
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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

 

Tilladelse til etablering af nyt vandløb ved privat, beskyttet vandløb  
ved Hødalen 

Vesthimmerlands Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af nyt, privat vandløb på matr. 1ay, 
Mølgård Hgd., Havbro jfr. § 21 i Vandløbsloven

1
 samt § 5 i Reguleringsbekendtgørelsen

2
. Vandløbets 

placering fremgår af figur 1.  
 
Formålet er at skabe et omløb for vandet, der kommer fra områderne øst for Hødalen og Mølgårdsvej. 
Dette bliver p.t. ofte blokeret som følge af nedskridninger fra brinkerne lige nedstrøms Hødalen, hvor 
vandløbet ligger dybt nedskåret med stejle brinker. Det eksisterende vandløbsprofil mellem indløbet til 
den nye rørledning og udløbet fra denne bevares fortsat som åbent vandløb. 
 

 
  

                                                      
 
1
 Bekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017 af lov om vandløb 

2
 Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og  –restaurering m.v. 

Dato: 15. september 2021 

 

Teknik- og Økonomiforvaltning 

Frederik IX's Plads 1 

9640 Farsø 

 

Sagsnr.:  

06.02.03-P19-1-21 

 

Søren Holmstrand Christiansen 

Telefon: 99 66 71 91 

Mobil: 30 16 42 00 

Mail: soch@vesthimmerland.dk 

 

  

Jesper Monk Rasmussen 
Ørndrupvej 26 
9640 Farsø 
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Figur 1. Placering af ny rørlagt strækning. Rørledningen/vandløbet starter ved udløbet af rørbroen under 
Hødalen med en samlebrønd og løber til et punkt ca. 34 m syd for det nordvestlige hjørne af matr. 1ay, 
Mølgård Hgd., Havbro. Rørledningen får en længde på ca. 91 m. 
 
 
Vilkår 
Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 
 

1. Vandløbet skal etableres i overensstemmelse med redegørelsen. 

 
2. Ansøger, Jesper Monk Rasmussen, afholder alle anlægsomkostninger 

 
3. Rørledningen skal etableres med glatte plastrør i en dimension på ikke mindre end Ø 250 mm. 

 
4. Den fremtidige vedligeholdelse af rørledningen afholdes af den til enhver tid gældende ejer af 

matr. nr. 1ay, Mølgård Hgd., Havbro 

 
5. Sikringen af vandafledningen fra vandløbsstrækningen øst for Hødalen gennem den nye rørled-

ning fritager ikke ejere af matr. nr. 1ay, Mølgård Hgd., Havbro for medansvar ved evt. fremtidig 

vedligeholdelse af brinkkanten langs matr. nr. 1ay ved den åbne del af vandløbet 

 
6. Anlægsarbejdet skal færdigmeldes til Vesthimmerlands Kommune senest 14 dage efter arbej-

dets afslutning. Færdigmeldingen skal indeholde gps-oplysninger om vandløbets placering og 

bundkote ved start og slut 

 
7. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år 

 
Redegørelse  
Ejer af matr. nr. 1ay, Mølgård Hgd., Havbro, Jesper Monk Rasmussen har gennem længere tid haft pro-
blemer med afledningen af vandet på sine arealer øst for Mølgårdsvej som følge af, at nedskridende jord 
har spærret for udløbet af rørbroen under Hødalen. Vandløbet ligger her meget dybt under terræn og har 
måttet renses op flere gange årligt. Det beskyttede vandløb starter ved Mølgårdsvej lidt nordøst for 
Hødalen og løber til det offentlige vandløb Trend Å, fra Røjbæk til Hornumbro. 
 
Ejeren har derfor med ansøgning af 3. marts 2021 søgt om tilladelse til at etablere et omløb via en rør-
ledning, der skal tilsluttes udløbet af rørbroen under Hødalen. Derved vil vandet fra de opstrøms liggen-
de dele af vandløbet ikke kunne opstuves af evt. nedskridende sand. Det eksisterende vandløbsprofil vil 
ikke blive ændret, og der vil derfor fortsat være afløb for de to drænudløb fra de nordlige arealer.  
 
