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Afgørelse om ikke vvm og fremlæggelse af projekt efter vandløbslovens
bestemmelser.
Viborg Kommune har den 7. juli 2014 modtaget din ansøgning om etablering af 3
gydebanker i Lund Bæk. Lundbæk er ifølge Regionplanet2005 (nu ophøjet til
landsplansdirektiv) et B1 målsat vandløb, og udgør en del af Skals Å systemet.

Figur 1 Den røde ring viser projektområdet

Afgørelse
Kommunen meddeler hermed, at det anmeldte anlæg ikke kræver VVM (Vurdering
af Virkninger på Miljøet). Afgørelsen er truffet i henhold til bekendtgørelse nr. 1654
af 27. december 2013 (VVM-bekendtgørelsen).
I medfør af VVM-bekendtgørelsens § 3, stk. 1, og § 1, stk. 3, skal Kommunen efter
modtagelse af en anmeldelse af anlæg omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2
vurdere, om anlægget på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages
at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, så der er VVM-pligt. Regulering af
vandløb er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, afsnit 11f. Ifølge § 3, stk. 2,
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skal en afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt, offentliggøres. Afgørelsen
offentliggøres 12.09.2014.
VVM-afgørelsen bliver sammen med anmeldelsen offentliggjort på Kommunens
hjemmeside www.viborg.dk.
Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal
igennem en VVM-proces.
Hvis det anmeldte projekt ændres, skal ændringen anmeldes til Kommunen, der
skal vurdere, om ændringen udløser VVM-pligt.
Fremlæggelse af projektet
Samtidig med offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er VVM-pligt,
fremlægges projektet i 8 ugers offentlighedsfase efter vandløbslovens regler om
vand-løbsregulering. Afgørelsen offentliggøres 12.09.2014.
Projektet kan findes på kommunens hjemmeside under Natur, Vand og Affald >
Søer og Vandløb > Vandløb > Afgørelser efter vandløbsloven.
Beskrivelse af projektet
Projektet består i anlæg af 3 gydebanker samt udlægning af skjulesten og
kantsikring ved en kreaturovergang. Gydebankerne ønskes anlagt op- og
nedstrøms ”trængsels bro” jf. nedenstående kort fra ansøgning.

Hvis projektet ændres, skal ændringen anmeldes til Kommunen, da det skal
vurderes, om ændringen udløser VVM-pligt.
Lodsejere og berørte matrikler
Følgende lodsejere bliver berørt af projektet:
Herluf Kristian Nielsen, Hobrovej 77, Hjerds, 9500 Hobro

Søren Overgaard, Herredsvejen 146, Hersom, 9500 Hobro
Følgende matrikler bliver berørt af projetket:
Herluf Nielsen (matr nr. 2a, 10ad og 17 f alle Roum by, Roum)
Søren Overgaard (matr. nr. 3r Roum by, by )
Der er indhentet lodsejer tilladelser ved begge lodsejere lodsejerne.
Vurdering af indvirkning på miljøet
Landskabet
.
Miljøet
.

Friluftsliv
.

Projektet vurderes ikke at have indflydelse på landskabet.

Udlægning af gydegrus vurderes ikke at påvirke vandløbets
vandføringsevne og vandstand og derved ikke de omkringliggende
arealer. Vandløbsmiljøet vurderes ikke at blive påvirket negativt af
projektet, idet projektet vurderes at være et lille indgreb i vandløbet.
Projektet vurderes at have en positiv indflydelse på friluftslivet, da
det forventes at fiskebestanden øges i Lundbæk og lystfiskeriet
styrkes i Skals Å.

Kulturhistorie
.
Projektet forventes ikke at have nogen indflydelse på Kulturhistorien
Beskyttet natur og beskyttede arter
.

Natura2000
.

Vandløbet er omgivet af engarealer, der er beskyttet efter
naturbeskyttelseslovens § 3. Projektet forventes ikke at have
indflydelse på naturtilstanden eller grundvandsforholdene på
omgivelserne. Vandløbet er derudover i sig selv beskyttet efter
naturbeskyttelseslovens § 3, og udlægningen af grus forventes at
have en positiv indflydelse på vandløbets naturtilstand.
Det vurderes, at projektet ikke vil medføre en negativ påvirkning for
de arter, der udgør udpegningsgrundlaget for Natura2000 området
N30, beliggende nedstrøm projekt området.
Reguleringen af vandløbet vurderes ikke at have betydning for nogle
af de bilag IV-arter, der potentielt kan forekomme i området. Af
relevante Bilag IV-arter, er området potentielt levested for diverse
flagermus, bæklampret og odder.

Samlet vurdering af miljøpåvirkningen
Kommunen vurderer, at det anmeldte projekt ikke vil medføre sådanne
påvirkninger af omgivelserne, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse og et
tillæg til kommuneplanen.
Kommunen lægger i sin vurdering især vægt på, at udlægning af grus har en
positiv indvirkning på fisk, vandløbsinsekter og planter.

Forhold til anden lovgivning
Det ansøgte kræver tilladelse efter vandløbsloven og dispensation efter
naturbeskyttelsesloven.
Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning.
Denne afgørelse tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler.
Klageregler
Kommunalbestyrelsens afgørelse om VVM-pligt kan ifølge planlovens § 58, stk. 1
påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Viborg Kommune, Prinsens Alle 5, 8800
Viborg, e-mail: naturogvand@viborg.dk.
Klageberettiget er miljøministeren og visse landsdækkende foreninger og
organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller
varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og i øvrigt
enhver med retlig interesse i sagens udfald.
Klagefristen er 4 uger fra det tidspunkt, afgørelsen er offentliggjort. Efter klagefristens udløb kan du ved henvendelse til Natur- og Miljøklagenævnet få oplyst, om
der er indkommet klage over afgørelsen. Natur- og Miljøklagenævnet kan bestemme, at en klage har opsættende virkning.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder, fra
afgørelsen er offentliggjort.
Gebyr for klage
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at
klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. for klager fra privatpersoner eller 500 kr. for
klager fra virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret til klageren. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før
gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren
får helt eller delvist medhold i klagen.
Har du spørgsmål, kan du kontakte mig på telefon eller e-mail.

Med venlig hilsen

Morten Fischer Jørgensen
Jordbrugsteknolog
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Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, dnviborg-sager@dn.dk
Friluftsrådet LimfjordSyd, v/Anni Juhl Jørgensen, ajj-7600@webspeed.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafd., viborg@dof.dk
Naturstyrelsen, nst@nst.dk
NaturErhvervsstyrelsen, fiskeri@naturerhverv.dk
Viborg Museum, oldtid@viborg.dk
Danmarks sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
Miljøkonsulent ved Danmarks Sportsfiskerforbund, Jakob Madsen,
jkm@sportsfiskerforbundet.dk
Herluf Kristian Nielsen, Hobrovej 77, Hjerds, 9500 Hobro
Søren Overgaard, Herredsvejen 146, Hersom, 9500 Hobro
Dansk Fritidsfiskerforbund, bruno@knudensvej82.dk
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