
 
 
 
 
 

 
 

    

Tilladelse og dispensation til vandløbsrestaureringsprojekt i Hvam Bæk 

Viborg og Vesthimmerland Kommuner meddeler hermed tilladelse til et projekt 
om udlægning af gydegrus og fjernelse af faunaspærring i det offentlige vandløb 
Hvam Bæk på strækningen ca. st. 1650 m – 3050 m.  

Det berører matriklerne 3a, 20b, 19e, 3s, 5o og 27b, Hvam By, Hvam. Kørevej ned 
til udlægningslokaliteterne omfatter ud over ovennævnte matrikler også matr. 
14c, Hvam By, Hvam. Oplag af grus og sten på matr. 15m, Hvam By, Hvam. 

Projektet omhandler følgende: 

 Udlægning af 4 nye gydebanker plus skjulesten ved bankerne 

 Udlægning af supplerende gydegrus og skjulesten ved 2 eksisterende 
gydebanker 

 Fjernelse af gammel ca. 110 meter lang rørlægning  
 
Den nederste gydebanke (Nr. 1 på kort i bilag 1) er beliggende på grænsen mellem 
Vesthimmerland og Viborg Kommuner. Resten af projektelementerne er 
udelukkende beliggende i Viborg Kommune.  
 
Viborg og Vesthimmerland Kommuner meddeler samtidig dispensation fra § 3 i 
naturbeskyttelsesloven, idet projektet vurderes at være gavnligt for vandløbet og 
ikke vil påvirke anden beskyttet natur væsentligt.  
 
Der meddeles ligeledes dispensation fra § 3 i naturbeskyttelsesloven til 
efterfølgende oprensning af sandaflejringer opstrøms rørlægningen. 
 
Tilladelse og dispensation gives på følgende vilkår:  
1. Restaureringen af vandløbet skal udføres i overensstemmelse med 

principperne i det offentliggjorte projekt af 11. juni 2021.  
 
2. Fremtidig vedligeholdelse af Hvam Bæk påhviler fortsat Viborg Kommune. 
 
3. Arbejdskørsel og adgangsveje skal foregå som beskrevet i ansøgningen.  

Der må ikke ske terrænændring som følge af arbejdskørsel i projektområdet. 
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4. Ved arbejdets udførelse skal det sikres, at der ikke sker udvaskning af sand, 
jord eller tørv til nedenfor liggende vandløbsstrækninger, subsidiært at evt. 
aflejringer forårsaget af anlægsarbejdet oprenses som led i projektet inden 
arbejdets afslutning.  
 

5. Der må ikke udsås græs eller andre arter i den beskyttede natur. 
 

6. Alle dele af den gamle rørlægning skal fjernes fra de beskyttede arealer.  
 
7. Projektet må ikke føre til ændret afvanding af vandløbsnære arealer. 

Vandspejlskoten må maksimalt ændres 5 cm ved starten af de enkelte 
gydebanker, og der ikke må kunne registreres vandstandsstigninger 20 meter 
opstrøms de enkelte gydebanker.  

 

8. Projektet må ikke påvirke vandstanden uden for projektområdet. 
 
9. Projektet skal udføres i dagtimerne i perioden 1. juli og 1. november. 

 
10. Dræn og andre rørudløb må ikke dækkes med grus. 

 
11. Sammensætningen af gydegrus skal tilpasses anbefalingerne fra DTU Aqua. 

For vandløb under ca. 3 meters bredde, anbefales en sammensætning af 
gydegrus med 85 % sten på 16-32 mm (nøddesten) og 15 % sten på 33-64 mm 
(singles + håndsten). 
 

12. Efter to år kan ansøger, hvis vandløbsmyndigheden vurderer det nødvendigt, 
supplere gydebankerne med op til 10% af den oprindeligt udlagte mængde 
grus samt op til én skjulesten pr. oprindeligt udlagt m3 gydegrus. Tilladelsens 
øvrige vilkår skal overholdes ved udlægningen.  
 

13. Det oprensede materiale må placeres i den fordybning, som fjernelsen af 
røret vil efterlade i engen. Opfyldes denne fordybning helt, skal eventuel 
resterende oprenset materiale anbringes udenfor de beskyttede arealer.  

 

14. Det oprensede materiale skal tjekkes for lampretter og fisk. Skulle der findes 
nogle, skal de straks sættes tilbage i vandløbet.  
 

15. Der må ikke oprenses sten og grus. Er der sten i det oprensede materiale, skal 
disse derfor lægges tilbage i vandløbet.  

