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Til orientering 
 
 
 
 
 
 
 
LANDZONETILLADELSE 
Struer Kommune har den 27. oktober modtaget en ansøgning om 
gennemførsel af et naturprojekt indeholdende anlæggelse af en sø, 
etablering af insektvold og beplantning af mark med buske på ejen-
dommen matr.nr. 1x, Linde by, Asp beliggende Rødebrovej 15, 7600 
Struer (figur 1).  
 

 
Figur 1 – Den pink firkant markerer projektområdet. 
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Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 

• Som det ansøgte hvad bl.a. angår placering, udformning og 
dimensioner af sø, beplantning og insektvold som beskrevet i 
”Baggrund” herunder. 

• Der må ikke opsættes redehuse, foderflåder eller lignende i 
vandhullet.  

• Der må ikke opbygges øer i vandhullet eller opsættes bade- 
eller bådebro.  

• Søen skal etableres uden brug af kunstig membran såsom 
kraftig plastik. 

• Eventuelle fund af arkæologisk materiale skal straks anmel-
des til Holstebro Museum og arbejdet skal standses, jf. § 27, 
stk. 2 i museumsloven1. 

• Opdages der forurening i jorden, skal Struer Kommune under-
rettes i henhold til § 70 i jordforureningsloven2. 

• Vandhullet må ikke medføre afvandingsudfordringer på om-
kringliggende matrikler. Naboer skal orienteres og godkende 
evt. drænarbejde.  

• Struer Kommune vil ikke på noget tidspunkt kunne gøres an-
svarlig for skader, der kan henføres til dette projekt f.eks. ska-
der på dræn og afledte konsekvenser heraf. 

• Når arbejdet er færdigt, skal du informere Struer Kommune på 
teknisk@struer.dk  

Du skal være opmærksom på, at du ikke må benytte tilladelsen, før 
klagefristen på 4 uger er udløbet.  
Tilladelsen bliver offentliggjort på www.struer.dk den 9. december 
2022. 
 
Tilladelsen udløber, hvis ikke den er udnyttet inden 5 år efter, at den 
er meddelt,3. 
 
Baggrund 
Du ønsker at gennemføre et naturprojekt på din mark for at øge na-
turværdien i nærområdet, både til gavn for padder, birkemus og små-
dyr. Naturprojektet indebærer etablering af en sø, udplantning af pri-
mært buske og etablering af en insektvold (figur 2). 
Søen vil få et vandspejl på 8-900 m2 og have en maksimal dybde på 
2-3 meter. Hældningerne bliver 1:5. Der vil hverken være tilløb til 
søen eller afløb derfra. Der vil i søen ikke blive udsat ænder, fisk, 
krebs eller andet, og der vil heller ikke blive fodret i eller omkring 
søen. Det opgravede materiale fra anlæggelsen af søen vil blive 
spredt ud på den omkringliggende agerjord.  
Derudover ønsker ansøger at beplante et areal på omkring 3000 m2 
til gavn for birkemusen. Der vil primært være tale om buske. Omkring 
søen vil der være en bræmme på 9-10 meter hvor der ikke plantes 
træer eller buske. 

 
1 LBKG 2014-04-08 nr 358 
2 LBKG 2017-03-27 
3 Lov om planlægning § 56 stk. 2. 

mailto:teknisk@struer.dk
http://www.struer.dk/
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Langs markvejen i den østlige kant af matriklen ønsker ansøger at 
etablere en insektvold i markens fulde længde. Volden vil maksimalt 
være 2 meter bred og 1 meter høj. Volden bliver ikke beplantet. 
 

 
Figur 2 – Den orange markering angiver området der ønskes beplantet med primært 
buske. Den blå markering angiver søen, mens den lilla markering viser insektvolden. 
Markeringerne viser det omtrentlige omfang og placering. 

 
Orientering 
Der er forud for denne afgørelse foretaget høring af naboer og parter i 
sagen jf. planlovens § 35, stk. 4. Kommunen har ikke modtaget be-
mærkninger til sagen. Da det sydøstlige hjørne af marken ifølge det 
vejledende matrikelkort ligger udenfor ansøgers matrikel har ejeren af 
matriklen syd for ansøgers været kontaktet for at undersøge ejerfor-
holdet af hjørnet. Ejeren af matrikel 1z, Linde by, Asp, har oplyst kom-
munen at han ikke har noget med hjørnet at gøre, og han ikke har no-
get imod at det tilplantes. 
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Begrundelse 
Struer Kommune vurderer, at der kan meddeles landzonetilladelse til 
naturprojektet da der ikke er nogle interesser der taler væsentligt 
imod dette. 
 
