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Tilladelse efter vandløbsloven - etablering af sandfang - Pre-
bensgård bæk 
 
Lemvig Kommune ønsker at etablere et sandfang i Prebensgård bæk omkring sta-
tion 2165, matr. nr. 35i, Dal Anneksgård, Fabjerg. 
Se oversigtskort på bilag 1. 
 
Da flere end én enkelt lodsejer har interesse i vandløbets tilstedeværelse og vedli-
geholdelse kræver projektet tilladelse efter vandløbsloven1. Vandløbet er desuden 
beskyttet mod tilstandsændringer i Naturbeskyttelseslovens §3. 
 
Etablering af sandfang i vandløb (en ændring af vandløbets skikkelse) skal således 
have tilladelse efter vandløbslovens §17 samt §3 i Bekendtgørelse om vandløbs-
regulering og restaurering m.v.2.  
Der er desuden givet dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til tilstandsæn-
dring i vandløbet. 
 
Afgørelse 
Lemvig Kommune meddeler tilladelse til at etablere et sandfang som beskrevet 
nedenfor på matrikel 35i, Dal Anneksgård, Fabjerg. 
 
Tilladelsen gives efter vandløbslovens1 §17 samt reguleringsbekendtgørelsens2 §3. 
 
Tilladelsen bortfalder tre år efter, afgørelsen er meddelt, hvis den ikke er benyttet 
inden denne dato. 
 
Projektet har desuden fået en afgørelse efter VVM-reglerne, der offentliggøres på 
samme tid som denne tilladelse. 
 
Tilladelsen gives under følgende vilkår: 

 
1 LBKG. nr. 1217 af 25. november 2019 
2 BKG. nr. 834 af 27. juni 2016 

Afsender: Lemvig Kommune
Rådhusgade 2, 7620 Lemvig

Lemvig Kommune
Rådhusgade 2
7620 Lemvig

Dato 20-10-2021

A01-2 Natur og Miljø
Rådhusgade 2
7620  Lemvig
Telefon: 9663 1200
www.lemvig.dk

Mail:  teknik@lemvig.dk
J.nr.: 06.02.03P19-6-21

Ref.: KRPE
Dir.tlf.: 9663 1119
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- Sandfanget etableres umiddelbart nedstrøms broen på matrikel 35i, med 
adgangsforhold via denne. 

- Sandfanget etableres med en længde på ca. 10 meter, bredde på ca. 3 
meter og dybde på mellem 0,5 og 1 meter under regulativmæssig bund 

- Sandfanget tømmes efter behov efter aftale med Lemvig Kommune 
- Ved tømning af sandfanget oplægges materialet på landbrugsjord udenfor 

§3 beskyttet natur (jf. dispensation fra §3 i Naturbeskyttelseslo-
ven)  

 
Klagefrist 
Lemvig Kommunes afgørelse annonceres og kan påklages i perioden 20. oktober – 
17. november 2021 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, og kun hvis der ikke kla-
ges over afgørelsen. Hvis der klages rettidigt over tilladelsen, må denne ikke ud-
nyttes før klagemyndigheden har truffet afgørelse i sagen. 
Klagevejledning ses sidst i tilladelsen. 
 
Sagsfremstilling 
Sandvandring er et problem for fisk og smådyr i Prebensgård bæk og i hele Flyn-
der å-systemet og sker specielt pga. brinkerosioner. For at fange sandet inden det 
løber ind i Natura2000 område nr. 224 (Flynder Å og heder i Klosterhede Planta-
ge), ønskes der etableret et sandfang umiddelbart opstrøms Natura2000-områ-
det: 

 
Figur 1: Placering af sandfanget er markeret med orange. Natura2000 området fremgår med lilla/blå 
skravering. Vandet løber i retning ned mod Natura2000 området. 

Placeringen er desuden valgt ud fra, at det er her sandet naturligt lægger sig i dag 
pga. lave faldforhold, og det er let at komme til området og sprede materiale ud.  
 
I forbindelse med etableringen af sandfang ønsker Lemvig Kommune desuden at 
fjerne det aflejrede sand på en strækning på ca. 200 meter nedstrøms sandfanget.  
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Sandfanget etableres efter forskrifterne med et længde/bredde forhold på ca. 10 
og bredde/bredde forhold på ca. 3. Vandløbsbunden er ca. 1 meter bred. 
 
Fremtidig vedligeholdelse af sandfang 
Sangfanget tømmes efter behov enten af Lemvig Kommune eller efter aftale med 
Lemvig Kommune. 
Ved tømning af sandfanget jævnes fyldet fra sandfanget i et jævnt lag udenfor 
arealer, der er beskyttet af §3 i Naturbeskyttelsesloven. 
Tømningen af sandfanget udføres så vidt muligt indenfor perioden 1. august -  1. 
november af hensyn til fisk og smådyr. 
 
Tidsplan 
Sandfanget ønskes etableret i vinterhalvåret 2021-2022.  
 