Der er med gps bestemt koterne for indløbet i rørledningen ved rørbroen samt ved et bestemt udløbs-
punkt i det åbne vandløb som vist på kortet. Ud fra disse koter kan der beregnes et omtrentligt fald på ca. 
3 ‰. Dette er et rimeligt fald, og vi vurderer på baggrund heraf, at et glat pvc-rør med en rørdimension 
på ø 250 mm vil kunne føre den vandmængde, som kan forekomme i vandløbet på denne strækning. 
Det topografiske opland til vandløbet er i terrænmodelleringsprogrammet Scalgo fastsat til ca. 0,9 km

2
 på 

strækningen.  
 
 
Kommunens vurdering 
Afstrømningsmæssige forhold 
Det kan beregnes, at der allerede ved de eksisterende forhold sker oversvømmelser af områder vest og 
øst for Mølgårdsvej ved selv forholdsvist små regnmængder. Som følge af det lave fald i vandløbet op-
strøms for Hødalen vil disse områder med oversvømmelse øges mærkbart ved sandaflejringer ned-
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strøms rørbroen. Det vurderes derfor, at etableringen af et omløb som det ansøgte vil kunne afhjælpe 
problemerne. 
 
Etableringen af omløbet med en rørledning vurderes at ville forbedre den eksisterende afvanding af de 
opstrøms liggende arealer. Der vil sandsynligvis blive en større vandhastighed, hvilket muliggør en for-
bedring af forholdene for vandløbssmådyr som følge af bedre iltning af vandet.   
 
Den nye rørledning vil være omfattet af vandløbsloven og være klassificeret som privat vandløb. Fremti-
dig vedligeholdelse påhviler den til enhver tid værende retmæssige ejer af matr. nr. 1ay, Mølgård Hgd., 
Havbro, jf. vandløbslovens § 35. 
 
Natur- og miljøforhold 
Ifølge Habitatbekendtgørelsen

3
 og Miljømålsloven

4
 skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig 

selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt 
og/eller er i strid med gældende miljømål for området.  
 
Trend Å ligger ikke i Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område er nr. 30, Lovns Bredning, 
Hjarbæk fjor og Skals Ådal, som består af ét habitatområde. 
 
Det nye vandløb ligger ca. 7 km fra Natur 2000-område nr. 30, Lovns Bredning, Hjarbæk fjord og Skals 
Ådal. Vandløbet ligger således langt uden for Natura 2000-området, og det er kommunens vurdering, at 
projektet ikke vil påvirke Natura 2000-området negativt.  
 
På baggrund af den samlede påvirkning af anlægget af en afskærende rørledning ved Hødalen samt 
kumulative effekter af andre relevante planer og projekter vurderes det derfor, at der ikke skal laves en 
konsekvensvurdering af regulativet i forhold til Natura 2000-udpegningsgrundlag. 
 
Bilag IV - indledende vurdering 

Indledende vurdering af bilag IV-arter: 
 

Art/ 
naturtype: 

Til 
stede 
nær 

projekt: 

Screening 
- mulig 
påvirkning 

Status: 
Type af 
påvirkning: 

Bemærkninger: 
Nærmere 
vurdering: 

Alle arter af 
flagermus 

Ukendt Nej 

Damflagermus, Brandts flagermus, 
Frynseflagermus, Brunflagermus, 
Langøret flagermus, Sydflagermus, 
Skimmelflagermus, Dværgflagermus 
observeret i området/nærområdet 

  
Vurderes ikke at påvirke 
bestanden og den økolo-
giske funktionalitet 

Nej 

Hasselmus Nej Nej       Nej 

Birkemus Nej Nej       Nej 

Bæver Ukendt Ja 
Har forekomst i vandløbssystemer 
ved Limfjorden. 