Klimatilpasning og oversvømmelse 
Området er i lille risiko for oversvømmelse, og med projektets karak-
ter i betragtning vurderer Struer Kommune at projektet ikke er i kon-
flikt med udpegningen for klimatilpasning og oversvømmelse. 
 
Drikkevandsinteresser (ikke OSD) 
Der er ikke tale om særlige drikkevandsinteresser i området, og kom-
bineret med projektets karakter vurderer Struer Kommune at projektet 
ikke er i konflikt med denne udpegning. 
 
Ønsket skovrejsningsområde 
Projektområdet er udpeget som ønsket skovrejsningsområde. Da be-
plantningen primært vil bestå af buske, anser Struer Kommune ikke 
projektet som være skovrejsning i den forstand at beplantning ikke vil 
kunne vokse ind i højstammet skov. Formålet med udpegning er bl.a. 
at fremme hensynet til biodiversitet. Med projektets karakter i betragt-
ning vurderer Struer Kommune at projektet ikke er i konflikt med ud-
pegningen. 
 
Særlig værdifuldt landbrugsområde 
Projektområdet er også udpeget som ”særlig værdifuldt landbrugsom-
råde”. Her skal de jordbrugsmæssige interesser varetages, og så-
fremt arealet bruges til andet, skal arealforbruget begrænses mest 
muligt. Struer Kommune vurderer at projektet ikke er i konflikt med 
udpegningen da der er tale om et relativt lille areal sammenlignet med 
de omkringliggende marker, og der er derfor ikke tale om et større tab 
af landbrugsjord. Derudover er den del af marken, hvor søen ønskes 
anlagt også allerede våd grundet en lavning. I betragtningen indgår 
også projektets potentiale for at hæve naturværdien i området, hvor 
f.eks. en ny sø kan indgå i et netværk med de nærliggende søer til 
fordel for evt. padder i området. 
 
VVM-screening 
Der er ikke gennemført en VVM-screening da Struer Kommune vur-
derer at projektet ikke er omfattet af kravet om screening for væsent-
lig indvirkning på miljø jf. §16 i miljøvurderingsloven, herunder bilag 2. 
 
Natur 
Der er ca. 4,3 km til nærmeste internationale naturbeskyttelsesom-
råde (Natura 2000-område) og ca. 67 m til nærmeste naturområde 
(sø) beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Det er Struer Kom-
munes vurdering, at ansøgte projekt ikke giver anledning til nogen 
væsentlig påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder her-
under vil være til hinder for at gunstig bevaringsstatus kan opnås eller 
opretholdes. Vurderingen er truffet på baggrund af afstanden til Na-
tura 2000-området. Derudover må projektet forventes at styrke  
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naturværdien i området og komplementere eksisterende §3 områder. 
 
Bilag IV-arter 
Habitatdirektivet forpligtiger til en streng beskyttelse af en række 
dyre- og plantearter listet på direktivets bilag IV jf. habitatbekendtgø-
relsens § 10, stk. 1, nr. 1 og nr. 2. Denne beskyttelse skal sikre, at ar-
terne bl.a. ikke jages og indsamles samt, at arternes raste- og yngle-
steder ikke beskadiges eller ødelægges.  
 
Vurderingen af, om arternes yngle- og leveområde ødelægges, skal 
ses ud fra en bredere økologisk forståelse (vedvarende økologisk 
funktionalitet), således kan der for et lokalområde være flere yngle- 
og rasteområder, og et projekt kan derfor gennemføres så længe den 
økologiske funktionalitet af yngle- og rasteområdet opretholdes på 
mindst samme niveau. 
 
