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Struer Kommune 
Plan & Miljø 
Østergade 11-15 
7600 Struer 
 
 
 
 
 
 
 
AFGØRELSE OM AT LAVBUNDSPROJEKT MØGELSIG, VENØ IKKE ER OMFATTET AF 

KRAV OM UDARBEJDELSE AF MILJØVURDERING 

 
Struer Kommune har den 28. april 2021 modtaget en ansøgning om 
etablering af lavbundsprojekt i Møgelsig Pumpelag, Venø.  
 
Ansøgningen er foretaget efter § 18 i Miljøvurderingsloven1, jf. 
lovens bilag 2 punkt 1 a), 10 f) og 10 g). For projekter nævnt i bi-
lag 2 i Miljøvurderingsloven gælder, at kommunen skal vurdere, 
om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering og VVM-tilla-
delse.  
 
Afgørelse  
Struer kommune har vurderet det ansøgte projekt og har fundet, at 
projektet ikke påvirker miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af 
krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter 
§ 21 i miljøvurderingsloven1.  
 
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse 
om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurderingsrap-
port (VVM-proces).  
 
Kommunens vurdering og begrundelse 
Kommunens screening efter bilag 6 i miljøvurderingsloven fremgår af 
vedlagte bilag 1 (ansøgning om VVM-screening er vedlagt som bilag 
2). Det er vurderet at der i projektet ikke er forhold, som i sig eller i 
kumulation med andre tilsvarende projekter, udgør en risiko for væ-
sentlige miljøpåvirkninger eller for en forringelse af områdets miljøtil-
stand. Projektet vurderes derfor ikke at være VVM-pligtigt.  
 
Lavbundsprojektet genskaber den sø med omgivende vådområde, 
som har været i området før pumpelaget blev etableret. Ud over at re-
ducere klimabelastningen fra områdets tørveholdige jorder, vil projek-
tets også medføre en reduceret udledning af næringsstoffer til gavn 

 
1 Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM) 
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for havmiljøet. Projektområdet vil udvikle sig til et værdifuldt naturom-
råde med gode vilkår for et varieret dyre- og planteliv, som kan under-
støtte det nærliggende Natura 2000 område (N62 Venø, Venøsund). 
Området er beliggende kystnært, men genskabelsen af sø og vådom-
råde vil ikke medføre en negativ landskabelig påvirkning. Der gen-
nemføres en jordfordeling, så der sikres omdriftsjord til de lodsejere, 
som ønsker dette, uden for projektområdet. Jordfordelingen vil resul-
tere i matrikulære ændringer, men vil ikke medføre påvirkning af natur 
og miljø i form af rydninger e.l. Anlæg og drift af lavbundsprojektet vil 
ikke give anledning til gener og forurening i form af lugt, støj og spil-
devand.  
 
 
Offentliggørelse og klagefrist 
Afgørelsen offentliggøres den 29. april 2021 på Struer Kommunes 
hjemmeside www.struer.dk under afgørelser fra Plan og Miljø. 
 
Klagefristen er 4 uger efter afgørelsen er meddelt. Eventuel klage 
skal indgives senest torsdag den 27. maj 2021. 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- 
og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens ud-
fald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som 
hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af 
væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. miljøvur-
deringsloven §§ 49 og 50.  
 
Hvis du ønsker at klage, skal dette ske via Klageportalen, som du fin-
der et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på 
www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, ty-
pisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myn-
dighed, der har truffet afgørelsen.  
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klage-
portalen.  
 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling 
af klagen, at klager indbetaler et gebyr til Miljø- og Fødevareklage-
nævnet.  
  
Vejledning om gebyrordningen og gebyrets størrelse kan findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside – www.nmkn.dk.  
 
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 Klageporta-
len, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der 
har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter an-
modningen Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse 
om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  
 

http://www.struer.dk/
http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.nmkn.dk/
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Opsættende virkning 
Ved rettidig klage, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at 
afgørelsen ikke må udnyttes. Er et bygge- og anlægsarbejde iværk-
sat, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet påbyde dette standset. 
 
Søgsmål  
Ønsker du afgørelsen prøvet ved domstolene, skal sagen være an-
lagt inden 6 måneder efter afgørelsens offentliggørelse på Struer 
Kommunes hjemmeside. Eller hvis sagen påklages, inden 6 måneder 
efter af den endelige afgørelse foreligger. 
 
