Tilladelse efter vandløbsloven til genåbning af en ca. 510 meter rørlagt strækning af
den offentlige del af Sdr. Thise Bæk, matr. 4a, Sdr. Thise By, Thise.
Lodsejer har henvendt sig til Skive Kommune, med henblik på at få genåbnet en rørlagt del af
Sdr. Thise Bæk. Strækningen er offentlig og er på en lille strækning omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 (naturbeskyttet vandløb). Vandløbet er målsat i henhold til Vandområdeplanerne.

Figur 1. Oversigtskort med placering af strækningen der ønskes genåbnet.

Tilladelse
Skive Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbslovens 1 §§ 16 og 17 samt § 19 i
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Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv.2 til regulering af den nu rørlagte del
af Sdr. Thise Bæk, matr. Nr. 4a, Sdr. Thise By, Thise. Projektets beliggenhed er Sundsørevej 65,
7870 Roslev. Tilladelsen vedrører alene vandløbsloven.
Da vandløbet på den nederste del af den rørlagte strækning er omfattet af naturbeskyttelsesloven, meddeles der samtidig dispensation iht Naturbeskyttelseslovens 3 §65, idet der
dispenseres fra naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttede naturtyper). Dispensationen bortfalder
automatisk, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.
Projektet er omfattet af bilag 2 punkt 10f ” Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1,
kanalbygning og regulering af vandløb” i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 973 af 25. juni 2020, herefter kaldet VVMlovbekendtgørelsen). Der skal derfor udføres en VVM-screening der vurderer hvorvidt projektet
vil kunne påvirke miljøet væsentligt (vedlagt som bilag)
Tilladelsen gives på følgende vilkår
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tilladelsen skal udnyttes og arbejdet udføres senest 3 år fra den dato tilladelsen er
meddelt.
Projektet skal udføres som beskrevet i projektbeskrivelsen.
Projektet må ikke give anledning til gener som følge af ændret vandstand hos
udenforstående lodsejere.
I projektfasen skal udvaskning og transport af sand og jord til eventuelt nedstrømsliggende vandløbstrækninger begrænses mest muligt.
Retablering af arealet efter arbejdet skal ske således, at området fremstår så urørt som
muligt.
Bygherre afholder under anlægsperioden løbende tilsyn med at vilkårene overholdes.
Bygherre kontakter eventuel berørte lodsejere.
Den åbne strækning må ikke benyttes til afledning af vand fra befæstede arealer uden
foregående forsinkelse.
Bygherre er erstatningspligtig overfor eventuelle udenforstående lodsejere, der oplever
tab som følge af projektets gennemførelse.
Genåbningen af strækningen må ikke være til hinder for at målsætningen for vandløbet
ikke kan opnås.
Bygherre må for egen risiko og regning opstarte projektet før klagefristen for tilladelsen
er udløbet.
Vandløbet er offentligt, og Skive Kommune er forpligtet til at vedligeholde den åbnede
strækning i det omfang at afvandingen for udenforstående lodsejere ikke ændres.
Vedligeholdelsen må kun foregå skånsomt med håndredskaber så som le eller motor-le.
Maskinel vedligeholdelse må kun forekomme, hvis vandløbsmyndigheden vurderer det
nødvendigt.

Projektets formål og beliggenhed
Projektets beliggenhed er syd for Thise, matr. 4a, Sdr. Thise By, Thise. Projektet er et
naturgenopretningsprojekt, og vurderes overordnet at bidrage til et bedre naturindhold og øget
biodiversitet i området.
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Det er et politisk ønske, at Skive Kommune skal fremme projekter vedrørende naturforbedringer. Der er derfor afsat et årligt kommunalt beløb til projekter indenfor vandløbsrestaurering
og naturgenopretning.
Sdr. Thise Bæk er et ca. 1.800 meter langt offentligt vandløb hvor cirka 510 meter blev rørlagt i
1943. Rørdimensionen er et Ø40 cm betonrør. På den rørlagte strækning er der tilknyttet tre
brønde, hvoraf de to er fritlagt. Der er derudover tilkoblet dræn. Vandløbet har en lille
vandføring, men er målsat og har en høj DVFI-værdi nedstrøms projektstrækningen. Vandløbet
ligger i en å-dal og det vurderes, at bækken har potentiale til at blive gyde- og opvækstvandløb
for ørreder. Ifølge de gamle original-1-kort har vandløbet ligget naturligt slynget hele vejen ned
gennem å-dalen.
Lodsejer i projektområdet har i 2019 henvendt sig til Skive Kommune, med henblik på at få
genåbnet den rørlagte strækning. Grundet corona er projektet dog først på vej til at blive
realiseret i indeværende år.
Det fritlagte vandløb bliver på den pågældende strækning genslynget gennem å-dalen, således
at området genskabes med dets naturlige element, vandløbet.

