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Smedegade 7 
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TILLADELSE TIL REGULERING AF VANDLØB (VEJGRØFTER) LANGS MED 
LIMFJORDSVEJ VED LYNGS SOMMERHUSOMRÅDE 
 
Struer Kommune godkender hermed reguleringsprojekt om sløjfning af ni mindre rørlagte 
strækninger/overkørsler i vejgrøfterne langs med Limfjordsvej ved Lyngs sommerhusom-
råde. Vejgrøfterne er offentlige og der ledes drænvand til begge grøfter. Derfor vurderer 
Struer Kommune, at vejgrøfterne skal sidestilles med vandløb i vandløbslovens forstand.  
 
Godkendelsen meddeles med hjemmel i vandløbslovens1 § 17 samt § 3 i bekendtgørelse 
om vandløbsregulering og -restaurering mv.2 og på følgende vilkår:  
 
Vilkår  

1. Projektet skal ske i overensstemmelse med projektforslaget. 

2. Vejgrøfternes bund og brinker skal genetableres og sikres mod erosion, der hvor 
overkørslerne sløjfes – f.eks. med en blanding af ærter, nødder og singels. 

3. Vejgrøfternes bund skal etableres i en bundkote svarende til at bunden af grøfterne 
føres ubrudt igennem projektområdet (med jævnt fald til sikring af vandaflednings-
evnen). 

4. Anlægsudgifter afholdes af ansøger, som er Teknisk Drift og Anlæg, Struer Kom-
mune. 

5. Den fremtidige vedligeholdelse af vejgrøfterne varetages uændret af Teknisk Drift 
og Anlæg. 

6. Vandløbsmyndigheden skal underrettes senest en uge inden arbejdet iværksættes, 
og anlægget skal færdigmeldes senest 4 uger efter færdiggørelse. 

7. Vejgrøfterne må efterfølgende ikke give anledning til afvandingsmæssige problemer 
for andre lodsejere.  

8. Anlægsarbejdet må ikke give anledning til transport af sand og mudder til vandløbet 
Jestrup Bæk nedstrøms projektet.  

 
 

1 Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 om vandløb 
2 Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. 
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Projektets beliggenhed 

 
Røde streger angiver placering af de overkørsler der ønskes sløjfet. 
 
 
Parter 
Ansøger er Struer Kommune, Teknisk Drift og Anlæg, Smedegade 7, 7600 Struer. 
 
Struer Kommune har vurderet at ejerne af følgende matrikler kan blive berørt af projektet 
og derfor skal høres inden det gennemføres: 
45 c Lyngs Drag, Lyngs Limfjordsvej 4 
48 a Lyngs Drag, Lyngs Mellemvej 18 
16 m  Lyngs By, Lyngs Limfjordsvej 2 
16 g Lyngs By, Lyngs Hærvej 1 
16 l Lyngs By, Lyngs Sommerstedvej 21 
7 t Lyngs By, Lyngs Sommerstedvej 7 
16 z Lyngs By, Lyngs Engblommevej 4 
16 al Lyngs By, Lyngs Engblommevej 12 
16 ad Lyngs By, Lyngs Engblommevej 16 
16 s Lyngs By, Lyngs Sommerstedvej 49 

 
Beskrivelse af vejgrøfterne 
På en ca. 580 meter lang strækning af Limfjordsvej ønskes 9 mindre rørlagte stræknin-
ger/overkørsler i vejgrøfterne både syd og nord for vejen sløjfet. De rørlagte stræknin-
ger/overkørsler er fordelt med 3 styk i den sydlige vejgrøft og de resterende 6 styk i den 
nordlige vejgrøft. Vejgrøfterne afleder blandt andet vejvand. 
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Sommerhusområdet op til grøfterne er drænet. Dette drænvand bliver også ledt til grøf-
terne. 
 
Projektbeskrivelse 
Indløbene til rørene i de rørlagte strækninger/overkørsler giver problemer med grøfternes 
vandafledningsevne, idet rørene ofte stopper til på grund af grene, blade m.m., der sætter 
sig på tværs i indløbene. Dette kræver forholdsvis mange ressourcer til vedligeholdelse. 
Samtidigt udgør rørlægningernes ender en forhøjet risiko for et mere alvorligt udfald, hvis 
et køretøj kører af vejen og ender i grøften. Derfor ønskes rørlægningerne fjernet.  
 
Bund og brinker repareres, så vandløbsprofilet svarer til de op- og nedstrøms liggende 
strækninger. Samtidigt bliver der udlagt materiale til at forhindre erosion af brink og vand-
løbsbund.   
 
Økonomi og tidsplan 
Omkostninger til projektets udførelse afholdes af Teknisk Drift og Anlæg, Struer Kom-
mune.  
 
Projektet er planlagt udført i perioden 1. august til 1. november 2022.  
 
Vurdering 
Besigtigelser 
Der er foretaget en besigtigelse sammen med teknisk drift og anlæg den 28. februar 2022. 
 
Forbedringer 
Vandløbsmyndigheden vurderer, at åbningen af de rørlagte strækninger ud over at for-
bedre trafiksikkerheden også skaber bedre økologiske forhold for både dyr og vandplanter 
i vejgrøfterne. Samtidigt bliver afvandingsevnen i grøfterne mere stabil. Ved perioder med 
store vandmængder vil en åben grøft forsinke tidspunktet for, hvornår grøften løber over 
sine bredder. Dermed bliver der også skabt bedre klimamæssige forhold. 
 
Afvandingsinteresser 
Vejgrøfterne er på den pågældende strækning let buede grøfter som leder vejvand og 
drænvand videre til Jestrup Bæk. På den ene side af grøfterne ligger Limfjordsvej og på 
den anden side grænser de yderste sommerhusgrunde op til grøfterne. 
 
Struer Kommune vurderer at projektet vil forbedre afvandingsinteresserne i nærområdet, 
da risikoen for tilstopning af rør i overkørslerne formindskes.  
 
Vandområdeplan 2021-2027 
Hverken vejgrøfterne eller Jestrup Bæk er målsat i basisanalysen for vandområdeplaner 
2021-2027. 
 
Samlet vurdering 
Den samlede vurdering er, at det ansøgte projekt ikke vil have negative konsekvenser i 
vandløbssystemet. Struer Kommune skønner, at projektet kan forbedre både de afstrøm-
ningsmæssige og de økologiske forhold samt grøfternes klimafunktion.  
 
Forholdet til anden lovgivning 
Museumsloven 
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Der gøres opmærksom på, at Holstebro Museum, altid skal kontaktes jf. museumslovens § 
27, stk. 2, hvis der i forbindelse med jordarbejde dukker spor af fortidsminder op. Samtidig 
skal alt arbejde standses. Holstebro Museum kan kontaktes på telefon 96 11 50 00. 
 
Vurdering i forhold til internationalt beskyttede arter (Habitatdirektivets bilag IV-arter) 
Der må ikke gives tilladelse til projekter, hvis indgreb forsætligt kan forstyrre eller skade ar-
ter eller bestande nævnt i direktivets bilag IV, eller hvis indgrebet kan beskadige eller øde-
lægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arterne. 
 
Følgende arter kan tænkes at forekomme i Struer Kommune. 
 
- Spidssnudet frø 
- Stor vandsalamander 
- Strandtudse 
- Odder  
- Birkemus 
- Småflagermus 
- Markfirben 
 
Struer Kommune vurderer at spidssnudet frø og strandtudse potentielt kan forekomme i 
nærområdet, men vurderer ikke de vil blive påvirket af det konkrete projekt. Dette fordi der 
ikke arbejdes i deres primære leveområde/habitat. 
 
Det vurderes at stor vandsalamander ikke findes i nærområdet og derfor ikke påvirkes af 
projektet. 
 
Det vurderes at Odder findes i nærområdet, men at dette ikke er primært leveområde, men 
måske blot benyttes som en veksel i landskabet. Denne vil under arbejdet kunne finde an-
dre egnede leveområder midlertidigt, hvis den skulle blive forstyrret af arbejdet, så den 
vurderes ikke at blive påvirket af negativt af projektet. 
 
Der er ikke nogen kendte fund af birkemus på Thyholm, så den vurderes ikke at fore-
komme i området. 
 
Projektområde kan potentielt benyttes som fourageringsområde og/eller ledelinje i land-
skabet for nogle af småflagermusene, men projektet vurderes ikke at påvirke hverken fø-
degrundlag eller områdets karakter af ledelinje negativt. Derfor vurderes småflagermusene 
ikke at blive påvirket af projektet. 
 
Markfirben vil kunne forekomme i nærområdet, men projektområdet vurderes ikke som eg-
net leveområde, derfor er det vurderet, at projektet ikke vil påvirke markfirben. 
 
Natura 2000 
Den nordlige vejgrøft grænser på en cirka 290 meter lang strækning op til Natura 2000 ha-
bitatområde nr. 28 – Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø samt fugle-
beskyttelsesområde nr. 27 – Glomstrup Vig, Agerø, Munkholm og Katholm Odde, Lind-
holm og Rotholme. Det drejer sig om en strækning der starter cirka 50 vest for Hærvej og 
forløber i vejafgrænsningen ned til Limfjordsvej 4.  
 
Vejgrøfterne afvander til Jestrup Bæk, der udmunder i habitatområdet nord for Limfjords-
vej.  
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Der ligger registreret strandeng, der grænser op til vejgrøfterne på en 290 m lang stræk-
ning. Desuden ligger der i en afstand af ca. 10 meter et mindre areal registreret som surt 
overdrev (6230) og hede. Det sure overdrev og heden ligger omkring Limfjordsvej 4. 
 
Strandeng omfatter plantesamfund, som jævnligt oversvømmes af saltvand fra fjord eller 
hav, fx ved vinterstorme, samt tilsvarende vegetation af salttålende græsser og urter ved 
kysten. En af truslerne er dræning og tilgroning. Projektet er ikke med til at øge dræning og 
tilgroning af strandengsarealet, men vil tilføre en uændret mængde vand til arealet. 
 
Overdrev er naturligt lysåbne, urtedominerede vegetationer på veldrænet bund, der er un-
der påvirkning af tilbagevendende forstyrrelser, typisk i form af græsning.  
Et surt overdrev vokser på mere eller mindre sur bund. Da risikoen for ophobning af vand i 
grøfterne bliver mindsket, vil projektet ikke have en negativ påvirkning på overdrevet. 
 
De øvrige habitatnaturtyper og arter på udpegningsgrundlaget vil grundet projektets karak-
ter og afstand til naturtyperne og arterne ikke blive påvirket. 
 
Struer Kommune vurderer på baggrund af ovenstående at projektet ikke vil påvirke hver-
ken nogen af bilag IV-arterne eller Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag væsentligt. 
 
Naturbeskyttelsesloven 
Vejgrøfterne og Jestrup Bæk er ikke beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. 
På nordsiden af den nordlige vejgrøft grænser et areal med hede og overdrev op til vej-
grøften.  
Struer Kommune vurderer, at sløjfningen af overkørslerne vil give en mere konstant afvan-
ding gennem grøften, da risikoen for tilstopning af rør mindskes. Vurderingen er derfor, at 
projektet vil mindske risikoen for periodevis opstuvning af vand i grøfterne. Det er derfor 
også vurderingen, at det ikke vil påvirke de tilstødende naturarealer negativt.  
 
Projektet kræver derfor ikke en dispensation efter § 65, jf. § 3 i naturbeskyttelsesloven. 
 
Lovgrundlag 
Godkendelsen meddeles med hjemmel i vandløbslovens § 17, samt § 3 i bekendtgørelse 
om vandløbsregulering og -restaurering mv. 
 
 
Høring og godkendelse efter anden lovgivning 
Godkendelsen omhandler kun forhold, der behandles med hjemmel i vandløbsloven. An-
søger er selv ansvarlig for, at eventuelle godkendelser efter anden lovgivning er meddelt. 
 
Struer Kommune har besluttet at fremme projektet. Derfor har projektforslaget været of-
fentliggjort 4 uger på Struer Kommunes hjemmeside fra den 5. maj til den 2. juni 2022 efter 
reglerne i § 15 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv.  Det blev 
samtidigt sendt i høring hos de berørte lodsejere langs med de berørte grøft-strækninger. 
Der indkom ingen høringssvar. 
 
Projektet er blevet VVM-screenet efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer, programmer 
og af konkrete projekter (VVM)3. En afgørelse om VVM-screening er meddelt samtidigt 
med denne afgørelse.  

 
3 Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27-10-2021 om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter 

(VVM). 
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Offentliggørelse af den endelige afgørelse 
Kommunens godkendelse af projektet offentliggøres på Struer Kommunes hjemmeside 
den 7. juni 2022 med 4 ugers klageperiode. 
 
Klagefristen er den 5. juli 2022. 
 
Godkendelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Indgives der klage, må god-
kendelsen ikke udnyttes før Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger.  
 
Klage- og søgsmålsvejledning 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklage-
nævnet.  
 
Klageberettigede er ansøger, enhver der måtte antages at have en individuel, væsentlig 
interesse i sagen, en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.  
 
Klagefristen 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt. Er afgørelsen offentligt 
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber 
på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag. 
 
Du kan klage via klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk eller 
www.virk.dk.  
 
Du kan logge på klageportalen med NEM-ID. Du indsender klagen gennem klageportalen 
til den Struer Kommune. En klage er først indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i 
klageportalen.  
 
I klageportalen sendes din klage automatisk først til Struer Kommune. Hvis kommunen 
fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via kla-
geportalen. Du får besked om videresendelsen. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageporta-
len, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive frita-
get for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Føde-
vareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. 
Se betingelserne for at blive fritaget. 
 
Ønsker du sagen prøvet ved domstolene, kan du rejse et civilt søgsmål.  
 
Spørgsmål 
Har du spørgsmål til denne afgørelse, kan du rette henvendelse til Pernille Fog på tlf. 
96848452 eller på mail: pfog@struer.dk. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Pernille Fog 
Center for Plan og Miljø 
 
 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/
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Den endelige tilladelse er sendt til følgende parter: 
Ansøger: 
Teknisk Drift og Anlæg, Smedegade 7, 7600 Struer 
 
Berørte lodsejere:  
45 c Lyngs Drag, Lyngs Limfjordsvej 4 
48 a Lyngs Drag, Lyngs Mellemvej 18 
16 m  Lyngs By, Lyngs Limfjordsvej 2 
16 g Lyngs By, Lyngs Hærvej 1 
16 l Lyngs By, Lyngs Sommerstedvej 21 
7 t Lyngs By, Lyngs Sommerstedvej 7 
16 z Lyngs By, Lyngs Engblommevej 4 
16 al Lyngs By, Lyngs Engblommevej 12 
16 s Lyngs By, Lyngs Sommerstedvej 49 

   
Øvrige parter: 
Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektoratet Vest  
Danmarks Naturfredningsforening    
Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen  
Dansk Ornitologisk Forening     
Danmarks Sportsfiskerforbund   
Struer Kystfiskerforening af 1990    
Entomologisk Forening, c/o Zoologisk Museum  
Slots- og Kulturstyrelsen     
Holstebro Museum    
 
 
 
 
 
Bilag: 
Bilag 1 – Projektområdet 
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Bilag 1 Projektområdet 

 
De overkørsler der ønskes sløjfet er markeret med røde streger 


