
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Vesthimmerlands Kommune ▪ Vestre Boulevard 7 ▪ 9600 Aars ▪ Tel. 99 66 70 00 ▪ www.vesthimmerland.dk 

 

Tilladelse til forlægning af Vestre Kanal 

Vesthimmerlands Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven og dispensation efter 
naturbeskyttelseslovens § 3 til regulering/forlægning af Vestre Kanal på den strækning, som berører 
matriklerne 5a, 8b og 26 Hvorvarp By, Ulstrup (Bilag 2). Tilladelsen bortfalder automatisk, hvis den ikke 
er udnyttet inden 3 år. 
 
Kommunen vurderer, at der med de stillede betingelser kræves dispensation fra naturbeskyttelseslovens 
§ 3 til forlægning af det beskyttede vandløb.  
 
Det er muligt at klage over afgørelsen indtil 4 uger efter offentliggørelsen. Du må ikke udnytte tilladelsen, 
før klagefristen er slut. Se vedlagte klagevejledning (bilag 1). 
 
Vesthimmerlands Kommune har fremlagt projektet for offentligheden i perioden 16. december til 13. 
januar 2021 efter reglerne i bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2016 om vandløbsregulering og –
restaurering m.v. Der er kommet ét høringssvar med forslag til en mindre ændring af det nye tracés 
placering. Efterfølgende har der været en dialog mellem ansøger og den lodsejer, der indgav et 
høringssvar, og der er indgået en aftale om, og projektet kører videre som først planlagt. 
 
Udkastet til tilladelsen har været i høring hos ansøger og nærmeste bredejer. Det har ikke givet 
anledning til yderligere bemærkninger, som er indarbejdet i den endelige tilladelse. 

Tilladelsen gives på følgende vilkår: 

1. Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med principperne i det offentliggjorte projekt 

”Offentlig høring af projekt om regulering af Vestre Kanal” fra d. 16. december 2020.   

2. Vandløbet skal mindst have en vandføring for et grødefrit vandløb svarende til dimensionerne 

beskrevet i nedenstående skema. Det nye forløb er angivet på bilag 2. 
  

Dato: 5. marts 2021 
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Nyt forløb Bundkote 

vandløb 
Meter 
DVR90 

Bundbredde Anlæg Bemærkninger 

Start opstrøms 
St. 0. 

Samme som 
eksisterende 
bund 

30-50 cm 1:1,5-1:2  

Udløb i Jelstrup 
Bæk St. 298 

24,46 30-50 cm 1:1,5-1:2 Kontakt 
Vesthimmerlands 
Kommune, hvis 
den opmålte 
bundkote afviger 
fra den angivne. 

3. Den nye rørbro skal som minimum etableres med en indvendig dimension svarende til den 

eksisterende. 

4. Rørbroen må ikke medføre ændringer i vandløbets dimensioner og/eller vandføringsevne. 

5. Rørbroen skal etableres så ¼ del af rørdiameteren er sænket ned i vandløbsbunden. 

6. Røret lægges enten helt vandret eller med 1-2 cm fald i nedstrøms retning. 

7. Ved arbejdets udførelse skal det sikres, at der ikke sker udvaskning af sand, jord eller tørv til 

nedenfor liggende vandløbsstrækninger, og at evt. aflejringer forårsaget af anlægsarbejdet 

oprenses som led i projektet inden arbejdets afslutning. 

8. Projektet må ikke ændre afvandingsforholdene af de § 3 beskyttede mose-arealer og søer vest for 

Vestre Kanal. 

9. Omkostninger forbundet med etablering af det nye forløb af Vestre Kanal påhviler ansøger.  

10. Den fremtidige vedligeholdelse af det nye forløb samt rørbroen påhviler bredejerne. 

11. Anlægget færdigmeldes til Teknik- og Økonomiforvaltningen, der herefter syner arbejdet. 
 
Det er din pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om afgørelsens indhold. 

Lovgrundlag 
Alle former for ændring af vandløbets skikkelse, herunder vandløbets forløb, bredde, bundkote og 
skråningsanlæg, kræver en tilladelse efter vandløbsloven. 
 