  

Vurderes ikke at påvirke 
bestanden og den økolo-
giske funktionalitet, da 
den berørte strækning 
ikke vil kunne benyttes 
som leve- eller fødesøg-
ningsområde 

Nej 

Odder Ja Ja 
Odder forventes sandsynligt at 
forekomme i Trend Å 

  
Vurderes ikke at påvirke 
bestanden og den økolo-
giske funktionalitet 

Nej 

Ulv Nej Nej       Nej 

                                                      
 
3
 Bekendtgørelse 2018-12-06 nr. 1595 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttel-

se af visse arter 
4
 Lovbekendtgørelse 2017-01-26 nr. 119 om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder 
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Art/ 
naturtype: 

Til 
stede 
nær 

projekt: 

Screening 
- mulig 
påvirkning 

Status: 
Type af 
påvirkning: 

Bemærkninger: 
Nærmere 
vurdering: 

Marsvin Nej Nej       Nej 

Alle arter af 
hvaler 

Nej Nej       Nej 

       

Bred vandkalv Nej Nej       Nej 

Lys skivevand-
kalv 

Nej Nej       Nej 

Eremit Nej Nej       Nej 

Sortplettet 
blåfugl 

Nej Nej       Nej 

Grøn mosaik-
guldsmed 

Nej Nej       Nej 

Stor kærguld-
smed 

Nej Nej       Nej 

Grøn kølleguld-
smed  

Nej Nej 
Findes i flere jyske vandløbssyste-
mer, men ikke i det aktuelle vand-
løbssystem. 

 

Vurderes ikke at påvirke 
bestanden og den økolo-
giske funktionalitet 

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 vandsala-
mander 

Nej Nej 
Findes sandsynligvis i nærområdets 
søer, men ikke i vandløb 

  
Vurderes ikke at påvirke 
bestanden og den økolo-
giske funktionalitet 

Nej 

Klokkefrø Nej Nej       Nej 

Løgfrø Nej Nej       Nej 

Løvfrø Nej Nej       Nej 

Spidssnudet frø Nej Nej 
Findes sandsynligvis i nærområdets 
søer, men ikke i vandløb 

  
Vurderes ikke at påvirke 
bestanden og den økolo-
giske funktionalitet 

Nej 

Springfrø Nej Nej       Nej 

Strandtudse Nej Nej       Nej 

Grønbroget 
tudse 

Nej Nej       Nej 

       

Markfirben Nej Nej 
Findes sandsynligvis i på nærområ-
dets overdrev og heder. 

  
Vurderes ikke at påvirke 
bestanden og den økolo-
giske funktionalitet 

Nej 

       

Enkelt måneru-
de 

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 sump-
skærm 

Nej Nej       Nej 

Tabel 8.1 Indledende vurdering - Bilagsarter - regulativ for Trend Å 

Den indledende vurdering af bilag IV-arter viser, at de relevante arter er diverse arter af flagermus, 
bæver og odder. 
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Det vurderes, at anlægget af en afskærende rørledning ved Hødalen ikke vil påvirke bestanden og/eller 
den økologiske funktionalitet for disse bilag IV-arter eller andre bilag IV-arter. 
 
Konsekvensvurdering i forhold til kvalitetselementer 

 
I nedenstående tabel er foretaget en vurdering af påvirkningen fra den afskærende rørledning ved 
Hødalen af de økologiske og kemiske kvalitetselementer i Trend Å. 
 
 

Kvalitetsele-
ment 

Målsæt-
ning 

Økologisk tilstand fra st. 

Bemærkninger  
Habitatkon-
sekvensvur-
dering 17.500-

27.182 
16.500-
17.500 

12.500-
16.500 

10.000-
12.500 

1.796-
10.000 

Bentiske 
invertebrater 

God 
tilstand 

God God God God God Se afsnit 8. Nej 

Makrofytter 
God 
tilstand 

Ringe Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Se afsnit 8.  Nej 

Fisk 
God 
tilstand 

Ukendt Ukendt Høj God 
Mode-
rat 

Se afsnit 8. Nej 

Samlet økolo-
gisk tilstand 

God 
økologisk 
tilstand 

ringe moderat God God 
Mode-
rat 

Samlet set vurderes projektet ikke at 
forringe den nuværende økologiske 
tilstand eller være til hinder for, at 
Trend Å kan opnå god økologisk 
tilstand på sigt.  