Det omtrentlige tracé af den fritlagte strækning af Sdr. Thise Bæk til venstre. Der kan forekomme lokale
ændringer afhængigt af små variationer i topografien i området. Orginal-1 kortet til højre er fra perioden
1863-1880. Vandløbet ses som en kraftigt slynget bæk i midten af kortet.
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Nuværende forhold
Røret, som ønskes åbnet, ligger i dag på en græsmark i ådalen. Strækningen er ifølge drænarkivet blevet rørlagt omkring 1943. Rørlægningen ligger i et naturbeskyttet område, hvorfor
projektet også kræver dispensation efter Naturbeskyttelsesloven (særskilt dispensation).
Rørlægningen vurderes at ligge mellem 70 -100 cm under terræn.
Fremtidig tilstand og konsekvenser
Natur- og miljømæssige konsekvenser
Projektet vurderes ikke at give anledning til negative påvirkninger på naturen eller miljøet i
området. Frilægningen forventes derimod at skabe naturværdi på projektarealet, da åbningen af
rørlægningen vil resultere i et nyt vandløb med gode fysiske forhold og en mere naturlig
hydrologi. Sdr. Thise Bæk har en DVFI på 7 længere nedstrøms, og strækningen kan have
potentiale som gyde- og opvækstområde for ørreder.
Vandstands og afvandingsmæssige konsekvenser
Jf. vilkårene i tilladelsen vil projektet ikke give anledning til afvandingsmæssige konsekvenser.
Der kan forekomme strækninger hvor afvandingen vil forværres og strækninger hvor
afvandingen forbedres. Dog vurderes projektet i sig selv ikke at give anledning til
afvandingsmæssige problemer, da det gennemsnitlige fald gennem å-dalen er over 15 ‰. I
forhold til den nuværende afvandingssituation forventes åbningen af rørlægningen at skabe en
mere naturlig afvanding i området. Områdets topografi vil også være med til at sikre, at
afvandingen fra området ikke ændres væsentligt ved projektets realisering. Der tages højde for
eksisterende dræn i projektets udførelse.
Beskyttet natur
Der findes beskyttede naturtyper indenfor projektarealet. Vandløbet er ikke, for den rørlagte del,
beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, på nær ca. 90 meter af den nederste strækning. Det
vurderes dog at udpegningen af denne strækning er en fejl, grundet unøjagtigheder ved
kortlægningen (ud fra luftfotos) i 1992.
Vurdering i henhold til vandrammedirektivet
Vandløbet er målsat efter vandområdeplanerne 2015-2021.
Nedstrøms projektet er vandløbet beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, men projektet
vurderes ikke at ændre vandløbets tilstand på denne strækning.
Vurdering i henhold til Natura-2000 områder
Nærmeste Natura-2000 område (Habitatområde 30, Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals,
Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk) er beliggende ca. 2,5 km fra projektområdet. Projektet
vurderes ikke at påvirke området i negativ retning.
Strengt beskyttet arter efter bilag IV i EF-habitatdirektivet
Der er observeret følgende bilag IV-arter i området, Damflagermus, Vandflagermus,
Sydflagermus, Odder, Markfirben, Stor vandsalamander og Spidssnudet frø. Projektet vurderes
at have en gavnlig effekt på forekomsten af salamander, frøer og odder samt en positiv til
neutral påvirkning af firben og flagermusarterne.
Lovgrundlag
Vandløbsloven
Det fremgår af vandløbsloven, at vandløb kun må reguleres efter vandløbsmyndighedens
bestemmelse. Ved regulering af et vandløb forstås ændring af vandløbets skikkelse herunder
vandløbets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg jf. lovens § 16.
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Med baggrund i overstående gives der tilladelse til regulering af den rørlagte vandløbsstrækning
ved fritlægning og genslyngning. Godkendelsen gives i medfør af §§§ 16 og 17 (LBK nr.
1217 af 25/11/2019) samt § 19 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.
(BEK nr. 834 af 27/10/2016).
Naturbeskyttelsesloven
Ifølge Naturbeskyttelseslovens4 § 3 gælder et forbud mod tilstandsændringer i beskyttede
naturtyper. Kommunalbestyrelserne kan dog i helt særlige tilfælde meddele dispensation
(tilladelse) til projekter der medfører tilstandsændringer. Disse særlige tilfælde er f.eks.
•
•
•

Hvis projektet har en overordnet samfundsmæssig økonomisk konsekvens
Hvis projektet samlet set virker naturforbedrende
Hvis projektet øger offentlighedens adgang til naturen

Ved projektet er der lagt vægt på at et areal omdannes fra overdrev og eng til vandløb og at
vandløbets nye forløb vil være åbent og fremstå naturligt med et terrænnært og slynget forløb.
Et slynget vandløb kan udgøre et mere forskelligartet levested for dyr og planter.
Ved projektet etableres der et længere sammenhængende lysåbent vandløb, som bedre kan
binde naturområderne sammen. Desuden er der lagt vægt på, at der er tale om et relativt
beskedent indgreb i den beskyttede eng, som har en middel naturtilstand.
Ved at genslynge vandløbet igennem engarealet vil der skabes et mere alsidigt dyre- og
planteliv på arealet. Vandløbet føres op til terræn, så det kommer til at bidrage til den
hydrauliske dynamik i den beskyttede eng, samt til den rekreative oplevelse af ådalen.
Genåbning af vandløbet vil genoprette den naturlige hydrologi i området efter tidligere tiders
udnyttelse af områderne til landbrugsdrift. Genåbning vil påvirke engarealet i begrænset omfang
og det vurderes at have en positiv effekt.
VVM-Screening
Projektet vurderes at være omfattet af VVM-lovbekendtgørelsens bilag 2, pkt. 10f om
infrastrukturprojektet. (Miljøministeriets LBK nr. 1225 af 25/10/2018 Bekendtgørelse af lov om
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)). Der skal derfor
foretages en vurdering af, om projektet er VVM-pligtigt. VVM-afgørelsen er vedlagt som bilag.
Høring
Projektet har været i høring i perioden i perioden 28. september til 27. oktober 2021, jf.
bekendtgørelsens § 15. Der er ikke indkommet bemærkninger.
Yderligere oplysninger
Museum Salling
Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejde, skal arbejdet standses. Fundet skal
straks anmeldes til Museum Salling, Tlf. 915 6845. Jf. museumslovens § 27, stk. 2 (LBK nr. 358
af 8. april 2014). Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til samme museum.
Fremtidig vedligeholdelse
Skive Kommune er forpligtet til at vedligeholde den åbnede strækning i det omfang at
vandføringsevnen ikke forringes væsentligt for udestående lodsejere. Vedligeholdelsen skal
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udføres skånsomt med håndredskaber og indebærer som udgangspunkt kun fjernelse af
plantemateriale.
Økonomi og tidsplan
Udgifterne til anlægsarbejdet afholdes af Skive Kommune. Anlægsarbejdet forventes udført i
2021.
Offentliggørelse
Tilladelsen meddeles og offentliggøres på www.skive.dk, den 4. november 2021.
Klagefristen er 4 uger og skal udnyttes senest den 2. december 2021.
Bemærkninger
Ved bemærkninger eller spørgsmål er du velkommen til at kontakte undertegnede på tlf. 9915
6303 eller på mail, kkni@skivekommune.dk.
Klagevejledning
Denne afgørelse er truffet efter Vandløbslovens § 17, og kan ifølge lovens § 80 påklages til Miljø
og Fødevareklagenævnet. Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Du skal klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af
www.naevneneshus.dk. Der er også link til klageportalen fra www.borger.dk og www.virk.dk. Du
logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen
sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at
bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Skive Kommune. Kommunen
videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse
om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt
annonceret, regnes klagefristen dog altid fra dette tidspunkt.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skive Kommune i Klageportalen. Når du klager,
skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller
en virksomhed/organisation. Gebyrsatsen i 2021 er på 900 kr. for privatpersoner, mens
virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med
betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i
klagen.
Klageberettigede er ansøger, grundejer, myndigheder samt landsdækkende eller lokale
organisationer med klageret efter loven, samt enhver med en væsentlig, individuel interesse i
sagens udfald.
En klage over afgørelsen har jf. lovens § 82 opsættende virkning, med mindre Miljø- og
Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Bestemmelsen indebærer ingen begrænsninger i
klagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.
Klage over afgørelser truffet efter § 12, stk. 3, og § 37 a har dog ikke opsættende virkning.
Hvis der klages over et påbud eller et forbud, kan vandløbsmyndigheden jf. stk. 7 i særlige
tilfælde beslutte, at påbuddet eller forbuddet skal efterkommes uanset klage. Selvom denne
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beslutning påklages, skal påbuddet eller forbuddet efterkommes, medmindre Miljø- og
Fødevareklagenævnet bestemmer andet.
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101
ske inden 6 måneder fra modtagelsen af dette brev.
Fritagelse for benyttelsespligt
I helt særlige tilfælde kan en borger fritages for benyttelsespligten. En begrundet ansøgning skal
sendes med e-mail til Klagenævnet. Hvis borgeren bevilges fritagelse, så skal kommunen
foretage indtastningen i klageportalen på vegne af borgeren.

