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Vandløbsafgørelse - lukning af grøft - matrikel 28d og 27n, Præ-
stegården, Hygum 

Lemvig Kommune har modtaget ansøgning om at rørlægge ca. 120 meter 
åben grøft mellem matrikel nr. 28d og 27n, Præstegården, Hygum (syd for Søn-

derbyvej 42). Se oversigtskort på bilag 1. 

Da flere end én enkelt lodsejer har interesse i vandløbets tilstedeværelse 
og vedligeholdelse, kræver rørlægning af vandløbet tilladelse efter vand-
løbslovens1 §17 samt § 3 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og re-
staurering m.v.2 

Afgørelse 
Lemvig Kommune meddeler tilladelse til at rørlægge ca. 120 meter af den 
åbne grøft mellem matrikel nr. 28d og 27n, Præstegården, Hygum  
Tilladelsen gives efter vandløbslovens1 §17 samt reguleringsbekendtgørel-
sens2 § 3. 

Tilladelsen bortfalder tre år efter afgørelsen er meddelt, såfremt den ikke 
er benyttet inden denne dato. 

Projektet har desuden fået en afgørelse efter VVM-reglerne, der offentlig-
gøres på samme tid som denne tilladelse. 

Tilladelsen gives under følgende vilkår 
- Røret må ikke ligge dybere end den eksisterende bundkote på grøf-

ten 
- Eventuelle tilløb til rørlægningen sikres fortsat vandafledning til den 

rørlagte grøft 
 

 

1 LBKG nr. 1217 af 25. november 2019 
2 BKG nr. 834 af 27. juni 2016 
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Klagefrist 
Lemvig Kommunes afgørelse annonceres og kan påklages i perioden 12. 
november – 10 december 2020 

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, og kun såfremt der 
ikke klages over afgørelsen. Hvis der klages rettidigt over tilladelsen, må 
denne ikke udnyttes før klagemyndigheden har truffet afgørelse i sagen. 
Klagevejledning ses sidst i tilladelsen. 

Sagsfremstilling 
Grøften/vandløbet der nu ønskes rørlagt fremgår ikke umiddelbart på de 
gamle kort fra 1928-1940, men er muligvis blevet etableret som vejgrøft til 
afvanding af en daværende vej.   

Tekniske oplysninger 
Matrikel nr. 28d og 27n, Præstegården, Hygum (syd for Sønderbyvej 42) 
ønskes drevet i én samlet mark, og det påtænkes derfor at rørlægge en del 
af grøften i matrikelskel med et 160 mm rør. 

Det drejer sig om en strækning på i alt ca. 120 meter. 

Strækningen fremgår med blå linjeføring på kortet herunder. 

 

Ansøger oplyser, at grøften ikke har permanent vandstand  

Tidsplan 
Arbejdet forventes udført i 2020-2021. 
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Økonomiske forhold 
Etableringsomkostningerne finansieres af ansøger, der ejer matrikel nr. 
27n. Det er jf. vandløbsloven de pågældende bredejere, der er ansvarlige 
for den fremtidige vedligeholdelse af den rørlagte strækning på samme vil-
kår som for den åbne grøft. 

Baggrund for tilladelsen 
Afvandingsinteresser 
Grøften hvor den 120 meter strækning rørlægges, har meget begrænset af-
vandingsinteresser. Ansøger oplyser, at der løber 2 drænrør til grøften, der 
tilsammen afvander ca. 2 ha. fra ansøgers egen jord og det areal de forpagter. 
Et rør på 160 cm i en grøft der afvander ca. 2 ha vurderes at have tilstræk-
kelig kapacitet så de afvandingsmæssige forhold ikke ændres som følge af 
en realisering af projektet. 

Miljø- og naturmæssige interesser 
Strækning der ønskes rørlagt er ikke målsat i gældende vandområdeplaner 
(2015-2021) og indgår ikke i indsatsprogrammet. 

