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BEMYNDIGELSE TIL MEDLEMMER AF STRUER KYSTFISKERFOREING AF 1990 
 
Struer Kommune bemyndiger medlemmer af Struer Kystfiskerforening af til at fær-
des i og langs med alle offentlige vandløb i Struer Kommune.  
 
Formålet er at udføre vandløbspleje, blandt andet ved at spule grus og sten i bun-
den af vandløbene på en række strækninger. Vandløbsplejen skal sikre bedre for-
hold for fisk og smådyr i vandløbene.  
 
Færdslen vil hovedsageligt foregå til fods, men hvor det er muligt og hensigtsmæs-
sigt kan motoriseret færdsel finde sted i vandløbets arbejdsbælter.  
 
Bemyndigelsen gælder for to dage, hhv. den 11. og 25. september 2021. 
 
Bemyndigelsen er udstedt efter vandløbslovens1 § 61:  
 
”Kommunalbestyrelsen, miljø- og fødevareministeren eller personer, der af disse 
myndigheder er bemyndiget hertil, har uden retskendelse adgang til offentlige og 
private ejendomme for at lade foretage opmålinger, nivellementer og andre tekni-
ske forarbejder og undersøgelser, som er nødvendige for udarbejdelsen af planer 
for arbejder, der er omfattet af denne lov”.  
 
Offentliggørelse er sket på kommunens hjemmeside.  
 
Hvis der er spørgsmål til ovenstående, kan Elsebet Bondgaard kontaktes på tlf. 
9684 8447 eller på mail: ebo@struer.dk.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Elsebet Bondgaard 
Struer Kommune 
  

 
1 Lovbekendtgørelse nr. 1217 om vandløb af 25/11/2019 
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Kort over offentlige vandløbs i Struer Kommune 
 