Tilladelsen er givet i medfør af;  
 

a. §§ 16 og 17, kapittel 6 i Lov om vandløb (1217 af 25/11 2019) 

b. kapitel 2 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (834 af 27/06 2016) 

c. Fiskerilovens § 81 (261 af 21/03 2019) 

d. § 6 jf. bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (nr. 1595 af 6/12 2018) 
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e. § 65 stk. 2 i Lovbekendtgørelse om naturbeskyttelse (nr. 240 af 13/3 2019) 
 
Afgørelsen vurderes at være i overensstemmelse med lovenes formål og vandplanens og 
kommuneplanens retningslinjer. 

Sagsfremstilling  
Kristian Stein Nielsen har d. 13. oktober 2020 ansøgt Vesthimmerlands Kommune om tilladelse til at 
forlægge Vestre Kanal, så der skabes et ca. 298 m nyt forløb (bilag 2). Det nye forløb vil blive anlagt 
langs den nordlige rand af minivådområdet, hvor vandløbstracéet vil blive anlagt med et lettere 
mæandrerende forløb på den første ca. 200 m strækning. På den nederste strækning ned mod udløbet i 
Jelstrup Bæk vil slyngene blive større. Det nye forløb af Vestre Kanal vil blive etableret med samme fald- 
og koteforhold som det eksisterende forløb, hvilket betyder, at de eksisterende afvandingsforhold ikke 
forventes at blive påvirket af projektet. 
 
I dag ligger den øverste del af Vestre Kanal i skel mellem matrikel 8b og 5a Hvorvarp By, Ulstrup. Det 
nye forløb vil fortsætte i skel de første ca. 50 m inden det vil dreje mod øst ind over matrikel 5a Hvorvarp 
By, Ulstrup.  
  
Kort efter at det nye forløb drejer mod øst, vil der blive etableret en ca. 6 m lang rørbro, for at sikre fortsat 
adgang til arealerne omkring minivådområdet. Rørbroen vil blive etableret med de samme dimensioner 
som den eksisterende. 
 
Det nye tracé vil blive etableret med en bundbredde på ca. 30-50 cm og et skråningsanlæg i forholdet 
1:1,5 – 1:2.       

Formål med projektet 
I forbindelse med etableringen af et nyt minivådområde på den sydlige del af matrikel 5a Hvorvarp By, 
Ulstrup, er der blevet skabt et uhensigtsmæssigt lille landbrugsareal på ca. 1,5 ha. mellem 
minivådområdet og Vestre Kanal. Derfor ønskes Vestre kanal flyttet længere mod syd, så den kommer til 
at løbe langs den nordlige rand af minivådområdet. Formålet med at gøre det er, at skabe en bedre 
arrondering på arealerne, og dermed en bedre udnyttelse af maskinkapaciteten samt en reduktion af 
transportomkostningerne.    

Nuværende forhold 
Vestre Kanal starter sit åbne forløb i det sydøstlige hjørne af matrikel 8d Hvorvarp By, Ulstrup, hvorefter 
det først løber i sydlig retning langs matrikel 5a’s vestlige afgrænsning. Derefter løber Vestre Kanal stik 
øst ca. 195 m inden den drejer mod syd og støder til Jelstrup Bæk i station 862. 
Vestre Kanal er et privat vandløb, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Vandløbet har ikke 
et miljømål i indeværende Vandområdeplan.  
 
Umiddelbart inden vandindtaget til minivådområdet løbet Vestre Kanal ud i Jelstrup Bæk, der bliver 
målsat lige nedstrøms udløbet fra minivådområdet.  
 
