
 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

Dispensation til vådområdeprojekt og vandløbsregulering i Gørup Enge 
 
Viborg og Vesthimmerland Kommuner meddeler hermed dispensation fra 
naturbeskyttelseslovens § 3 til at foretage regulering (genslyngning) af de § 3-
beskyttede vandløb: Gørup Bæk og Gørup-Bystrup Enge (vandløb), samt til at 
foretage de tilstandsændringer vådområdeprojektet medfører i beskyttet natur.  

Vådområdeprojektet i Gørup Enge er et kommunalt projekt beliggende både i 
Viborg og Vesthimmerland Kommuner, og omfatter et areal på i alt ca. 111 ha. 
Overordnet set medfører projektet, at det øvre grundvandsspejl i området hæves.  

I projektområdet er registreret beskyttede enge, moser og vandløb (se bilag 1), som 
berøres af projektet. 

Formålet med projektet er at forbedre vandmiljøet i Limfjorden, ved at reducere 
kvælstofudledningen til fjorden. Dette er en del af Statens Vandområdeplan (2009-
2015). Samtidig forbedres naturtilstanden i de beskyttede vandløb Gørup Bæk og 
Gørup-Bystrup Enge (vandløb). 

 
Figur 1: Projektområdets afgrænsning er vist med gul linje. Beskyttet natur er vist med: grøn = eng, 
rød = mose, orange = overdrev, mørkeblå = sø, lyseblå linje = beskyttet vandløb, pink linje = 
kommunegrænse. Se desuden bilag 1. 

Dispensationen meddeles til at foretage følgende tiltag, der kan påvirke beskyttet 
natur (se bilag 2): 

Viborg Kommune 

Att: Keld Schrøder-Thomsen 

Prinsens Allé 5 

8800 Viborg 

Sendt til: kes@viborg.dk 
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i. Genslyngning og omlægning af Gørup-Bystrup Enge (vandløb) (del A) 

ii. Genslyngning af Gørup Bæk (del B) 

iii. Midlertidig omlægning af vandløb 

iv. Sløjfning af dræning i projektområdet/delvis tildækning af grøfter 

v. Etablering af afværgedræn langs elektrodekabel 

vi. Etablering af afværgegrøft langs den sydlige projektgrænse 

vii. Etablering af mini-ådal til overrisling med drænvand  

viii. Omlægning af dræn så de føres til overrisling 

ix. Etablering af afværgegrøft mod nordvest 

x. Etablering af midlertidigt sandfang 

xi. Sikring af adgangsvej i projektområdet 

xii. Terrænreguleringer 

 
Viborg og Vesthimmerland Kommuner har den 29. april 2021 meddelt tilladelse 
efter vandløbsloven til projektet. 

 

Der gælder følgende vilkår for dispensationen: 
1. Ved kørsel med tungt maskinel hen over våde beskyttede naturarealer skal 

der anvendes køreplader, køremadrasser eller køres med lavt dæktryk, så der 

ikke skabes dybe spor i terrænet 

2. Opgravet jord, som lægges i deponi, skal fjernes senest ved arbejdets 

afslutning 

3. Arealer hvor jord har ligget i deponi retableres til terræn 

4. Efter arbejdets afslutning skal vegetationen på arealerne have fred til at 

genetablere sig selv uden at der sås græs eller andre arter, gødskes eller 

sprøjtes, medmindre der er tale om arealer, hvor dette er sædvanlig praksis 

5. Det midlertidige sandfang skal fjernes ved arbejdets afslutning 

Vær opmærksom på at dispensationen ikke må udnyttes, før klagefristen på 4 uger 

er udløbet. Du kan læse klagereglerne i bilaget sidst i afgørelsen.  

Ca. en uge før arbejdet påbegyndes, bedes du underrette arkæologer på Viborg 
Museum (tlf.: 87 87 38 14). Museet ønsker muligvis at være til stede under arbejdet. 

Dispensationen er givet efter naturbeskyttelseslovens § 65, idet der dispenseres fra 
naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper.  