Nej 

Nationalt 
specifikke 
stoffer 

God 
tilstand 

Ukendt Ikke god Ukendt Ukendt Ukendt 

Bestemmelserne i projektet vurde-
res ikke at være til hinder for opfyl-
delse af god kemisk tilstand på sigt 
eller forringe den nuværende til-
stand.  

Nej 

Kemisk tilstand 
God 
kemisk 
tilstand 

Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

Samlet set vurderes projektet ikke at 
forringe den nuværende kemiske 
tilstand eller være til hinder for, at 
Trend Å kan opnå god kemisk til-
stand på sigt. 

Nej 

Tabel 8.2 Konsekvensvurdering af de økologiske og kemiske kvalitetselementer i Trend Å. 
 

På baggrund af projektets samlede påvirkning og kumulative effekter af andre relevante planer og pro-
jekter, vurderes det, at anlægget af en afskærende rørledning ved Hødalen ikke vil påvirke den samlede 
økologiske/kemiske tilstand i Trend Å eller være til hinder for opfyldelse af god økologisk/-kemisk tilstand 
på sigt på hele strækningen. 
 
Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 
Samtidigt med tilladelsen efter vandløbsloven gives der hermed på baggrund af ovenstående dispen-
sation efter naturbeskyttelsesloven til projektet. Dispensationen gives efter naturbeskyttelsesloven § 65, 
idet der dispenseres fra naturbeskyttelsesloven § 3 (beskyttede naturtyper). Dispensationen bortfalder 
automatisk, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.  
 
Det er muligt at klage over afgørelsen indtil 4 uger fra brevets dato. Du må ikke udnytte dispensationen, 
før klagefristen er slut. Se vedlagte klagevejledning (bilag 2). 
 
 
Begrundelse for dispensationen 
Vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Desuden findes der langs vandløbet ved udløbet 
af den projekterede rørledning en beskyttet mose. Enhver form for tilstandsændring af beskyttet natur 
kræver en forudgående dispensation fra kommunen efter naturbeskyttelseslovens § 3. 



 
 

Side 6 af 18 

 
Vandløbet er fra starten ved Mølgårdsvej og til udløbet i Trend Å registreret som beskyttet vandløb efter 
naturbeskyttelseslovens § 3. Imidlertid synes angivelserne på gamle kort og luftfotos at vise, at det åbne 
vandløb vest for Hødalen oprindeligt har haft sin start der, hvor det nu knækker mod sydvest, ca. 64 m 
vest for Hødalen. Strækningen øst for Hødalen har sandsynligvis tidligere løbet mod øst, hvor den nok 
har haft et forløb langs med Mølgårdsvej ned til Trend Å. Det forekommer således sandsynligt, at der 
ikke er tale om et oprindeligt, naturligt vandløb.  
 
En undersøgelse af vandløbet d. 13. april 2021 har vist, at der er blød bund lige fra Mølgårdsvej og til 40-
50 m nedstrøms Hødalen. Ved adskillige ketcher-skrab er der ikke fundet nogen vandløbs-smådyr – 
sandsynligvis pga. det meget lave fald og de hyppige oprensninger. Vandløbsbrinkerne opstrøms Høda-
len var overvejende domineret af græsser og dueurt. Vandløbsprofilet var tæt tilgroet med enkelt side-
skærm og var i øvrigt helt lukket til med trådalger. På strækningen nedstrøms Hødalen var bunden præ-
get af hyppig nedskridning og efterfølgende oprensning af brinkerne. Der er således kun meget begræn-
set naturværdi i den del af vandløbet. 
 
Det er som nævnt kommunens vurdering, at afskæringen af det åbne vandløb med en rørledning vil 
medføre en svagt forbedret vandføring opstrøms for Hødalen. Denne forbedring vurderes at kunne be-
virke en vis forbedring af de miljømæssige forhold i vandløbet. 
 
Etableringen af den afskærende rørledning vil medføre en nedsættelse af vandføringen på strækningen 
fra rørbroen og ned til udløbet af rørledningen. Imidlertid vurderer vi, at en fortsættelse af de nuværende 
forhold med nødvendige hyppige oprensninger vil medføre en fortsat dårlig miljøtilstand, hvorfor ændrin-
gen i forbindelse med nærværende projekt kan siges blot at medføre en begrænset forringelse.  
 