Økonomiske forhold 
Lemvig Kommune afholder udgifterne til etablering og tømning af sandfanget  
 
Baggrund for tilladelsen 
Afvandingsinteresser 
Etablering af sandfang er kun et mindre indgreb i vandløbets skikkelse og vurderes 
ikke at påvirke afvandingen væsentligt 
 
Miljø- og naturmæssige interesser 
Prebensgård bæk er målsat i vandområdeplan 1.4 Nissum fjord med god økologisk 
tilstand. I planen for 2015-2021 er strækningen blevet vurderet med moderat til-
stand og lever dermed ikke op til sin målsætning.  
Lemvig Kommune er derfor i gang med at undersøge, hvilke tiltag der skal til, for 
at forbedre tilstanden i vandløbet. På strækningen opstrøms det nye sandfang er 
der et fint fald og overvejende grus i bunden og forskellig variation af de fysiske 
forhold. 
Omkring stedet hvor sandfanget ønskes etableret, er faldet mindre og bundmate-
rialet er overvejende sand. Dvs. her er de fysiske forhold ikke så gode, hvilket kan 
være en årsag for den manglende målopfyldelse. Sand/sediment i vandløbet på-
virker levestederne negativt for organismerne, der foretrækker en varieret bund. 
Sedimentet påvirker desuden vandgennemstrømningen i bundmaterialet og ned-
sætter dermed genluftningen og iltindholdet. 
Sandfanget skal hjælpe med at fjerne noget af sandet, inden det løber videre ned i 
Natura2000 området.   
Dvs. etablering af sandfanget skulle gerne forbedre de fysiske forhold i vandløbet 
og vil dermed ikke hindre målopfyldelse i Prebensgård bæk, tværtimod.  
 
Vurdering i forhold til habitatbekendtgørelsen (Natura 2000) 
Området, hvor vandløbet oprenses ligger lige i kanten af den nordligste del af Na-
tura 2000 område Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage, nr. 224.  
Det vurderes, at oprensningen, sandfanget og det meget lille indgreb i det natur-
beskyttede vandløb, ingen betydning har for Natura 2000 området eller de arter 
og naturtyper, det er udpeget på grundlag af, da formålet er at forbedre vandlø-
bet. 
 
Vurdering i forhold til internationalt beskyttede arter (Habitatdirektivets bilag 
IV-arter) 
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En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have 
levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på eller ved stræknin-
gen, hvor vandløbet oprenses. På baggrund af faglig rapport nr. 322 fra Danmarks 
Miljøundersøgelser samt Lemvig kommunens øvrige kendskab vurderes umiddel-
bart, at der kan være Birkemus, Spidssnudet frø, Odder, Bæver og Små-flagermus. 
Oprensningen kan give kortvarige forstyrrelser, der kan genere Bilag IV arterne i 
området, men vil ikke ødelægge deres muligheder for at yngle, raste eller foura-
gere i området. 
 
Samlet vurdering 
Det er Lemvig Kommunes samlede vurdering, at etablering af sandfanget i Pre-
bensgård bæk kan tillades, og at det vil have en gavnlig effekt i vandløbet. 
 
Høring og udtalelser 
Projektet har været i høring hos relevante myndigheder. Der har ikke været be-
mærkninger. 
 
Fortidsminder 
Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud 
for 
iværksættelse af jordarbejde skal man orientere sig om museumslovens §§ 25-27. 
Disse 
bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmel-
delse af fund. 
Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om sandsynligheden for 
fund af arkæologisk betydning samt information om de finansieringsmæssige for-
hold. Yderligere oplysninger om loven kan findes på Kulturstyrelsens hjemmeside 
www.kuas.dk. 
Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder, skal arbejdet straks standses 
i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til museet. 
Spørgsmål herom kan rettes til Holstebro museum. 
 
Klagevejledning 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevare-
klagenævnet. 
Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk el-
ler www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, 
når den er tilgængelig for Lemvig Kommune via Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virk-
somheder, organisationer og offentlige myndigheder. 
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Lemvig Kommune. 
Hvis Lemvig Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til 
behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om 
Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageporta-
len. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en 
begrundet anmodning til Lemvig Kommune som videresender din anmodning til 
nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for 
at blive fritaget på www.nmkn.dk. 
 
Afgørelsen kan påklages af: 
1) den, afgørelsen er rettet til, 

http://www.nmkn.dk/
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2) enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens ud-
fald og  
3) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker 
Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage 
visse større sager efter kapitlerne 6, 7 og 8 i vandløbsloven efter miljø- og fødeva-
reministerens nærmere bestemmelse. 
 
Domstolsprøvelse 
Der kan som udgangspunkt ikke klages over nævnets afgørelser til anden admini-
strativ myndighed. 
Hvis du er utilfreds med nævnets afgørelse, kan du indbringe sagen for domstole-
ne. Uanset om der anlægges retssag, er du forpligtet til at rette dig efter Miljø- og 
Fødevareklagenævnet afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme andet. 
 
Med venlig hilsen 
 
Kristina Brochmann Pedersen 
Skov- og Landskabsingeniør 
 
Kopi af afgørelsen er sendt til: 

 Lodsejer af matr. nr. 35i, Dal Anneksgård, Fabjerg 
 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: 

lemvig@dn.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. 

E-mail: dn@dn.dk  
 Friluftsrådet Limfjord Syd. Email: limfjordsyd@friluftsraadet.dk.   
 Friluftsrådet, Scandiagade 12, 2450 København SV. E-mail fr@friluftsraa-

det.dk. 
 Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten. E-mail: 

post@sportfiskerforbundet.dk 
 Fiskeriinspektoratet i Nykøbing Mors, inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk 
 Holstebro Museum, info@holstebro-museum.dk 

 