Dispensationen gælder i 3 år efter, at den er meddelt, og bortfalder derefter 
automatisk, hvis den ikke er udnyttet.  

Viborg og Vesthimmerland Kommuners konklusion 

Gørup-Bystrup Enge (vandløb) del A og del B (Gørup Bæk) er målsat til god økologisk 
tilstand i vandområdeplanerne 2015-2021. Den samlede nuværende økologiske 
tilstand for begge vandløb indenfor projektområdet er dårlig, hvor tilstanden for 
fisk er dårlig, tilstanden for smådyr er moderat og tilstanden er ukendt for 
vandplanter. 

Viborg og Vesthimmerland Kommuner vurderer, at projektet vil medføre en 
forbedring af naturtilstanden i Limfjorden, samt bidrage til målopfyldelse af 
vandområdeplanerne 2015-2021. Der er således tale om et større projekt, som er 



en del af den nationale indsats for at leve op til EU-kravene om god økologisk 
tilstand i den danske natur. Projektet vurderes derfor at være af samfundsmæssig 
interesse. Derudover vurderes det, at projektet vil forbedre naturtilstanden i de to 
beskyttede vandløb. 

Etablering af vådområdet inkl. genslyngning af Gørup-Bystrup Enge (vandløb) og 
Gørup bæk, samt forlægning af et mindre tilløb vil medvirke til en øget biologisk 
mangfoldighed i vandløbene og på de ånære arealer, der vurderes at opveje de 
begrænsede negative påvirkninger på den eksisterende beskyttede natur.  

Gennemførsel af projektet vil hæve vandstanden i området, hvilket vurderes at 
medføre en generel forbedring af de naturmæssige værdier inden for 
projektområdet, hvilket vil være til gavn for lokale bestande af planter og dyr 
samtidig med at projektet medfører en reduktion i tilførslen af næringsstoffer til 
Lovns Bredning og Limfjorden. 

Viborg og Vesthimmerland Kommuner vurderer at projektet kan realiseres uden at 
medføre en væsentlig indvirkning på arter eller naturtyper som indgår i 
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder, samt uden at indskrænke eller 
forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området 
(væsentlighedsvurdering fremgår af bilag 4). 

Samlet vurderes projektet ikke at have forringende effekt på naturtilstanden i 
Gørup Bæk, Gørup-Bystrup Enge (vandløb), samt af de beskyttede arealer, og det 
vurderes at naturtilstandsforholdene for disse vil forbedres. 

Eksisterende forhold og begrundelse for dispensation 

EnviDan A/S har på vegne af Viborg Kommune, Natur og Vand den 17. december 
2020 ansøgt om tilladelse til etablering af et 111 ha stort vådområde i Gørup Enge 
i Viborg og Vesthimmerland Kommuner.  

Projektet, der har sit ophæng i Statens vandområdeplan (2015-2021), har som 
primært formål at forbedre vandmiljøet i Limfjorden ved en reduktion af 
kvælstofudledningen til fjorden. Projektet forventes at opfylde dette formål ved en 
kvælstoffjernelse på 8.923 kg om året, svarende til 80 kg N/ha/år.  

En oversigt over tiltagene i projektet kan ses af oversigtskort på bilag 2. 

Alle former for tilstandsændringer i beskyttet natur, som genslyngning af 
beskyttede vandløb og udførsel af et vådområdeprojekt, der berører beskyttet 
natur, kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Formålet med 
beskyttelsen i § 3 er at bevare naturområderne som levesteder for vilde dyr og 
planter. 

Naturområderne er omfattet af retningslinje 10 i Kommuneplan for Viborg 
Kommune vedrørende Økologiske forbindelser og Naturbeskyttelsesområder. 
Naturværdierne i disse områder skal beskyttes og beskyttelseshensynet går forud 
for andre interesser.  

Området er omfattet af retningslinjerne i Kommuneplan for Vesthimmerlands 
Kommune vedrørende 4.2 skovrejsning uønsket, 5.1 særligt værdifulde landskaber, 
5.1 Økologiske forbindelser og naturområder, 5.5 Kystnærhedszone A og 5.6 
Lavbundsareal. Vesthimmerlands Kommune vurderer at projektet er i 
overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer.  