Vesthimmerlands Kommune har besigtiget Vestre Kanal i hhv. 2019 og sommeren 2020. Under 
besigtigelsen kunne det konstateres, at vandløbet ligger dybt nedskåret i terræn (2 – 2,5 m) og har 
generelt et meget lavt fald. Bortset fra én enkelt ferskvandstangloppe kunne der ikke konstateres liv af 
hverken smådyr eller fisk.  
Vandløbsgruppen vurderer på baggrund af besigtigelsen, at vandløbsstrækningen ikke er i god økologisk 
tilstand, ligesom det heller ikke rummer et potentiale til at opnå God Økologisk Tilstand fremadrettet, da 
vandløbet er stærkt modificeret og har karakter af en afvandingskanal. 

Vandløbsloven 
Vestre Kanal er et privat vandløb hvis tilstedeværelse og vedligehold flere end en enkelt har interesse i. 
Derfor kræver projektet en reguleringsgodkendelse efter vandløbsloven. 
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Da Vestre kanal ikke har et miljømål i henhold til gældende vandområdeplan, og samtidig har meget 
dårlig økologisk tilstand på den omtalte strækning, som ønskes forlagt, vurderer Vesthimmerlands 
Kommune, at der kan gives en tilladelse efter vandløbsloven til at gennemføre projektet. Det nye forløb 
vil blive anlagt med en bedre fysisk variation end det eksisterende forløb, hvilket vil være en forbedring af 
forholdene for især vandløbsinsekterne. 

Projektets påvirkning af miljø  
Vesthimmerlands Kommune har på baggrund af en screening d. 3. marts 2021 vurderet, at projektet ikke 
vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21, stk. 1 i 
miljøvurderingsloven. 
 
VVM-screeningen er gennemført efter kriterierne i bilag 6 i miljøvurderingsloven. 

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 
Alle former for arbejder udover sædvanlig vedligeholdelse i beskyttede vandløb eller vandløb i beskyttet 
natur kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Formålet med beskyttelsen er at bevare 
vandløb som levested for vilde dyr og planter.  
 
Vestre Kanal er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 for beskyttede naturtyper. Vestre Kanal har 
dog en meget begrænset naturværdi opstrøms under de eksisterende forhold, da vandløbet har karakter 
af regulerede afvandingskanaler med stejle skråningsanlæg og med en vandløbsbund, som ligger dybt i 
terræn.  
 
Efter en besigtigelse af vandløbet blev det bekræftet, at der ikke er den store naturværdi i Vestre Kanal 
opstrøms forlægningsområdet, og at vandløbet på strækningen opstrøms næppe har potentiale til at 
blive økologisk interessant grundet de stærkt modificerede forhold. 
 
Samlet vurderes det, at forlægning af Vestre Kanal på baggrund af vilkårene, vil have en positiv effekt på 
de fysiske forhold i vandløbet efterfølgende. Det skyldes, at der nye forløb vil få et lettere slynget forløb. 
Dermed er der også potentiale for, at de økologiske forhold i vandløbet på sigt kan forbedres.  
 
Der gives derfor dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Afgørelsen offentliggøres på kommunens 
hjemmeside. 

Natura 2000 
Ifølge habitatbekendtgørelsen (Bek. nr. 1595 af 6. december 2018) skal der foretages en vurdering 
af om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-
område. 
 
Vestre Kanal er en del at Trend å-systemet, som har udløb i Bjørnholm Bugt. Den del af Bjørnholm Bugt, 
som Trend Å udleder til, er ikke udpeget som internationalt beskyttelsesområde, men 2,8 km nord for 
udløbet starter Habitatområde nr. 16. Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg, Fuglesbeskyttelsesområde 
nr. 12, Løgstør Bredning, Feggesund og Skarrehage samt Ramsarområde nr. 6 Vejlerne og Løgstør 
Bredning. 

 
Da de internationale beskyttelsesområder i Bjørnholm Bugt ligger mere end 15 km væk fra 
projektområdet og da Trend Å ikke udleder direkte til et Natura 2000 område, vurderes projektet ikke at 
påvirke udpegningsgrundlaget. 
 
Det nærmeste Natura 2000 område i forhold til projektområdet er Habitatområde nr. 15, Nibe bredning, 
Halkær Ådal og Sønderup Å, som ligger ca. 6 km øst for projektområdet. 
Da Vestre Kanal ikke er en del af Halkær Å-systemet, vurderes forlægningen af Vestre Kanal ikke at 
have nogen påvirkning på udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 15. 