Med venlig hilsen

Kristoffer Klitgaard Nielsen
Biolog

Denne afgørelse er vedlagt:
VVM-screening og screeningsafgørelse
Projektbeskrivelse
Kopi er sendt til:
• Bygherre
• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk, dnskive-sager@dn.dk
• Friluftsrådet, Kreds Limfjord Syd, Anni Oppelstrup, anniob@outlook.dk
• Dansk Ornitologisk Forening, Skive@dof.dk, natur@dof.dk
• Dansk Botanisk Forening, dbf.oestjylland@gmail.com
• Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk
• Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
• Fiskeriinspektorat Vest, inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk
• Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk,
lbt@sportsfirskerforbundet.dk
• Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
• Danmarks Fritidsfiskerforbund, teamstr@gmail.com
• Museum Salling, info@museumsalling.dk

Databeskyttelse
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiver, Jes Strickertson på mail dbr@skivekommune.dk, om
dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens
behandling af dine personlige oplysninger. Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets
hjemmeside. Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er
opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.
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28. oktober 2021

Sundsørevej 65, 7870 Roslev - Screeningsafgørelse efter
miljøvurderingsloven til regulering af vandløb
Skive Kommune har modtaget en ansøgning til åbning af et rørlagt offentligt vandløb på matr.nr.
4a, Sdr. Thise By, Thise.
Formålet med regulering af vandløbet er at genetablere vandløbet som et naturligt element i
ådalen, samt forbedre naturindholdet og biodiversiteten i området.
Regulering af vandløb er omfattet af bilag 2 pkt. 10f i miljøvurderingsloven1, hvilket betyder, at
der skal foretages en screening af projektet. På baggrund af screeningen træffes afgørelse om,
om projektet på grund af dets art, dimensioner eller placering vurderes at kunne få en væsentlig
indvirkning på miljøet og dermed være omfattet af krav om miljøvurdering. Vurderingen foretages
ud fra kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6.
Afgørelse
Skive Kommune træffer afgørelse om, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at
projektet derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet jf. § 21 i
miljøvurderingsloven.
Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres på Skive Kommunes hjemmeside – www.skive.dk – den 28. oktober
2021.

Projektets lokalitet
Matrikel:

4a, Sdr. Thise By, Thise

Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 - om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter
(VVM)
1

1

Projektets lokalitet fremgår af nedenstående kort.

Kort 1. Oversigtskort. Den røde cirkel viser projektområdet.

Luftfoto 2021. Projektområdet er vist med rød cirkel.
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Projektbeskrivelse
En 510 meter lang rørlagt strækning (Ø30) fra omkring 1943 skal fjernes og vandløbet skal
genetableres med slyngninger og der skal udlægges grus og stenmaterialer.
Frilægningen ønskes foretaget ved etablering af et vandløb med en vandløbsbund ca. 20 – 70
cm under terræn. Vandløbet anlægges med en bundbredde på mellem 30 cm og 50 cm og med
et anlæg på 1:2-1:3 afhængigt af slyngningsvariationen. I profilet etableres en naturligt slynget
strømrende. Vandløbet anlægges med et fald på ca. 10 ‰.

