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TILLADELSE TIL ETABLERING AF MINIVÅDOMRÅDE AGERGÅRDVEJ 8, 7600 STRUER 

 
Struer Kommune har den 15. maj 2019 modtaget en ansøgning om etablering af et mini-
vådområde på ejendommen Agergårdvej 8, 7600 Struer, matrikel nr. 95, Fovsing By, Fov-
sing.  
 
Afgørelse 
Vandløbsloven 
Struer Kommune meddeler hermed tilladelse til reguleringsprojekt om etablering af mini-
vådområde på drænledning beliggende på matrikel nr. 95, Fovsing By, Fovsing. Tilladel-
sen meddeles med hjemmel i vandløbslovens1 § 17 og §48 samt § 3 og §10 i bekendtgø-
relse om vandløbsregulering og -restaurering mv.2  
 
Miljøvurderingsloven – VVM-screening 
Projektet er blevet VVM-screenet jf. VVM-bekendtgørelsen3. Det er vurderet at vandløbs-
restaureringen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Struer Kommune har i en sepa-
rat afgørelse truffet afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21, om at projektet ikke er om-
fattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Der skal således ikke udarbejdes en miljø-
konsekvensvurdering. Afgørelsen træffes samtidig med denne afgørelse. 
 

Vilkår 
Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgers oplysninger og på følgende vilkår. 
  

1. Dræn, der leder ind i projektområdet, skal kunne opretholde deres funktion. 

2. Afstrømningsforholdene i projektområdet må ikke forringes, og projektet må ikke 
give anledning til afvandingsmæssige problemer for andre lodsejere. 

3. Den eksisterende grøft, som leder vand ind i minivådområdet fra nord, må rørlæg-
ges på strækningen mellem minivådområdet og Søjbjergvej. Den drænledning, der 
erstatter grøften, skal have en indvendig diameter på min. 50 cm.  

4. De eksisterende grøfter hhv. vest og nord for minivådområdet, må tilkastes med 
overskudsjord fra udgravningen af minivådområdet. Såfremt minivådområdet i 

 
1 Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 om vandløb (Vandløbsloven) 
2 Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. 
3 LBK nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 
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fremtiden retableres til landbrugsjord, skal disse grøfter genopgraves, så der atter 
er åben grøft på strækningen mellem Søjbjergvej og Borgvej 2.  

5. Planter, der ønskes etableret i minivådområdet, skal være godkendt eller stamme 
fra nærliggende våde arealer. 

6. Anlægsudgifter afholdes af ansøger. 

7. Den fremtidige vedligeholdelse af minivådområdet påhviler ejeren og er vandløbs-
myndigheden uvedkommende. 

8. Vandløbsmyndigheden skal orienteres senest en uge inden arbejdet iværksættes, 
og anlægget skal færdigmeldes senest 4 uger efter færdiggørelse. 

9. Anlægsarbejdet må ikke give anledning til transport af sand og mudder til 
dræn/grøfter nedstrøms projektet.  

10. Overskudsjord fra etableringen og oprenset sediment fra sedimentationsbassin 
skal fordeles på matriklen udenfor eventuelle § 3 områder, i et lag på maksimalt 50 
cm. 

11. Eventuelle fund af arkæologisk materiale skal straks anmeldes til Holstebro Mu-
seum og arbejdet skal standses, jf. museumslovens §27, stk. 2. 

12. Opdages der forurening i jorden, skal Struer Kommune underrettes i henhold til §70 
i jordforureningsloven.  

13. Struer Kommune vil ikke på noget tidspunkt kunne gøres ansvarlig for skader, der 
kan henføres til dette projekt.  

14. Landzonetilladelse til projektet skal foreligge inden denne tilladelse tages i anven-
delse.  

  
 

 
Afgørelsen kan først udnyttes, når klagefristen er udløbet, og kun hvis der ikke er indkom-
met klager. Tilladelsen skal være udnyttet inden 3 år fra den dato, hvor tilladelsen er med-
delt. 
 
Projektets formål og beliggenhed 
Minivådområder er et kollektivt kvælstofvirkemiddel, som har en høj effekt på fjernelse af 
nitrat og fosfor i drænvand. Minivådområder er et virkemiddel i statens vandområdeplaner, 
som forventes at bidrage væsentligt i fht. en reduktion af kvælstofbelastningen af havmil-
jøet.   
 
