmelse med Ør-
bæks ås målsætning om God Økologisk tilstand så længe, at der ved genopfyldning af søen 
ikke tages mere end halvdelen af vandføringen fra Ørbæk å og at tømning og genopfyldning af 
møllesøen kun sker i perioder med god vandføringen i Ørbæk Å.  
 
Det vurderes endvidere, at så længe at der opretholdes en fast praksis med at tømme vandet 
af møllesøen, så vil der ikke blive ophobet slam og sand i et omfang der truer vandløbet og 
dets målsætning. Det må dog antages at den regelmæssige tømning af mølle søen vil være 
årsag til at det naturlige materiale der hidtidigt er blevet aflejret i søen vil blive videreført i vand-
løbet. Det vurderes dog at vandløbet grundet et fald på 4 ‰ vil være selvrensende og ikke give 
anledning til at fx gydebanker slæmmes til.    
 
Med i vurderingen er også at det indtil 2007 har været fast praksis tømme søen for vand, for 
netop at hindre opbygning af slam samt at foretage vedligeholdelse på bygningsværket. 
 
 
 
Afgørelse i forhold til Naturbeskyttelsesloven3 
 
Nyborg Kommune giver hermed dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, efter Naturbe-
skyttelsesloven § 65, stk. 3, til en regelmæssig, men  midlertidig sænkning af vandstanden i 
mølledammen ved Lille Mølle, Lille Møllevej 14, 5853 Ørbæk, matr. nr. 9a, Refsvindinge By, 
Refsvindinge som ansøgt. Tilladelsen gives på følgende vilkår: 
 

1. Inden søen tømmes 1. gang skal der foretages en fuldstændig oprensning møllesøen, 
der sikrer at der ikke videreføres sedimentet i vandløbet, når søen tømmes. (Der skal 
søges om selvstændig dispensation til oprensningen).  

 
2. Efter sænkningen af vandstanden skal søen hurtigst muligt genopfyldes, under hensyn-

tagen til vandføringen nedstrøms møllesøen og mosen opstrøms. 
 

3. Tømningen af møllesøen skal være regelmæssig, for at hindre ophobning af slam, som 
senere kan frigives i for store mængder. 

 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år. 
 
 
Afgørelse i forhold til Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v.4  
Nyborg Kommune giver hermed tilladelse efter Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –
restaurering m.v. til en regelmæssig men midlertidig  sænkning af vandstanden i mølledammen 

                                            
3 LBK nr 1578 af 08/12/2015 
4 BEK nr 834 af 27/06/2016 
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ved Lille Mølle, Lille Møllevej 14, 5853 Ørbæk, matr. nr. 9a, Refsvindinge By, Refsvindinge som 
ansøgt. Godkendelsen gives på følgende vilkår: 
 

1. At Mølle søen inden første sænkning renses op for slam og sedimenter, så udvaskning 
holdes på et minimum. 
 

2. Efter genopfyldning af mølledammen skal vandstanden være i overensstemmelse med 
bestemmelserne i regulativet fra 1998. 

 
3. Ved genopfyldning af mølledamen må Ørbæk Å nedstrøms mølledammen ikke tørlæg-

ges. I tilfælde af lav vandføring i Ørbæk Å, skal mølledammen således fyldes langsomt 
op for at bibeholde så tæt på en normal vandføring som muligt. 

4. Møllesøen skal tømmes regelmæssigt for at slam og sedimenter ikke hober sig op i 
møllesøen og videreføres i vandløbet. Minimum 2 gange om måneden og max 4 gange 
pr md.  Se dog nr 3 herunder. 
 

5. I tørre perioder med lav vandføring i Ørbæk å må møllesøen ikke tømmes, da en gen-
fyldning således vil tage for lang tid og tage kritiske vandmængder fra Ørbæk å syste-
met. Dette vil typisk være i juni juli måned. I disse perioder kan der fraviges fra nr 4. 