 
16. Arbejdet færdigmeldes til Natur og Vand, Viborg Kommune, der herefter kan 

syne arbejdet.  
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er 
meddelt.  



Det bemærkes, at Viborg Kommune, hvis vilkårene eller senere anvisninger ikke 
efterkommes, er berettiget til at foretage det fornødne på ansøgers bekostning.   
Afgørelsen kan først udnyttes, når klagefristen er udløbet, og der ikke er 
indkommet klager. 
 
Lovgrundlag 
Alle former for restaureringer, som f.eks. etablering af kunstige overhængende 
brinker, placering af større sten, placering af planker eller lignende ved 
vandløbsbunden, etablering af strømkoncentratorer og etablering af gydebanker, 
kræver en tilladelse efter vandløbsloven. Ligeledes kræver enhver form for 
tilstandsændring i beskyttet natur en dispensation fra naturbeskyttelsesloven. 

 
Tilladelsen er givet efter: 

 Vandløbslovens § 37  
 Kapitel 2 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.  
 Naturbeskyttelseslovens § 65, idet der dispenseres fra § 3 i samme lov. 
 Fiskerilovens § 81 (LBK nr. 261 af 21. marts 2019) 

 
Projektet 
Projektet er indsendt af Viborg Kommune og udføres i samarbejde med Ålestrup 
Lystfiskerforening. Projektet omhandler forbedrende tiltag for flora og fauna i 
Hvam Bæk, og består af følgende elementer:  
 

 Udlægning af 4 nye ca. 10 meter lange gydebanker plus skjulesten ved 
bankerne samt udlægning af supplerende gydegrus og skjulesten ved 2 
eksisterende gydebanker. Der udlægges i alt ca. 23-25 m3 gydegrus og 6-8 
m3 skjulesten. 

 
 Fjernelse af gammel ca. 110 meter lang rørlægning ovenfor Gl. Hvam 

Mølle. Vandløbet blev åbnet på strækningen for ca. 30 år siden. Dengang 
blev rørlægningen ikke fjernet, kun tilproppet. Nu har vandet igen fundet 
vej gennem rørlægningen, hvilket har skabt en faunaspærring, da stort set 
hele vandføringen nu løber i rørlægningen og ikke i det åbne vandløb. 

 
Ålestrup lystfiskerforening har været i dialog med alle lodsejere, der berøres af 
gydebankerne, mens Viborg Kommune har været i dialog med ejer af matrikel 5o, 
Hvam By, Hvam, hvor den gamle rørlægning er beliggende. Ansøger oplyser, at 
alle lodsejere har givet mundtlig accept af projektet. Alle berørte lodsejere var 
kopimodtagere på offentliggørelsen af projektet.  
 
På strækningen umiddelbart opstrøms og nedstrøms den gamle rørlægning er der 
aflejret meget sand. Når røret er fjernet ønsker kommunen at oprense sandet til 
gavn for både flora og fauna samt afvandingen. Viborg kommune har ikke kunnet 
finde oplysninger om hvornår vandløbet senest er oprenset på strækningen. 
Viborg Kommune fik i 2020 udført en opmåling af Hvam Bæk. Det er ikke muligt at 
sammenligne opmålingen med regulativet, hvorfor vi ikke kan kontrollere om det 



er overholdt. Af opmålingens længdeprofilplot ses det dog tydeligt, at der er flere 
aflejringer omkring overkørslerne. Viborg Kommune har selv besigtiget 
strækningen flere gange, og det ses tydeligt, at der er meget sand. 
Oprensningerne ønskes udført som anvist i bilag 1b. 
 
Begrundelse for afgørelsen 
Den berørte strækning af Hvam Bæk er i de gældende vandområdeplaner for 
2015-2021 målsat til god økologisk tilstand. 
 
Ved udarbejdelse af planerne i 2014 var den økologiske tilstand ikke opfyldt og 
vandområdet blev omfattet af en restaureringsindsats i planperioden.  
 
Kommunen har gennemført en forundersøgelse, der konkluderer at: 
”vandløbsområdet – bortset fra den øverste del – er egnet til restaurering ved 
udlægning af groft materiale i form af gydegrus og skjulesten. De forekomster af 
grus og sten som findes i vandløbet, er beskedne og vil med fordel for især fisk og 
smådyr kunne suppleres.”  
 