Minivådområdet ønskes etableret på ejendommen Agergårdvej 8, 7600 Struer, matrikel nr. 
95, Fovsing By, Fovsing. Anlæggets placering fremgår af nedenstående oversigtskort. 
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Projektområdet er angivet med rødt. Drænoplandet er angivet med grønt 

 
Projektbeskrivelse 
Ansøger ønsker at etablere et minivådområde til et drænopland på 31,8 ha (se kort oven 
for). Anlæggets størrelse bliver ca. 0,32 ha. Området fremgår af nedenstående kort. 
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Områdets terræn udnyttes til at etablere minivådområdet uden pumpe. Der løber i dag en 
grøft til området hvor anlægget skal placeres, som modtager vand fra drænede arealer 
mod nord. Vandet ledes efter passage gennem minivådområdet, samt iltnings-
trappe/brønd, tilbage til den eksisterende grøft syd for området. Der etableres frit indløb til 
minivådområdet, men udløbet er neddykket. Størrelsen på udløbet er minimum den 
samme som de samlede drænindløb, og der er derfor ikke risiko for tilbagestuvning i syste-
met. Der etableres desuden nødudløb. Udløbsvandet ledes via grøft til Riskjær Bæk, som 
tilgår Damhus Å, der har udløb i Nissum Fjord. Riskjær Bæk vil modtage den samme 
mængde vand som før minivådområdet blev etableret. Riskjær Bæk er målsat i vandområ-
deplanen.  
 
Overskydende jord fra gravearbejdet vil blive spredt ud på nærliggende arealer, herunder 
grøfterne hhv. vest og nord for minivådområdet. Der graves så det giver et harmonisk bil-
lede i landskabet og evt. diger søges tilpasset terrænet. Brinkerne sås med græs, og de 
lavvandede zoner sås med plante/jordmateriale fra grøft eller udplantede vandplanter. Op-
renset sediment placeres på de nærliggende arealer i et tyndt lag.  
 
Minivådområder kræver som udgangspunkt ingen vedligeholdelse udover eventuel bort-
gravning af sedimentationsbassinet efter behov. Derudover kan der foretages grødeskæ-
ring i minivådområdets dybe zoner efter behov for at fremme en ensartet strømning og 
undgå kanaliseret strømning.  
 
Økonomi og tidsplan 

Der er søgt midler via tilskudsordning til etablering af minivådområder. Projektet finansie-
res 100 % af EU-midler via det danske landdistriktsprogram. Evt. yderligere omkostninger i 
forbindelse med projektet afholdes af ansøger.  
 
Fremtidig vedligeholdelse påhviler den til en hver tid værende ejer af matrikel nr. 95, Fov-
sing By, Fovsing. 
 
Projektet forventes gennemført i 2022.  
 
Parter 
Ansøger er Sven Kjær Kristensen, Agergårdvej 8, 7600 Struer, 
 
Berørte lodsejere er: 
Ejere af matrikel nr. 12b, 15b, 15d, 17c, 25b, 27c, 27d, 95, 96 Fovsing By, Fovsing; 3n 
Den nordlige Del, Vejrum; 7b, 24 Den mellemste Del, Vejrum (Dalagervej 1, Lindevej 29, 
Lindevej 33, Søjbjergvej 2A, Søjbjergvej 2B, Søjbjergvej 4, Søjbjergvej 5, 7600 Struer) 
 
 
Høring 
Projektet har været i 4 ugers høring i henhold til § 15 i bekendtgørelse om vandløbsregule-
ring og -restaurering mv. 
 
Projektforslaget har været i høring i perioden fra den 6. juli 2021 til 4. august 2021 og er 
fremsendt til berørte lodsejere, en række myndigheder og klageberettigede interesseorga-
nisationer. 
 
Der er ikke indkommet bemærkninger til projektforslaget i høringsperioden. 
 
Vurdering 
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Vandløbsloven 
Minivådområdet vil rense drænvandet delvist for kvælstof og fosfor inden det ledes videre 
via grøfter og vandløb til Nissum Fjord. Minivådområdets rensende effekt på mængden af 
næringsstoffer, der udledes via drænvandet, vil have en positiv effekt på økologiske til-
stand i Nissum Fjord. 
 
I forbindelse med etableringen kastes grøfterne hhv. vest og nord for minivådområdet til 
med overskudsjord fra udgravningen. Trods dette vurderes de naturmæssige forhold i om-
rådet at blive forbedret, da minivådområdet både har et betydeligt større areal og flere 
mikrohabitater (søflade, brink, buskads osv.) end de grøfter som tilkastes. Hvis minivåd-
området på et tidspunkt retableres til landbrugsjord, skal grøfterne genskabes af hensyn til 
naturen i området.     
 
Minivådområdet vurderes ikke at påvirke sommertemperaturen i Riskjær Bæk, da afstrøm-
ningen fra minivådområdet udgør en relativ lille del af den totale afstrømning i Riskjær 
Bæk.  
  
