
Side 1 af 10

Erik Skovsgaard
Visborgvej 46
Visborg
9560 Hadsund

Natur og Miljø

Postadresse:
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro
Tlf. 97 11 30 00
raadhus@mariagerfjord.dk
www.mariagerfjord.dk

Journalnummer:
06.02.03-P19-6-20

Ref.: Mette Elisabeth Bramm Carlander 
(mebra)
Direkte tlf. 97113710
mebra@mariagerfjord.dk

Dato: 3.8.2020

Personlig henvendelse:
Rådhuset i Arden
Østergade 22
9510 Arden

Tilladelse efter vandløbsloven til etableringen af et minivådområde 
på matr. 1ax og 1cu Visborggård Hgd., Visborg, ved Visborgvej 46, 
9560 Hadsund

Mariagerfjord Kommune meddeler hermed tilladelse efter § 17 i Vandløbsloven1, samt § 
19 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering mv2  til at etablere et 
minivådområde på matr. nr. 1ax og 1cu Visborg Hgd., Visborg. Tilladelsen bortfalder, 
hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra datoen hvor tilladelsen er givet.

1 LBK nr. 127 af 26/01/2017
2 BEK nr. 834 af 27/06/2016
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Oversigtskort over placering af minivådområdet.
Derudover er der truffet afgørelse om, at indsatsen ikke er VVM-pligtig, og derfor kan 
gennemføres uden udarbejdelse VVM-redegørelse. Afgørelsen er truffet i henhold til § 3, 
stk. 2, i VVM-bekendtgørelsen3.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen på 4 uger er udløbet. Se nærmere om 
klageregler sidst i brevet.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:
1. Minivådområdet udformes og vedligeholdes efter landbrugsstyrelsens forskrift.
2. Samling af dræn og placering af minivådområde foretages som beskrevet i 

ansøgningsmaterialet og som det fremgår af denne tilladelse.
3. Drænoplandet er beliggende på matr.nr. 1au, 1av, 1ax, 1cu, 1æ Visborggård Hgd., 

Visborg.
4. Der etableres et minivådområde med en anlægsstørrelse på 0,24 ha, svarende til 

1% af dræningsoplandet på ca. 21 ha. 
5. Minivådområdet etableres med frit indløb og udløb samt med et nødudløb, således 

at det ikke giver anledning til opstuvning af vand opstrøms projektområdet.
6. Efter drænvandet har passeret minivådområdet, ledes det frit ud over en 

iltningstrappe, som består af stenudlæg og ned i den eksisterende grøft. 
7. Der etableres et dige på maks 0,5 meters højde, hvor det er nødvendigt for at 

holde på vandet i bassinerne. 
8. Der må ikke udsættes eller fodres fugle, fisk, krebs eller lign. eller opstilles hegn, 

andehuse eller lign. i/ved vandhullerne.
9. Eventuel fremtidig oprensningen sker i perioden 1. oktober – 1. marts, uden for 

padder og vandfugles ynglesæson.
10. Kommunen skal kontaktes, hvis der stødes på forurening i form af olie- og 

kemikalieaffald, bygningsaffald, husholdningsaffald m.v.
11. Alt arbejde stoppes og Aalborg Historiske Museum kontaktes, hvis der stødes på 

fortidsminder.
12. Når arbejdet er gennemført, meddeles det til vandløbsmyndigheden hos 

Mariagerfjord Kommune med henblik på evt. projektgennemgang.
13. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra datoen hvor tilladelsen 

er givet.

3 BEK nr. 1470 af 12/12/2017
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Placering af minivådområdet i landskabet, og i forhold til nærmeste naboer.
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Oversigtskort over udformning af minivådområdet.

