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MIDLERTIDIGT OPLAG AF SLAM OG SEDIMENT PÅ BESKYTTET NATUR 
 
Struer Kommune har den 12. oktober 2020 modtaget en ansøgning om dispensation til at 
etablere et midlertidigt oplag af slam og sediment på beskyttet natur ved Mølbjerg Dam-
brug. Dette sker i forbindelse med ophør af driften på dambruget. 
 
Placeringen af det midlertidige oplag er markeret med rødt på kortet nedenfor. 
 
Afgørelse efter Naturbeskyttelsesloven 
Struer Kommune meddeler dispensation efter § 65 stk. 2 med henvisning til § 3 i Lov om 
naturbeskyttelse1 til at etablere et midlertidigt oplag af slam og sediment på dele af ma-
tr.nr. 11, V. Ølby By, Ølby.  
 
Det er planlagt at placere slammet på to forskellige arealer. De er i det følgende benævnt 
henholdsvis areal 1 og areal 2. 
 
Areal 1 er en eng, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
Det er vurderet at naturområdet ikke vil blive påvirket væsentligt og at det midlertidige 
slamoplag ikke vil medføre nogen afgørende forrykning af tilstanden i naturområdet.  
 
Forudsætningerne for vurderingen er følgende vilkår: 
 
 Slam og sediment må alene blive placeret indenfor de med rødt markerede områder 

på kortet nedenfor. 
 Slam og sediment må maksimalt ligge på arealet i 6-8 uger. Struer Kommune skal ha-

ve besked, når oprensningen går i gang. 
 Der må kun blive placeret et oplag på areal 1 én enkelt gang.  
 Der skal ske en orientering til kommunen, når det midlertidige oplag bliver etableret. 
 Der må ikke kunne ske afløb fra det midlertidige oplag af slam/sedimentet ud i Vasens 

Bæk eller til det øvrige naturareal, der grænser op til areal 1.  
 Oplaget skal være fjernet fra arealerne senest den 1. maj 2023. 
 
Dispensationen efter naturbeskyttelsesloven vil blive offentliggjort på Struer Kommunes 
hjemmeside 6. oktober 2022. 
Dispensationen træder først i kraft når klagefristen er udløbet. 
 

 
1 Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27-10-2021 - Naturbeskyttelsesloven 
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Du må derfor ikke udnytte tilladelsen før klagefristen er udløbet. Klagefristen udløber den 
3. november 2022. 
 
Hvis der bliver klaget over afgørelsen, skal Miljø- og Fødevareklagenævnet først tage stil-
ling i sagen, før du må udnytte dispensationen (efter § 87 i naturbeskyttelsesloven). 
 
Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år (efter naturbeskyttelseslo-
vens § 66 stk. 2). 
 

 
Kommunens redegørelse for og vurdering af ansøgningen 
I forbindelse med ophør af driften på Mølbjerg Dambrug skal der ske en oprensning af 
bagkanaler og bundfældningsbassin.  
 
Ansøger har oplyst, at slammet skal analyseres for tungmetaller og at oplaget skal afvan-
des/indtørres til et tørstofindhold på ca. 30 %. Det er vurderet, at denne proces vil tage 6-8 
uger afhængigt af vejrforholdene i perioden. 
 
Mølbjerg Dambrug ligger ved Vasens Bæk og i § 3 beskyttet natur. Man kan se dambruget 
på ældre luftfotos fra 1965. Mølbjerg Dambrug har tidligere været større og det fremgår af 
luftfotos fra 1965 og frem til i dag, at driften af Mølbjerg Dambrug gennem årene har haft 
en større eller mindre påvirkning af det tilgrænsende naturareal. 
 
Struer Kommune har senest i 2016 og 2021 besigtiget den beskyttede eng, der grænser 
op til bagkanal og bundfældningsbassin for at vurdere, om der er tale om § 3 natur, og om 
der kan gives en dispensation.  
I 2016 blev det vurderet, at området op til bundfældningsbassinet er meget kulturpåvirket. I 
2021 er området op til bundfældningsbassinet ikke vurderet særskilt men som en samlet 
vurdering af hele naturområdet. 
 
Besigtigelsesnotat fra 2016 med vurdering fremgår af bilag 1. 
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På baggrund af besigtigelserne er det vurderet, at det er muligt at give en dispensation til 
et midlertidigt oplag af sediment/slam i område 1. Desuden er det vurderet, at område 2 
ikke er § 3 beskyttet natur. Dambruget kan derfor godt placere slam/sediment midlertidigt i 
område 2, uden at det kræver en dispensation efter naturbeskyttelsesloven.  
 