 
 

Side 5 af 10 

 
Projektet vurderes derfor, på baggrund af afstanden, hverken i sig selv eller i forbindelse med andre 
planer og projekter at påvirke Natura 2000-områderne eller udpegningsgrundlaget væsentligt. 

Bilag IV-arter 
Projektområdet er ikke egnet som yngle- eller rasteområde i dag, da arealet ligger ud som intensivt 
dyrket landbrugsjord. Der er ikke udpeget internationalt beskyttede arter (bilag IV-arter) i projektområdet 
eller i drænoplandet til projektområdet, men arter som spidssnudet frø og stor vandsalamander lever 
begge i tilknytning til vandhuller og kan forekomme i området. Projektet forventes ikke at påvirke 
forekomsten af beskyttede arter negativt, da projektområdet i dag er et intensivt dyrket landbrugsareal. 
 
Samlet vurderes det, at projektet ikke vil medføre en negativ påvirkning af arter optaget på 
habitatdirektivets bilag IV, samt deres yngle- eller rasteområder. 

Kommuneplan 
I Kommuneplan 2017 for Vesthimmerlands Kommune er de overordnede linjer for den fysiske udvikling i 
kommunen de næste 12 år beskrevet. Projektområdet ligger i et større sammenhængende område, der 
er udpeget som en økologisk forbindelse. Økologiske forbindelser har til formål at virke som 
spredningsveje for faunaen, og det er derfor særlig vigtigt, at en sådan forbindelse ikke helt afbrydes. Da 
det ansøgte projekt kun omfatter en forlægning af et eksisterende vandløb, vurderes det ansøgte projekt 
ikke at få en negativ konsekvens for kommuneplanens økologiske forbindelse. 
 
Projektområdet ligger ligeledes i et område, der i kommuneplanen er udpeget som landbrugsområde. Da 
forlægningen af Vestre Kanal ikke optager mere landbrugsjord, end tilfældet er i dag, vurderes projektet 
ikke at være i strid med kommuneplanen. 

Kommunens bemærkninger 
Den ansøgte forlægning af Vestre Kanal vurderes ikke at få betydning for afvandingsforholdene i 
området, da det nye forløb af Vestre Kanal får samme bundkoter som det eksisterende. Dermed vil 
forlægningen af Vestre Kanal ikke påvirke den § 3 beskyttede mose sydvest for vandløbet.  
 
Indgrebet i vandløbet vurderes heller ikke at have nævneværdig betydning i forhold til 
Naturbeskyttelseslovens § 3, hvorfor der dispenseres fra denne. Det skyldes, at projektet samlet set 
forventes at forbedre forholdene i vandløbet, da det nye forløb får større fysisk variation.  
 
Projektet vurderes heller ikke at kunne påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV-arter i området 
væsentligt.  
 
Vesthimmerlands Kommune giver derfor tilladelse til at forlægge Vestre Kanal på de i tilladelsen stillede 
vilkår.  

Ejendomsmæssige forhold 
Anlægsarbejderne vil berøre matrikel 5a, 8b og 26 Hvarvarp By, Ulstrup. 

Overslag over udgifter 
Prisen for gennemførelse af projektet vurderes at beløbe sig til ca. 50.000 kr. Alle 
etableringsomkostninger påhviler ansøger. Den fremtidige vedligeholdelse af det nye vandløb påhviler 
bredejerne.  

Tidsplan 
Såfremt denne afgørelse efter Naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven samt VVM-
screeningsafgørelsen ikke påklages, kan anlægsarbejdet påbegyndes primo april 2021. 
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Forholdet til museumsloven 
Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejdet, skal arbejdet straks standses. Fundet skal 
straks anmeldes til Vesthimmerlands Museum, tlf.: 98 62 35 77, e-mail: byggesager@vmus.dk (jf. 
museumslovens § 27, stk. 2). Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til samme museum. 