Omkring punktet for udløbet af den afskærende rørledning er området på begge sider af vandløbet ud-
peget som beskyttet mose. For ikke at påvirke tilstanden i moseområdet er udløbspunktet lagt lige ved 
den øvre grænse for mosen, således at der ikke bliver nogen sænkning af grundvandstanden her. Det 
vurderes derfor, at der ikke vil blive nogen ændring af tilstanden i mosen.  
 
 
Projektet 
Formålet med projektet er med den planlagte rørledning at sikre afvandingen af områderne øst for Høda-
len. Der bliver således en reduceret vandføring i det nuværende vandløbsprofil fra Hødalen og ned til 
udløbet af rørledningen. Eftersom rørudløbet bliver næsten sammenfaldende med den nordøstlige af-
grænsning af den beskyttede mose, vurderes det, at der ikke vil ske nogen større afvanding af mosen 
end den nuværende. Mht. tilstanden i det gamle vandløbsprofil så vil der fortsat være en vis afstrømning 
fra de to drænudløb, og der forventes derfor ikke at ske nogen væsentlig ændring af forholdene for dyr 
og planter tilknyttet fugtige/våde områder.  
 
Kommunens vurdering 
Vi vurderer på baggrund af de foretagne undersøgelser af forholdene i og langs vandløbet, at der kan 
gives dispensation til det ansøgte. Etableringen af den afskærende rørledning vil medføre en tilstands-
ændring af vandløbet. Vi vurderer dog, at det forhold, at den eksisterende miljøtilstand i vandløbet er 
meget ringe, samt at rørledningen vil kunne medføre en vis forbedring af vandløbet oven for rørbroen, 
samlet set gør, at ændringerne derfor kan anses som uvæsentlige.  
 
Lovgrundlag 
Dispensationen er givet efter naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 2.  
 
Anden lovgivning 
VVM 



 
 

Side 7 af 18 

Etablering af vandløbet er omfattet af VVM-bekendtgørelsen, bilag 2 punkt 10 f. Projektet er VVM-
screenet den 9. august 2021, hvor Vesthimmerlands Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt ikke 
er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. 
 
Naturbeskyttelsesloven 
 
Museumsloven 
Hvis der findes spor af fortidslevn under jordarbejde, skal arbejdet standses. Fundet skal straks anmel-
des til Vesthimmerlands Museum, tlf.: 98 62 35 77, e-mail: byggesager@vmus.dk (jf. museumslovens § 
27, stk. 2). 
 

Behandling af dine oplysninger  
I din sag kan der ske behandling af personlige oplysninger. De vil blive behandlet fortroligt og  
efter Databeskyttelsesforordningen og lov på området. Har du spørgsmål kan du kontakte Side 3 af 9  
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kommunens databeskyttelsesrådgiver på telefon 99 66 78 19 eller e-mail dpo@vesthimmerland.dk. Du  
kan læse mere om kommunens persondatapolitik på www.vesthimmerland.dk. 
 
 
Med venlig hilsen 
 

Søren Holmstrand Christiansen 
Biolog 
 
 
 
 
Bilag 
Kopi er sendt til 
Berørte lodsejere: 

 Jesper Monk Rasmussen, Ørndrupvej 26, 9640 Farsø, mail: monk1@dlgpost.dk  

 Bent Binderup, Hødalen 11, Mølgård, 9600 Aars,mail: bent_binderup@hotmail.com  
 
Myndigheder og organisationer mv.: 

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

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

 Dansk Botanisk Forening: dbf.oestjylland@gmail.com  

 Miljøstyrelsen: mst@mst.dk  

 Vesthimmerlands Museum: byggesager@vmus.dk  

 Friluftsrådet: kraghchr@post3.tele.dk  

 Danmarks Fiskeriforening: mail@dkfisk.dk   

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

 Dansk Entomologisk Forening: def@entoweb.dk  

 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 

 
 
 
Bilag 1. Offentliggørelse og klagevejledning 
Afgørelsen offentliggøres på Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside den xx.xx. 