Imidlertid viste statens seneste basisanalyse af vandområdernes tilstand (2019), 
at der er målopfyldelse (god økologisk tilstand) for den berørte strækning af Hvam 
Bæk (vandområde o8877_a). Dermed kan Kommunen ikke søge om tilskud til et 
realiseringsprojekt. 
 
På trods af den registrerede målopfyldelse på den pågældende strækning 
vurderes det, at den nederste strækning af Hvam Bæk kan forbedres væsentligt 
ved udlægning af gydegrus og skjulesten. Den gamle rørlægning udgør en 
faunaspærring i vandløbet og fjernelse af rørlægningen (så bækken igen løber i 
det åbne løb), vil sikre fri passage for fisk og anden vandløbsfauna. 
 
Vandløbet er offentligt på projektstrækningen. Der foreligger et regulativ fra 1965 
med længdeprofiler for strækningen. Desuden er vandløbet omfattet af et 
fællesregulativ for vandløb i Aalestrup Kommune. Arealerne langs vandløbet på 
projektstrækningen består overvejende af permanent græs og i mindre omfang af 
natur. Der er et ok fald på projektstrækningen. Der er stillet vilkår om, at 
opstuvning maksimalt må være 5 centimeter ved starten af de enkelte 
gydebanker, og at der ikke må kunne registreres vandstandsstigninger 20 meter 
opstrøms de enkelte gydebanker. Ansøger har desuden været i dialog med alle 
berørte lodsejere. Med baggrund i dette og med vilkår om, at projektet ikke må 
påvirke vandstanden ovenfor projektområdet, forventer vandløbsmyndigheden 
ikke væsentlige ændringer i oplandets afvanding som følge af projektet.  
 
Projektområdet er klassificeret som okkerklasse 2, og er dermed okkerpotentielt 
område. Da det aktuelle projekt ikke involverer dræning, forventes der ikke øget 
okkerudvaskning som følge af projektet.  
 



Det aktuelle projekt ligger i et område med flere udpegninger i Viborg 
Kommuneplan 2017-2029. Området er udpeget som lavbundsareal, naturområde, 
økologisk forbindelse og bevaringsværdigt landskab. Viborg Kommune vurderer, 
at det aktuelle projekt ikke er i strid med disse udpegninger.  
 
Natura 2000  
Ifølge habitatbekendtgørelsen 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 væsentligt. Det nærmeste habitatområde N30 Lovns Bredning, Hjarbæk 
Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk ligger 800m vest for 
projektområdet. Udpegningsgrundlaget for området er bl.a. vandløb med 
vandplanter. Der er registreret den rødlistede planteart lyng-star på et kortlagt 
surt overdrev vest for projektområdet, men overdrevet vil ikke blive berørt af 
projektet. Derudover har forvaltningen ikke kendskab til forekomster af bilag 4-
arter og andre rødlistede eller beskyttede arter (fredede arter) i området, men 
mark-firben vil potentielt vil kunne forekomme på overdrevet, ligesom odder 
potentielt vil kunne forekomme i tilknytning til vandløbet. Der er stillet vilkår om, 
at projektet skal foregå i dagtimerne for ikke at forstyrre odder, der primært er 
aktiv i nattetimerne. Projektet vurderes ikke at påvirke yngle- og rasteområder for 
beskyttede arter. 
 
På grund af projektets begrænsede karakter og udstrækning vurderes det - 
hverken i sig selv eller i sammenhæng med andre planer - at påvirke 
bevaringsstatus for udpegningsgrundlag i Natura 2000-netværket eller Natura 
2000-områders integritet væsentligt. 
 
Naturbeskyttelsesloven 
Hvam Bæk og flere af de vandløbsnære arealer er beskyttede efter 
naturbeskyttelseslovens § 3. Enhver tilstandsændring i beskyttet natur kræver en 
forudgående dispensation. Det er Viborg Kommunes vurdering, at det aktuelle 
projekt ikke vil føre til væsentlige ændringer i vandløbets fysiske forhold. Der kan 
derfor meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 med den 
begrundelse, at projektet kun vil påvirke naturtilstanden i vandløbet kortvarigt, 
hvorefter forholdene for fisk og smådyr forbedres.  
 
På de vandløbsnære arealer i projektområdet er der flere steder registreret 
beskyttet mose og eng. Ansøger har i ansøgningen redegjort for, hvor der i 
forbindelse med udlæg af grus forventes at blive benyttet køreplader, hvor der er 
kørefast vej, samt hvor der anvendes motorbør og grab til udlæg af grus. Derfor er 
der stillet vilkår om, at arbejdskørsel udføres som beskrevet i ansøgningen.  
 
