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Dispensation fra §3 og §16 i Naturbeskyttelsesloven og §35 i 
Planloven til stier, rekreative tiltag, hegning og græsning i sy-
denden af Lemvig Sø. 
 

Lemvig Kommune har den 13. oktober 2022 modtaget en ansøgning om dispensa-
tion fra §3 og 16 i Naturbeskyttelsesloven og §35 i Planloven til diverse rekreative 
tiltag, stier, hegning og græsning i sydenden af Lemvig Sø. Projektet har tidligere 
været behandlet efter naturbeskyttelsesloven, men der foreligger nu en mere de-
taljeret plan for især hegning og græsning af arealerne og plan for publikumsad-
gang.   

Beskrivelse 
Lemvig Kommune etablerede i 2019 et nyt natur- og vådområde i bunden af Lem-
vig Sødal. Man ønsker nu at etablere et system af stier og rekreative tiltag i og om-
kring Lemvig Sødal, for at skabe grundlaget for at borgere og besøgende i Lemvig 
By kan få let adgang til bynære naturoplevelser. Via nye stisystemer på vådområ-
dets dæmninger bundet sammen af nye træstier, skabes adgang ud i det nye na-
turområde. Da stierne etableres på dæmninger og træstier, får man sikret ro til 
den natur, der findes i vådområdet, og samtidig giver man plads til at borgerne 
kan komme ud midt i naturen med minimal forstyrrelse af fugle, padder og andet 
vildt, der befinder sig i vådområdet.  
Udover et stisystem ønsker man, at arealet skal afgræsses med får for blandt andet 
at holde dæmningerne i forsvarlig stand og opretholde den designede styrke på 
dæmningerne. Der ønskes indhegnet et større areal på i alt ca. 12 ha, i håbet om at 
skabe en fin bynær natur. Hegnslinjen fremgår af vedlagte oversigtskort over det 
samlede projekt. 
Søen og omgivende rørsump er beskyttet §3 naturtype på matrikel nr. 78, Lemvig 
Markjorder og omfattet af søbeskyttelseslinje. Stier, platformen og bænken ved 
søen kommer til at ligge i landzone. Der søges derfor om dispensation fra §3 og 
§16 i NBL til opsætning af ulve-sikret hegn og afgræsning og om landzonetilladelse 
til træstier, platformen i søen og bænke. 
  

Det ulvesikrede hegn ønskes udført efter Miljøstyrelsens model 2: Ulvesikrede 
hegn model 2 Et hegn bestående af to nethegn i kombination med to eltråde. På 
ydersiden af det eksisterende nethegn, fastgøres nederst et minimum 90 cm bredt 
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nethegn som lægges fladt på jorden. De to net-hegn fastgøres til hinanden med 
klamper eller lign. for minimum hver 30 cm, så ulve ikke kan presse sig imellem de 
to nethegn og placeres fladt mod jorden, så ulve ikke kan presse sig under netheg-
nene. Nederste eltråd placeres på hegnets yderside i 60 – 90 cm højde. Øverste el-
tråd placeres minimum 110 cm over jorden. Afstanden mellem øverste og næst-
øverste hegns-tråd (eltråd eller nethegn) må ikke være mere end 30 cm. Spændin-
gen i hegnets to eltråde skal være mindst 4.500 volt, og hegnet må ikke indeholde 
åbninger, hvorigennem ulven frit kan passere. 
 
Høring  
Afgørelsen har været sendt i høring ved berørte parter. Der er ikke indkommet 
høringssvar. 

Afgørelse 
I henhold til §35 i Lov om Planlægning og §3 og §16 i Naturbeskyttelsesloven, jf. § 
65 stk. 2 og § 65a stk. 2 til træstier, platform og bænk, ulvesikret hegn og afgræs-
ning på de arealer, der er skitseret på kort 1, herunder 

 
Dispensationen begrundes med, at projektet er til gavn for almenvældet og at af-
græsningen vil hjælpe med til at skabe beskyttet natur i området. 
 