Struer Kommune har vurderet at projektet ikke skønnes at have væsentlig negativ indfly-
delse på dræn-/vandløbssystemets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, hvis 
minivådområdet etableres efter beskrivelsen i ansøgningen og med overholdelse af oven-
stående vilkår. 
 
 
Forholdet til anden lovgivning 
Vurdering i forhold til internationalt beskyttede arter (Habitatdirektivets bilag IV-arter) 
Der må ikke gives tilladelse til projekter, hvis indgreb forsætligt kan forstyrre eller skade ar-
ter eller bestande nævnt i direktivets bilag IV, eller hvis indgrebet kan beskadige eller øde-
lægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arterne. 
 
Følgende arter kan tænkes at forekomme i Struer Kommune. 
- Spidssnudet frø 
- Stor vandsalamander 
- Strandtudse 
- Odder  
- Birkemus 
- Småflagermus 
- Markfirben 
- Ulv 

 
Struer Kommune har ikke kendskab til, at der skulle leve bilag IV-arter i nærheden af pro-
jektområdet. Minivådområdet etableres på intensivt dyrket landbrugsareal, som grænser 
op til et grøftesystem, der sommerudtørrer. Struer Kommune vurderer derfor at det er 
usandsynligt at nogen af bilag IV-arterne findes i tilknytning til projektområdet, da det er 
uegnet som leve-/rastested eller ynglelokalitet for de pågældende arter. 
 
Natura 2000 
Projektet finder sted udenfor Natura 2000-område. Der er ca. 7,5 km til nærmeste Natura 
2000 område nr. 62 ”Venø og Venø Sund”. Alene på baggrund af afstanden er det vurde-
ret at projektet ikke vil kunne påvirke internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt 
hverken i sig selv eller i kumulation med andre projekter. 
 
Okkerloven 
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Projektområdet er beliggende uden for okkerpotentielt område, og der vurderes ikke at 
være risiko for okkerfrigivelse, som følge af projektet.  
 
Naturbeskyttelsesloven 
Projektområdet er ikke beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3.  
 
Offentliggørelse 
Afgørelsen meddeles og offentliggøres 26/1-2022 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 d. 
24/2-2022. 
 
 
Klage og søgsmålsvejledning 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklage-
nævnet.  
Klageberettiget er ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer og enhver, der 
har en individuel, væsentlig interesse i sagen.  
 
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 Struer Kommune. En klage er først indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i kla-
geportalen.  
 
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner eller 1.800 kr. for virk-
somheder, organisationer og offentlige myndigheder. Der kan benyttes betalingskort i kla-
geportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen. Vejled-
ning om gebyrordningen kan findes på klagenævnets hjemmeside (www.nmkn.dk). 
 
Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom klageportalen, 
hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klagepor-
talen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Struer Kommune videresen-
der herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmod-
ning kan imødekommes. 
Konkrete spørgsmål om brug af klageportalen kan rettes til supportfunktionen på e-mail 
nmkn@nmkn.dk eller telefon 72 54 11 01. 
 
En rettidig klage har opsættende virkning for reguleringstilladelsen, indtil klagenævnets af-
gørelse foreligger, med mindre klagenævnet beslutter andet. Dette betyder, at du ikke må 
udføre reguleringen, før klagenævnet har truffet en afgørelse i sagen. 
 
Hvis nogen klager over afgørelsen, vil dette blive meddelt ansøger. 
 
Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, kan der rejses et civilt søgsmål. 

http://www.struer.dk/
http://www.nmkn.dk/
mailto:nmkn@nmkn.dk
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Aktindsigt 
Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør Vandløbslovens § 77. 
 
 
Kontaktoplysninger 
Hvis der i øvrigt er spørgsmål, er du/I velkommen til at kontakte mig på telefon 9684 8457, 
eller e-mail: madsk@struer.dk  
 
 
Med venlig hilsen 
Mads Kjærstrup 
Geolog 
 
 
 
Kopi af afgørelsen er sendt til 
Ansøger 
Sven Kjær Kristensen, Agergårdvej 8, 7600 Struer.    
Oplandskonsulent 
Karen V. Thomasen, SAGRO, Nupark 47, 7500 Holstebro 
Berørte lodsejere  
Ejere af matrikel nr. 12b, 15b, 15d, 17c, 25b, 27c, 27d, 95, 96 Fovsing By, Fovsing; 3n 
Den nordlige Del, Vejrum; 7b, 24 Den mellemste Del, Vejrum (Dalagervej 1, Lindevej 29, 
Lindevej 33, Søjbjergvej 2A, Søjbjergvej 2B, Søjbjergvej 4, Søjbjergvej 5, 7600 Struer) 
Øvrige parter 
Miljøstyrelsen    
Miljøstyrelsen, Midtjylland      
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    
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