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Kopi af dispensation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dispensation til oprensning af 469 meter af § 3-beskyttede vand-
løb 

 
Struer kommune har den 19. oktober 2021 modtaget din ansøgning 
om oprensning af en strækning på Gimsing Vejrum Skelgrøft, ST 
1419-950 m, beliggende nær Hjermvej 90, 7590 Hjerm. 
 

 

Vandløbet er et beskyttet vandløb. Projektet kræver derfor dispensa-

tion fra naturbeskyttelseslovens1 § 3 om forbud mod tilstandsændrin-
ger.  
   
Afgørelse 
Struer Kommune meddeler hermed dispensation fra naturbeskyttel-
seslovens § 3 jf. naturbeskyttelseslovens § 65 til en pletvis oprens-
ning, hvor der er sedimentaflejringer. Strækningen for oprensningen 
er 469 meter og løber fra målestation 1419 m – 950 m. 
   
 

 
1 Lovbekendtgørelse 2021-10-27 nr. 1986 om naturbeskyttelse  

DATO: 18-11-2021 

 

JOURNALNUMMER 
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Dispensationen er givet på følgende vilkår.  

• At oprensningen skal foregå som en pletvis oprensning, de 
steder hvor der forekommer aflejringer af sand, ler eller silt.  

• At der må ikke fjernes sten- og grusmateriale fra vandløbet  

• At oprensningen skal følge det slyngede strømrendeforløb, så 
vandløbet ikke fremstår kanaliseret efter oprensningen.  

• At aflejringer fjernes til fast bund, maksimalt indenfor de regu-
lativmæssige dimensioner. Herunder at der maksimalt opren-
ses i 0,5 meters bredde. 

• At brinkerne ikke påvirkes af oprensningen af vandløbet. 

• Sediment må spredes må de matrikler der ligger ned til vand-
løbet og skal udjævnes i en højde på maksimalt 20 cm uden-
for vandløbsbræmmen. 

 

Dispensationen vedrører alene naturbeskyttelseslovens § 3. Tilladel-
ser efter anden lovgivning kan være nødvendig.   
   
Dispensationen bortfalder automatisk, hvis den ikke er udnyttet 3 år 
efter, at den er meddelt.   
   
Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen på 4 uger er udlø-
bet. Dispensationen er udsendt den 18. november 2021.  

   
Læs mere i klagevejledningen i bilag 1.  
 

Baggrund  
Gimsing Vejrum Skelgrøft er et offentligt vandløb. Det skal derfor ved-
ligeholdes af Struer Kommune. Grødeskæring og oprensning skal ske 
efter gældende regulativ.  
Der ansøges om at oprense vandløbet fra station 1419 m til 950 m, 
en strækning på 469 meter.  
I henhold til vandløbsregulativet skal oprensning ske manuelt. Op-
rensningen ønskes udført med maskine, med en lille skovl. Der er sat 
vilkår om der skal tages hensyn til fast bund i form af sten, grus og 
gydebanker. Dette er også ønsket fra ansøger. 
Der er i forbindelse med ansøgning lavet en opmåling af konsulent, 
som viser koterne for vandløbet ift. regulativet, se bilag 3. 
 
Beskyttet natur  
Vandløbet er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Vandløbet er 
besigtiget den 29. oktober 2021. 
Vandløbet er rørlagt på den første del og bliver efter ca. 300 m til et 
åbent vandløb. Ved udløbet fra røret ses en sandpude. Herfra er 
vandløbsbunden meget blød og enkelte steder med stenet bund, til 
man ca. når en 1/3 hen af den ansøgte strækning. Herefter begynder 
bunden at blive fast og grusbanker bliver synlige i strømrenden. Der 
er nogle steder på den sidste strækning, hvor aflejringer forekommer i 
kanterne af en smal strømrende. 

Vandløbets vegetation består primært af mannasødgræs. Der grøde-
skæres i regulativmæssig bundbredde, så der fremstår en bugtet, 
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grødefri strømrende med grødebræmmer langs vandløbssiderne og 
en naturlig bund med gydebanker, høller og stryg. 