Der er registreret eng, hvor røret ligger i dag. Engen er besigtiget 8. juli 2021. 
Engen var fugtig-våd med høj vegetation, og der var i nogle områder dominans af 
høj sødgræs. Derudover blev der fundet arterne mosebunke, lodden dueurt, 
fløjlsgræs, vellugtende gulaks, alm. hvene, alm. kamgræs, hvidkløver, 
sumpkællingetand, alm. mjødurt, mælkebøtte, stor nælde, kærpadderok, alm. 



rajgræs, bidende ranunkel, engrævehale, knæbøjet rævehale, rørgræs, lysesiv, 
kærsnerre, harestar, alm. syre, manna-sødgræs, kærtidsel, vandmynte og 
plænekransemos. Naturtilstanden i engen vurderes at være ringe. Rørlægningen 
vil blive gravet op og bortskaffet. Der vil blive en vandfyldt fordybning, hvor 
rørlægningen har ligget. Området retableres efter gravearbejdet, så dybden 
mindskes. Der vil dog blive en fordybning efter projektet er færdigt. Det vurderes 
at projektet kun vil påvirke naturtilstanden kortvarigt og over en smal strækning, 
hvorfor forholdene hurtigt forventes at reetablere sig selv. Dertil vil fjernelse af 
røret have en positiv indvirkning på flora og fauna i vandløbet. For at sikre, at 
engen reetablerer sig selv naturligt, er der stillet vilkår om, at der ikke må udsås 
græs eller andre arter. 
 
De strækninger, der ønskes oprenset (bilag 1b), har sandaflejringer, som medfører 
vandstandshævninger, hvilket ses især ved overkørslerne. Sandaflejringerne er 
blandt andet opstået pga. at vandet løber ind i det gamle rør. Når det gamle rør 
fjernes, vil sandaflejringen derfor blive mindre. Viborg Kommune har en 
forpligtigelse til at sikre tilstrækkelig vandføring, og har derfor pligt til at oprense 
disse strækninger. Vandløbsstrækningen er formentlig ikke blevet oprenset de 
seneste år, og derfor kræves en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3.  
 
Oprensningen vurderes til ikke at påvirke de beskyttede naturområder negativt, 
men kan på sigt forbedre vilkår for smådyr, da grus og sten under sandet vil 
komme frem igen. Placeringen af det ønskede materiale vurderes ikke at påvirke 
naturtilstanden i en varig negativ retning, da det placeres i den allerede 
forstyrrede rende efter opgravningen af røret. Der er i dispensationen lagt særlig 
vægt på, at oprensningen skal medvirke til at opfylde vandføringsevnen i 
regulativet. 
 
Det er med de stillede vilkår og ansøgers oplysninger Kommunens vurdering, at 
det tilladte ikke vil medføre varige tilstandsændringer i de beskyttede arealer.  
 
Vurdering af virkning på miljø  
Viborg Kommune har vurderet projektet i jævnfør af lovbekendtgørelse nr. 973 af 
25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM). Viborg Kommune har d.d. meddelt afgørelse om, at der ikke skal 
udarbejdes en miljøvurderingsrapport for projektet. 
 
Orientering af Viborg Museum ved fund  
Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud 
for iværksættelse af jordarbejde skal man orientere sig om museumslovens §§ 25-
27. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og 
anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om 
sandsynligheden for fund af arkæologisk betydning samt information om de 
finansieringsmæssige forhold. Yderligere oplysninger om loven kan findes på 
Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.  
 



Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder skal arbejdet straks standses i 
det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til museet. 
Spørgsmål herom kan rettes til Viborg Museum. 
 
Offentliggørelse 
Projektet har været offentliggjort på Viborg og Vesthimmerland Kommuners 
hjemmesider i en 8 ugers høring jf. bestemmelserne i bekendtgørelse om 
vandløbsregulering og –restaurering m.v. Der er ikke indkommet forslag til 
ændringer af projektet. 
 
Denne afgørelse offentliggøres på begge kommuners hjemmeside 
www.viborg.dk/vandloebslov samt https://vesthimmerland.dk/politik-og-
faellesskab/hoeringer-og-afgoerelser/vandloeb d.d. Der er fire ugers klagefrist på 
afgørelsen, jf. klagevejledningen i bilag 2. 
 