Offentliggørelse 
Afgørelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside, https://vesthimmerland.dk/politik-og-
faellesskab/hoeringer-og-afgoerelser  under ” Vandløbshøringer og -afgørelser” samt under 
”Naturafgørelser og –høringer”, til gennemsyn i den lovpligtige 4 ugers klageperiode. 
 
 

 
Med venlig hilsen 

 
Anders Gade 

Sagsbehandler 

mailto:byggesager@vmus.dk
https://vesthimmerland.dk/politik-og-faellesskab/hoeringer-og-afgoerelser
https://vesthimmerland.dk/politik-og-faellesskab/hoeringer-og-afgoerelser


 

 

Kopi til: 

 Lodsejere og bredejere 

 Vesthimmerlands Museum: byggesager@vmus.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening: dnvesthimmerland-sager@dn.dk; vesthimmerland@dn.dk  

 Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk; 

himmerland@sportsfiskerforbundet.dk  

 Danmarks Fiskeriforening: mail@dkfisk.dk 

 Friluftsrådet Himmerland – Aalborg: kraghchr@post3.tele.dk 

 Dansk Entomologisk Forening: def@entoweb.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk; vesthimmerland@dof.dk 

 Dansk Botanisk Forening: dbf.oestjylland@gmail.com 

 Fiskeriinspektorat Vest: frederikshavn@naturerhverv.dk 

 Miljøstyrelsen: mst@mst.dk  

 Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 

 Dansk Fritidsfiskerforbund: teamstr@gmail.com  

 Ålaug Vesthimmerland: hok@agrinord.dk; sivigaard@yahoo.dk  

 Kystdirektoratet: kdi@kyst.dk  

 Sportsfiskerforeningen Pirken: schiby01@gmail.com  

  

 

mailto:byggesager@vmus.dk
mailto:dnvesthimmerland-sager@dn.dk
mailto:vesthimmerland@dn.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:himmerland@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:mail@dkfisk.dk
mailto:kraghchr@post3.tele.dk
mailto:def@entoweb.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:vesthimmerland@dof.fk
mailto:frederikshavn@naturerhverv.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
mailto:teamstr@gmail.com
mailto:hok@agrinord.dk
mailto:sivigaard@yahoo.dk
mailto:kdi@kyst.dk
mailto:schiby01@gmail.com


 

 

Bilag 1 

Klagevejledning 

Kommunens afgørelser kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

 

Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger fra offentliggørelsen. 

 

Vandløbsloven: 

Ansøger, ejer, enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i afgørelsen, offentlige myndigheder, 

samt en række foreninger og organisationer kan klage over kommunens afgørelse.  

 

Naturbeskyttelsesloven: 

Ansøger, ejer, offentlige myndigheder samt en række foreninger og organisationer kan klage over 

kommunens afgørelse 

Hvis du ønsker at klage 

Du skal klage skriftligt på klageportalen via borger.dk, virk.dk eller direkte gennem link til Nævnenes Hus 

klageportal. 

 

Der er direkte link via Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside: https://naevneneshus.dk/start-din-

klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/  

 

Det kan være belagt med gebyr at klage. Reglerne fremgår af samme hjemmeside om klagevejledning 

Link til Klagevejledning Nævnenes Hus  

 

Hvis du er fritaget for digital post, kan du anmode om at blive fritaget for at benytte klageportalen. Du 

sender klagen og anmodningen om fritagelse til natur@vesthimmerland.dk eller på papirpost til 

Vesthimmerlands Kommune, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars. 

Hvis der kommer en klage 

Hvis der kommer en klage fra en anden, vil du blive orienteret.  

 

En rettidig klage gør, at dispensationen/tilladelse ikke må udnyttes, med mindre Miljø- og 

Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet.  

 

Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.   

Søgsmål 
Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven 

være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.

http://borger.dk/
http://virk.dk/
https://kpo.naevneneshus.dk/Public/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/
mailto:natur@vesthimmerland.dk


 

 

Bilag 2 - oversigtskort 

 



 

 

Bilag 3 - Naturbeskyttelse 
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