Begrundelse for dispensationen   
Alle former for tilstandsændring i beskyttede natur kræver dispensa-
tion fra naturbeskyttelseslovens § 3.   
Formålet med beskyttelsen er at bevare de beskyttede naturtyper 
som levesteder for vilde dyr og planter.   
Kommunen kan i særlige tilfælde give dispensation fra beskyttelsen. I 
så fald skal der være tale om et indgreb, der samlet set vil forbedre 
naturtilstanden af den beskyttede naturtype og ikke skønnes at med-
føre nogen afgørende forrykning af tilstanden i området. En dispensa-
tion kan også meddeles, hvis området ud fra naturbeskyttelseshen-
syn vurderes som uden særlig interesse og projektet vurderes at 
have en væsentlig samfundsmæssig interesse uden alternativ place-
ring.  
 

Vandløbet er målsat til høj økologisk tilstand, men lever ikke op til 
målsætningen i forhold til vandløbsinsekter. Tilstanden er moderat 
økologisk tilstand. Tilstanden for vandplanter (makrofytter) og fisk er 
ukendt på den aktuelle strækning. Men tilstanden er dårlig for fisk og 
ringe for vandplanter i det vandløbssystem, Kvistrup Møllebæk, som 
vandløbet løber ud i.  
For at leve op til målsætningen både i forhold til DVFI (vandløbsinsek-
ter) og fisk er kravene bl.a. at de fysiske forhold er gode. En fjernelse 
aflejringer med ler og silt i en smal strømmende vurderes at være et 
naturforbedrende tiltag. Herunder sikre det gode fald på vandløbet og 
partier med stenbund/grusbanker.   
 
Det vurderes, at oprensning til regulativkrav er en særlige omstæn-
dighed og naturforbedrende, som kan begrunde, at der kan meddeles 
den fornødne dispensation. 
 

Vurdering i forhold til Natura 2000 og internationalt beskyttede 
arter  
Der er ca. 5 km til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde 
(Natura 2000-område nr 62). Det er Struer Kommunes vurdering, at 
ansøgte projekt ikke giver anledning til nogen væsentlig påvirkning af 
internationale naturbeskyttelsesområder herunder vil være til hindre 
for at gunstig bevaringsstatus kan opnås eller opretholdes. Vurderin-
gen er truffet på baggrund af, at afstanden er stor og at vandføring via 
vandløbet er til Limfjorden, hvorfra der også er over 2 km til Natura 
2000 område. Oprensningen vurderes ikke at have en væsentlig på-
virkning nedstrøms og derved heller ikke på natura 2000 områderne. 
   
Habitatdirektivet forpligtiger medlemslandene til en streng beskyttelse 
af en række dyre- og plantearter listet på direktivets bilag IV jf. Habi-
tatbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 1 og nr. 2. Denne beskyttelse 
skal sikre, at arterne bl.a. ikke jages og indsamles samt, at arternes 
raste- og ynglesteder ikke beskadiges eller ødelægges.   
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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 strengt beskyttede arter kan tænkes at forekomme i Struer 
kommune:  
   

• Spidssnudet frø  
• Stor vandsalamander   
• Strandtudse  
• Odder  
• Birkemus  
• Markfirben  
• Ulv  
• Flagermus (Vand-, dam-, syd-, brandts-, dværg-, trold-, 
skimmel-, langøret- og brunflagermus)  

   
Det vurderes, at arterne ikke vil blive påvirkede af projektet. Ingen af 
arterne er registret i projektområdet. 
Spidssnudet frø og stor vandsalamander holder typisk til vandhuller, 
og spidssnudet frø og i moser, enge og fugtige steder. Området om-
kring vandløbet vurderes ikke være et optimalt opholdssted for de to 
arter, og derfor vurderes projektet ikke at påvirke dem væsentligt. 
Strandtudsen lever oftest langs kysten, der forekommer nogle ind-
landslokationer. Arten foretrækker temporære, ikke næringspåvirket 
vandhuller. Vandløbet og dens brinker vurderes ikke at være optimale 
for strandtudsen som levested og derfor vurderes oprensningen af 
vandløbet ikke at påvirke strandtudsen væsentlig. 
Odderen vurderes ikke at blive væsentlig påvirket, da vandløbet i for-
vejen er meget påvirket af landbrugsdriften, samt at vandløbet starter 
her ved udløbet af røret.  
Birkemusen er ikke registreret i området, men da der fugtige brinker 
og vandløb kan arten forekomme. Dog er området ikke optimalt, da 
der er markdrift tæt på brinker og vandløb, samt ingen større natur-
område i nærheden. For at sikre, hvis birkemusen forekommer i om-
rådet, er der sat vilkår om at oprensningen ikke må påvirke brinkerne, 
hvor den kan opholde sig. Med vilkåret om og områdets tilstand vur-
deres oprensningen ikke at have en væsentlig påvirkning på birkemu-
sen. 
Markfirben findes oftest på åbne, varme og solrige lokaliteter. De yng-
ler oftest også i disse åbne, varme og solrige lokaliteter, samt hvor 
der er sparsom bevoksning. Området vurderes ikke at være optimalt 
for markfirben. På den baggrund vurderes projektet ikke at påvirke 
markfirben væsentlig. 
Ulve vurderes ikke at blive påvirket væsentlig, da området i forvejen 
er mennesket forstyrret og marken er under om drift. Arbejdet på op-
rensning af vandløbet, vil ikke være den større forskel fra mark drif-
ten. 
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For de forskellige flagermus vil oprensningen ikke have en væsentlig 
betydning, da oprensningen ikke forstyrrer deres ledelinjer. 
 