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: 

http://www.vesthimmerland.dk/
mailto:monk1@dlgpost.dk
mailto:bent_binderup@hotmail.com
mailto:dnvesthimmerland-sager@dn.dk
mailto:vesthimmerland@dn.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:vesthimmerland@dof.dk
mailto:dbf.oestjylland@gmail.com
mailto:mst@mst.dk
mailto:byggesager@vmus.dk
mailto:kraghchr@post3.tele.dk
mailto:mail@dkfisk.dk
mailto:kraghchr@post3.tele.dk
mailto:def@entoweb.dk
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
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Ansøger, ejer, offentlige myndigheder samt en række foreninger og organisationer kan klage over kom-

munens 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 Vest-

himmerlands 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 Fødevarekla-

genævnet 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
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Bilag 2. Screeningsskema 
 

Vesthimmerlands Kommunes screening for miljøkonsekvensvurdering af konkrete projekter (VVM) 
 

VVM Myndighed  Vesthimmerlands Kommune  

Basis oplysninger  
Der er ansøgt om etablering af en afskærende  rørledning på ca. 91,5 m ved Hødalen i et privat vandløb, der har udløb i det 
offentlige vandløb Trend Å – fra Røjbæk til Hornumbro i st. 4032 m 

 

Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen:   
Etablering af afskærende rørledning – Se den vedlagte ansøgning. 

 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre   
Lodsejer – Jesper Monk Rasmussen, 
Ørndrupvej 26 
9640 Aars,  

monk1@dlgpost.dk   

 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson  
Lodsejer – Jesper Monk Rasmussen, 
Ørndrupvej 26 
9640 Aars,  

monk1@dlgpost.dk   

 

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav.   
1c samt 1ay, Mølgård Hgd., Havbro 

 

Projektet berører følgende kommuner Vesthimmerlands Kommune  

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives.  Se bilag 2 
 
 

 

mailto:monk1@dlgpost.dk
mailto:monk1@dlgpost.dk
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Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget 
og projektet 

  

 

Forholdet til VVM reglerne  Ja  Nej   

Er anlægget opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af 
planer og konkrete projekter . 

   x Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtig, angiv punktet på bilag 1 Sags 

Er anlægget opført på bilag 2 til  lov om miljøvurdering af 

planer og programmer og af konkrete projekter  

 x   Projektet betragtes som et vandforvaltningsprojekt, som er opført under kategorien 

vandforvaltningsprojekter inden for landbruget, herunder vandings- og 

dræningsprojekter på bilag 2 i VVM loven under 1c. 

Sags 

 Ikke 

relevant 

Ja Bør 

undersøges 

Nej Tekst  

Projektets  karakteristika:       

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter 
angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. 
og ejerlav: 

    Projektområdet ejes af ansøger.  En lodsejer der udover kan blive berørt – afgrænsning 
af projekt / berørte lodsejere er fastlagt med udgangspunkt i en analyse via programmet 
Scalgo Live 

 

2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede 
bebyggede areal i m2 
Det fremtidige samlede befæstede areal i m2 
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2 
 

 
x 

    Ingen arealer bebygges eller befæstes  
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3. Projektets areal og volumenmæssige udformning 
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i 
givet fald hvor meget i m 
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2 
Projektets bebyggede areal i m2 
Projektets nye befæstede areal i m2 
Projektets samlede bygningsmasse i m3 
Projektets maksimale bygningshøjde i m 
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse 
med projektet 
 

     
Drænoplandet til vandløbet er ved Hødalen på ca. 90 hektar

 
iflg. Scalgo Live. Den 

samlede længde på rørledningen bilver ca. 91,5 m. 
  
Ved udløbet af rørledningen sikres den modsatte vandløbsbrink med sten for at undgå 
erosion af brinken. 

 

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden 
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: 
Vandmængde i anlægsperioden 
Affaldstype og mængder i anlægsperioden 
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden 
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i 
anlægsperioden 
Håndtering af regnvand i anlægsperioden 
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå 
 

     
Der er intet forbrug  af råstoffer eller vand i anlægsperioden  
 
 
Der vil ikke være  noget spildevand eller regnvand, der skal håndteres. Mens 
rørledningen etableres, vil vandet fra de højere liggende strækninger kunne løbe i det 
eksisterende åbne forløb. 
 
