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TILLADELSE TIL ETABLERET DRÆN FRA MEMBRAN TIL FASKINE VED 
HJERM KALKMINE 
 
Struer Kommune meddeler tilladelse til etablering af et dræn på matr nr.4m, Den mellem-
ste del, Hjerm samt matr.nr. 1b, Hjerm Gde., Hjerm. Tilladelsen er meddelt på baggrund af 
det ansøgte og vilkårene i denne afgørelse.  
 
Drænet er etableret i 2017 samtidigt med en membran og en faskine og tilladelsen er der-
for en lovliggørelse. 
 
Godkendelsen er meddelt efter vandløbslovens1 § 17 samt § 3 i bekendtgørelse om vand-
løbsregulering og -restaurering mv.2  
 
Vilkår for tilladelsen 
 

1. Drænet skal etableres som det fremgår af ansøgningen (placering og dimen-
sioner). 

2. Anlægsudgifter skal afholdes af ansøger. 

3. Den fremtidige vedligeholdelse af rørledningen er aftalt mellem ansøger og 
ejer af matr.nr. 1b, Hjerm Gde., Hjerm (Kirkevej 16, Hjerm). 

4. Rørledningen må ikke give anledning til afvandingsmæssige problemer for eje-
ren af matr.nr. 1b, Hjerm Gde., Hjerm (Kirkevej 16, Hjerm).  

 
 
 
Parter 
Der er udelukkende to parter involveret i projektet. 
 
Ansøger er Thise Mejeri, Sundsørevej 62, 7870 Roslev, som bruger af Hjerm Kalkmine. 
 
Ejeren af matr.nr. 1b, Hjerm Gde., Hjerm (Kirkevej 16, Hjerm). 
 

 
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 
 

 
Placering af membran, faskine og drænledning fra membra. Drænledningen er markeret med lyseblåt 
 
Projektbeskrivelse 
I forbindelse med nedgravning af en membran over Thise Mejeri’s ostelager i Hjerm Kalk-
miner er der søgt om etablering af en drænledning. Drænledningen leder overfladevand fra 
membranen til en faskine, etableret på marken syd for kalkmine og membran.  
 
Drænledningen består af et 110 mm anlægsrør mellem membran og faskine. Længden af 
røret er ca. 138 meter. 
 
Økonomi og tidsplan 
Projektet er udført i 2017 og er finansieret af ansøger. 
 
Vurdering 
Vurderingen er foretaget på baggrund af det indsendte ansøgningsmateriale. 
 
Afvandingsinteresser 
Drænet har ikke forbindelse til andre vandløb men leder vandet til en faskine til nedsivning 
på en opdyrket mark. Der er indsendt en erklæring fra ejeren af marken om, at han ikke 
har oplevet problemer med afvanding siden etableringen. 
 
Struer Kommune vurderer at projektet, som beskrevet og med de stillede vilkår, kan udfø-
res uden at påvirke afvandingsinteresser.  
 
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. 
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Vurdering i forhold til internationalt beskyttede arter (Habitatdirektivets bilag IV-arter) 
Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til en streng beskyttelse af en række dyre- og 
plantearter lsitet 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 
 bæver 

 
Der blev i afgørelse af 28-6-2016 meddelt en § 3 dispensation til etableringen af membra-
nen og nedgravning af drænet indenfor det beskyttede overdrev, der er registreret indenfor 
en del af projektområdet. Afgørelsen omfatter også en vurdering af påvirkningerne på bilag 
IV-arter. Der henvises derfor til denne. 
 
Hvad angår nedgravningen af resten af drænet foregår det på opdyrket mark. 
 
Med baggrund i ovenstående vurderer Struer Kommune, at nedgravningen af drænet ikke 
vil have en væsentlig påvirkning på nogle af ovenstående bilag IV-arter. 
 
Natura 2000 
Projektet finder sted udenfor Natura 2000-område. Afstanden fra drænet til nærmeste Na-
tura 2000-område er ca. 7,5 km.  
 
På baggrund af afstanden til Natura 2000-området og projektets karakter, vurderes det, at 
projektet i sig selv eller i sammenhæng med andre projekter, ikke påvirker arter og naturty-
per på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag negativt.  
 
Naturbeskyttelsesloven 
Der henvises til den meddelte § 3-dispensation i afgørelsen af 28-6-2016. 
 
Lovgrundlag 
Godkendelsen meddeles med hjemmel i vandløbslovens § 17, samt § 3 i bekendtgørelse 
om vandløbsregulering og -restaurering mv. 
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Høring  
Struer Kommune har efter reglerne i § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -re-
staurering mv. besluttet at fravige kravet om offentlig høring (fremme af projektet), idet det 
er vurderet, at det ansøgte hverken påvirker afstrømningsmæssige eller miljømæssige for-
hold.  
 
Projektet er blevet VVM-screenet efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer, programmer 
og af konkrete projekter (VVM)3. 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 8. december 2022 med 4 ugers klageperiode. 
 
Klagefristen er den 5. januar 2023. 
 
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 kla-
geportalen. Du får besked om videresendelsen. 
 
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-

 
3 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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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 
Center for Plan og Miljø 
 
 
 
Tilladelsen er sendt til følgende parter: 
Ansøger: 
Thise Mejeri 
 
Berørte lodsejere:  
Ejeren af arealerne – lodsejer Christian Refsgaard, Kirkevej 16, Hjerm 
   
Øvrige parter: 
Danmarks Naturfredningsforening    
Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen  
Dansk Ornitologisk Forening     
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/