Følgende arter kan tænkes at forekomme i Struer kommune:  
- Spidssnudet frø  
- Stor vandsalamander  
- Strandtudse  
- Odder  
- Birkemus  
- Markfirben  
- Ulv  
- Bæver 
- Flagermus (Vand-, dam-, syd-, brandts-, dværg-, trold-, skimmel-, 
langøret- og brunflagermus) 
 
Der er ikke registreret flagermus i umiddelbar nærhed af projektområ-
det. Det kan dog ikke afvises at der vil kunne være flagermus i områ-
det f.eks. i tilknytning til skovstykket umiddelbart syd for projektområ-
det. Projektets karakter gør at Struer Kommune vurderer at projektet 
vil kunne have en positiv effekt på evt. flagermus i området. Søen vil 
f.eks. kunne fungere som fourageringsområde. 
For padderne (spidssnudet frø og stor vandsalamander) vil etablering 
af en sø forventes at have en positiv effekt da søen vil indgå i et net-
værk med de andre søer i nærheden. Derudover udformes søen også 
paddevenligt, f.eks. med brinker der ikke er for stejle, og uden ænder, 
fisk og krebs. 
Strandtudsen findes primært langs kysterne, dog kan den også findes 
på indlandslokaliteter. Projektet vurderes at ville have en neutral eller 
positiv effekt grundet dets karakter. 
Projektet vurderes at have en neutral effekt på eventuelle markfirben i 
området. 
For bævere, oddere og ulv vurderes det at projektet vil have en neu-
tral effekt. 
Beplantningsdelen af projektet ønskes gennemført på en sådan måde 
at det skaber bedre levesteder for birkemus. Projektet forventes der-
for at have en positiv effekt på eventuelle birkemus i området.  
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Med baggrund i ovenstående vurderer Struer Kommune at projektet 
ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning på nogle af de ovenstå-
ende bilag IV-arter, men derimod have en positiv påvirkning på flere 
af arterne. 
 
En tilladelse vurderes ikke at være i strid med de konkrete hensyn  
til blandt andet natur, landskab og kulturhistorie samt omkringboende, 
som skal varetages ved administration af planlovens landzonebe-
stemmelser og herunder de hensyn, der skal varetages efter planlo-
vens kystzonebestemmelser. 
 
Det er Struer Kommunes samlede vurdering, at der kan meddeles 
landzonetilladelse til det ansøgte. 
 
Klagevejledning er vedlagt som bilag 
 
 
Kopi sendt til￼: 
Danmarks Naturfredningsforening - e-mail: dnstruer-sager@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforening - e-mail: helle.lyng@sarpsborg-
vej.dk 
DOF’s lokalgruppe - e-mail: struer@dof.dk  
Dansk Ornitologisk Forening - e-mail: natur@dof.dk 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Henrik Christensen 
Biolog 
Struer Kommune 

mailto:dnstruer-sager@dn.dk
mailto:helle.lyng@sarpsborgvej.dk
mailto:helle.lyng@sarpsborgvej.dk
mailto:struer@dof.dk
mailto:natur@dof.dk
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BILAG TIL AFGØRELSE - Rødebrovej 15, Linde, 7600 Struer - 
Landzonetilladelse til anlæg af vandhul/sø samt beplantning af 
buske, j.nr. 01.03.03-P19-48-22 
 
KLAGE- OG SØGSMÅLSVEJLEDNING - PLANLOVEN 
Denne afgørelse er meddelt efter planloven. Ifølge planlovens kapitel 
14 har du mulighed for at klage over retslige spørgsmål til Planklage-
nævnet.  
 
Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen: 

• erhvervsministeren 

• ansøger og ejer  

• landsdækkende foreninger og organisationer 

• alle, som har en retlig interesse i sagens udfald 
 

Som ansøger får man besked, hvis andre klager over afgørelsen.  
 
En klage skal sendes til Planklagenævnet via klageportalen sammen 
med eventuelle bemærkninger samt juridiske eller administrative do-
kumenter. Du kan tilgå klageportalen via www.borger.dk eller 
www.virk.dk. 
 
Du kan finde yderligere vejledning om pris, sagsbehandlingstid mv. 
på Planklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk. 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.  
Klagen skal være modtaget senest fredag d. 6. januar 2023 kl. 23:59. 
En klage over afgørelsen har opsættende virkning. 
 
Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra 
den dag, hvor afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1. 
 
 
 
 
 
 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet

