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Dispensation fra §3 i Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter 
§35 i Planloven til storkevandhul nr. 12 - Holmgårdvej 30. 

Lemvig kommune har den 9. juni 2020 modtaget en ansøgning fra Foreningen 
Storkene.dk om etablering af et vandhul til forbedring af fødegrundlag for storke i 
omegnen af storkereden ved Flynder Å nord for Bækmarksbro. Vandhul nr. 12 
kommer til at ligge på ejendommen Holmgårdvej 30, 7660 Bækmarksbro, matr. 
nr. 21cv, Bækmark Hgd., Flynder.  
Der er søgt om en dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 og en tilladelse ef-
ter planlovens §35.   
 
Vandhul nr. 12  
Dette vandhul placeres på et jordstykke, der er omgivet af grøfter på de tre sider. 
Derfor er det nødvendigt at lægge en del af materialet vest, syd og øst om vand-
hullet, for at spærre kontakt til grøfterne. Måske er det teknisk muligt at køre no-
get af materialet væk fra stedet, for at reducere de jordmængder, der skal place-
res på stedet. Men hvis al jord forlanges bortkørt, må projektet opgives. 
 
Nabohøring 
Ansøgningen har ikke været i nabohøring, da alle naboer har givet tilsagn om at 
være med i projektet.  
 
Vurdering af naturbeskyttede arealer 
Det vurderes, at projektet ikke vil påvirke de beskyttede naturtyper negativt, men 
vil betyde en tilstandsændring, hvorfor der gives en dispensation fra Naturbeskyt-
telsesloven til projektet. Projektområdet er besigtiget i juni 2020 udgøres af kultu-
reng og mose med ringe tilstand.  
Mose og omgivende eng er besigtiget sammen. Dokumentationscirkel er placeret i 
mosen og viser et artsindeks på 0,27. I mosen findes 7 ud af i alt 11 stjernearter på 
hele arealet.     
Den ringe tilstand skyldes først og fremmest megen grøftning/dræning i området. 
Den øgede fugtighed i området vil give vådområdedyrene langt bedre betingelser. 
Det forventes, at vandhullet generelt vil give vandhulsorganismer bedre levemu-
ligheder i området og at de ikke alle vil ende som føde for storkene.   
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Området er desuden besigtiget i oktober 2020 i forbindelse med en fælles besigti-
gelse mellem DN, Storkene.dk og Kommune, om end denne besigtigelse var eks-
tensiv. 
 
Landskabelig vurdering 
Det vurderes, at vandhullets placering med på engen omgivet af grøfter, vil give en 
meget lille landskabelig påvirkning. Samtidig lægges der vægt på at vandhullet bli-
ver meget lavvandet, så det fremtræder som en naturlig fugtig plet i mosen, der 
hurtig vil blive dækket af plantevækster, der med tiden vil medføre tilgroning igen, 
men indtil da give et værdifuldt område til vandhulsdyrene i engen.    
 

 
Figur 1: Kort over vandhul nr. 12, markeret med hvid – Holmgårdvej 30. Luftfoto 
2019. 
 
Afgørelse 
I henhold til §35 i Lov om Planlægning og §3 i Naturbeskyttelsesloven, jf. § 65 stk.  
2 meddeler Lemvig Kommune hermed tilladelse til etablering af Vandhul nr. 12 på 
1200 m² som beskrevet i ansøgningen og vist på figur 1. 
 

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 

• At den afgravede jord lægges jævnt i det omgivende naturbeskyttede 
eng/moseareal, sådan som beskrevet i ansøgningen eller det må spredes 
på dyrket mark, der ikke er naturbeskyttet.  

 

• Af hensyn til vandhullernes fauna, må de ikke benyttes til udsætning af æn-
der, krebs eller fisk. 
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• Af hensyn til vandkvaliteten, må der ikke fodres i og ved vandhullerne eller 
beskyttet natur generelt. 
 

• Arbejdet skal udføres udenfor vandhulsdyrenes ynglesæson, dvs. udføres i 
perioden fra den 1. september til den 1. marts. 

 
Tilladelsen begrundes med, at vandhullet ikke strider imod kommuneplanen, bidra-
ger til flere vandhulsdyr generelt og at projektet vurderes til at kunne blive til vær-
difuldt element, der syner naturligt i landskabet. 
Der lægges vægt på, at projektet giver bedre beskyttet natur, da engarealet i dag 
er i ringe tilstand. 
 
Øvrige tilføjelser 
Det skal oplyses, at vandhullet bliver betragtet som en beskyttet naturtype i hen-
hold til §3 i Naturbeskyttelsesloven allerede ved etableringen, da det ligger i be-
skyttet natur. 
Enhver ændring af området, f.eks. en oprensning, vil derfor kræve en ansøgning om 
dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3. 
 
Formål 
Projektet handler om storkeparret ved Bækmarksbro i Lemvig Kommune. I 2020 
er det gået godt for dem, de har fået tre unger på vingerne, men det er delvis i 
kraft af tilskudsfodring. Foreningen Storkene.dk vil gerne have, at området har til-
strækkelig føde til at ernære storkene, uden at de skal fodres kunstigt ved siden 
af. 
 
Storkereden står lige ud til engene langs Flynder Å, der har en forholdsvis bred 
ådal, hvor der ikke er føde nok til storkene. Mange engparceller drives ikke læn-
gere. Foreningen har forsøgt at skaffe mere græsning og høslæt til området, men 
det er ikke tilstrækkeligt, da engene mange steder er for tørre pga. grøftninger. 
Engene er tidvis for tørre, og tidvis for våde. Det betyder, at de steder, hvor der er 
høslæt, har der været problemer med at bjærge høet, dvs. lodsejerne gider ikke 
rigtig længere have besværet med høslæt, som forholdene er nu. 
 
Foreningen vil gøre en indsats, for at skabe større bestande af frøer i engene. Det 
er observeret at storkene fouragere i engene, hvor der er frøer, men foreningen 
vurderer, at bestandene er for små til at danne et solidt fødegrundlag. 
 
Foreningen har derfor formuleret et projekt, der skal øge bestandene af frøer i en-
gene og der er forhandlet med lodsejerne, de har givet tilsagn om at acceptere 
gravning af i alt 21 vandhuller.  
 
Foreningen lægger vægt på at vandhullerne får en harmonisk landskabelig ud-
formning. Overskudsjorden lægges op i en meget fladt udtrukket lav vold, som 
ikke skæmmer landskabet og måske ikke engang ses. Desuden kan der være brug 
for at placere lidt af jorden i grøfter for at blokere dem. Dernæst er der tale om, at 
vandhullerne i sagens natur skal være meget lavvandede - de skal kunne tørre ud 
en gang imellem i tørre somre, bl.a. for at eventuelle indvandrede fisk med få års 
mellemrum uddød igen af udtørring. Det betyder, at de opgravede jordmængder, 
der skal placeres, er beskedne.  
Endelig kan der være et par steder, hvor det er formålstjenligt at lægge opgravet 
jord på en sådan måde, at der skabes en brugbar kørerrute for en traktorvogn, når 
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der skal hentes hø ind. Som sagt er det et problem, at det i perioder er så vådt, at 
høet ikke kan bjærges. På den måde er det realistisk, at der fortsat foregår høslæt. 
 
Offentliggørelse og klagefrist 
Tilladelsen vil blive offentliggjort den 9. februar 2021 på Kommunens hjemmeside 
www.lemvig.dk og i lokalavisen 
Klagefristen udløber den 9. marts 2021 ved kontortids ophør.  
 
Natura 2000 
Nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 1,4 km fra projektområdet det er Na-
tura 2000 område nr. 65, Nissum Fjord. 
Projektet vil ikke påvirke Natura 2000 området negativt, da øget fugtighed på en-
gen formentlig vil give rastende fugle på udpegningsgrundlaget bedre muligheder. 
Arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget vil ikke, grundet afstanden til Na-
tura 2000 og projektets karakter, blive påvirket. 
 