 
6. Det påhviler ejerne af Lillemølle at informere nedstrøms liggende lodsejer inden vand-

standen i søen sænkes, således at der ikke opstår problemer som følge af den pludseli-
ge øgning af vandføringen i Ørbæk å. 
 

7. At ejer fører en protokol over tømningen som Vandløbsmyndigheden kan få indsigt i på 
forlangende. Protokollen skal indeholde en fortegnelse over 
 

a. Hvornår sænkningen på begyndes og afsluttes, klokkeslæt og dato. 
b. Hvornår genopfyldningen på begyndes og afsluttes, klokkeslæt og dato. 
c. Vurdering af vandføring i Ørbæk å på tømningstidspunktet, lav – normal – høj. 

 
8. Nyborg Kommune skal det første år efter oprensningen kontaktes 3 dage forud for hver 

sænkning med henblik en evt. besigtigelse. 
 

Nyborg kommune vil i årene der følger, overvåge strækningen nedstrøms Lillemølle, med hen-
blik på, at følge om der sker en negativ påvirkning af vandløbet. Der er i den forbindelse foreta-
get en bedømmelse af vandløbets fysiske tilstand (DFI) fra Sulkendrup Mølle og op til Lillemøl-
le. Bedømmelsen har vist at der på strækket er god variation og at vandløbet på store stræk er 
ureguleret, med blandede partier af dybe høller og stryg. Men også forventeligt en del stuv-
ningspåvirkning opstrøms Sulkendrup Møllesø. Der er i gennemgangen af strækket kun fundet, 
få  svage tegn på gydegravninger fra dette år. Da strækket ligger i skov, er der ikke nogen 
vandplanter af betydning i vandløbet. 

 
 
Klagevejledning 

Nyborg Kommunes afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter naturbeskyttel-
seslovens § 78. Klageberettiget efter naturbeskyttelsesloven er adressaten for afgørelsen, eje-
ren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder, en berørt nationalpark-
fond oprettet efter lov om nationalparker, lokale foreninger og organisationer, som har en væ-
sentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål 
er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter 
deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne inte-
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resser. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt be-
kendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en 
lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag 
 
Hvis du  ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du 
klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk.  Klageportalen ligger 
på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk , ligesom du plejer, typisk med 
NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, 
skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet 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 bru-
ge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet 
afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklage-
nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Kommer der klager, må tilladelsen kun 
udnyttes, hvis klagemyndigheden bestemmer dette. 
 
Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at af-
gørelsen er bekendtgjort, jf. § 88, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven. 
 
 
Kopi sendt til følgende:  
 
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø 
nst@nst.dk 
 
Østfyns Museer, Landskab & Arkæologi, Vikingevej 123, 5300 Kerteminde 
landskab-arkaeologi@ostfynsmuseer.dk 
 
Dansk Botanisk Forening, Henrik Tranberg, Fynskredsen, Bülowsvej 4, 5230 Odense M 
fugleroeveren@sol.dk 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
dnnyborg-sager@dn.dk 
 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 138-140, 1620 København V 
natur@dof.dk 
 
Dansk Ornitologisk Forening for Fyn v/ Hans Rytter, Nyborgvej 20, 5853 Ørbæk. 
nyborg@dof.dk 
 
Danmarks Sportsfiskerforbund, Nyborg v/ Frode Thorhauge, Ahlefeldtsvej 11, 5300 Kerteminde 
frodethorhauge@stofanet.dk 
 
Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsaaesgade 1, st., 7100 Vejle 
post@sportsfiskerforbundet.dk 
 
Friluftsrådet Fyn:  fynnord@friluftsraadet.dk 

http://nmkn.dk/
https://www.borger.dk/Sider/default.aspx
https://indberet.virk.dk/
https://www.borger.dk/Sider/default.aspx
https://indberet.virk.dk/
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Slots- og Kulturstyrelsen, H. C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V 
post@slks.dk 
 