Strækningen løber ud i Vestersø Landkanal, der er et § 3 beskyttet3 vand-
løb. Vestersø Landkanal er målsat i vandområdeplanen med godt økologisk 
potentiale og vandet løber i Limfjorden gennem en klaplåge. Vestersø 
Landkanal har pt. ikke målopfyldelse. Hvorvidt Vestersø Landkanal kan 
opnå målopfyldelse er tvivlsomt, da fisk har svært ved at passere slusen og 
der er tale om en afvandingskanal, hvor det næppe vil være omkostnings-
effektivt at ændre den biologiske tilstand.  

Lemvig Kommune vurderer, at projektet ikke vil kunne medføre en negativ 
miljøpåvirkning i vandløbssystemet og hindre målopfyldelse for hverken 
Vestersø Landkanal eller Limfjorden (Hovedopland 1.2). 

Vurdering i forhold til habitatbekendtgørelsen (Natura 2000) 
Området hvor grøften rørlægges, ligger ca. 600 m syd for Natura 2000 om-
råde nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. Tæt-
test på projektet ligger fuglebeskyttelsesområde F39. Udpegningsgrundla-
get for F39 er en række gæs og vadefugle samt mosehornugle. 

Lemvig Kommune vurderer, at rørlægningen ikke vil påvirke Natura 2000 
området, da der er tale om en forholdsvis kort strækning, og der er ingen 
arter på udpegningsgrundlaget, der er knyttet til mindre grøfter i agerlan-
det.  

Vurdering i forhold til internationalt beskyttede arter (Habitatdirektivets bi-
lag IV-arter) 
En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan 
have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på eller 
ved strækningen, hvor vandløbet genåbnes. På baggrund af faglig rapport 
nr. 322 fra Danmarks Miljøundersøgelser samt Lemvig kommunens øvrige 

 

3 LBK nr. 240 af 13/03/2019 - Naturbeskyttelsesloven 
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kendskab vurderes umiddelbart, at der kan være spidssnudet frø eller stor 
vandsalamander i vandhullerne 140 meter øst for grøften. Arterne vil i min-
dre omfang søge til grøften, men det er Lemvig Kommunes vurdering, at de 
120 meter grøft der nu rørlægges ikke er er af afgørende betydning for ar-
ternes yngle- og rastemuligheder. 

Samlet vurdering 
Det er Lemvig Kommunes samlede vurdering, at strækningen på 120 meter 
kan rørlægges uden negative konsekvenser for vandløbssystemet og afvan-
dingsinteresserne i området.  

Høring og udtalelser 
Da projektet ikke skønnes at have nogen væsentlig betydning for vandlø-
bets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, har Lemvig Kom-
mune (vandløbsmyndigheden) valgt at fravige bestemmelserne om at 
sende projektet i høring jf. § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og 
-restaurering mv. 

Klagevejledning 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fø-
devareklagenævnet. 

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger. 
dk eller 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 virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Lemvig Kommune. 
Hvis Lemvig Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen vi-
dere til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videres-
endelsen. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden 
om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af 
Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, 
skal du sende en begrundet anmodning til Lemvig Kommune som videre-
sender 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 sa-
gens udfald 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 fødevareministerens nærmere bestemmelse. 
 
Domstolsprøvelse 

http://www.nmkn.dk/
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Der kan som udgangspunkt ikke klages over nævnets afgørelser til anden 
administrativ myndighed. 
Hvis du er utilfreds med nævnets afgørelse, kan du indbringe sagen for 
domstolene. 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 matrikel 28d, Præstegården, Hygum 
- Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland. E-mail: lemvig@dof.dk.   
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. E-mail: na-

tur@dof.dk 
- Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen - E-mail: dbf.oestjylland@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 Køben-havn Ø. E-mail: 

dn@dn.dk  
- Friluftsrådet Limfjord Syd.  Email: limfjordsyd@friluftsraadet.dk.   
- Friluftsrådet, Scandiagade 12, 2450 København SV. E-mail fr@friluftsraadet.dk. 
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten. E-mail: post@sportfi-

skerforbundet.dk 
- Fiskeriinspektoratet i Nykøbing Mors, inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk 
- Holstebro Museum, info@holstebro-museum.dk 
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Bilag 1 – Oversigtskort over projektets placering – markeret med blå linje 

 