Begrundelse for afgørelsen
Projektet er screenet efter udvælgelseskriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6.
1. Projektets karakteristika i forhold til
a) dimensioner og udformning
Vandløbet gennemløber på projektstrækningen et ø30 cm cementrør med ca. 10 dræntilløb. Der
er koblet tre brønde på den rørlagte strækning.
Den fritlagte strækning vil have en bundbredde på mellem 30-50 cm og en dybde på 20-70 cm
under terræn. Strækningen bliver 7-800 meter.
Arealbehovet til det åbne vandløbsforløb er i alt ca. 800 m2 inkl. anlæg.
b) kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter
Der er ikke kendskab til andre projekter ved vandløbet, og derfor vurderes det, at projektet ikke
har en kumulativ betydning med en væsentlig miljøpåvirkning.
c) brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet
Råstofforbrug: Der skal bruges råstoffer (grus) i forbindelse med projektet.
Vand: Der skal ikke bruges vand i forbindelse med projektet.
d) affaldsproduktion
Der vil være overskudsjord og drænrør/cementrør i forbindelse med projektet. Affaldet skal
bortskaffes af ansøger på forsvarlig vis og håndteres efter gældende lovgivning på området.
e) forurening og gener
Støj, vibrationer og støv:
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Det forventes ikke at projektet vil give anledning til støj, vibrationer og støv. I anlægsfasen vil
der kunne forekomme gener i form af støj. Generne forventes dog ikke at være væsentlige.
Luft/lugt: Projektet forventes ikke at medføre luftforurening eller lugtgener.
Spildevand: Der forventes ikke, at der er spildevand i forbindelse med projektet.
Jord og grundvand: Projektet forventes ikke at medføre risiko for jord og grundvand.
f) risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt,
herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig
viden
Projektet er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen og der forventes ikke risiko for ulykker eller
katastrofer i forbindelse med projektet.
g) risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).
Projektet forventes ikke at medføre risiko for menneskers sundhed.
2. Projektets placering
Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at blive berørt af
projekter, skal tages i betragtning, navnlig:
a) den eksisterende og godkendte arealanvendelse
Projektet berører arealer omfattet af følgende lokalplaner:
Projektet ligger i landzone, og er ikke omfattet af en lokalplan. Projektet påvirker ikke
naboarealer.
Projektet ligger i et af Kommuneplan 2020-2032 udpeget som:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lavbundsarealer
Grønt danmarkskort
Økologisk forbindelseslinje
Naturbeskyttelsesområde
Kystnærhedszone
Rekreativ forbindelseslinje
Bevaringsværdige landskaber
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Skive Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke får væsentlig betydning for:
Ad 1) da projektet er af en sådan karakter, at det vil reducere udledningen af CO2.
Ad 2) da projektet vurderes ikke at forringe de naturmæssige værdier der ligger til
grund for udpegningen. Projektet vurderes ikke at forringe den biologiske
mangfoldighed eller spredningsmulighed.
Ad 3) da projektet ikke forhindrer eller forringer muligheden for eksisterende
og/eller nye økologiske forbindelseslinjer.
Ad 4) da projektet ikke forhindrer eller forringer muligheden for fremtidige
naturprojekter.
Ad 5) da projektet ikke medfører bebyggelse.
Ad 6) da projektet understøtter planen ved at muliggøre færdsel.
Ad 7) da projektet ikke er skæmmende ift. landskabelige værdier.
Projektet medfører ikke væsentlige påvirkning af naturressourcernes relative rigdom, forekomst
kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund.
Der forventes ikke påvirkninger i forbindelse med jordbund og jordarealer.
Projektet vil ikke medføre væsentlig negativ påvirkning af bilag IV-arter eller Natura 2000områder. Se Natura 2000 væsentlighedsvurdering nedenfor under punkt v).
c) det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder
i) vådområder, områder langs bredder, flodmundinger
Vurdering i forhold til vandrammedirektivet
Vandløbet er målsat i gældende vandområdeplan, og har derfor en miljømæssig interesse i
henhold til vandløbsloven. Vandløbet er til dels omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven og derfor
er vandløbet beskyttet mod tilstandsændringer. Det betyder, at vandløbets miljømæssige
interesse kan varetages med vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven. Engarealet og mosen som
vandløbet løber igennem, er derudover omfattet af naturbeskyttelsesloven § 3.
Skive Kommune vurderer overordnet set, at skiftet fra lukket rørlagt vandløb til åben bæk
forbedrer de fysiske forhold i vandløbet uden at have overordnede negative konsekvenser for
afvandingen og de omkringliggende arealer.
ii) kystområder og havmiljøet
Projektet vurderes ikke at påvirke kystområder og havmiljøet.
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iii) bjerg- og skovområder
Ikke relevant
iv) naturreservater og -parker
Ikke relevant, da anlægget ikke placeres nær naturreservater eller -parker.
v) områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget
af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF
Fredninger
Arealet er ikke omfattet af fredning.