 



Indgreb i naturbeskyttelsesområder, der ændrer arealernes naturtilstand, tillades 
kun, hvis det samlede resultat bliver forbedrede levevilkår for det naturlige dyre- 
og planteliv. 

Nogle af de arter der er truede på nationalt eller europæisk plan er særligt 
beskyttede (fredning, bilag IV mv.), og i dit tilfælde er det specielt forholdene for 
spidssnudet frø og stor vandsalamander, der er fokus på. 

Beskyttet natur: 

Gørup Bæk og Gørup-Bystrup Enge (vandløb) er udpeget som beskyttede efter 
naturbeskyttelseslovens § 3. Herudover er der i projektområdet registreret 12 
beskyttede enge, 6 beskyttede mindre moser og 3 beskyttede søer. 

Arealerne er besigtiget af Orbicon i maj og juni 2012 i forbindelse med 
forundersøgelsen af vådområdeprojektet. Af forundersøgelsen fremgår det at de 
terrestriske arealer er i moderat til god naturtilstand, mens søerne er i ringe til god 
naturtilstand.  

Engene er påvirkede af omfattende dræning, og med en noget ensidig vegetation, 
hovedsageligt med et relativt lavt artsindhold. Få af engene har dog mere variation 
og et højere artsindhold, hvilket tilskrives en mindre afvanding og mere ekstensiv 
drift. På engene er der bl.a. fundet: kødfarvet gøgeurt, kær-trehage, øret pil, 
tormentil, smalbladet kæruld, kragefod, vandnavle og flere star-arter og mosser. 

Moserne varierer i tilstand og struktur. Nogle er krat af grå-pil, mens andre er 
rigkær med høj naturværdi, med et højt arts- og strukturindeks. Disse steder er der 
bl.a. fundet: kær-trehage, smalbladet kæruld, maj-gøgeurt, kødfarvet gøgeurt, kær-
fnokurt, kragefod, vandnavle, eng-viol, bukkeblad, stjerne-star og tormentil. 

Der er således en samlet artspulje af høj kvalitet i områdets enge om moser, og 
dermed godt udviklingspotentiale, hvis strukturerne forbedres.  

Søerne er små vandhuller under tilgroning. Karakteristiske plantearter ved søerne 
er liden andemad, tornfrøet hornblad og dusk-vandhår 

I projektet omlægges det udpegede beskyttede vandløb Gørup Bystrup Enge ved at 
del B og del A (se bilag 2) slynges og forløbene dermed gøres længere indenfor 
projektområdet, mens Gørup-Bystrup Enge del C og del D, der består af delvist 
rørlagte stræk og åbne stræk, delvist opfyldes med jord. Ved besigtigelse kunne det 
konstateres at denne strækning er et dybt nedgravet vandløb, med karakter af 
grøft, som ikke indeholder særlige naturværdier, hverken i form af plante- og 
dyrearter i vandløbet eller på de stejle vandløbsbrinker.  

Natura 2000 og væsentlighedsvurdering: 
Nærmeste Natura2000-områder til projektet er fuglebeskyttelsesområde nr. 14 – 
Lovns Bredning og habitatområde nr. 30 - Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, 
Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk, hvor den nærmeste del af projektområdet 
ligger ca. 550 m væk fra habitatområdet. 

Da projektet medfører en reduktion i kvælstofudledning, forbedrer tilstanden af 
den § 3 beskyttede natur og ikke vil få negativ effekt på særligt beskyttede arter, 
vurderes det samlet, at projektet hverken isoleret set eller i kombination med 
andre projekter kan påvirke den økologiske funktionalitet i H30 eller andre 
udpegningsgrundlag i Natura 2000-netværket væsentligt. Ligeledes vurderes 
projektet heller ikke at påvirke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for 
bilag IV-arter og fugle i området. 



Vurdering af virkning på miljø (VVM): 
Projektet er screenet for VVM, og Viborg og Vesthimmerland Kommuner har 28. 
marts 2019 truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurderingsrapport 
for projektet. 

