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Kopi 
Holstebrovej 101  
7560 Hjerm 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________ 
TILLADELSE OG DISPENSATION TIL NEDLÆGGELSE AF §3-
BESKYTTET VANDHUL MED VILKÅR OM ERSTATNINGSNATUR 
 
Struer Kommune har den 2. juni 2021 modtaget ansøgning om 
tilladelse til nedlæggelse af § 3-beskyttet vandhul på ejendommen 
matr. Nr 1e, Avsumgård Hgd., Vejrum og oprettelse af 
erstatningsvandhul på ejendommen matr. Nr 3a V. Avsum, Hjerm. 
 
Afgørelse 
Der meddeles hermed tilladelse til det ansøgte efter planlovens §35, 
stk. 1. Struer Kommune meddeler dispensation efter 
naturbeskyttelseslovens § 65, jf. § 3 med udgangspunkt i 
samfundsmæssige hensyn, samt vilkår om erstatningsnatur, se bilag 
2. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen jf. nedenstående er 
udløbet, og tilladelsen bortfalder automatisk, hvis den ikke er udnyttet 
inden 3 år. 
 
Tilladelsen vil blive offentliggjort den 16. december 2021.  
 
Vilkår for tilladelsen 

• Det eksisterende vandhul skal nedlægges mellem 1. 
september og 1. marts og erstatningsvandhullet skal etableres 
mellem 1. september og 1. marts. 

• Erstatningsvandhullet skal minimum være i størrelsesforhold 
1:2, det vil sige en størrelse på minimum 1100 m2. 

• Vandhullets brinker skal have en hældning på maks. 1:5 (dvs. 
20 cm fald/stigning pr. meter). 

• Dybden i vandhullet må ikke overstige 3 meter. 

• Opgravet materiale skal fjernes eller jævnes ud på 
omdriftsjord eller bruges som materiale til at nedlægge det 
ønskede nedlagte vandhul. Hvis det spredes på omdriftsjord 
må det ikke give anledning til større terrænændringer. 

• Der må ikke udsættes fisk, krebs, gæs, ænder eller andre dyr i 
vandhullet 

• Der må ikke fodres i og omkring vandhullet. 

• Der må ikke opsættes redehuse, foderflåder eller lignende i 
vandhullet. 

• Vandhullet må ikke have afløb eller tilløb.  
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• Der må ikke opbygges øer i vandhullet. Omkring vandhullet 

skal der etableres en 10 meter bufferzone, som ikke må 

dyrkes eller indgå i omlægningen. Altså der må ikke sprøjtes, 

pløjes eller gødskes omkring vandhullet.  

• Der må ikke sås eller beplantes træer og buske på syd siden 

af søen for at sikre solindstråling. Hvis der beplantes på de 

andre breder, skal det være hjemmehørende arter.  

• Ved afslutning af projektet skal der afleveres en beskrivelse af 

udført arbejde på eksisterende dræn. 

Når arbejdet er færdigt, skal du informere Struer Kommune på 
teknisk@struer. 

 
 
Baggrund 
Du ønsker at nedlægge et eksisterende vandhul på ca. 550 m2, for at 
sikre udviklingen og muligheden for udvidelse af græsproteinanlæg 
og biogasanlæg. Som erstatning til vandhullet der ønskes nedlagt, 
ønskes at etablere et nyt vandhul på 1600 m2, som erstatningsbiotop. 
Se bilag 2 for placering af eksisterende vandhul og hvor det ønskede 
erstatningsvandhul er placeret. 
Ifølge planlovens landzonebestemmelser kræver det 
landzonetilladelse at oprette et nyt vandhul og sløjfning af 
eksisterende. 
 
 
Begrundelse for landzonetilladelse 
Landzonebestemmelserne har blandt andet til formål at hindre spredt 
og uplanlagt bebyggelse i det åbne land, samt at varetage 
landskabelige interesser. 
Struer Kommune vurderer, at tilladelsen ikke er i strid med de 
hensyn, der bliver varetaget gennem landzonebestemmelserne, idet 
der er tale om oprettelse af et vandhul, som ligger i tilknytning til 
fredskov. Vandhullet vurderes ikke at påvirke fredskoven negativt, da 
den ikke ønskes placeret indenfor fredskovsarealet. 
 