Forventes anlagt efteråret 2021 

 

Projektets  karakteristika: Ikke 

relevant 

Ja Bør 

undersøges 

Nej Tekst  

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse 
af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i 
driftsfasen: 
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen 
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen 
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen 
Vandmængde i driftsfasen 

 

x     
 
Se svaret i pkt. 4. 

Virk 

 
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: 
Farligt affald: 
Andet affald: 
Spildevand til renseanlæg: 
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: 
Håndtering af regnvand: 
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående 
ordninger: 

x     
Se svaret i pkt. 4.  

Virk 
 

Projektets  karakteristika: Ikke 

relevant 

Ja Bør 

undersøges 

Nej Tekst  

7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?    x I GS 
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8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en 
branchebekendtgørelse? 

   x  Virk 

9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller 
krav i branchebekendtgørelsen? 

x     Virk 

10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af 
BREF-dokumenter? 

   x  Virk 

11. Vil projektet kunne overholde de angivne 
BREF-dokumenter? 

x     Virk 

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?    x  Virk 

Projektets  karakteristika: Ikke 

relevant 

Ja Bør 

undersøges 

Nej Tekst  

13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner? x     Virk 

14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger 
eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte 
støjgrænser? 

 x   Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 ”Ekstern støj fra virksomheder”.  Virk 

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte 
vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? 

 x    Virk 

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne 
overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? 

 x    Virk 

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og 
bekendtgørelser om luftforurening? 

   x  Virk 

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier 
for luftforurening? 

x     Virk 

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne 
overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? 

x     Virk 
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20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 
 
 

    
x 

Det kan ikke afvises, at der kan opstå støvgener i forbindelse med anlægsarbejde, 
men der forventes ingen støvgener i driftsfasen. 

Virk 

21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 
 

   x  Virk 

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i 
aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 
 

    
x 

 Virk 

23 Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. 
bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med 
farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016? 

   x  Virk 

Projektets placering Ikke 

relevant 

Ja Bør 

undersøges 

Nej Tekst  

24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle 
formål? 
 

    Der er ingen lokalplan Plan 

25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og 
beskyttelseslinjer? 

   x  Plan/ 
Natur 

26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af 
naboarealer? 

      
Der vil fortsat kunne ske udledning fra dræn fra naboarealer gennem det åbne vandløb 

Plan/ 
Virk 

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte 
råstofområder? 

   x  Natur 

28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?    x  Natur 

29. Forudsætter projektet rydning af skov? 
(skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et 
rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og 
arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.) 
 

   x  Natur 

 
30 Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen 
af en rejst fredningssag? 

   x  Natur 

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede 
naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. 

    Nærmeste § 3 beskyttede naturområde ligger ca. 0-1 m væk. Der er tale om hhv. 
beskyttet mose 

Natur 
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32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?    x   Natur 

 
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.     0-1 m væk.  Natur 

Projektets placering Ikke 

relevant 

Ja Bør 

undersøges 

Nej Tekst  

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale 
naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, 
fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder). 

    Cirka 7 km. Der er tale om Habitatområde nr. 30, Lovns Bredning, Hjarbæk fjord og 
Skals Ådal 

Natur 

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand  eller 

grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af 

vandområder eller grundvandsforekomster? Okker? 

  x  
 
 
 
 

Projektet vil medføre en nedgang i vandføringen for den grøft (som er udpeget beskyttet 
efter NBL § 3), der afskæres med den projekterede rørledning. Vi har dog vurderet at 
nedgangen i vandføringen er uvæsentlig i forhold til det biologiske  indhold, som er 
meget begrænset.  