Vurdering i forhold til Natura 2000-områder
Der er foretaget en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og
projekter, har en væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder. Natura 2000 områder er et
netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og
vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske er EU-landene.
Nærmeste Natura 2000 habitatområde Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og
Nørre Ådal, Skravad Bæk (H30), der findes ca. 2,5 km sydøst for projektet. Se udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området i tabel 1.
Skive Kommune vurderer, at projektet ikke påvirker Natura 2000-områderne væsentligt, da
projektet udelukkende har lokal påvirkning af terræn og afvanding. Det vurderes at naturtyper
på udpegningsgrundlaget vil ikke blive påvirket, da projektet har en meget lokal karakter og
udelukkende påvirker de nærmeste omgivelser - afstanden til nærmeste naturtype (rigkær) er
2,5 km. Arter på udpegningsgrundlaget vurderes ikke at blive påvirket, da vandløbet ikke
ændrer på områdets økologiske funktionalitet.
For fugle på udpegningsgrundlaget vurderes områdets økologiske funktionalitet at være
opretholdt. Der ændres ikke på engarealerne, hvor arterne fortsat vil kunne fouragere og raste.
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Tabel 1. Udpegningsgrundlag for Natura 2000 områder H30.
Vurdering i forhold til habitatdirektivets bilag IV arter
Arter beskyttet ifølge habitatdirektivets bilag IV må ikke indfanges, slås ihjel eller forstyrres med
vilje, deres yngle- og rasteområder må ikke beskadiges eller forstyrres.
Der er ifølge Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007, Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets
bilag IV samt Forvaltningsplan for flagermus (2013) registreret følgende bilag IV-arter i området
omkring projektet: Vandflagermus, Sydflagermus, Odder, Markfirben, Stor vandsalamander,
Spidssnudet frø, Løgfrø, Strandtudse.
Skive Kommune har ikke kendskab til andre bilag IV arter i området.
Det vurderes, at hverken yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter påvirkes væsentligt af den
etablerede åbne vandløb, da områdets økologiske funktionalitet fortsat er opretholdt. Ved
etablering af en åben bæk, som erstatning for lukket, rørlagt vandløb, vil nye levesteder kunne
opstå.
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vi) områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er
lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er
relevante for projektet
Ikke relevant.
vii) tætbefolkede områder
Projektområdet ligger uden for tætbefolkede områder.
viii) landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning.
Ikke relevant.
3. Arten af og kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning
Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er
anført under punkt 1 og 2 i dette bilag, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20,
stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:
a) indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet
af personer, der forventes berørt)
Projektet forventes ikke at medføre forurening i det område det er placeret i.
b) indvirkningens art
Den væsentligste potentielle miljøpåvirkning vurderes at kunne være støjforurening i forbindelse
med genåbning af vandløbet.
c) indvirkningens grænseoverskridende karakter
Ikke relevant.
d) indvirkningens intensitet og kompleksitet
Eventuelle indvirkninger forventes ikke at være intense eller komplekse.
e) indvirkningens sandsynlighed
Eventuelle indvirkninger i form af støj forventes at være minimale og kun i forbindelse med
etablering.
f) indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet
Der må forventes støjpåvirkning af kortere varighed og reversibel karakter.
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g) kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller
godkendte projekter
Der er ikke kendskab til andre projekter på arealet.
h) muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne
Generne forventes at være meget kortvarige og begrænsede.
Konklusion
Skive Kommune vurderer samlet, at projektet ikke medfører væsentlig påvirkning af miljøet.
Skive Kommune vurderer derfor, at der ikke er krav om miljøvurdering.
Klagevejledning
Afgørelsen efter § 21 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i forhold til retslige
spørgsmål i henhold til lovens § 49.
I henhold til lovens § 50 kan en klage indgives af Miljø- og Fødevareministeren, enhver med
retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som
hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser
inden for arealanvendelsen.
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, jf. lovens § 51. Klagefristen er den
27. november 2021.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www. naevneneshus.dk.
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du kan logge på med NEM-ID eller MitID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er
indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klage-portalen.
Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at
bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet
afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Konkrete spørgsmål om brug af Klageportalen kan rettes til supportfunktionen på e-mail
nh@naevneneshus.dk eller telefon 72 40 56 00.
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Fritagelse for benyttelsespligt
I helt særlige tilfælde kan en borger fritages for benyttelsespligten. En begrundet ansøgning skal
sendes med e-mail til Klagenævnet. Hvis borgeren bevilges fritagelse, så skal kommunen
foretage indtastningen i klageportalen på vegne af borgeren.

Søgsmål
Denne afgørelse kan i henhold til lovens § 54 indbringes for domstolene. Ønskes afgørelsens
gyldighed prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen
er meddelt eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den endelige administrative
afgørelse foreligger.

Med venlig hilsen
Kristoffer Klitgaard Nielsen
Biolog

Vedlagt
Bilag 1 – Ansøgning om åbning af vandløb
Bilag 2 – Dispensation fra naturbeskyttelsesloven
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Dette brev er sendt til
Ansøger
Skive Kommune/lodsejer
Berørte lodsejere
4a, Sdr. Thise By, Thise
Kopi er sendt til:
• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk, dnskive-sager@dn.dk
• Friluftsrådet, Kreds Limfjord Syd, Anni Oppelstrup, anniob@outlook.dk
• Dansk Ornitologisk Forening, Skive@dof.dk, natur@dof.dk
• Dansk Botanisk Forening, dbf.oestjylland@gmail.com
• Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk
• Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
• Fiskeriinspektorat Vest, inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk
• Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk,
lbt@sportsfirskerforbundet.dk
• Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
• Danmarks Fritidsfiskerforbund, teamstr@gmail.com
• Museum Salling, info@museumsalling.dk

Databeskyttelse
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiver, Jes Strickertson på mail dbr@skivekommune.dk, om
dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens
behandling af dine personlige oplysninger. Du kan læse mere om databe-skyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets
hjemmeside. Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er
opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.
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Projektbeskrivelse, genåbning af ca. 510 meter lang rørlagt strækning af Sdr. Thise
Bæk

Projekt: En 510 meter lang rørlagt strækning (Ø40) skal fjernes og vandløbet skal genetableres med
slyngninger og der skal udlægges grus og stenmaterialer. Der skal etableres to overkørsler (Ø50) af 4
meters længde. Der skal tages hensyn til de dræn der er koblet på rørlægningen (ca. 10 steder).
Nærmeste adresse: Sundsørevej 65, 7870 Roslev

Tiltag:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Etablering af arbejdsplads og adgangsveje.
Rydning og fjernelse af ca. 10 m2 skov/krat ved indløbet til rørlægningen.
Etablering af et midlertidigt sandfang nedstrøms rørlægningen.
Optagning og bortskaffelse af en ca. 510 meter lang rørlægning (Ø40 beton) samt tre brønde
(Ø100). Rørlægningen ligger mellem 80-100 cm under terræn. Rørene nedknuses i det gamle
vandløbsprofil eller bortskaffes til godkendt deponi.
Etablering af et nyt slynget vandløbstracé med jævnt fald.
Etablering af to overkørsler (Ø50) af 4 meters længde.
Evt. forlængelse af dræn.
Udlægning af gydegrus og skjulesten.
Retablering og fjernelse af midlertidigt sandfang.