Projektbeskrivelse
Minivådområdet etableres med en anlægsstørrelse på 0,24 ha (vandspejl). I forbindelse 
med etableringen af minivådområdet vil der ikke ske omlægning af det eksisterende 
drænsystem. Drænvandet bliver ledt til minivådområdet via en større hovedledning, der 
samler oplandets drænsystem. Minivådområdets udløb kobles til det eksisterende 
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grøftesystem som løber ind i skoven lige vest for minivådområdet, hvorfra vandet løber 
videre ud i Korup Å, som har udløb i Mariager Fjord. 
Brinkerne sås med græs og de lavvandede zoner sås med høstet plantemateriale fra 
nærliggende vandløb eller grøft.

Minivådområder kræver som udgangspunkt ingen vedligeholdelse udover eventuel 
opgravning af sedimentationsbassinet efter behov, hvorved det opgravet jord vil blive 
kørt tilbage på de nærliggende marker, hvor det stammer fra. Derudover kan der foretages 
grødeskæring i minivådområdets dybezoner efter behov for at fremme en ensartet 
strømning og undgå kanaliseret strømning. Den afgravede jord fra bassinerne vil blive 
anvendt til at etablere et dige omkring minivådområdet på maks. 0,5 m højde, 
overskydende jord vil blive spredt ud på nærliggende arealer.

På projektarealet findes der i dag dræn, der som del af projektet ledes til minivådområdet. 
Indløb til minivådområdet sker fra syd. Tilretningen af drænledningernes forløb får ingen 
betydning for vandløb før og efter minivådområdet, da vandet tages fra drænsystemet og 
ledes videre til samme grøftesystem som hidtil.

Nuværende forhold
Der er landbrugspligt på arealet hvor minivådområdet skal placeres. Arealet dyrkes med 
normalt sædskifte med pløjning og såning hvert år. Der gødes efter Landbrugsstyrelsens 
normer for den aktuelle afgrøde. 
Den præcise rørføring af hovedledningen efter det eksisterende udløb, og dermed 
modtager-grøftens udløb, er ikke kendt af ansøger, men ifølge Scalgo-modellen ender 
vandet fra dette område i Lindenborg Å.

Fremtidig tilstand og konsekvenser

Vurdering i forhold til international naturbeskyttelse (Natura 2000, bilag IV-
arter)
Projektet vil reducere nærringsbelastningen til yderfjorden af Mariager Fjord, som er en 
del af Natura 2000 område nr. 14 (Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord). I den 
konkrete sag er det derfor Mariagerfjord Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at 
det ansøgte har en væsentlig påvirkning på Natura 2000-området. Ved væsentlig 
påvirkning forstås en påvirkning, der er i modstrid med bevaringsmålsætningen. Der er 
derfor ikke gennemført en konsekvensvurdering. Til grund for denne vurdering er der lagt 
særligt vægt på, at indgrebet i sig selv ikke skønnes at medføre nogen forrykning af 
tilstanden i områderne, idet indgrebet foregår udenfor Natura 2000 samt reducerer 
belastningen.
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I den konkrete sag har Mariagerfjord Kommune ingen oplysninger om forekomster af 
bilag IV-arter indenfor de berørte områder. Det er dog kommunens vurdering, at der 
efter al sandsynlighed kan træffes i hvert fald odder, spidssnudet frø, stor vandsalamander 
og flere arter af flagermus i området. Det er samtidig kommunens vurdering at ingen af de 
nævnte arter vil få ødelagt eller forringet deres yngle- eller rasteområder.

Der vurderes ikke at være nogen negative konsekvenser ved projektets udførelse.

Vandstands- og afvandingsmæssige
Det vurderes at minivådområdet ikke vil påvirke de afvandingsmæssige forhold på arealet, 
idet minivådområdet etableres med frit indløb og udløb samt med et nødudløb.

Beskyttede naturtyper
Der findes ikke beskyttede naturtyper i nær forbindelse med minivådområdet. Beskyttede 
naturtyper påvirkes derfor ikke. Den nærmeste beskyttede mose ligger 250 m inde i 
skoven i nordvestlig retning.