Natur
/ GS 

36. Er projektet placeret i et område med særlige 
drikkevandinteresser? 

   x  GS 

37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?    x  Virk 

38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget 
som område med risiko for oversvømmelse. 

   x  GS 

39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er 
udpeget som risikoområde for oversvømmelse? 

   x  GS 

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i 
området, der sammen med det ansøgte må 
forventes at kunne medføre en øget samlet 
påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)? 
Er der andre kummulative forhold? 
 

   x Der er ikke kendskab til lignende anlæg i området, der sammen med det ansøgte pro-
jekt kan forventes at medføre en øget samlet påvirkning af miljøet. 

Alle 

41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande: x     Virk 

42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af 
projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte 
foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller 
kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet? 

    Ansøger har flyttet udløbspunktet for rørledningen højere opstrøms i vandløbet for at 
undgå at påvirke § 3 beskyttet mose 

Alle 

Projektets placering, ekstra punkter i forhold til 
anmeldeskema udfyldes kun af myndigheden 

Ikke 

relevant 

Ja Bør 

undersøges 

Nej Tekst  

43. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende 
arealanvendelse: (opsummering punkt 2 , 3 og  24) 
herunder ændring af lokal- og kommuneplan 

   x  Plan 
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44. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder:    x  Natur 

48. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af 
reservater eller naturparker: 

   x  Natur 

49. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede 
områder – 

 

Nationalt: 
 

Internationalt (Natura 2000): 
 

Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV Forventes 
området at rumme danske rødlistearter: 
Opsummering punkt 31, 32 og 34 

  x  
 
 
 
 

Der er foretaget en vurdering af, om rørlægningen kan påvirke beskyttedet arter eller 
naturtyper: 
Beskyttet natur (§ 3): Vi vurderer ikke at rørlægningen påvirker det beskyttede 
vandløb eller den tilstødende mose væsentligt. Vandløbet har en ringe fysisk tilstand 
og et ringe biologisk indhold, så en nedgang i vandføringen vurderes ikke at påvirke 
tilstanden væsentligt.  
Det er sikret at mosen ikke afvandes i forbindelse med rørlægningen, ved at lade røret 
udmunde i grøften inden overgang til mose. Således sikres det at vandføringen 
igennem mosen er uændret.  
 
Det beskyttede vandløb er en dybt nedskåret grøft, og den vurderes ikke, at være et 
væsentligt yngle- eller rasteområde fopr bilag IV-arter, rødlistede eller frede arter.  

Natur 

50.  Kan anlægget påvirke områder, hvor 
fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er 
overskredet: 

 
Overfladevand: 

 

Grundvand: 
 

Naturområder: 
 

Boligområder (støj/lys og Luft): 

    
 
x 
 
 
 
 
 

 Alle 

51. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:    x   

52. Kan anlægget påvirke: 

Historiske landskabstræk: 

Kulturelle landskabstræk: 

 
Arkæologiske værdier/landskabstræk: 

Æstetiske landskabstræk: 

Geologiske landskabstræk: 

    
 
 
 
x 
 
 

. Natur 

53. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den 
forventede miljøpåvirkning: 

   x  Alle 

54. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:     Drænoplandet til Minivådområdet er på 155 ha. Selve projektområdet er på 1,68 ha. Alle 
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55. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:     Der findes 2 lodsejere,  der er umiddelbart berørt af projektet. I drænoplandet til 
vandløbet oven for projektområdet er der ca. 11 lodsejere  

Alle 

56. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over 
kommunen område: 

   x  Alle 

57. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – 

Enkeltvis: 

Eller samlet: 

x    
 
 

 Alle 

58. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks: x     Alle 

59. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen: x     Alle 

60. Er påvirkningen af miljøet – 

Varig: 

Hyppig: 
 

Reversibel: 

x    
 
 
 
 

 Alle 

Konklusion       

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det 
anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der 
er VVM-pligtt: 

 

 
 
 
 
 

 

  x Vesthimmerlands Kommune vurderer på baggrund af screeningen, at 
projektet ikke er omfattet ikke er omfattet af reglerne om miljøvurder-
ing, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.  

 

 
Projektet kræver følgende tilladelser 
 
 

    Tilladelse til etablering af nyt vandløb 
Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 
 

 

 
 

Dato:  09/08-2021 Sagsbehandler: Søren Holmstrand Christiansen 
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