Materialeforbrug:
•
•
•
•
•
•

60 m3 gydegrus (nøddesten - 16-32 mm)
5 m3 skjulesten (64-120 mm)
8 m3 fodboldsten/sikringssten (120-300 mm)
To gange 4 meter Ø50 rør til overkørsler
Option på 50 meter 4 tommer (100 mm) drænrør og 50 meter 3 tommer (80 mm) drænrør
Option på køreplader

Jordbearbejdning:
•
•
•
•

Sandfang (5 m3) og tømning (5 m3)
Opgravning af nyt vandløbstracé (ca. 500 m3)
Opgravning og påfyldning af gammelt rørlagt vandløbstracé (ca. 1000 m3)
Evt. forlængelse af eksisterende dræn (op mod 100 meter)

Etablering af arbejds- og oplagsplads
I forbindelse med anlægsarbejdet skal der etableres en arbejds- og oplagsplads til oplagring af materialer
og maskiner til placering af en skurvogn med sanitære faciliteter, såfremt det vurderes nødvendigt.
Placering og drift af arbejds- og materialelager aftales nærmere med bygherretilsynet før opstart.
Alle omkostningerne til ovenstående skal være indeholdt i tilbuddet.
Det forudsættes, at entreprenør anvender autoriserede virksomheder ved tilslutning og afrigning af
midlertidige installationer. Efter afsluttet anlægsarbejde, skal alle midlertidige installationer fjernes, og de
berørte arealer skal reetableres inden området forlades.
Tilstanden af området hvor arbejdspladsen etableres skal dokumenteres med fotografi før og efter
projektets gennemførelse, således der ikke hersker tvivl om hvorvidt reetablering af området er
fyldestgørende.
Kørsel i området
Området projektet er beliggende i er beskyttet natur. Der skal derfor i videst muligt omfang forsøges at
undgå dybe kørespor eller trykskader i forbindelse med projektarbejdet.
Adgangsveje
Adgang til projektarealet og arbejdspladsen aftales nærmere med bygherretilsynet før opstart.
Udgangspunktet er dog kørselsvejen angivet i denne projektbeskrivelse.
Det er entreprenørens ansvar at vurdere, om der er nødvendighed for at gøre brug af køreplader. Såfremt
dette er en nødvendighed, skal fremgå af tilbuddet. Det er ligeledes entreprenørens ansvar, at
indgå nødvendige aftaler med relevante lodsejere vedr. etablering af adgangsveje samt nærmere forhold
angående benyttelse heraf.
Tilstanden af adgangsvejene der benyttes under anlægsarbejdet skal dokumenteres med foto før og efter
projektet gennemførelse, således at der ikke hersker tvivl om, hvorvidt reetablering er fyldestgørende.

Sandfang og sedimenttransport
Af hensyn til den nedstrømsbeliggende vandløbsstrækning og minimering af sedimenttransport, etableres
der et sandfang ved eksisterende udløb. Sandfanget skal være 5 m3 stort og have en dybde på én meter, en
bredde på én meter og en længde på fem meter. Efter projektets afslutning tømmes sandfanget i et tyndt
lag på de omkringliggende arealer. Hvis det vurderes nødvendigt skal sandfanget tømmes flere gange,
såfremt det bliver fyldt op gennem de forskellige etaper af projektet. Ved projektets afslutning vurderes det
om sandfanget skal være permanent og eventuelt have en funktion som vandingssted.
Opgravning af rørlagt strækning
Rørlægningen fjernes nedstrøms og opefter, således at man arbejder i et ”rent” tracé og får styr på
dræntilkoblingerne. De gamle rør kan eventuelt nedknuses i det gamle vandløbstracé, men der skal
minimum være et jorddække på en ½ meter over de knuste rør.
Nyt vandløbstracé
Det nye vandløbstracé detailskitseres og markeres på marken når der er blevet 100 % styr på
dræntilledningerne efter røroptagningen. Traceet etableres slynget med en varierende bunddybde på 30100 cm under terræn og en bundbredde på 30-40 cm og anlæg på 1:2. Dybden af det nye vandløb skal være
varierende, men projekteres således, at de tilløbende dræn stadig er funktionelle efter projektet er
afsluttet. Udgangspunktet er dog, at vandløbet skal ligge så nært terræn som muligt, ikke mindst for at
minimere jordarbejdet. Dybden af vandløbet forventes derfor dybest omkring dræntilkoblingerne og
nærmere terræn mellem dræntilkoblingerne. Det skal dog så vidt undgås at få hældninger over 10 ‰.
Jorden fra det nye vandløbstracé benyttes til at fylde i det gamle vandløbstracé. Såfremt det konstateres at
der forekommer meget overskudsjord ved etableringen af det nye slyngede vandløbstracé, aftales det
under projektet hvor dette placeres.
Rækkefølgen af de enkelte anlægsarbejder er opsat efter et forventet naturligt flow i arbejdernes
udførelse. Ved den praktiske udførelse af arbejderne kan rækkefølgen ændres under hensyn til
entreprenørens maskinbestykning og eventuelle ønsker om anden prioriteringsrækkefølge. Arbejdet kan
udføres uden tilbageholdelse af vand eller sænkning af vandspejl i anlægsperioden.
Brinkanlæg
Traceet varieres let i ovenbredden for at give det et naturligt udtryk. Også bunden varieres let med et
slynget forløb i bunden ved et vekslende anlæg fra 1:1 – 1:3 for at give god fysisk variation, skjul
mv.
Vandløbet anlægges med en bundbredde på 0,3 meter og et brinkanlæg på lige strækninger på 1:2. I
sving etableres brinkanlæggene med et fladere anlæg på indersiden på 1:3 og et stejlere anlæg på 1:1,5
i ydersiden. Anlægget i ydersiden på 1:1,5 etableres udelukkende i den brinksikrede dybde af vandløbet.
Anlæg som etableres i råjord må aldrig etableres stejlere end 1:2.
Jordbalance
Jorden fra det nye vandløbstracé lægges oven i det gamle rørlagte vandløbstracé. Der skal så vidt muligt
forsøges at holde en status quo jordbalance i projektet, men medfører opgravning af det nye vandløbstracé
overskydende jord, skal dette udplaneres på de omkringliggende omdriftsarealer, således at disse påvirkes
mindst muligt.