Erstatningsvandhullet bliver placeret på omdriftsjord. Jordstykket er 
ikke udpeget til særligværdifuldt landbrugsområde. 
 
Området er et følsomt indvindingsområde i forhold til nitratfølsomme 
indvindingsområder. Ved etablering af vandhul vil der i og rundt om 
vandhullet ikke blive gødsket eller sprøjtet. 
 
På den baggrund bliver erstatningsvandhullet ikke vurderet til at have 
en væsentlig negativ effekt på indvindingsområdet. 
Området, som erstatningsvandhullet ønskes placeret i, er ikke en del 
af det større sammenhængende landskab eller en del af særlige 
udsigter. 
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Området ligger uden for kystnærhedszonen eller strandbeskyttelse. 
Der forekommer heller ingen fortidsminder, vandløb eller kirkezoner i 
området, som kan blive påvirket af etablering af erstatningsøen. 
 
Selve afgrænsningen af rammeområdet 5E5 og de veje, som er 
indenfor rammeområdet, er lagt så de følger de kulturhistoriske linjer 
(veje, stier bygninger), som starter oppe omkring Ausumgårds 
hovedbygninger. Gården er første gang blevet omtalt i historien i 
1475 og fik sin status som herregård i 1709. Området ved og rundt 
om Ausumgård er er blevet udpeget til kulturhistorisk 
bevaringsværdig.  
For at sikre de kulturhistoriske linjer er vandhullet blevet medtaget i 
rammen. Udvidelser vil ske mod syd så linjerne beholdes. Derfor har 
man af kulturhistoriske grunde ikke har alternative placeringer for 
anlæggene. 
 
Der er ikke gennemført en naboorientering, fordi det ansøgte 
skønnes at være af underordnet betydning for naboer, jf. planlovens § 
35 stk. 6. 
 
 
Begrundelse for dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 
Struer Kommune vurderer der kan meddelelse dispensation grundet 
samfundsmæssiginteresse. 
 
Biogasanlæg er med til at sikre udviklingen af vedvarende 
energikilder som alternativ til fossilbrandstof. Biogasanlæg ses som 
en CO2-neutral energikilde. Biogasanlægget ligger strategisk godt i 
forhold til at levere varme til både Struer og Holstebro. 
Udviklingen af græsprotein, som støttes af Grønt Udviklings og 
Demonstrationsprogram, er med til sikre at landbruget bliver mere 
bæredygtigt og man på sigt vil kunne udnytte proteinet i græs. Det vil 
betyde, at der kan dyrkes foder mere lokalt og med bedre udnyttelse 
af restprodukter. Dermed kan importen af sojaprotein fra udlandet 
begrænses. 
Biogas- og græsproteinanlægget understøtter udviklingen af 
grønenergi og bære dygtigt foder til dyr. Begge projekter medvirker til 
nedbringelse af CO2 og græsproteinanlægget er forgangsprojekt i 
Danmark, som er vigtigt i undersøgelsen af alternativer til foder og 
fødevarer, som produceres på kontinenter i verden, og som derfor 
medfører en væsentlig CO2-udledning i blandt andet transport. 
 
Det eksisterende vandhul hindrer udviklingen for anlæggende i 
forhold til udvidelse af industrien. 
 
Det bliver vurderet, at den samfundsmæssige interesse i udvidelsen 
de to anlæg, er større end den naturmæssige værdi af bibeholdelsen 
af vandhullet. 
 
Vandhullet ligger syd for de nuværende anlæg. Udvidelser og 
udvikling af virksomhedens aktiviteter vil ske i denne retning. For at 
varetage de samfundsmæssige interesser for en bæredygtig 
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udvikling, vurderes det, at vandhullet kan fjernes, og i stedet 
etableres et erstatningsvandhul et mere optimalt sted jf. bilag 2.  
 