Begrundelse for vilkår 

For at sikre at våde beskyttede naturarealer ikke påvirkes, stilles der krav om, at der 
på disse arealer skal anvendes køreplader/-madrasser ved kørsel med tungt 
maskinel. 

Efter projektets afslutning skal naturen have mulighed for at reetablere sig, uden 

yderligere væsentlige påvirkninger. Derfor stilles der vilkår om at opgravet jord fra 

vandløbets nye forløb, som lægges i deponi, skal fjernes senest ved arbejdets 

afslutning, og at det midlertidige sandfang skal fjernes senest ved arbejdets 

afslutning. 

 

I forbindelse med arbejdet vil der blive blotlagt bar jord. Dette skaber mulighed for 

indvandring af naturlige plantearter, der ved blomstring bl.a. har betydning for 

områdets insektliv og derfor stilles der vilkår om, at arealet ikke må tilsås eller 

gødskes efter projektets afslutning. Plantedækket på arealet må derimod meget 

gerne løbende slås eller afgræsses. 

Der kan dog være steder på arealerne, hvor der er risiko for brinkskred, og derfor 

gives der mulighed for at bruge græsblanding her. 

 

Anden lovgivning og kontaktoplysninger 

Denne afgørelse tilsidesætter ikke eventuelle servitutter eller privatretlige aftaler, 
og der er ikke taget stilling til anden lovgivning.  

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig. Telefonnr. og e-mail finder 
du øverst til højre på første side. 

 

Med venlig hilsen 

Anne Trabjerg Kamp 

Biolog 

 

Kopi af dette brev er sendt til: 

• Danmarks Naturfredningsforening, dnviborg-sager@dn.dk 

• Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 

• DOF-Nordvestjylland, viborg@dof.dk 

• Dansk Forening for Rosport, dffr@roning.dk 

• Dansk Kano og Kajakforbund, miljoudvalg@kano-kajak.dk 

• Friluftsrådet LimfjordSyd, limfjordsyd@friluftsraadet.dk 

• Sportsfiskerforbundet, post@sportsfiskerforbundet.dk; 

himmerland@sportsfiskerforbundet.dk   

og lbt@sportsfiskerforbundet.dk 

• Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, dbf.oestjylland@gmail.com 

• Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 

• Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk 

• Viborg Museum, oldtid@viborg.dk 

mailto:limfjordsyd@friluftsraadet.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:himmerland@sportsfiskerforbundet.dk


Vedlagt: 

• Bilag 1 – Oversigtskort 

• Bilag 2 – Oversigtskort over projekttiltag 

• Bilag 3 – Klagevejledning 

• Bilag 4 – Væsentlighedsvurdering  

 

 



 

 

 
 

Bilag 1 – Oversigtskort 
Projektområdets afgrænsning er vist med gul linje. Beskyttet natur er vist med: grøn = eng, rød = mose, orange = 
overdrev, mørkeblå = sø, lyseblå linje = beskyttet vandløb, pink linje = kommunegrænse  



 

 

 
 

Bilag 2 – Oversigtskort over projekttiltag 
Sydlig del af projektområdet: 

 

 

 

 

 

 

 
  

Gørup Bystrup Enge, del D 

Gørup Bæk (Gørup Bystrup Enge, del B) 

Afværgegrøft Syd 

/miniådal 



 

 

Nordlig del af projektområdet: 

 

Gørup Bystrup Enge, del A 

Gørup Bystrup Enge, del C 



 

 

 
 

Bilag 3 – Klagevejledning  

Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen fra den dag, afgørelsen er meddelt. 

Hvis der bliver klaget over afgørelsen, må du ikke udnytte den, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet 

opretholder afgørelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan dog i særlige tilfælde ophæve denne 

opsættende virkning. 

Du har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger. Offentlige 

myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger med væsentlig interesse i afgørelsen 

er også klageberettigede efter naturbeskyttelsesloven. 

Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for 

urigtigt eller mangelfuld. 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside: 

www.naevneneshus.dk. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.  

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du kan logge på med NEM-ID.  

