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AFGØRELSE OM AT VANDLØBSRESTAURERING AF RESEN BÆK IKKE ER OM-
FATTET AF KRAV OM UDARBEJDELSE AF MILJØVURDERING 
 
Struer Kommune har den 24. april 2022 modtaget en ansøgning fra Struer Kystfiskerfore-
ning om genslyngning af en del af Resen Bæk samt naturforbedrende tiltag og -pleje på de 
omkringliggende arealer.  
 
I bilag 2 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer1 er angivet at 
vandløbsreguleringer er omfattet denne bekendtgørelse (jf. lovens bilag 2 punkt 10 f).  
Struer Kommune må derfor ikke påbegynde restaureringen, før der er foretaget en vurde-
ring af projektet, som antages ikke at medføre væsentlig indvirkning på miljøet.  
 
Samtidig med denne afgørelse meddeles tilladelse efter vandløbsloven2.  
 
Afgørelse  
Struer kommune har vurderet restaureringsprojektet, og på det grundlag fundet, at projek-
tet ikke påvirker miljøet væsentligt og 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 miljøvurderingsrapport (VVM-proces). 
 
Kommunens vurdering og begrundelse 
Kommunens screening efter bilag 6 i miljøvurderingsloven fremgår af vedlagte bilag 1 (an-
søgning 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 
væsentlige miljøpåvirkninger eller for en forringelse af områdets miljøtilstand. Projektet 
vurderes derfor ikke at være VVM-pligtigt.  
 
Projektet skaber et nyt slynget vandløb på en del af Resen Bæk. Som en del af projektet 
skabes bedre fysiske forhold i vandløbet til gavn for vandlevende dyr og planter, ligesom 
der sikres passage til den opstrøms del af Resen Bæk, som i dag er spærret for f.eks. 
vandrende fisk. Omkring vandløbet udføres tiltag til forbedring af biodiversiteten, som 
f.eks. muldafrømning, etablering af insektvolde, stendynger og bunker af dødt ved.  

 
1 LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 
2 LBK nr. 1217 af 25. november 2019 om vandløb 
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Området omkring det genslyngede vandløb indhegnes og afgræsses desuden, så tilstan-
den af naturen forbedres. Der er således tale om naturforbedrende projekt – både i forhold 
til den akvatiske og terrestriske natur. 
  
Projektets landskabelige påvirkning er positiv, da det nuværende udrettede og kanalisere-
de vandløb erstattes af et mere naturligt, slynget og terrænnært vandløb.  
 
Anlæg og drift af projektet vil ikke give anledning til gener og forurening i form af lugt, støj 
og spildevand.  
 
Offentliggørelse og klagefrist 
Afgørelsen er meddelt og offentliggjort torsdag den 23. juni 2022 på Struer Kommunes 
hjemmeside www.struer.dk under Om Kommunen/Høringer, afgørelser og offentliggørel-
ser.  
 
Klagefristen er 4 uger efter afgørelsen er meddelt. Eventuel klage skal indgives senest 
torsdag den 21. juli 2022. 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklage-
nævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger 
og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagel-
sen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. miljøvurderingsloven §§ 
49 og 50.  
 
Hvis du ønsker at klage, skal dette ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsi-
den af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger 
på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den 
myndighed, der har truffet afgørelsen.  
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.  
 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen, at klager 
indbetaler et gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  
  
Vejledning om gebyrordningen og gebyrets størrelse kan findes på Miljø- og Fødevarekla-
genævnets 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 fri-
taget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndig-
hed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen 
Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan 
imødekommes.  
 
Opsættende virkning 
Ved rettidig klage, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at afgørelsen 
ikke må udnyttes. Er et bygge- og anlægsarbejde iværksat, kan Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet påbyde dette standset. 
 
 
 

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.nmkn.dk/
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Søgsmål  
Ønsker du afgørelsen prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder 
efter afgørelsens offentliggørelse på Struer Kommunes hjemmeside. Eller hvis sagen på-
klages, inden 6 måneder efter af den endelige afgørelse foreligger. 
 
Underretning om afgørelsen  
Følgende er underrettet om afgørelsen 
- Struer Kystfiskerforening af 1990  
- Ejer af matr.nr. 2a, Den vestlige Del, Resen (Langergårdvej 14, 7600 Struer) 
- Ejere af matr.nr. 2n, Den vestlige Del, Resen (Langergårdvej 8, 7600 Struer) 
- Ejer af matr.nr. 2k, Den vestlige Del, Resen (Langergårdvej 10, 7600 Struer) 
- Ejer af matr.nr. 4a, Den vestlige Del, Resen (Langergårdvej 1, 7600 Struer) 
- Danmarks Naturfredningsforening  
- Fiskeristyrelsen 
- Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen 
- Dansk Ornitologisk Forening 
- Danmarks Sportsfiskerforbund 
- Ferskvandsviskeriforeningen 
- Dansk Entomologisk Forening c/o Zoologisk Museum 
- Slots- og Kulturstyrelsen 
- Holstebro Museum 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Elsebet Bondgaard 
Center for Plan og Miljø 
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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 
miljøet med hensyn til følgende krite-
rier 

Ja Nej Bemærkninger 

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

   

a. Hele projektets dimensioner og ud-
formning 

X  

Det ansøgte projekt omfatter gens-
lyngning af en strækning af Resen 
Bæk samt naturgenopretning og -
pleje på omkringliggende arealer. 
Der er tale om et naturforbedrende 
projekt, som vil skabe bedre vilkår 
for både terrestriske og akvatiske dyr 
og planter. Afvandingsforholdene for 
tilstødende marker er uændrede. 

b. Kumulation med andre eksisterende 
og/eller godkendte projekter 

 

X 

Der findes ikke andre tilsvarende 
projekter i umiddelbar nærhed af 
projektområdet. Det vurderes derfor, 
at der ikke er kumulation med andre 
lignende aktiviteter. 