Denne afgørelse tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler.  
Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Carina Pilgaard 
Skov- og landskabsingeniør 
 
Bilag:  

1. Oversigtskort  

2. Klagevejledning 

 

Kopi til:  
 Miljøstyrelsen – national, mst@mst.dk 
 Miljøstyrelsen – lokal, ojl@mst.dk 
 Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening – lokal, dnviborg-sager@dn.dk, 

dnvesthimmerland-sager@dn.dk, vesthimmerland@dn.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening – national, natur@dof.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening – lokal, viborg@dof.dk, 

vesthimmerland@dof.dk  
 Dansk Botanisk forening Jylland, dbf.oestjylland@gmail.com  
 Dansk Entomologisk Forening, def@entoweb.dk  
 Dansk forening for rosport, dffr@roning.dk  
 Dansk kano- og kajakforbund, miljo@kano-kajak.dk  
 Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk, 

jkm@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk  
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 Danmarks Sportsfiskerforbund lokal, 
himmerland@sportsfiskerforbundet.dk   

 Danske Vandløb, dv@danskevandloeb.dk  
 Friluftsrådet LimfjordSyd, limfjordsyd@friluftsraadet.dk  
 Friluftsrådet Himmerland – Aalborg: kraghchr@post3.tele.dk 

 Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk  
 Landboforeningen Midtjylland, map@lmo.dk 
 Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
 Ålestrup Lystfiskerforening ved Søren Godske, skgodsk@gmail.com og Per 

Nielsen, perndk@gmail.com  
 Viborg Sportsfiskerforening, Jørgen Buch, formand@vsf.dk  
 Viborg Fiskeriforening (VIBFISK), vibfisk@gmail.com og 

jonner@mail1.stofanet.dk  
 Danmarks Fiskeriforening: mail@dkfisk.dk 
 Dansk Fritidsfiskerforbund: teamstr@gmail.com 
 Ålaug Vesthimmerland: hok@agrinord.dk; sivigaard@yahoo.dk 
 Viborg Museum, oldtid@viborg.dk 
 Vesthimmerlands Museum: byggesager@vmus.dk 
 Ejer af matrikel 3a, Hvam By, Hvam  
 Ejer af matrikel 20b, Hvam By, Hvam  
 Ejer af matrikel 19e, Hvam By, Hvam  
 Ejer af matrikel 3s, Hvam By, Hvam  
 Ejer af matrikel 27b, Hvam By, Hvam  
 Ejer af matrikel 14c, Hvam By, Hvam  
 Ejer af matrikel 15m, Hvam By, Hvam  
 Ejer af matrikel 5o, Hvam By, Hvam 
 Dyreholder matrikel 5o, Hvam By, Hvam  
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Bilag 1a: Oversigtskort projekttiltag 
 

 
Skitse over projekttiltag, gydebankenumre og matrikler inkl. køreveje og oplagsplads 
 
 

 
Oversigtskort der viser beskyttede natur, Natura2000 areal samt matrikler 
  



Bilag 1b: Oversigtskort - sandoprensning 

 

Beskrivelse af oprensningens udførsel 
 

 

Længdeprofilplot, hvor det tydeligt ses, at der er aflejringer omkring overkørslerne. 



Bilag 2: Klagevejledning  
 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet og klagefristen er 4 
uger fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes 
klagefristen dog altid fra bekendtgørelsesdatoen. 
 
Afgørelsen efter vandløbsloven kan påklages af: 

1. Den, afgørelsen er rettet til 
2. Enhver, der må have en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen 
3. En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker (jf. 

vandløbslovens §84). 
 
Offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger 
med væsentlig interesse i afgørelsen er også klageberettigede efter 
naturbeskyttelsesloven.  
 
Såfremt der bliver klaget over afgørelsen, må den ikke udnyttes medmindre Miljø- 
og Fødevareklagenævnet opretholder afgørelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet 
kan dog i særlige tilfælde ophæve denne opsættende virkning.  
 
Klager kan indsendes via klageportalen, som du finder et link til på Miljø- og 
Fødevareklagenævnets hjemmeside: www.nmkn.dk. Her kan du også læse mere 
om klagenævnets sagsbehandling. Klageportalen kan også findes 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.  
 
Klagenævnet 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 kommunen, som 
har truffet afgørelse i sagen. Kommunen 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  

http://www.nmkn.dk/
http://www.virk.dk/


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:  

 der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller 
førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at 
klager trækker sin klage tilbage, eller  

 klager 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.  
 
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 efter naturbeskyttelsesloven for domstolene, skal 
det ske inden 6 måneder, fra du har modtaget dette brev. 
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