Lovgrundlag

Vandløbsloven
Som det fremgår af vandløbslovens §2 har lovens regler anvendelse på grøfter, kanaler, 
rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Loven finder kun 
anvendelse på vandløb, hvis tilstedeværelse og vedligeholdelse flere end en enkelt har 
interesse.
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.

Med baggrund i ovenstående gives der tilladelse til omlægning af drænsystemet, såfremt 
vilkårene bliver opfyldt. Godkendelsen gives i medfør af §§ 16 og 17 i Vandløbsloven, 
lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017, Lov om Vandløb, samt § 19 i 
Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v. bekendtgørelse nr. 834 af 
27/06/2016.

VVM screening
Projektet vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsen4 bilag 2, pkt. 10f om 
infrastrukturprojekter og punkt 1c om landbrug, skovbrug og akvakultur.
Der skal derfor foretages en vurdering af, om projektet er VVM-pligtigt.

4 LBK nr. 1225 af 25/10/2018
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På baggrund af en VVM-screening konkluderes det, at projektet ikke vil medføre 
væsentlige påvirkninger, der kan være til skade for miljøet. 
Mariagerfjord kommune har derfor vurderet, at etablering af minivådområdet ikke er 
VVM-pligtig, og kan gennemføres uden udarbejdelse af VVM-afgørelse for projektet.

Berørte ejendomme 
Ansøger ejer arealet hvor minivådområdet etableres (matr. 1ax og 1cu). Desuden berører 
drænoplandet følgende matrikler: 1au, 1av og 1æ Visborggård Hgd., Visborg. 
Drænoplandet er estimeret ud fra oplysninger fra lodsejer og Scalgo Live.

Estimeret drænopland.

Yderligere oplysninger
Det er ansøgers ansvar, at tilladelsen først udnyttes, når alle tilladelser og klagefrister er 
udløbet og eventuelle klager behandlet. 
Projektet kræver en separat landzonetilladelse, som ikke er omhandlet i denne tilladelse.

Økonomi og tidsplan
Omkostninger til projektets udførelse afholdes af bygherre. Projektet finansieres at 
Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. 
Anlægstidspunkt afhænger af Landbrugsstyrelsens tilsagn til etablering.
Tilladelsen skal være udnyttet inden tre år.
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Offentliggørelse og høring
Denne afgørelse efter bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v. 
meddeles i forbindelse med vandløbsmyndighedens meddelelse af afgørelse om ikke 
VVM-pligt jf. VVM-bekendtgørelsen. 

Projektbeskrivelsen har været ude i offentlig høring i en 4 ugers periode fra den 23. juni til 
den 24. juli 2020.

Klagefristen udløber 4 uger fra offentliggørelsen, som finder sted på kommunens 
hjemmeside (forsiden under ’Annoncer’).

Kommunens kommentarer
Ifølge vandløbsloven har enhver der lider tab som følge af en regulering af et vandløb ret 
til erstatning.
Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at der er foretaget foranstaltninger i 
forbindelse med dette projekt der sikre en uændret afvanding fra oplandet. Derfor 
vurderes det at projektet ikke bør give anledning til erstatning.

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 Thisted 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 Thisted 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 2019 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.

http://www.virk.dk/
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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 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.

Venlig hilsen

Mette Bramm

Oplysningspligt
Afgørelsen indeholder personoplysninger. Hvordan vi behandler oplysninger i forbindelse med afgørelser, 
høringssvar mv, kan du læse mere om i vedhæftede bilag om Oplysningspligten.

Kopi til:

Lodsejere som er berørte af minivådområdets opland.

DN lokal: dnmariagerfjord-sager@dn.dk
DOF lokal: mariagerfjord@dof.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund, Vandområdedistrikt 2 v/ Jacob Kjær Madsen: 
jkm@sportsfiskerforbundet.dk 
Ferskvandsfiskeriforeningen nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
Miljø- og Fødevareministeriet, mfvm@mfvm.dk
Nordjyllands Historiske Museum: historiskmuseum@aalborg.dk
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