 
Underretning om afgørelsen  
Følgende er underrettet om afgørelsen 
- Berørte lodsejere 
- Landbrugsstyrelsen 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Carsten Dietz Pedersen 
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BILAG 1 

 

SKEMA TIL BESTEMMELSE AF, OM PROJEKTET OMFATTET AF BILAG 2 JF. VVM-

LOVENS § 21, SKAL GENNEMGÅ EN MILJØKONSEKVENSVURDERING 

 
Skema 1 

Kan projektet få en indvirkning på mil-
jøet med hensyn til følgende kriterier 

Ja Nej Bemærkninger 

1. Projektets karakteristika.  
Skal især anskues i forhold til: 

   

a. Hele projektets dimensioner og ud-
formning 

X  

Det ansøgte projekt omfatter etable-
ring af et lavbundsprojekt på ca. 24 
ha, heraf omtrent 11 ha søflade, i og 
omkring Møgelsig Pumpelag. 
Lavbundsprojektet vil mindske klima-
påvirkningen fra tørveholdige jorder i 
området, og vil fjerne næringsstoffer 
som ellers ville blive tilført Limfjor-
den.  
Som følge af projektet, vil der opstå 
et stort naturområde til gavn for 
dyre- og planteliv.  

b. Kumulation med andre eksisterende 
og/eller godkendte projekter 

 
 
 

X 
 
 

 

Der findes tilsvarende projekter i 
Struer Kommune og andre steder 
omkring Limfjorden. Samlet set bi-
drager de til at mindske klimagasud-
ledningen samt næringsstoftilførslen 
til Limfjorden.  

c. Brugen af naturressourcer, særligt 
jordarealer, jordbund, vand og biodi-
versitet 

 
 
 
   X 

 

Der skal ikke anvendes større 
mængder af naturressourcer i forbin-
delse med anlæg og drift af lav-
bundsområdet.  
Lavbundsprojektet etableres på eksi-
sterende landbrugs- og naturarealer, 
som vil blive til våd natur. Projektet 
vil skabe ny natur, som understøtter 
det nærliggende Natura 2000 om-
råde (N62 Venø, Venøsund). Projek-
tet vil ligeledes have gavnlige miljø-
effekter i form af mindsket nærings-
stof- og CO2-udledning.  
Gennemførelse af jordfordeling sik-
rer dyrkbar jord til de lodsejere, som 
har ønske om dette.  

d. Affaldsproduktion  X Ingen affaldsproduktion. 

e. Forurening og gener  

X 

Luftemissioner: 
Der forventes ikke lugtpåvirkning fra 
projektet. 
Spildevand: 
Der genereres ikke spildevand fra 
projektet.  
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Støj: 
Der vil være begrænset støj fra ma-
skiner i anlægsfasen. Ellers forven-
tes ingen støj fra projektet. 

f. Risikoen for større ulykker og/eller 
katastrofer, som er relevante for det 
pågældende projekt, herunder så-
danne som forårsages af klimaæn-
dringer, i overensstemmelse med vi-
denskabelig viden 

 

X 

Det vurderes, at en gennemførelse 
af projektet ikke vil ændre på risi-
koen for større ulykker eller katastro-
fer i området.  

g. Risikoen for menneskers sundhed 
(f.eks. som følge af vand- eller luftfor-
urening) 

 

X 

Det vurderes, at der ikke er væsent-
lig risiko for menneskers sundhed 
som følge af projektet jf. ovenstå-
ende.  

2. Projektets placering.  
Den miljømæssige sårbarhed i de 
geografiske områder, der kan forven-
tes at blive berørt af projektet, skal 
tages i betragtning, navnlig: 

 

 

 

a. Den eksisterende og godkendte are-
alanvendelse 

 

X 

Projektet er beliggende i Møgelsig 
Pumpelag. Pumpelaget nedlægges i 
forbindelse med gennemførelsen af 
projektet.  

b. Naturressourcernes (herunder jord-
bund, jordarealer, vand og biodiversi-
tet) relative rigdom, forekomst, kvali-
tet og regenereringskapacitet i områ-
det og dettes undergrund 

 X 

Projektområdet er ikke beliggende i 
et råstofområde, et skovområde, in-
den for indvindingsopland til vand-
værk eller lign. Projektet genetable-
rer den sø, som oprindeligt har væ-
ret i området inden pumpelaget blev 
oprettet.  

c. Det naturlige miljøs bæreevne med 
særlig opmærksomhed på følgende 
områder: 

 
 

 

i) Vådområder, områder 
langs bredder, flodmun-
dinger 

X  

Lavbundsprojektet vil genetablere 
den sø, som oprindeligt har været i 
området. Genetablering af søen med 
omgivende vådområder vil have 
gavnlige effekter på natur og miljø, 
som beskrevet oven for.  

ii) Kystområder og havmil-
jøet 

 
 
 

X 

 

Projektområdet ligger inden for 
strandbeskyttelseslinjen, og der skal 
derfor meddeles dispensation fra 
Kystdirektoratet. Projektet vil fjerne 
det eksisterende pumpehus og vil 
genetablere naturlig hydrologi i om-
rådet.  
Lavbundsprojektet vil fjerne nærings-
stoffer og vil dermed have en gavnlig 
virkning på Limfjorden. 

iii) Bjerg- og skovområder  X Ikke relevant. 

iv) Naturreservater og -par-
ker 

 
X 

Ikke relevant. 