Vandhullet blev tilbage i 2003 undersøgt i forhold til forekomst af stor 
vandsalamander. Her fandt man ingen stor vandsalamander og 
vurderede, at vandhullet var eutrofieret. Der blev ikke fundet andre 
bilag IV-arter i forbindelse med undersøgelsen. Der blev observeret, 
at vandhullet var domineret af liden andemad. Derudover fund af 
vejbred-skeblad, grenet pindsvineknop, brøndsel sp., butbladet 
vandaks og lysesiv. 
 
Vandhullet er den 24. juni 2021 blevet undersøgt for at finde ud af, 
om der er ynglende padder. Der blev ikke konstateret nogle fund.  
 
Vandhullet er siden 2003 blevet mere tilgroet og bl.a. store nælder 
breder sig ned mod bredden. Træer som rødel skygger for vand- og 
sumpplanter. Selve vandspejlet er dækket af liden andemad og 
bredbladet dunhammer. I den vestlige ende er siderne stejle. 
Erstatningsvandhulet vil ligge i nærheden af et andet vandhul og i 
nærheden af ikke opdyrket jord. 
 
Vandhullet kan dog bruges som rasteområde, trods den dårlige 
beskaffenhed i forhold til næringspåvirkning og tilgroning, da 
storvandsalemander kan vandre op til 800 meter og i nogle tilfælde 
op til 1 km.  
 
Det vurderes at erstatningsvandhullet har større potentiale for en 
større biodiversitet end det eksisterende vandhul, da nuværende 
vandhul vil blive omsluttet af produktionsanlæg. For at sikre 
erstatningsvandhullet er da fastsat vilkår. 
 
Der fastsættes vilkår om at der ikke må plantes på sydsiden af 
erstatningsvandhullet, for at sikre, at solens stråler kan ramme 
størstedelen af vandspejlet og flere af bredderne. 
Storvandsalamander er vekselvarmedyr og er derfor afhængig af 
solen.  
 
Videre er der også sat et vilkår om en bufferzone på 10 meter 
omkring vandhullet for at mindske nærringstoftilførsel og sikre 
vinterophold/rasteområde rundt om vandhullet. Samt er det vigtigt at 
sikre tilførslen af næringsstoffers mindskes mest muligt, da 
storvandsalamander kræver forholdsvis rent vand til at yngle i. Med 
de vilkår og placeringen for erstatningsvandhullet vurderes det at der 
kan opnås en bedre natur og et bedre miljø for bl.a. 
storvandsalamander, som er konstateret i området. Se bilag 2 for 
placering. 
 
Videre vil den blive placeret i nærhed af andre vandhuller, hvilket vil 
give mulighed for spredning af arter fra eksisterende vandhul til det 
ansøgte vandhul. Vandhullet vil derfor ikke blive placeret for sig selv, 
men i sammenhæng med andre vandhuller og jord som ikke bruges 
til markdrift. Vandhullet bliver ikke placeret på særlig værdifuld 
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landbrugsjord, som eksisterende vandhul ligger i. 
Hvis eksisterende vandhul ikke nedlægges, vil det blive isoleret af 
produktionsanlæggene, da det kommuneplanrammen har sit areal fra 
nuværende produktionsanlæg og syd på. 
 
Vurdering i forhold til internationalt beskyttede arter  
(Habitatdirektivets bilag IV-arter): 
 
Der er ca. 8 km til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde 
(Natura 2000-område) og ca. 55 m til nærmeste naturområde 
beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. 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. 
 
