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 STRUER KOMMUNE WWW.STRUER.DK STRUER@STRUER.DK 

 ØSTERGADE 13  

 7600 STRUER  

 
Ansøger 
Hestbækvej 17 
7570 Vemb 
 
 
 

 
 
 
 
 
TILLADELSE TIL SLØJFNING AF DET OFFENTLIGE VANDLØB DONSKJÆR-SIVEKJÆR 15-7 
 
Struer Kommune godkender, at delstrækning 15-7 på det offentlige vandløb Donskjær-Si-
vekjær kan sløjfes/nedlægges.  
 
Afgørelsen er en lovliggørelse af et allerede udført projekt. Afgørelsen er samtidigt en op-
hævelse af den del af det offentlige vandløbsregulativ, der vedrører strækningen Dons-
kjær-Sivekjær 15-7. 
 
Godkendelsen er meddelt efter vandløbslovens1 § 17 samt § 3 i bekendtgørelse om vand-
løbsregulering og -restaurering mv.2 og på følgende vilkår:  
 
Vilkår  

1. Den del af det offentlige vandløbsregulativ for Donskjær-Sivekjær (vedtaget 
af Struer kommune den 28/6-1977 og stadfæstet af Ringkjøbing amtsråd 
den 3/3-1978) der vedrører strækningen Donskjær-Sivekjær 15-7 ophæves 
med denne afgørelse. 

2. Vandløbet Donskjær-Sivekjær 15-7 sløjfes.  

3. Ved det oprindelige udløb i Hestbæk-Riskjær Bæk skal brinken reetableres 
så det svarer til det eksisterende vandløbsprofil.  

4. Sløjfningen af vandløbet må ikke give anledning til afvandingsmæssige pro-
blemer for andre lodsejere.  

5. Anlægsarbejdet må ikke give anledning til transport af sand og mudder til 
Hestbæk-Riskjær 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 
Vandløbet er beliggende nordøst for Hestbækvej 17. Den rørlagte del ligger i skellet mel-
lem Struer og Lemvig Kommuner. Arealet, der udgør den åbne strækning, ligger i Lemvig 
Kommune og er ejet af Lemvig Kommune. 
 

 
Blå streg angiver placering af det offentlige vandløb, der er sløjfet. 

 
Parter 
Ansøger er ejeren af Hestbækvej 17, der driver markerne hvorpå vandløbet er placeret. 
 
Øvrige berørte lodsejere er: 
- Lemvig Kommune, der ejer matr.nr. 61l Møborg Ejerlav, Møborg (Donskærvej 27). 

 
Beskrivelse af vandløbet 
Donskjær-Sivekjær 15-7 er et offentligt vandløb. Vandløbsregulativet, der gælder for vand-
løbet, er vedtaget 8. marts 1947 (Gudum Kommune) og 11. marts 1947 (Møborg Kom-
mune). Desuden ligger der en afvandingskommissionskendelse af 18-11-1953 og en 
nævnskendelse af 20. september 1976. Regulativet er senere vedtaget af Struer byråd 
den 28. juni 1977. Regulativet er stadfæstet af Ringkøbing amtsråd den 31. august 1954 
og igen den 3. marts 1978.  
 
Regulativet omfatter 6 hovedløb med 1 sideløb. Donskjær-Sivekjær 15-7 er et af hovedlø-
bene. 
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Hovedløb 15-7’s samlede længde er 304 meter, hvoraf de ca. 87 meter består af en åben 
strækning og de resterende 217 meter er rørlagte. 
 
Ifølge regulativet begynder hovedløb 15-7 ved Bur-Hestbæk vejens østre side og forløber 
mod øst til udmunding i det offentlige vandløb ”Hestbæk-Riskjær Bæk”. 
 
Hovedløb 15-7 er ikke målsat i henhold til Vandområdeplan 2015-21, Vanddistrikt Jylland 
og Fyn. Vandløbet er ikke beskyttet efter naturbeskyttelsesloven3 og der er ikke krav om 3 
m bræmmer. 
 

Projektbeskrivelse 
Der er søgt om at nedlægge det offentlige vandløb Donskjær-Sivekjær 15-7. Vandløbet er 
på ansøgningstidspunktet allerede nedlagt, og der er derfor tale om en lovliggørelse af for-
holdet. 
 
Jorden på begge sider af vandløbets rørlagte strækning er ejet af ansøger. Den åbne 
strækning af vandløbet er ejet af Lemvig Kommune. 
 
Ansøger har oplyst, at vandløbet ikke var vandførende, da det blev nedlagt. 
 