Det er Struer Kommunes vurdering, at et midlertidig oplag af slam/sediment ikke vil medfø-
re nogen afgørende forrykning af tilstanden i område 1, da det dels er et meget lille areal, 
der bliver berørt, dels da naturarealet i forvejen er kulturpåvirket med forekomst af robuste 
og næringsstofbetingede plantearter og da der er tale om en midlertidig påvirkning i en 
forholdsvis kort periode.  
 
Vurdering i forhold til internationalt beskyttede arter (Habitatdirektivets bilag IV-
arter): 
Habitatdirektivet forpligtiger medlemslandene til en streng beskyttelse af en række dyre- 
og plantearter listet på direktivets bilag IV jf. Habitatbekendtgørelsens § 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. 
 
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 
 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 tæt på dambruget. Nogle af deres potentielle raste- og fourageringssteder vil blive 
midlertidigt påvirket, så længe oplaget ligger der. 
 
Både bæver og odder er kendt fra nærområdet. Der vil forekomme støj og forstyrrelser i 
forbindelse med oprensningen af slammet. Da dette er en forbigående påvirkning, som 
ikke sker i selve vandløbet, hvor bæveren og odderen kan færdes, vurderes det, at projek-
tet vil have en neutral effekt på begge arter. 
 
Følgende flagermus kan forekomme i området: Vand-, Dam, Skimmel-, Syd- og Troldfla-
germus. Oplaget af slam skal ligge på arealet i en kortere periode. Oprensningsarbejdet vil 
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foregå i dagtimerne. Begge dele kan midlertidigt have en mindre negativ effekt på fourage-
ringsområderne. 
 
Ulven vil kunne forekomme strejfende i området og den vil kunne blive forstyrret af an-
lægsarbejdet, men der er flere egnede rasteområder i nærområdet, som den vil kunne 
benytte. 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-områder 
Der er ca. 6 km til det nærmeste habitatområde – Venø Sund, Venø.  
Struer Kommune vurderer, at projektet ikke vil give anledning til nogen væsentlig påvirk-
ning af internationale naturbeskyttelsesområder, herunder vil være til hindring for at 
gunstig bevaringsstatus kan opnås eller opretholdes.  
 
Struer Kommune vurderer derfor, at projektet ikke kræver en konsekvensvurdering efter 
Habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1 og stk. 2. Vurderingen er truffet på baggrund af projek-
tets karakter, varighed og afstand til Natura 2000-området.  
 
Samlet vurdering 
Struer Kommune vurderer, at oprensningen af slam og sediment samt den midlertidige 
oplagring af dette, ikke vil medføre nogen afgørende forrykning af naturtilstanden i områ-
det.  
 
Struer Kommune vurderer, at afgørelsen med de stillede vilkår er i overensstemmelse med 
naturbeskyttelseslovens formål. 
 
Klage- og søgsmålsvejledning  
Der kan klages over kommunens dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 78. 
Klageberettigede efter naturbeskyttelsesloven er: 

1) adressaten for afgørelsen, 
2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
3) offentlige myndigheder, 
4) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, 
5) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
6) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af 

natur og miljø, og 
7) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
Der er 4 ugers klagefrist efter offentliggørelsen af afgørelsen. En klage skal derfor være 
indgivet senest den 3. november 2022 kl. 23.59. 
 
En eventuel klage skal stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet og indsendes gennem 
Klageportalen via www.borger.dk eller www.virk.dk. 
 
Det er en betingelse for klagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr 
til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  
 
Du kan læse mere om hvordan du klager, gebyrordningen og gebyrets størrelse på Miljø- 
og Fødevareklagenævnets hjemmeside:  

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/.  
 
Hvis nogen klager over afgørelsen, vil du som ansøger få en besked om dette.  
 
Ønsker du afgørelsen prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder 
efter offentliggørelsen (§ 88 i naturbeskyttelsesloven).  
 
Har du spørgsmål til denne afgørelse skal du være meget velkommen til at kontakt mig på 
tlf. 9684 8452 eller mail pfog@struer.dk 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Pernille Fog 
Center for Plan og Miljø 
 
 
 
 
En kopi er sendt til orientering til: 
 
Ejer af matriklen: 
Asta Hvelplund Christensen, Kjærgårdsmøllevej 3, Ølby, Struer 
 
Øvrige: 
Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen 
Danmarks Naturfredningsforening, Struer 
Danmarks Sportsfiskerforbund 
Jagtforeningerne i Struer Kommune v. Frands Jensen 
Dansk Ornitologisk Forening 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
http://www.datatilsynet.dk/
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Bilag 1 Naturbesigtigelse 
 
 

 
 



TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR  Side 7 af 7

 
 
 