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 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: 

- Stor vandsalamander 

- Spidssnudet frø 

- Strandtudse  

- Birkemus  

- Odder 

- Markfirben 

- Ulv 

- Flagermus (Vand-, dam-, syd-, brandts-, dværg-, trold-, 

skimmel-, langøret- og brunflagermus) 

Det vurderes, at bilag IV-arter samlet set ikke vil blive væsentlig 
negativt påvirket af projektet. Dette vurderes på baggrund af 
følgende. 
Der blev i 2003 lavet en undersøgelse af salamander, hvor der ikke 
blev fundet nogle arter i eksisterende vandhul. Før og siden har 
vandhullet været påvirket af landbrugsdrift, samt en bevoksning af 
træer og buske. På den baggrund konkluderes det ikke at 
levevilkårene for stor vandsalamander i vandhullet er kommet til siden 
undersøgelsen. Da stor vandsalamander gerne vil være i et vandhul 
der bliver eksponeret for sollys gennem dagen. 
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Den spidssnudet frø foretrækker vandhuller, hvor der er fugtigt 
omkring, gerne enge, moser og græsmarker. Området omkring det 
eksisterende vandhul lever ikke op til dette. Denne blev heller ikke 
fundet tilbage i 2003. 
 
Strandtudsen er heller ikke fundet ved undersøgelsen i 2003, videre 
foretrækker strandtudsen vandhuller som kun findes i kortere perioder 
eller vandhuller med nøgne kanter. Dette er ikke gældende for 
eksisterende vandhul. 
 
Birkemusen overvintrer helst i tørre skråninger/skrænter/diger. Der vil 
forbindelse med fjernelse af søen ikke blive fjernet nogle af disse 
overvintringssteder og derfor vurderes projekter ikke at have en 
væsentlig betydning for birkemusen. 
 
Odderen lever mest uforstyrret områder, og det eksisterende vandhul 
ligger på omdriftsjord og nær biogas og græsprotein anlæg, hvor der 
kører stører køretøjer. Der er ikke kendskab til, at odderen lever i 
nærheden af vandhullet. Videre er odderen nataktiv, og arbejde i 
forbindelse med sløjfning og opgravning til erstatningsvandhul skal 
ske i dagtimerne. 
 
Markfirben vil helst være på steder med en stor variation af arter og 
planter. De går i dvale i sydvendte skråninger. Da eksisterende 
vandhul ligger i forbindelse med omdriftsjord, biogas- og 
græsproteinanlæg er levevilkårene ikke ideelle for markfirben. 
Markfirben blev heller ikke fundet ved undersøgelsen i 2003. 
 
Ulven vurderes ikke at kunne blive forstyrret af projektet. 
 
For småflagermus har placeringen af erstatningsvandhullet en 
betydning i forhold til vindmøller, placeringen der ønskes, er mere 
end 200 meter fra vindmøllerne og vindmøllerne vurderes ikke at 
have en væsentligbetydning for flagermusene. Det vurderes ikke at 
fjernelsen af eksisterende vandhul, vil have en væsentlig betydning 
for flagermusene.  
I 2020-2021 er der registreret følgende arter vandflagermus, syd 
flagermus, skimmelflagermus, brunflagermus, troldflagermus og 
damflagermus. Da flagermus kan fouragere mere end 20 km fra, hvor 
de yngler, er der mulighed for, at alle registrerede arter i Struer 
Kommune kan passere. Nedlæggelsen af vandhullet og oprettelsen 
af et nyt vurderes ikke at have en væsentlig betydning for flagermus. 
 
De nærtliggende naturbeskyttede områder til det ønskede nedlagte 
vandhul, er også vandhuller. Disse vandhuller vurderes ikke at blive 
påvirket ved nedlæggelsen af vandhullet, da de er afskåret af 
henholdsvis mark og en stor trafikeret vej, og der findes ingen grønne 
korridorer i mellem. 

 
Holstebro Museum 
Ca. en uge før arbejdet påbegyndes, bedes du underrette Holstebro 
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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. 
 
Tilladelse fra andre myndigheder 
Det kan være relevant med tilladelser fra andre myndigheder. 

 
 
Afgørelsen kan du eller andre interesserede klage over senest 4 uger 
efter offentliggørelsen. Det vil sige den 13. januar 2022.  
 