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

 

X 

Der er et begrænset behov for rå-
stoffer i anlægsperioden. Der ud-
lægges sten og grus ved anlæggelse 
af vandløbet samt sand og grus ved 
anlæggelse af en mindre vej. Over-
skudsjord i forbindelse med terræn-
regulering fordeles på projektets 
matrikler – bl.a. i det gamle vandløb-
stracé.  

d. Affaldsproduktion  X Der skal bortskaffes ca. 30 m beton-
rør. 

e. Forurening og gener  

X 

Der vil være begrænset støv og støj 
fra maskiner i anlægsfasen. Gener-
ne vurderes ikke at være af væsent-
lig betydning for omgivelserne. 
Projektet sikrer, at de afvandings-
mæssige forhold er uændrede.   
Struer Kommune vurderer samlet, at 
det ansøgte, ikke vil give anledning 
til begrænsninger for anvendelsen af 
naboarealer. 
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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 risiko-
en for større ulykker eller katastrofer 
i området. Der anlægges et midlerti-
digt sandfang i projektperioden, som 
beskytter vandløbet nedstrøms mod 
sandvandring. 

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

 
X 

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

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 

Arealet er beliggende i landzone. En 
del af arealerne er § 3 natur, men 
disse arealer forventes ikke at blive 
negativt påvirket 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  

En strækning af Resen Bæk lægges 
i et nyt slynget forløb og der foreta-
ges naturforbedrende tiltag og pleje, 
hvilket vurderes at forbedre na-
turindholdet. 

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

 
 

 

i) Vådområder, områder 
langs bredder, flodmun-
dinger X  

Projektområdet ligger ikke i et poten-
tielt vådområde.   
Vandløbet lægges i et nyt slynget 
forløb. 

ii) Kystområder og havmiljø-
et 

 
X 

Slutrecipienten er Limfjorden. Pro-
jektet vurderes ikke at påvirke kyst-
områder eller havmiljøet. 

iii) Bjerg- og skovområder  X Ligger udenfor bjerg- og skovområ-
der. 

iv) Naturreservater og -
parker 

 X Ligger udenfor naturreservater og -
parker. 

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  

En del af vandløbet er beskyttet efter 
naturbeskyttelsesloven. Det samme 
gælder dele af de omkringliggende 
arealer 
I øvrigt ikke fredet eller internationalt 
beskyttet område. Projektet ligger i 
en afstand af 4 km fra nærmeste 
N2000 område N28 Agger Tange, 
Nissum Bredning, Skibsted Fjord og 
Agerø 
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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 tæt bebyggelse. 

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

X  
En mindre del af projektet ligger i 
bevaringsværdigt landskab.  

3. Arten af og kendetegn ved den 
potentielle indvirkning på miljøet 
under hensyn til projektets indvirk-
ning på de i § 20, stk. 4 nævnte fak-
torer, idet der skal tages hensyn til: 

 

 

 

a) Befolkningen og menneskers sund-
hed  X Ikke relevant da projektet ikke har et 

rekreativt sigte. 
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  

Projektet vil have en positiv påvirk-
ning på den biologiske mangfoldig-
hed både i fht. den terrestriske og 
akvatiske natur 
 

c) Jordarealer, jordbund, vand, luft og 
klima 

 X Ikke relevant. 

d) Materielle goder, kulturarv og land-
skab 

 
X  

Genslyngningen af vandløbet samt 
terrænreguleringen skaber et mere 
naturligt landskab.  

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 kendetegn 
ved den potentielle ind-
virkning på miljøet. 
Vurderes det fortsat jf. kryds 
i ja’er i skema 1, at projek-
tet forventes at få en væ-
sentlig virkning på miljøet i 
relation til: 
 

 
Punkt  
1 a 

 
Punkt  
2 b 

 
Punkt 
2 ci 

 
Punkt 
2 cv 

 
Punkt 
2 cviii 

 
Punkt 
3 b 

 
Punkt 
3 d 

Indvirkningens størrelses-
orden og rumlige udstræk-
ning (f.eks. geografisk om-
råde og antallet af personer, 
der forventes berørt) 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Indvirkningens art Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 
Indvirkningens grænse-
overskridende karakter Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Indvirkningens intensitet og 
kompleksitet Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Indvirkningens sandsynlig-
hed Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Indvirkningens forventede 
indtræden, varighed, hyp-
pighed og reversibilitet 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Kumulationen af projektets 
indvirkninger med indvirk-
ningerne af andre eksiste-
rende og/eller godkendte 
projekter 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Muligheden for reelt at be-
grænse indvirkningerne Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Struer Kommune bruger IT i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge databeskyttelsesloven 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 oplysnin-
gerne er forkerte. 

- Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger. 
Vil du vide mere om databeskyttelsesloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

http://www.datatilsynet.dk/