Økonomi og tidsplan 
Projektet er udført i perioden foråret 2021 og 2022. Omkostningerne er afholdt af ansøger.  
 

Vurdering 
Besigtigelser 
Struer Kommune v. Pernille Fog foretog den 18. oktober 2022 en besigtigelse sammen 
med ansøger. 
Her oplyste ansøger, at vandløbet normalt ikke var vandførende, men at der kunne stå 
vand, når grundvandsstanden var høj. 
 
Afvandingsinteresser 
Struer Kommune antager, at der tilbage i 1940’erne og frem, har været afvandingsinteres-
ser tilknyttet vandløbet, idet den pågældende strækning indgår som en del af det kommu-
nale vandløbsregulativ.  
 
Struer Kommunes vejafdeling har oplyst, at de ikke har kendskab til at vandløbet afleder 
vejvand. 
 
På baggrund af ovenstående vurderer Struer Kommune, at projektet, som beskrevet og 
med de stillede vilkår, kan udføres uden at påvirke afvandingsinteresser.  
 
Vandområdeplan 2015-2021 
Donskjær-Sivekjær 15-7 er ikke målsat i vandområdeplan 2015-2021.  
Struer Kommune har ikke haft mulighed for at vurdere de naturmæssige interesser i den 
åbne del af vandløbet som er sløjfet.  
 
Hestbæk-Riskjær Bæk er nedstrøms projektstrækningen målsat til at opnå god økologisk 
tilstand i vandområdeplan 2015-2021. Målsætningen er ikke opfyldt på lovliggørelsestids-
punktet.   
 

 
3 Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven). 
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Det er oplyst, at vandløbet kun i forbindelse med højtstående grundvand har været vand-
fyldt. Der er opdyrkede marker på begge sider af vandløbet. Det ligger indenfor et lav-
bundsareal, der er registreret som okkerklasse I-område med stor risiko for okkerudled-
ning.  
 
Sløjfningen af vandløbet fjerner en eventuel lille risiko for tilførsel af okker til Hestbæk-Ris-
kjær Bæk idet det er oplyst, at vandløbet kun har været vandførende ved højtstående 
grundvand. 
  
Struer Kommune vurderer derfor, at sløjfningen af vandløbet isoleret set vil have en neu-
tral påvirkning af muligheden for at opnå god økologisk tilstand i Hestbæk-Riskjær Bæk.  
 
Miljømæssige påvirkninger 
Det sløjfede vandløb har kun været vandførende ved højtstående grundvand og har ud fra 
luftfotos båret præg af at være en gravet grøft. Derfor vurderer Struer Kommune, at vand-
løbet, grundet mangel på vandføring og ringe fysisk variation, ikke har udgjort et værdifuldt 
levested for de dyr og planter, der normalt lever i og langs med vandløb. 
 
Samlet vurdering 
Den samlede vurdering er, at det ansøgte projekt ikke vil få negative konsekvenser for 
Hestbæk-Riskjær Bæk. Struer Kommune skønner, at projektet ikke forringer mulighederne 
for at der kan opnås en god økologisk tilstand i Hestbæk-Riskjær Bæk. Eventuelle forrin-
gelser af afvandingsforholdene på arealerne vil udelukkende påvirke ansøger. 
 
Forholdet til anden lovgivning 
Museumsloven 
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) 
Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til en streng beskyttelse af en række dyre- og 
plantearter listet på direktivets bilag IV jf. habitatbekendtgørelsen § 11 stk. 1, nr. 1 og 2. 
Denne beskyttelse skal sikre, at arterne blandt andet ikke jages og indsamles samt at ar-
ternes raste- og ynglesteder 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 lokalom-
råde være flere yngle- og rasteområder og et projekt kan derfor gennemføres så længe 
den økologiske funktionalitet af yngle- og rasteområdet opretholdes på mindst samme ni-
veau. 
 
Følgende strengt beskyttede arter kan tænkes at forekomme i Struer Kommune. 

• spidssnudet frø 

• stor vandsalamander 

• strandtudse 

• odder 

• birkemus 

• småflagermus 

• markfirben 

• ulv 
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• bæver 
 

Det vurderes, at følgende arter ikke forekommer i projektområdet og derfor ikke bliver på-
virket af projektet: Strandtudse, birkemus, brandtsflagermus, dværgflagermus og langøret 
flagermus. 
 