Klagevejledning finder du i bilag 1. 

 
Kopi sendt til: 
 

- Ejer og Ansøger 

Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 

- Danmarks Naturfredningsforening, dnstruer-sager@dn.dk og 
dn@dn.dk  

- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og struer@dof.dk 
- Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, dbf.oestjyl-

land@gmail.com 
- Danmarks sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbun-

det.dk og lbt@sportsfiskerforbundet.dk 
- Holstebro Museum, mette.klingenberg@holstebromuseum.dk  

  
 
Med venlig hilsen 
Sine Hjuler Krægpøth 
Planlægger 
 
 
 
BILAG TIL AFGØRELSE - Holstebrovej 101, Hjerm - NBL §3 - 
Ansøgning om dispensation til nedlæggelse af eksisterende 
vandhul, j.nr. 01.05.08-P25-7-21 
 
Bilag 1 
KLAGE- OG SØGSMÅLSVEJLEDNING - PLANLOVEN 
Denne afgørelse er meddelt efter planloven. Ifølge planlovens kapitel 
14 har du mulighed for at klage over retslige spørgsmål til 
Planklagenævnet.  
 
Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen: 

• erhvervsministeren 

• 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.  

mailto:mst@mst.dk
mailto:dnstruer-sager@dn.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:struer@dof.dk
mailto:dbf.oestjyl-land@gmail.com
mailto:dbf.oestjyl-land@gmail.com
mailto:post@sportsfiskerforbun-det.dk
mailto:post@sportsfiskerforbun-det.dk
mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:mette.klingenberg@holstebromuseum.dk
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En klage skal sendes til Planklagenævnet via klageportalen sammen 
med eventuelle bemærkninger samt juridiske eller administrative 
dokumenter. Du kan tilgå klageportalen via www.borger.dk eller 
www.virk.dk. 
 
Du kan finde yderligere vejledning om pris, sagsbehandlingstid mv. 
på Planklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk. 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.  
Klagen skal være modtaget senest torsdag den 13. januar 2022 kl. 
23:59. En klage over afgørelsen har opsættende virkning. Det vil sige, 
at denne afgørelse ikke er gældende, før klagenævnet har truffet en 
afgørelse i sagen. 
 
Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra 
den dag, hvor afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1. 
 
KLAGE- OG SØGSMÅLSVEJLEDNING - 
NATURBESKYTTELSESLOVEN 
Denne afgørelse er meddelt efter planloven. Ifølge 
naturbeskyttelseslovens §78 har du mulighed for at klage over 
retslige spørgsmål til Planklagenævnet.  
 
Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen: 

• offentlige myndigheder 

• 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 Planklagenævnet via klageportalen sammen 
med eventuelle bemærkninger samt juridiske eller administrative 
dokumenter. Du kan tilgå klageportalen via www.borger.dk eller 
www.virk.dk. 
 
Du kan finde yderligere vejledning om pris, sagsbehandlingstid mv. 
på Planklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk. 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.  
Klagen skal være modtaget senest torsdag den 13. januar kl. 23:59. 
En klage over afgørelsen har opsættende virkning. Det vil sige, at 
denne afgørelse ikke er gældende, før klagenævnet har truffet en 
afgørelse i sagen. 
 
Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra 
den dag, hvor afgørelsen er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, 
stk. 1. 
 
 
 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet
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Bilag 2 – Kort over placering af ønsket nedlagt vandhul og 
placeringen af erstatningsvandhul. 
 

 
Kort over eksisterende og erstatningsvandhul. 
Grundkort: Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering © 
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Blå markering: eksisterende vandhul. Rødmarkering: Ca. placering af 
erstatningsvandhul. 
 
 
 
 
 
Bilag 3 – Udklip fra Rapport i 2003 for det ønskede nedlagte 
vandhul. 
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Bilag 4: 

 
Afstand fra eksisterende vandhul der ønskes nedlagt til nærmeste 
beskyttede naturarealer. 
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Bilag 5 
Billeder fra vandhuller
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