Etablering af gydestrækninger og skjulesteder
Der ønskes etableret gydestrækninger i det nye åbne forløb. Den endelige placering af gydestederne
markeres når det nye vandløbstracé er gravet. På de strækninger, hvor der udlægges gydegrus, udlægges
denne i fuld vandløbsbredde og med overhøjde på 5-10 cm i opstrøms ende. Gruset udlægges i tykkelse
ikke mindre end ca. 25 cm og med et fald på 5 - 9 ‰. Gruset udlægges med en let variation i overfladen, så
strækningen varierer ca. 10 - 15 cm i dybden.
Foruden bundsubstrat udlægges der skjulesten og sikringssten af en varierende størrelse langs hele
indsatsstrækningen i en koncentration af ca. 1 stk. sten pr. meter vandløb. Disse har til formål at sænke
vandhastigheden lokalt og skabe et strømlæ for optrækkende fisk og smådyr, der måtte findes i vandløbet.
Røroverkørsler
Der skal etableres to røroverkørsler i forbindelse med projektet. Den nærmere placering af røroverkørslerne planlægges når forløbet af det nye vandløbstracé er bestemt. Røroverskørslerne skal være 4
meter lange hver og bestå af Ø50 cm rør. Røroverkørslerne skal placeres således at bunden af røret er
vandret og 1/5 af rørbunden ligger under vandløbsbunden ved indløbet. Ind- og udløb skal sikres med
sikringssten.
LER og drænudløb
Ved en søgning i ledningsejerregistret LER er der ikke fundet ledningsejere i projektområdet.
Iht. Orbicons drænarkiv er der foretaget dræning i projektområdet i 1943 og 1982. Der er ifølge
drænkortets oplysninger tilsluttet omkring 10 drænledninger til rørledningen. Såfremt disse tilslutninger er
fungerende, tilsluttes de det åbne forløb.

Principskitser, kort og billeder

Principskitse af det projekterede vandløbsprofil hhv. på en lige strækning og i et sving.

Principskitse af nyetableret gydebanke. Der udlægges håndsten i gydebankens nedstrøms ende (efter ”Vejledning –Sådan laver man
gydebanker for laksefisk”, DTU 2017)

Principskitse for sandfang

Adgangsvej til projektområdet fra Sundsørevej

Dræn: Oversigtskort over den rørlagte strækning og de tilknyttede dræn. Brønde er angivet med en hvid cirkel. Der er vurderet at
der er tilkoblet omkring ti drænledninger til den rørlagte strækning.

Oversigtskort med angivelse af det nye vandløbstracé.

Å-dalen set fra nord mod syd i starten af projektområdet.

Indløb til den rørlagte strækning.

Fritlagt brønd i midten af projektområdet.

Udløb. Her skal laves et sandfang ved projektopstart.

Byg & Miljø - Vandløb
Att.: kkni@skivekommune.dk
Rådhuspladsen 2
7800 Skive
5. oktober 2021

Sundsørevej 65 - Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til
genåbning af rørlagt vandløb
Skive Kommune har modtaget ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at
fritlægge og genslynge en ca. 510 meter lang rørlagt strækning af Sdr. Thise Bæk på matrikel
nr. 4a Sdr. Thise By, Thise. Den genslyngede strækning af Sdr. Thise Bæk bliver 7-800 meter.
Den rørlagte vandløbstrækning er beliggende på et areal, der er beskyttet som eng og mose
efter naturbeskyttelseslovens § 3 (se figur 1) og nedstrøms den rørlagte strækning er vandløbet
udpeget som beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, det ansøgte kræver derfor en
dispensation herfra.
Skive Kommunes afgørelse
Skive Kommune meddeler hermed dispensation til genåbning af den rørlagte strækning af Sdr.
Thise Bæk på matrikel nr. 4a Sdr. Thise By, Thise.
Dispensationen er givet efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2 idet der dispenseres fra
samme lovs § 3 (beskyttede naturtyper).
Dispensationen bortfalder automatisk, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.
Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, og der ikke er indkommet klager.
Det er en forudsætning for projektets gennemførelse, at andre nødvendige tilladelser er opnået.
Vilkår
Dispensationen gives på følgende vilkår:
-

Genåbning af vandløbet foretages som angivet i projektbeskrivelsen.

-

Der etableres sandfang nedstrøms projektet inden opstart af anlægsarbejde. Sandfanget
tømmes og vandløbet reetableres efter endt anlægsarbejde.
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-

Evt. overskudsjord fra projektet må ikke deponeres på arealer med beskyttet natur.

-

Anlægsarbejdet skal udføres skånsomt, så dybe kørespor mm. i beskyttet natur undgås.