 
Kort 1: Tegning over planlagte stier i området og naturbeskyttede arealer. 
    
Natura 2000 
Lemvig Sø ligger 2,3 fra Lem Vig og Nissum Bredning, der er udpeget som Natura 
2000 og en del af Natura 2000 område nr. 28, Agger Tange, Nissum Bredning, 
Skibsted Fjord og Agerø. Området består af flere delområder, områderne tættes 
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søen er fuglebeskyttelsesområde nr. 28 og 39. De er udpeget som fuglebeskyttel-
sesområder pga. følgende arter. 

Arter 
 

Ynglende i.h.t. DMU’s 
database 

Trækkende i.h.t. 
DMU’s database 

Bramgås     T 

Klyde   Y T 

Hvidbrystet præstekrave Y   

Almindelig Ryle   Y T  

Brushane   Y   

Fjordterne   Y   

Dværgterne   Y   

Mosehornugle   Y   

Kortnæbbet gås    T 

Lysbuget knortegås   T 

Hvinand   T 

Toppet Skallesluger   T 

Udpegningsgrundlaget omfatter de arter, for hvilke det skal sikres, at de kan over-
leve og formere sig i deres udbredelsesområde.  
Forstyrrelser vurderes som væsentligste påvirkning af Fuglebeskyttelsesområde 
nr. 28 og 39, og kan forringe områdets værdi som raste-, fouragerings- og yngle-
område for fugle.  
De potentielle negative konsekvenser ved etablering af forbedret adgang til Lem-
vig Sø i forhold til Natura 2000 og fuglene på udpegningsgrundlaget er hvis der går 
levesteder tabt eller hvis de medfølgende almindelige aktiviteter omkring søen 
kan have en forstyrrende effekt på fuglene. 
 
Lemvig Sø er allerede og har i mange år haft en rekreativ betydning for Lemvigs 
borgere, hegning og græsning skønnes ikke at ændre på benyttelsen af søen og 
opholdsarealerne dertil.      
For begge fuglebeskyttelsesområder gælder, at Lemvig Sø og aktiviteter omkring 
Lemvig Sø, ikke er fuglenes primære opholdssted, hverken som yngle-, raste- eller 
fourageringssted.  
 
Afstanden til Limfjorden gør, at aktiviteter i og umiddelbart omkring søen, ikke vil 
have en nævneværdig forstyrrende effekt på Natura 2000 området. På den bag-
grund vurderes det, at frilufttiltagene ikke i sig selv vil betyde en forværring af 
yngle-, fødesøgnings- og leveområder for fuglene på udpegningsgrundlaget.  

Ca. 3,2 km mod nord ligger habitatområde nr. 28, Agger Tange, Nissum Bredning, 
Skibsted Fjord og Agerø, der er udpeget på baggrund af en række naturtyper og 
arterne: Stavsild, Stor Vandsalamander, Odder, Spættet Sæl, Blank Sejlmos og Gul 
Stenbræk. Projektet ændrer ikke på udledning af vand fra søen til Limfjorden, øget 
forurening eller andet, der kan ændre tilstanden af naturarealerne eller arternes 
levemuligheder i habitatområdet. 

På baggrund af afstanden til habitatområdet og anlæggets karakter vurderes det, 
at hegning og græsning ved Lemvig Sø ikke har nogen indvirkning på habitatområ-
det. 
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Bilag IV arter 
En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have 
levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på eller ved projekt-
området. På baggrund af faglig rapport nr. 322 fra Danmarks Miljøundersøgelser 
samt Lemvig kommunens øvrige kendskab vurderes umiddelbart, at der kan være 
spidssnudet frøer, flagermus og ulve i området 
Spidssnudet frø kan forekomme i nærområdets vandhuller og fugtige arealer. 
Spidssnudet frø yngler i mange slags vådområder lige fra ganske små vandhuller til 
bredden af store søer og fra helt overskyggede ellesumpe til fuldstændig lysåbne 
vandhuller. Den største ynglesucces opnår arten i vandhuller uden fisk. Friluftstil-
tagene vil ikke påvirke frøers mulighed for at leve og formere sig ved søen. 
Småflagermus forekommer der flere arter af i Lemvig området og de vil ganske gi-
vet jage føde ved søen, projektet vil ikke ødelægge deres muligheder for dette.   
 
