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Tilladelse efter vandløbsloven - rørlægning af grøft på matr.6q, 
4ad og 27p Møborg Ejerlav, Møborg 
 
Lemvig Kommune har modtaget ansøgning om at rørlægge 270 meter privat grøft 
på matr.nr 6q, 4ad og 27p Møborg Ejerlav, Møborg 
Se oversigtskort på bilag 1. 
 
Da flere end én enkelt lodsejer har interesse i vandløbets tilstedeværelse og vedli-
geholdelse kræver projektet tilladelse efter vandløbslovens1 §17 samt § 3 i Be-
kendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v. 

Afgørelse 
Lemvig Kommune meddeler tilladelse til at rørlægge ca. 270 meter grøft på ma-
triklerne 6q, 4ad og 27p Møborg Ejerlav, Møborg. 
 
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 
senest på samme tid som denne tilladelse. 
 
Tilladelsen gives under følgende vilkår: 

- Røret må ikke ligge dybere end den eksisterende bundkote på grøfte 

- Eventuelle tilløb til rørlægningen sikres fortsat vandafledning til den 
rørlagte grøft  

Klagefrist 
Lemvig Kommunes afgørelse annonceres og kan påklages i perioden 9. juni – 7. 
juli 2021. 

 
1 LBKG. nr. 1217 af 25. november 2019 
2 BKG nr. 834 af 27. juni 2016 
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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 
I forbindelse med ansøgning om etablering af et nyt slagtesvineanlæg med gylle-
beholder på Donskærvej 33, ansøges der om tilladelse til rørlægning af 
grøft/vandløb, så husdyrbrugslovens afstandskrav ift. åbne vandløb kan blive 
overholdt. 

Den ansøgte rørlægning planlægges etableret med plastrør i 50 cm diameter 
(Fränkische anlægsrør). 

Arealerne omkring de ansøgte bygninger øst for grusvejen er ikke drænet. Grøften 
ligger gennem matrikel 6q samt i skel mellem matr. 4da og 27p.  

Ansøger driver de berørte arealer og vil stå for det fremtidige vedligehold. Der an-
søges om rørlægning af ca. 270 m grøft vest og øst for grusvejen.  

Begrundelsen for ansøgningen om rørlægning er, at der mangler plads til placering 
af en gyllebeholder på matriklen ift. afstandskrav til åben grøft/vandløb. Gyllebe-
holderen kunne rykkes lidt, men uanset placering på den smalle matrikel ville der 
være behov for dispensation fra afstandskravet på 100 m. En gyllebeholder er er-
hvervsmæssigt nødvendig for slagtesvineanlægget, og hvis den ikke kan placeres 
ved staldene, vil der være behov for en løsning med pumpeledning eller løbende 
flytning af gylle til eksterne tanke. Rørlægning af grøften vil desuden være en for-
del ift. fremtidig udvidelse af staldanlægget med den skitserede Etape 2 samt evt. 
en ekstra gyllebeholder i tilknytning til staldanlægget på markarealet nord for 
grøften, hvor der igen vil være en udfordring med overholdelse af de generelle af-
standskrav til et åbent vandløb. 

 
Figur 1: Det nye staldanlæg. Rørlægningen omfatter den grønne linje 

Tidsplan 
Projektet forventes udført i løbet af 2021 
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Økonomiske forhold 
Etableringsomkostningerne finansieres af ansøger. Ansøger oplyser desuden, at 
han vil være ansvarlig for det fremtidige vedligehold af rørlægningen.  
 

Baggrund for tilladelsen 

Afvandingsinteresser 
Grøften afleder drænvand fra et areal på ca. 30 ha vest for den grusvej, hvor slag-
tesvineanlægget ønskes placeret, se figur 2. På strækningen, der søges rørlagt, er 
der ifølge ansøger ingen udløb af dræn. 
Grøften er pt. rørlagt på en kortere strækning ved grusvejen med et 50 cm beton-
rør. Den ansøgte rørlægning planlægges etableret med plastrør i 50 cm diameter 
(Fränkische anlægsrør).  

 
Figur 2: Drænoplandet til grøften er markeret med turkis 

Et plastrør med Ø500 og hældning ca. 2 promille har en kapacitet på ca. 150 l/sek. 
Udgangspunktet for en dræning er typisk at aflede 1 l/sek/ha. Dvs. fra de 30 ha 
drænet areal, kommer en afstrømning på 30 l/sek. På den baggrund og med de 
stillede vilkår vurderer Lemvig Kommune derfor, at et plastrør med Ø500 har til-
strækkelig kapacitet, så de afvandingsmæssige forhold ikke forringes som følge af 
projektet.  

Miljø- og naturmæssige interesser 
Strækning der ønskes rørlagt er ikke målsat i gældende vandområdeplaner og ind-
går ikke i indsatsprogrammet. 

Grøften løber ud i et vandløb, der er beskyttet af §3 i Naturbeskyttelsesloven3, 
men heller ikke målsat i vandområdeplanen. 

Efter ca. 1 km løber vandløbet ud i Damhus Å der er målsat vandløb men ikke le-
ver op til sin målsætning bl.a. pga. manglende fiskebestand.  

Området er desuden okkerpåvirket, men da der alene er tale om en rørlægning af 
grøften og ikke en merdræning, har det ikke betydning. 

 
3 LBK nr. 240 af 13/03/2019 - Naturbeskyttelsesloven 
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Lemvig Kommune vurderer, at projektet ikke vil kunne medføre en negativ mil-
jøpåvirkning i vandløbssystemet og hindre målopfyldelse for hverken Damhus Å 
eller Nissum Fjord (Hovedopland 1.4). 

Vurdering i forhold til habitatbekendtgørelsen (Natura 2000) 
Der er ca. 3,5 km til Natura2000 område nr. 65 med habitatområde nr. H58 og 
fuglebeskyttelsesområde F38.  
Rørlægningen vil ikke påvirke Natura 2000 områder, da der er tale om en for-
holdsvis kort strækning, og der er ingen arter på udpegningsgrundlaget, der er 
knyttet til mindre grøfter i agerlandet.  
 
Vurdering i forhold til internationalt beskyttede arter (Habitatdirektivets bilag 
IV-arter) 
Områderne er ikke undersøgt, men der kan være forekomster af spidssnudet frø, 
stor vandsalamander eller bæver omkring grøften. Området består af store dyrk-
ningsflader med et begrænset antal beskyttede arter og grøften har ringe biolo-
gisk værdi.     
Rørlægningen vil i nogen grad påvirke nogle af de beskyttede arters adgang til 
vand. Det vurderes dog, at rørlægningen ikke vil påvirke arterne i en sådan grad, 
at de ikke kan opretholde en eventuel population.  
 
Samlet vurdering 
Det er Lemvig Kommunes samlede vurdering, at strækningen på ca. 270 meter 
kan rørlægges uden negative konsekvenser for vandløbssystemet og af-vandings-
interesserne i området. 
 
Høring og udtalelser 
Ansøgningen har været sendt i høring hos Fiskeristyrelsen og Miljøstyrelsen samt 
hos lodsejere indenfor drænoplandet. 
 
Der har ikke været bemærkninger til projektet. 
 
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. 
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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, 
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 
 
Udover ansøger og dennes konsulent er kopi af afgørelsen er sendt til: 

 Lodsejere af matrikel 6q og 4da, Møborg Ejerlav 
 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.   

http://www.nmkn.dk/
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 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 
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Bilag 1- Oversigtskort 
Rørlægningen er markeret med orange linje. De beskyttede vandløb er markeret med blå 