Samlet vurdering  
Struer Kommune vurderer, at oprensningen af vandløbet ikke vil have 
en væsentlig betydning for plante- og dyrelivet i og omkring vandlø-
bet.  
 

Struer Kommune vurderer, at afgørelsen med de stillede vilkår er i 
overens med naturbeskyttelseslovens formål.  
 

Tilladelser fra andre myndigheder  
Det kan være relevant med tilladelser fra andre myndigheder.  
   
Holstebro museum   
Ca. en uge før arbejdet påbegyndes, bedes du underrette Holstebro 
museum (tlf.: 96 11 50 00). Museet vil muligvis være til stede under 
arbejdet. Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejde, skal 
arbejdet standses. Fundet skal straks anmeldes til Holstebro museum 
på telefon 96 11 50 00, jf. museumslovens § 27, stk. 2.  
   
Klagevejledning er vedlagt som bilag.  
   
Denne afgørelse er sendt til følgende klageberettigede;  

• Ansøger  
• Miljøstyrelsen, mst@mst.dk  
• Danmarks Naturfredningsforening, dnstruer-sa-
ger@dn.dk og dn@dn.dk   
• Dansk Ornitologisk Forening, na-
tur@dof.dk og struer@dof.dk  
• Dansk Botanisk Forening, Jyllandskred-
sen, dbf.oestjyl-land@gmail.com  
• Danmarks sportsfiskerforbund, post@sportsfisker-
forbun-det.dk og lbt@sportsfiskerforbundet.dk  
• Holstebro Museum, mette.klingenberg@holstebro-
museum.dk   

 
Orientering omkring dispensationen er sendt til matrikelejere, med 
kopi af afgørelsen. 
 
 
Med venlig hilsen 
Sine Hjuler Krægpøth 
   
   
Bilag  
Bilag 1          Klage- og søgsmålsvejledning.   
Bilag 2          Billeder fra besigtigelse 
Bilag 3 Måling af vandløb 
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Bilag 1  
Klage og søgsmålsvejledning  
   
Denne afgørelse er meddelt efter naturbeskyttelsesloven. Ifølge na-
turbeskyttelseslovens § 78 har du mulighed for at klage over retslige 
spørgsmål til Miljø- og Fødevareklagenævnet.   
   
Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen:  

• offentligmyndighed  
• 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 Miljø og Fødevareklagenævnet via klagepor-
talen sammen med eventuelle bemærkninger samt juridiske eller ad-
ministrative dokumenter. Du kan tilgå klageportalen via naevnenes-
hus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk.  
   
Du kan finde yderligere vejledning om pris, sagsbehandlingstid mv. 
på hjemmesiden naevneneshus.dk.  
   
Klagefristen udløber 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.   
Klagen skal være modtaget senest den 16. december 2021 kl. 23:59. 
En klage over afgørelsen har opsættende virkning. Det vil sige, at 
denne afgørelse ikke er gældende, før klagenævnet har truffet en af-
gørelse i sagen.  
   
Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra 
den dag, hvor afgørelsen er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 88 
stk. 1.  
 

https://naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet
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Bilag 2 – Billeder fra besigtigelse
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Bilag 3 – Opmåling af vandløb 

 
 
 
 