 

 

Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på 

dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at 

få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte 

oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: 

www.datatilsynet.dk 

 
TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR  Side 6 af 15 

v) Områder, der er registre-
ret eller fredet ved natio-
nal lovgivning; Natura 
2000-områder udpeget af 
medlemsstater i henhold 
til direktiv 92/43/EØF og 
direktiv 2009/147/EF 

X  

Selve projektarealet ligger ikke i fre-
det eller internationalt beskyttet om-
råde, men området grænser op til 
Natura 2000 område, nr. 62 Venø og 
Venø Sund.  
Det vurderes at projektet vil have en 
gavnlig effekt på Natura 2000 områ-
det i kraft af projektets positive bi-
drag til natur og miljø.   

vi) Områder, hvor det ikke er 
lykkedes – eller med hen-
syn til hvilke det menes, 
at det ikke er lykkedes – 
at opfylde de miljøkvali-
tetsnormer, der er fastsat i 
EU-lovgivningen, og som 
er relevante for projektet 

 

X 

Ikke relevant. 

vii) Tætbefolkede områder  
X 

Projektområdet ligger i landzone, og 
udenfor by/landsby. Der er ingen bo-
liger i projektområdet.  

viii) Landskaber og lokaliteter 
af historisk, kulturel eller 
arkæologisk betydning 

 X 

Projektet ligger i et bevaringsværdigt 
landskab (naturpræget kystland-
skab). Projektet vurderes at under-
støtte denne udpegning. 

3. Arten af og kendetegn ved den po-
tentielle indvirkning på miljøet un-
der hensyn til projektets indvirkning 
på de i § 20, stk. 4 nævnte faktorer, 
idet der skal tages hensyn til: 

 

 

 

a) Befolkningen og menneskers sund-
hed 

 X 
Jf. pkt. 1. g.  
Der er ingen påvirkning fra projektet 

b) Den biologisk mangfoldighed med 
særlig vægt på arter og naturtyper, 
der er beskyttet af EU direktiv 
92/43/EØF (Natura 2000+bilagsarter) 
og EU fuglebeskyttelsesdirektiv 
2009/147/EF 

X  

Jf. pkt. 2. c. v) 
Der er en positiv påvirkning fra pro-
jektet 

c) Jordarealer, jordbund, vand, luft og 
klima 

  
   X 

 

Jf. pkt. 1. c.  
Der er en positiv påvirkning fra pro-
jektet 
 

d) Materielle goder, kulturarv og land-
skab 

   
   X 
 

 
Jf. pkt. 2. c. viii) 
Der er en positiv påvirkning fra pro-
jektet 

e) Er der samspil mellem ovenstående 
faktorer? 

 
X 

Der vurderes ikke at være samspil 
mellem ovenstående faktorer. 
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Skema 2 

Arten af og kende-
tegn ved den po-
tentielle indvirk-
ning på miljøet. 
Vurderes det fortsat 
jf. kryds i ja’er i 
skema 1, at projek-
tet forventes at få en 
væsentlig virkning 
på miljøet i relation 
til: 
 

 
Punkt  
1 a 

 
Punkt  
1 b 

 
Punkt 
1c 

 
Punkt  
2 c i) 

 
Punkt  
2 c ii) 

 
Punkt  
2 c v) 

 
Punkt 
3 b 

 
Punkt 
3 c 

 
Punkt 
3 d 

Indvirkningens stør-
relsesorden og rum-
lige udstrækning 
(f.eks. geografisk 
område og antallet 
af personer, der for-
ventes berørt) 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Indvirkningens art Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Indvirkningens 
grænseoverskri-
dende karakter 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Indvirkningens in-
tensitet og komplek-
sitet 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Indvirkningens 
sandsynlighed 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Indvirkningens for-
ventede indtræden, 
varighed, hyppighed 
og reversibilitet 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Kumulationen af 
projektets indvirk-
ninger med indvirk-
ningerne af andre 
eksisterende og/el-
ler godkendte pro-
jekter 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Muligheden for reelt 
at begrænse indvirk-
ningerne 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 
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BILAG 2 

 

ANSØGNING OM VVM SCREENING 
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