Ulven ved man lever og jager i Klosterheden, den kan også jage tæt ved Lemvig, 
projektet vil ikke påvirke dens levemuligheder i området, da den ikke er afhængig 
af arealet som jagtterræn.   
På grundlag af nuværende viden vurderes, at påvirkningen fra stier, hegning og 
græsning kun vil medføre kortvarige negativ eller ingen påvirkning af bilag IV-
arter. 
 
Offentliggørelse og annoncering  
Lemvig Kommunes afgørelse annonceres den 27. december 2022.  
 
Lemvig Kommunes afgørelse annonceres og offentliggøres digitalt. Materialet kan 
tilgås på www.lemvig.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger 
med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. 
 
Klagevejledning  
I henhold til naturbeskyttelsesloven og planloven kan kommunens afgørelse på-
klages.  
Klage skal være modtaget senest den 14. januar 2023. 
 
 
Klagevejledning til naturbeskyttelsesloven 
Der kan klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen. En eventuel 
klage skal indgives direkte på Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal; 
www.nmkn.dk  og skal være indgivet til klageportalen senest 4 uger fra modtagel-
sen af dispensationen fra Lemvig Kommune, hvis dispensationen er modtaget i e-
boks. Hvis du modtager afgørelsen fra Postnord, er klagefristen 4 uger + 4 dage fra 
afgørelsens dato.   
 
Klageportal 
Klagen skal sendes digitalt. Hvis du er borger, skal du klage via borger.dk, og hvis 
du er virksomhed eller forening, skal du klage via virk.dk. Du skal logge ind med 
NemID. Når du er logget ind, kan du søge på ”Klag til Miljø- og Fødevareklagenæv-
net”, hvor du bliver guidet igennem klageprocessen. Det koster 900 kr. for privat-
personer og 1800 kr. for virksomheder og organisationer i klagegebyr at få be-
handlet klagen. 
 
  

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Fritagelse for brug af klageportal 
Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger sær-
lige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Lemvig Kommune, der sender 
anmodningen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om 
fritagelse. 
 
Hvem kan klage? 
Klageberettigede efter denne lov er endvidere andre offentlige myndigheder, 
Danmarks Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, som har en 
væsentlig interesse i afgørelsen. Rettidig klage har opsættende virkning for den 
påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. 
 
Vedrørende klagegebyr 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af din klage, 
at du indbetaler gebyret. Du modtager en opkrævning på gebyret fra Miljø- og Fø-
devareklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen. Du skal benytte denne op-
krævning ved indbetaling af gebyret. Miljø- og Fødevareklagenævnet modtager 
ikke check eller kontanter. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret 
er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte 
frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 
eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlæn-
gelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået 
til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, 
hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen 
om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage 
tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har 
truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler 
imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, her-
under efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.”  
 
Søgsmål 
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder 
fra afgørelsens modtagelse. 
 
Aktindsigt  
Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reg-
lerne for hvilket materiale kommunen må udlevere er fastlagt i forvaltningsloven, 
offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 
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Formalia 
Ifølge Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, bortfalder dispensationen, hvis den 
ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 
tre på hinanden følgende år. 
Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Såfremt der klages retti-
digt over tilladelsen, må denne ikke udnyttes, før klagemyndigheden har truffet 
afgørelse i sagen. Hvis der klages rettidigt, vil Lemvig Kommune kontakte dig. 
Der gøres opmærksom på, at Holstebro Museum skal kontaktes på tlf. 96 11 50 00 
forinden arbejdet igangsættes. 
Denne dispensation fritager ikke for at søge tilladelse efter anden lovgivning. 
 
