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Tillægsgodkendelse til: 

Tilladelse efter vandløbsloven til etableringen af et minivådområde 
på matr. 1ax og 1cu Visborggård Hgd., Visborg, ved Visborgvej 46, 
9560 Hadsund af 3. august 2020 
 
For at imødekomme ansøgers endelige tilpasning af placering af godkendte minivådområde 
på matrikel 1cu Visborggård Hgd., Visborg, godkender Mariagerfjord Kommune hermed en 
forrykning af minivådområdet på 200 m i sydgående retning, efter Vandløbsloven.  
 

 
Oversigtskort over placering af minivådområdet, nord for Mariager Fjord og Hadsund. 
 
Ansøger ønsker at forrykke minivådområdet til det sydligste hjørne af matrikel 1cu, som ejes 
af ansøger. Det er en forrykning på knap 200 m. Den oprindelige og den nye placering er 
skitseret på kortet herunder. 
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Kort 2. Den oprindelige godkendte placering er skitseret i gult og den nye placering i blå. 
 
Den oprindelige placering (i gul på kort 2) er godkendt i følgende afgørelse af 3. august 
2020: 
 
Tilladelse efter vandløbsloven til etableringen af et minivådområde på matr. 1ax og 1cu 
Visborggård Hgd., Visborg, ved Visborgvej 46, 9560 Hadsund, 
 
samt 

VVM-afgørelse af projekt i forbindelse med ansøgning om etablering af minivådområde på 
matr. 1ax og 1cu Visborggård Hgd., Visborg, ved Visborgvej 46, 9560 Hadsund. 

 
Indeværende afgørelse er således en tillægsgodkendelse til Vandløbsafgørelsen af 3. august 
2020, hvormed den nye placering skitseret i blå på kort 2 og vist i detaljer på kort 3, 
herunder, godkendes. 
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Kort 3. Ny placering og form på godkendte minivådområde. 
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Forrykningen ændrer ikke på andre forhold, hverken i forhold til drænopland, 
anlægsstørrelse, påvirkning af natur, grundvand etc. eller ændring af recipienten, som stadig 
er et eksisterende drænsystem i skoven vest for matriklen, som afvander til Korup Å i 
nordgående retning. Selve anlægsformen er dog mere trekanten af hensyn til tilpasning af 
marken. 
 
Der henvises til hovedafgørelse for den fulde beskrivelse af projektet, ligesom vilkårene også 
er gældende for tillægsgodkendelsen. 
 
Tillægsgodkendelsen berører lodsejere, som allerede er involveret i projektet og har indgået 
aftale om dette med ansøger. 
 
Klage efter vandløbsloven  
 
Afgørelsen kan inden 4 uger påklages efter reglerne i vedlagte klagevejledning. Afgørelsen 
offentliggøres ikke. 
 
Når klagefristen er udløbet, og der ikke er indkommet klager, kan tilladelsen udnyttes. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Mette Elisabeth Bramm 
 
 
 
 
Mariagerfjord Kommune skal gøre opmærksom på, at der sker en elektronisk registrering af oplysninger på sagen, herunder 
personrelaterede oplysninger. Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de registrerede oplysninger. 
 
I henhold til forvaltningslovens §19 er der mulighed for at komme med en udtalelse til sagen. En evt. udtalelse skal være skriftlig 
og være Mariagerfjord Kommune i hænde senest 14 dage efter modtagelse af denne skrivelse. 

 
 
 
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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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. 
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. 
 
 
 
 
 