Klagen sendes via Klageportalen til Viborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for 

Kommunen i Klageportalen.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 

Klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal 

du sende en begrundet anmodning til Viborg Kommune, som har truffet afgørelse i sagen. Viborg Kommune 

videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes. 

Gebyr 

Det koster et gebyr at klage over afgørelsen. Gebyrets størrelse er pr. 1. februar 2017 900 kr. for 

privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. 

Klagegebyret opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved 

giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet 

af fristen, afvises klagen. 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for at 

efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om 

projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet 

afgørelse i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 

tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at 

klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/


Spørgsmål om betaling og tilbagebetaling af gebyr afgøres af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnets 

afgørelser kan ikke anbringes for anden administrativ myndighed. 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder, fra du har modtaget dette 

brev. 

 

 



 

 

Væsentlighedsvurdering - Vådområdeprojekt i Gørup Enge 
  

 09-04-2021 

 
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 30 - Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk 

Art/naturtype: 
Til stede nær 

projekt: 
Foreløbig screening 
- mulig påvirkning 

Type af 
påvirkning: 

Bemærkninger: 
Habitatkonsekvens-
vurdering: 

1013 Kildevælds-vindelsnegl Ukendt Nej   Vurderes ikke at blive påvirkes af projektet Nej 

1037 Grøn kølleguldsmed Ukendt Ja 
Midlertidig 
forstyrrelse af 
levested 

Anlægsfasen medfører en midlertidig forstyrrelse, og 
skønnes hurtigt at kunne opnå en tilstand svarende 
til den hidtidige tilstand. Det vurderes som en 
uvæsentlig påvirkning, der ikke har efterfølgende 
konsekvenser for grøn kølleguldsmed. 

Nej 

1042 Stor kærguldsmed Ukendt Ja 
Midlertidig 
forstyrrelse af 
levested 

Anlægsfasen medfører en midlertidig forstyrrelse, og 
skønnes hurtigt at kunne opnå en tilstand svarende 
til den hidtidige tilstand. Det vurderes som en 
uvæsentlig påvirkning, der ikke har efterfølgende 
konsekvenser for stor kærguldsmed. 

Nej 

1096 Bæklampret Ja Ja 
Midlertidig 
forstyrrelse af 
levested 

Anlægsfasen medfører en midlertidig forstyrrelse, og 
skønnes hurtigt at kunne opnå en tilstand svarende 
til den hidtidige tilstand. Det vurderes som en 
uvæsentlig påvirkning, der ikke har efterfølgende 
konsekvenser for lampretterne. 

Nej 

1099 Flodlampret Ukendt Ja 
Midlertidig 
forstyrrelse af 
levested 

Anlægsfasen medfører en midlertidig forstyrrelse, og 
skønnes hurtigt at kunne opnå en tilstand svarende 
til den hidtidige tilstand. Det vurderes som en 
uvæsentlig påvirkning, der ikke har efterfølgende 
konsekvenser for lampretterne. 

Nej 

1103 Stavsild Nej Nej     Nej 

1166 Stor vandsalamander Ukendt Ja   
Anlægsfasen medfører en midlertidig forstyrrelse, og 
skønnes hurtigt at kunne opnå en tilstand svarende 
til den hidtidige tilstand. Det vurderes som en 

Nej 



uvæsentlig påvirkning, der ikke har efterfølgende 
konsekvenser for stor vandsalamander 

1318 Damflagermus Ukendt Nej   Vurderes ikke at blive påvirkes af projektet Nej 

1355 Odder Ukendt Ja 

Midlertidig 
forstyrrelse af 
potentielt 
levested 

Anlægsfasen medfører en midlertidig forstyrrelse, og 
skønnes hurtigt at kunne opnå en tilstand svarende 
til den hidtidige tilstand. Det vurderes som en 
uvæsentlig påvirkning, der ikke har efterfølgende 
konsekvenser for odder 