Habitatdirektivets bilag IV arter 
En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have 
levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted ved Flynder Å. På bag-
grund af faglig rapport nr. 322 fra Danmarks Miljøundersøgelser samt Lemvig 
kommunens øvrige kendskab vurderes umiddelbart at der kan være Vandflager-
mus, Småflagermus, Birkemus, Odder, Bæver, Stor vandsalamander, Spidssnudet 
frø og Strandtudse. 
Vandflagermus, odder og birkemus er optaget på rødlisten 1997 som sårbare. 
Småflagermus: Ud fra småflagermus' levevis vurderes det, at de ikke påvirkes ne-
gativt, da projektet giver bedre levevilkår for f.eks. diverse insekter tilknyttet 
vandhullet. 
Birkemus: er fundet omkring Lemvig. Den lever i en række forskellige naturtyper 
og skades næppe af projektet, da der etableres vandhul på en eng, som er habita-
ter birkemusene findes ved, samtidig med at de tørrere arealer ikke berøres. 
Odder og Bæver: kan forekomme i vandløbssystemet, men vandhullet kommer til 
at ligge relativt langt fra vandløbet. 
Stor vandsalamander, Spidssnudet frø og Strandtudse: kan forekomme i nærom-
rådets vandhuller og fugtige arealer, men også for dem gælder, at projektets na-
turforbedrende formål opvejer evt. ulemper i anlægsfasen.   
 
På grundlag af nuværende viden vurderes, at påvirkningen fra etablering af vand-
hullet kun vil medføre kortvarige negativ eller ingen påvirkning af bilag IV-arter  
 
Klage efter planloven 
I henhold til ”Lov om planlægning” § 58, stk. 1 nr. 4, kan retlige spørgsmål påkla-
ges. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenæv-
net. 
 
Klage efter naturbeskyttelsesloven 
Der kan klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen.  
 
 
Fælles klagevejledning 
En eventuel klage skal indgives direkte på Planklagenævnet/Miljø- og Fødevare-
klagenævnets klageportal; https://naevneneshus.dk  og skal være indgivet til kla-
geportalen senest 4 uger fra modtagelsen af dispensationen fra Lemvig 

http://www.lemvig.dk/
https://naevneneshus.dk/
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Kommune, hvis dispensationen er modtaget i e-boks. Hvis du modtager afgørel-
sen 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. 
 
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 Planklagenævnets/ Miljø- og Fødevareklagenævnets be-
handling af din klage, at du indbetaler gebyret. Du modtager en opkrævning på 
gebyret fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen. Du 
skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Planklagenæv-
net/Miljø- og Fødevareklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. 
Planklagenævnet/Miljø- og Fødevareklagenævnet påbegynder behandlingen af 
klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og in-
den for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning 
om gebyrbetalingen kan findes på Planklagenævnet/Miljø- og Fødevareklagenæv-
nets 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 Planklagenævnet/Miljø- og Fødevareklage-
nævnets 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.  
 
Planklagenævnet/Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebe-
tale 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/Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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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 dispensationen, hvis den ikke er udnyttet 
inden 5 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i fem på hinan-
den følgende år. 
 
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.   
 

Hvis der er spørgsmål til sagen, kan jeg kontaktes på tlf. 9663 1116. 

Med venlig hilsen 
 

Inger Hejlesen 
Agronom 
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Kopi tilsendt: 

 

• 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: 
jens.johan.brogaard@altibox.dk 
 

• 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 
 

• Danmarks Sportsfiskerforbund. E-mail: post@sportfiskerforbundet.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 
 

• Foreningen Storkene.dk, v. Jess Frederiksen. E-mail: jess@storkene.dk 
 
  
 

I forbindelse med behandlingen af sagen kan det være nødvendigt, at Lemvig Kommune indsamler, behandler og videregiver op-
lysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har man blandt andet ret til at bede om indsigt i de 
oplysninger, der behandles, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige Lemvig Kommunes op-
lysninger samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet. Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mu-
lighed for at få indsigt i sagen. Lemvig Kommune sender og modtager breve, dokumenter og andre informationer fuldt elektronisk 
via e-post og websider. Adressen til Teknik & Miljø er: teknik@lemvig.dk 
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