Figur 1 – Oversigtskort med angivelse af den rørlagte vandløbsstrækning (rød stiplet linje).
Beskyttet natur er angivet (mose = lyseblå, eng = grøn, sø = blå og vandløb = blå). Matrikelskel
er angivet med sorte streger. Luftfoto 2020 – angivelser er ikke målfaste.
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Projektbeskrivelse
En ca. 510 meter lang rørlagt strækning af Sdr. Thise Bæk skal fjernes og vandløbet skal
genetableres med slyngninger og der skal udlægges grus og stenmaterialer – se figur 2. En
genåbning af det rørlagte vandløb vil skabe ny levesteder for planter og dyr samt øge
vandløbets selvrensende evne og derved forbedre vandkemien i bækken. Derudover vil et
fritlagt vandløb tilbagebringe et naturligt grundelement i hvad der oprindeligt var og er en ådal.
Frilægningen ønskes foretaget ved etablering af et vandløb med en vandløbsbund ca. 20 – 100
cm under terræn. Vandløbet anlægges med en bundbredde på mellem 30 cm og 50 cm og med
et varierende brinkanlæg (1:1,15 – 1:3). I profilet etableres en naturligt slynget strømrende.
Dybden af det nye vandløb skal være varierende, men projekteres således, at de tilløbende
dræn stadig er funktionelle efter projektet er afsluttet. Udgangspunktet er dog, at vandløbet skal
ligge så nært terræn som muligt, ikke mindst for at minimere jordarbejdet. Dybden af vandløbet
forventes derfor dybest omkring dræntilkoblingerne og nærmere terræn mellem
dræntilkoblingerne.
Der ønskes etableret gydestrækninger i det nye åbne forløb og der udlægges derfor gydegrus.
Herudover udlægges skjulesten og sikringssten af en varierende størrelse langs hele
strækningen. Disse har til formål at sænke vandhastigheden lokalt og skabe et strømlæ for
optrækkende fisk og smådyr, der måtte findes i vandløbet. Der er ikke kendskab til ørreder i
Sdr. Thise Bæk, men vandløbet vurderes at have potentiale som gyde- og opvækstområde for
ørredyngel.
Af hensyn til den nedstrøms vandløbsstrækning og minimering af sedimenttransport, etableres
der et sandfang ved eksisterende udløb. Efter projektets afslutning tømmes sandfanget på de
omkringliggende arealer, og vandløbet genetableres på strækningen.
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Figur 2 - Oversigtskort med angivelse af det nye vandløbstracé (blå streg).
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Begrundelse for afgørelsen
Naturbeskyttelseslovens formål er bl.a. at bevare naturtyperne som levested for dyr og planter.
Loven skal også medvirke, til at forbedre, genoprette og tilvejebringe områder af betydning for
vilde dyr og planter, for landskabelige interesser og give folk mulighed for at færdes i naturen.
Den rørlagte strækning af Sdr. Thise Bæk løber gennem et område med beskyttet eng og mose.
Engen er besigtiget i september 2020 og naturtilstandsindekset er beregnet til 0,39 (ringe), hvor
artsindekset er 0,28 med fund af i alt 33 arter (heraf 4 stjernearter og 10 problemarter) på det
registrerede areal. Mosen er besigtiget i september 2020 og naturtilstandsindekset er beregnet
til 0,32 (ringe), hvor artsindekset er 0,12 med fund af i alt 18 arter (heraf 5 stjernearter og 4
problemarter) på det registrerede areal.
Det er Skive Kommunes vurdering, at en genåbning af den rørlagte strækning vil forbedre
naturtilstanden i vandløbet og på eng- og mosearealerne. I vandløbet skabes nye og forbedrede
levesteder for dyr og planter tilknyttet strømmende vand. På engen og mosen skabes en større
variation i levesteder, da vandløbets brinker og den ændrede hydrologi på arealet vil medvirke
til en mere varieret vegetation. Arealet vil fortsat være afgræsset og vandløbet forventes ikke at
blive hegnet fra – dette vil medvirke til en større dynamik og dermed større diversitet omkring
vandløbet.
Projektet er et naturgenopretningsprojekt, og vurderes overordnet at bidrage til et bedre
naturindhold og øget biodiversitet i området. Skive Kommune kan derfor dispensere fra
naturbeskyttelseslovens § 3 til projektet.
Vurdering i forhold til Natura 2000-områder og Vandområdeplaner
Der er foretaget en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og
projekter, har en væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder. Natura 2000 områder er et
netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde
dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske er EU-landene.
Nærmeste Natura 2000-område er Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre
Ådal, Skravad Bæk (H30) der findes ca. 2,6 km sydøst for den rørlagte vandløbsstrækning.
Genåbning af den rørlagte vandløbsstrækning er et relativt lokalt og geografisk velafgrænset
indgreb, hvor kun de nærmeste omgivelser påvirkes. Skive Kommune vurderer, at projektet ikke
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påvirker Natura 2000-området væsentligt.
I vandområdeplanerne er målsætningen for den økologiske tilstand i Sdr. Thise Bæk ’god’ og
den nuværende status er ’dårlig’. Projektet vurderes at medvirke til målopfyldelse af ved
forbedring af forholdene for kvalitetselementer i det målsatte vandløb Sdr. Thise Bæk.
Vurdering i forhold til habitatdirektivets bilag IV arter
Arter beskyttet ifølge habitatdirektivets bilag IV må ikke indfanges, slås ihjel eller forstyrres med
vilje, deres yngle- og rasteområder må ikke beskadiges eller forstyrres.
Der er ifølge Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007, Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets
bilag IV samt Forvaltningsplan for flagermus (2013) registreret følgende bilag IV-arter i området
omkring projektet: Damflagermus, Vandflagermus, Sydflagermus, Odder, Markfirben, Stor
vandsalamander, Spidssnudet frø.
Skive Kommune har ikke kendskab til andre bilag IV arter i området og der er ikke konkrete fund
af bilag IV-arter på projektområdet.
Det vurderes, at hverken yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter påvirkes væsentligt af
genåbningen af det rørlagte vandløb, da indgrebet foretages meget lokalt og med de stillede vilkår
vurderes engens og vandløbets nuværende tilstand hurtigt at være genoprettet og potentielt
forbedret. Engens økologiske funktionalitet som levested for bilag IV-arter vurderes at være
uændret eller forbedret efter anlægsarbejdets afslutning, hvor vandløbets naturtilstand på sigt
vurderes at blive forbedret.
Klagefrist
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort,
regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller
helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indsendes via digital
klageportal. Borgere, virksomheder og organisationer tilgår Klageportalen via borger.dk eller
virk.dk.
Der er direkte link til disse steder via forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside
naevneneshus.dk. Vejledning om hvordan man logger på Klageportalen, findes også på
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hjemmesiden, sammen med information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte
videovejledninger samt telefonnummer og e-mail-adresse til supportfunktion.
Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et klagegebyr for at klage. Gebyrets størrelse fremgår
af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist,
hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis
klageren får helt eller delvist medhold i klagen.
Bliver en afgørelse påklaget, kan klagen have opsættende virkning, således at afgørelsen ikke må
udnyttes, mens sagen behandles i Miljø- og fødevareklagenævnet.
Klageberettiget er:
1) Adressaten for afgørelsen
2) Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører.
3) Offentlige myndigheder.
4) En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
5) Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
6) Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og
miljø.
7) Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Med venlig hilsen

Krista Kathrine Bernth
Biolog
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