Nej 

1365 Spættet sæl Nej Nej     Nej 

1393 Blank seglmos Nej Nej     Nej 

1528 Gul stenbræk Nej Nej     Nej 

1140 Mudder- og sandflader blottet 
ved ebbe 

Nej Nej     Nej 

1150 * Kystlaguner og strandsøer Nej Nej     Nej 

1160 Større lavvandede bugter og vige Nej Nej     Nej 

1170 Rev Nej Nej     Nej 

1210 Enårig vegetation på stenede 
strandvolde 

Nej Nej     Nej 

1220 Flerårig vegetation på stenede 
strande 

Nej Nej     Nej 

1230 Klinter eller klipper ved kysten Nej Nej     Nej 

1310 Vegetation af kveller eller andre 
enårige strandplanter, der koloniserer 
mudder og sand 

Nej Nej     Nej 

1330 Strandenge Nej Nej     Nej 

2140 * Kystklitter med 
dværgbuskvegetation (klithede) 

Nej Nej     Nej 

3130 Ret næringsfattige søer og 
vandhuller med små amfibiske planter 
ved bredden 

Nej Nej     Nej 

3140 Kalkrige søer og vandhuller med 
kransnålalger 

Nej Nej     Nej 

3150 Næringsrige søer og vandhuller 
med flydeplanter eller store vandaks 

Nej Nej     Nej 

3160 Brunvandede søer og vandhuller Nej Nej     Nej 

3260 Vandløb med vandplanter Nej Nej     Nej 



4010 Våde dværgbusksamfund med 
klokkelyng 

Nej Nej     Nej 

4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) Nej Nej     Nej 

5130 Enekrat på heder, overdrev eller 
skrænter 

Nej Nej     Nej 

6120 * Meget tør overdrevs- eller 
skræntvegetation på kalkholdigt sand 

Nej Nej     Nej 

6210 Overdrev og krat på mere eller 
mindre kalkholdig bund (* vigtige 
orkidélokaliteter) 

Nej Nej     Nej 

6230 * Artsrige overdrev eller 
græsheder på mere eller mindre sur 
bund 

Nej Nej     Nej 

6410 Tidvis våde enge på mager eller 
kalkrig bund, ofte med blåtop 

Nej Nej     Nej 

6430 Bræmmer med høje urter langs 
vandløb eller skyggende skovbryn 

Nej Nej     Nej 

7120 Nedbrudte højmoser med 
mulighed for naturlig gendannelse 

Nej Nej     Nej 

7140 Hængesæk og andre kærsamfund 
dannet flydende i vand 

Nej Nej     Nej 

7150 Plantesamfund med næbfrø, 
soldug eller ulvefod på vådt sand eller 
blottet tørv 

Nej Nej     Nej 

7220 * Kilder og væld med kalkholdigt 
(hårdt) vand 

Nej Nej     Nej 

7230 Rigkær Nej Nej     Nej 

9110 Bøgeskove på morbund uden 
kristtorn 

Nej Nej     Nej 

9130 Bøgeskove på muldbund Nej Nej     Nej 

9160 Egeskove og blandskove på mere 
eller mindre rig jordbund 

Nej Nej     Nej 

9190 Stilkegeskove og -krat på mager 
sur bund 

Nej Nej     Nej 

91D0 * Skovbevoksede tørvemoser Nej Nej     Nej 

91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, 
søer og væld 

Nej Nej     Nej 

 

 



 

 

 

Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde nr. 14 - Lovns Bredning  

Art/naturtype: 
Til stede nær 

projekt: 
Foreløbig screening 
- mulig påvirkning 

Type af 
påvirkning: 

Bemærkninger: 
Habitatkonsekvens-
vurdering: 

Sangsvaner Ukendt Nej     Nej 

Hvinand Ukendt Nej     Nej 

      
Bilagsarter      

Art/naturtype: 
Til stede nær 

projekt: 
Foreløbig screening 
- mulig påvirkning 

Type af 
påvirkning: 

Bemærkninger: 
Habitatkonsekvens-
vurdering: 

Alle arter af flagermus Ukendt Nej   Vurderes ikke at påvirke bestande i habitatområdet Nej 