Stor vandsalamander og spidssnudet frø kan potentielt forekomme i de beskyttede vand-
huller, der ligger i en afstand af mellem 700-1.200 meter fra vandløbet. Områderne om-
kring vandløbet består af store dyrkningsflader med et begrænset areal til beskyttede arter. 
Vandløbets biologiske værdi kan ikke vurderes, da vandløbet allerede er sløjfet. Det kan 
dog på luftfotos ses, at den fysiske variation i vandløbet var minimal.  
 
På grund af manglende fysisk variation, kun lejlighedsvis indhold af vand og afstanden til 
eksisterende vandhuller, er det vurderet, at sløjfningen af vandløbet ikke vil påvirke raste- 
eller levesteder for ovennævnte bilag IV-padder. 
 
Da vandløbet ikke er vandførende, er det vurderet, at projektet vil have en neutral effekt på 
eventuelle bævere og oddere. 
 
Følgende flagermus kan forekomme i området: Vand-, Dam-, Syd-flagermus. Sløjfningen 
af den åbne 87 meter lange strækning af vandløbet kan midlertidigt have haft en mindre 
negativ effekt på fourageringsområderne. Den vurderes dog at være meget lille, da det 
sløjfede vandløb kun i begrænsede perioder var vandførende og da Hestbæk-Riskjær 
Bæk ligger i umiddelbar nærhed. 
 
Ulven vil kunne forekomme strejfende i området og den kan være blevet forstyrret af an-
lægsarbejdet, men der er flere egnede rasteområder i nærområdet, som den vil kunne be-
nytte. Derfor vurderes projektet at have en neutral effekt på denne. 
 
Med baggrund i ovenstående vurderer Struer Kommune, at projektet ikke vil have en væ-
sentlig påvirkning på nogle af ovenstående bilag IV-arter. 
 
Natura 2000 
Projektet ligger udenfor Natura 2000-område. Projektstrækningen har via Hestbæk-Ris-
kjær Bæk forbindelse til Damhus Å, der løber til habitatområde 58 - Nissum Fjord. Afstan-
den fra projektstrækning via vandløb til Natura 2000-området er ca. 5 km.  
 
På baggrund af afstanden til Natura 2000-området og projektets karakter, er det vurderet, 
at projektet hverken i sig selv eller i sammenhæng med andre projekter, vil påvirke arter og 
naturtyper på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag negativt.  
 
Naturbeskyttelsesloven 
Projektet berører ikke arealer, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, og det 
sløjfede vandløb er i sig selv ikke omfattet af § 3 beskyttelsen. Hestbæk-Riskjær Bæk er  
§ 3 beskyttet. 
 
 
Lovgrundlag 
Lovliggørelsen er meddelt med hjemmel i vandløbslovens § 17, samt § 3 i bekendtgørelse 
om vandløbsregulering og -restaurering mv. 
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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. 
 
Projektforslaget har været offentliggjort 4 uger på Struer Kommunes hjemmeside fra den 
9. marts til den 6. april 2023 efter reglerne i § 15 i bekendtgørelse om vandløbsregulering 
og -restaurering mv.  Det blev samtidigt sendt i høring hos Lemvig Kommune. Der indkom 
X høringssvar, som kort opridset omhandlede følgende forhold: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Projektet er blevet VVM-screenet efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer, programmer 
og af konkrete projekter (VVM)4. En afgørelse om VVM-screening er meddelt samtidigt 
med denne afgørelse.  
 
Offentliggørelse af den endelige afgørelse 
Kommunens godkendelse af projektet offentliggøres på Struer Kommunes hjemmeside 
den. DATO med 4 ugers klageperiode. 
 
Klagefristen er den DATO. 
 
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, 

• Danmarks Sportsfiskerforbund og 

• Danmarks Naturfredningsforening.  
 
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 klage-
portalen. Du får besked om videresendelsen. 

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

(VVM). 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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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 henvende dig til Pernille Fog på tlf. 
96848452 eller på mail: pfog@struer.dk. 
 
 
Med venlig hilsen 
Pernille Fog 
Struer Kommune 
Center for Plan og Miljø 
 
 
Bilag: 
Bilag 1 – Donskjær-Sivekjær 15-7 før og efter rørlægning 
 
 
Tilladelsen er sendt til følgende parter: 
Ansøger: 
Hestbækvej 17, 7570 Vemb. 
 
Berørte lodsejere:  
Lemvig Kommune, der ejer matr.nr. 61l Møborg Ejerlav, Møborg (Donskærvej 27). 
   
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  
Friluftsrådet    
Slots- og Kulturstyrelsen     
Holstebro Museum    
 
 
 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/
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Bilag 1 Donskjær-Sivekjær 15-7 før og efter sløjfning 
 
2021 

 
 
2022 

 
 