Klagevejledning Planloven 
Der kan klages til Planklageklagenævnet over afgørelsen. En eventuel klage skal 
indgives direkte på Planklagenævnets klageportal; https://naevneneshus.dk/ 
og skal være indgivet til klageportalen inden klagefristens udløb.  
 
Klageportal 
Klagen skal sendes digitalt. Hvis du er borger, skal du klage via borger.dk, og hvis 
du er virksomhed eller forening, skal du klage via virk.dk. Du skal logge ind med 
NemID. Når du er logget ind, kan du søge på ”Klag til Planklagenævnet”, hvor du 
bliver guidet igennem klageprocessen. Det koster 900 kr. for privatpersoner og 
1800 kr. for virksomheder og organisationer i klagegebyr at få behandlet klagen. 
 
Fritagelse for brug af klageportal 
Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger sær-
lige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Lemvig Kommune, der sender 
anmodningen videre til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om fritagelse. 
 
Hvem kan klage? 
Klageberettigede efter denne lov er endvidere andre offentlige myndigheder, 
Danmarks Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, som har en 
væsentlig interesse i afgørelsen. Rettidig klage har opsættende virkning for den 
påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. 
 
Vedrørende klagegebyr 
Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af din klage, at du indbeta-
ler gebyret. Du modtager en opkrævning på gebyret fra Planklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen. Du skal benytte denne opkrævning ved indbetaling 
af gebyret. Planklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. 
Planklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. 
Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 
dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på 
Planklagenævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 
eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlæn-
gelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået 
til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 

https://naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Planklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen 
om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage 
tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Planklagenævnet har truffet afgø-
relse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler 
imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, her-
under efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.”  
 
Søgsmål 
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder 
fra afgørelsens modtagelse. 
 
Aktindsigt  
Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reg-
lerne for hvilket materiale kommunen må udlevere er fastlagt i forvaltningsloven, 
offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 
 
Formalia 
Ifølge Planlovens §56, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 
5 år efter, at den er meddelt. 
Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Såfremt der klages retti-
digt over tilladelsen, må denne ikke udnyttes, før klagemyndigheden har truffet 
afgørelse i sagen. Hvis der klages rettidigt, vil Lemvig Kommune kontakte dig. 
 
Der gøres opmærksom på, at Holstebro Museum skal kontaktes på tlf. 96 11 50 00 
forinden arbejdet igangsættes. 
Denne tilladelse fritager ikke for at søge tilladelse efter anden lovgivning.   
 
Hvis der er spørgsmål til sagen, kan jeg kontaktes på tlf. 9663 1116. 
 

Med venlig hilsen 
 

Inger Hejlesen 
Agronom 
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Kopi sendt til:  

 

• Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland. E-mail: lemvig@dof.dk 
 

• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. E-
mail: natur@dof.dk 
 

• Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen - E-mail: dbf.oestjyl-
land@gmail.com 
 

• Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. E-mail: mst@mst.dk 
 

• Danmarks Naturfredningsforening Lemvig/Thyborøn-Harboøre. E-mail: 
clausenlemvig@gmail.com 
 

• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. 
E-mail: dnlemvig-sager@dn.dk 
 

• Friluftsrådet Limfjord Syd. E-mail: limfjordsyd@friluftsraadet.dk 
 

• Friluftsrådet, Scandiagade 12, 2450 København SV. E-mail fr@friluftsraa-
det.dk 
 

• Dansk Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten. E-mail: 
post@sportfiskerforbundet.dk 
 

• Holstebro Museum – E-mail: info@holstebro-museum.dk 
 

• Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF). E-mail: miljoudvalg@kano-kajak.dk 
 

• Dansk Forening for Rosport, Postboks 74, Skovalleén 38A, 2880 Bagsværd. 
E-mail: dffr@roning.dk 
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