Hasselmus Nej Nej     Nej 

Birkemus Nej Nej     Nej 

Bæver Nej Nej     Nej 

Odder Ukendt Ja 

Midlertidig 
forstyrrelse af 
potentielt 
levested 

Anlægsfasen medfører en midlertidig forstyrrelse, og 
skønnes hurtigt at kunne opnå en tilstand svarende 
til den hidtidige tilstand. Det vurderes som en 
uvæsentlig påvirkning, der ikke har efterfølgende 
konsekvenser for odder 

Nej 

Ulv Nej Nej     Nej 

Marsvin Nej Nej     Nej 

Alle arter af hvaler Nej Nej     Nej 
      

Bred vandkalv Nej Nej     Nej 

Lys skivevandkalv Nej Nej     Nej 



Eremit Nej Nej     Nej 

Sortplettet blåfugl Nej Nej     Nej 

Grøn mosaikguldsmed Ukendt Ja 

Midlertidig 
forstyrrelse af 
potentielt 
levested 

Anlægsfasen medfører en midlertidig forstyrrelse, og 
skønnes hurtigt at kunne opnå en tilstand svarende 
til den hidtidige tilstand. Det vurderes som en 
uvæsentlig påvirkning, der ikke har efterfølgende 
konsekvenser for guldsmedene. 

Nej 

Stor kærguldsmed Ukendt Ja 

Midlertidig 
forstyrrelse af 
potentielt 
levested 

Anlægsfasen medfører en midlertidig forstyrrelse, og 
skønnes hurtigt at kunne opnå en tilstand svarende 
til den hidtidige tilstand. Det vurderes som en 
uvæsentlig påvirkning, der ikke har efterfølgende 
konsekvenser for guldsmedene. 

Nej 

Grøn kølleguldsmed  Ukendt Ja 

Midlertidig 
forstyrrelse af 
potentielt 
levested 

Anlægsfasen medfører en midlertidig forstyrrelse, og 
skønnes hurtigt at kunne opnå en tilstand svarende 
til den hidtidige tilstand. Det vurderes som en 
uvæsentlig påvirkning, der ikke har efterfølgende 
konsekvenser for guldsmedene. 

Nej 

Stor ildfugl Nej Nej     Nej 

Natlyssværmer Nej Nej     Nej 

Mnemosyne Nej Nej     Nej 

Heroandøje Nej Nej     Nej 

Tykskallet Malermusling Nej Nej     Nej 
      

Snæbel Nej Nej     Nej 
      

Stor vandsalamander Ukendt Ja   

Anlægsfasen medfører en midlertidig forstyrrelse, og 
skønnes hurtigt at kunne opnå en tilstand svarende 
til den hidtidige tilstand. Det vurderes som en 
uvæsentlig påvirkning, der ikke har efterfølgende 
konsekvenser for stor vandsalamander 

Nej 

Klokkefrø Nej Nej     Nej 

Løgfrø Nej Nej     Nej 

Løvfrø Nej Nej     Nej 

Spidssnudet frø Nej Nej     Nej 

Springfrø Nej Nej     Nej 



Strandtudse Ukendt Ja   

Anlægsfasen medfører en midlertidig forstyrrelse, og 
skønnes hurtigt at kunne opnå en tilstand svarende 
til den hidtidige tilstand. Det vurderes som en 
uvæsentlig påvirkning, der ikke har efterfølgende 
konsekvenser for Strandtudse 

Nej 

Grønbroget tudse Ukendt ja   

Anlægsfasen medfører en midlertidig forstyrrelse, og 
skønnes hurtigt at kunne opnå en tilstand svarende 
til den hidtidige tilstand. Det vurderes som en 
uvæsentlig påvirkning, der ikke har efterfølgende 
konsekvenser for grønbroget tudse 

Nej 

      

Markfirben Nej Nej     Nej 
      

Enkelt månerude Nej Nej     Nej 

Vandranke Nej Nej     Nej 

Liden Najade Nej Nej     Nej 

Fruesko Nej Nej     Nej 

Mygblomst Nej Nej     Nej 

Gul Stenbræk Nej Nej     Nej 

Krybende sumpskærm Nej Nej     Nej 
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