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AFGØRELSE 
om ændring af foranstaltning fastlagt i indsatsprogrammet 
 

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse efter § 5, stk. 4, i bekendtgørelse om 

indsatsprogrammer1. 

 

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Lemvig Kommune kan undlade at 

gennemføre foranstaltningerne ”genslyngning” samt ”udlægning af groft 

materiale” i Fabjerg Kirke, o8819_a. 

 

Der træffes samtidig afgørelse om, Lemvig Kommune fortsat er forpligtiget til at 

gennemføre foranstaltningen ”åbning af rørlagte vandløbsstrækninger*” for 

indsatsen RIN-00373 i Fabjerg Kirke, o8819_a.  

 

Miljøstyrelsens afgørelse er endelig og kan ikke påklages til anden administrativ 

myndighed, jf. § 11 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer1. 

Sagens oplysninger  

Lemvig Kommune har ved e-mail d. 15. oktober 2022 rettet henvendelse til 

Miljøstyrelsen om fritagelse for at gennemføre foranstaltningerne ”genslyngning”, 

”udlægning af groft materiale” samt ” åbning af rørlagte vandløbsstrækninger*” i 

Fabjerg Kirke, o8819_a.  

 

Lemvig Kommune oplyser, at det er kommunens vurdering, at foranstaltningerne 

”genslyngning”, ”udlægning af groft materiale” samt ”åbning af rørlagte 

vandløbsstrækninger” ikke vil føre til målopfyldelse i vandområdet, og at der ikke 

kan findes alternative foranstaltninger, der vil bidrage til målopfyldelse.  

Kommunen beskriver, at vandløbet er præget af lav vandføring, samt tørlægning. 

”Udlægning af groft materiale” vurderes ikke nødvendig af kommunen, da de 

fysiske forhold er vurderet gode med en vandløbsbund bestående af grus og sten, 

som fremmer forhold for smådyr og fisk. Derudover har vandløbet et godt fald. I 

forundersøgelsen bliver størstedelen af vandområdet beskrevet til at have et 

sinuøst forløb, hvortil foranstaltningen ”genslyngning” ikke er meningsfuld at 

udføre ifølge kommunen.   

                                                             
1 Bekendtgørelse nr. 449 af 11. april 2019 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. 
* Foranstaltningen er videreført fra første planperiode 
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Åbning af spærringen RIN-00373 vil bidrage til etablering af et godt fald på 

strækningen, hvilket vil skabe variation i vandløbet til fordel for planter og fauna. 

Lemvig Kommune oplyser dog, at ved tilsyn af faunaforholdene var vandføringen 

nær spærringen lav (1-2 l/s), og det forventes ikke at der kan etableres en stabil 

fiskebestand. Opstrøms spærringen findes vandområdet, rin_1.4_00405, som har 

en samlede økologisk tilstand, som er moderat.  

 

Den økologiske tilstand for planter forventes ikke at kunne forbedres pga. 

sommerudtørring, samt overskygning af stauder langs vandløbet.  

En generel mangel på målopfyldelse i vandområdet forventes, da der er manglende 

kontinuitet pga. stuvning samt bæveraktivitet i den nederste del af vandområdet, 

samt spærringen (RIN-00449) nedstrøms i Møllesøen, som har fået afslag på 

realisering pga. ringe omkostningseffektivitet.   

 

Ifølge MiljøGIS for høringen af vandplanerne 2021-2027 er den samlede 

økologiske tilstand bedømt til dårlig, herunder følgende for de enkelte 

kvalitetselementer; god ved smådyr, moderat ved planter og dårlig ved fisk. 

 

Hertil fremgår det af bekendtgørelse om miljømål2, at god økologisk tilstand skal 

tilvejebringes senest 22. december 2021. 

Høring 

Et udkast til afgørelse har været i høring hos Lemvig Kommune i perioden 30. 

januar til 28. februar 2023. Lemvig Kommune har d. 21 februar 2023 fremsendt 

høringssvar til Miljøstyrelsen.  

 

Lemvig Kommune har oplyst, at indsatsen for spærringen RIN-00373 ikke er 

omkostningseffektiv. Derfor anmoder Lemvig Kommune om fritagelse af 

foranstaltningen ”åbning af rørlagt vandløbsstrækning”. Kommunens 

budgetoverslag for gennemførelse af foranstaltningen ”åbning af rørlagt 

vandløbsstrækning” af spærringen RIN-00373 er beregnet til 620.000 kr. samt 

erstatning til lodsejere. Lemvig Kommune har beregnet referenceprisen for 

realisering med detailprojektering af foranstaltningen til at være 81.415 kr. for 

spærringen RIN-00373. Beregningen er lavet ud fra referenceprisen for fjernelse af 

fysiske spærringer ganget med opstrøms længden fra spærringen (1,161 km) ganget 

med 1,5.  

 

46.750 ∙ 1,161 ∙ 1,5 = 81.415,13 𝑘𝑟 (med detailprojektering)  

 

Miljøstyrelsen kan nævne, at denne referencepris er fejlagtig. I forbindelse med en 

ansøgning om tilskud til realisering af indsatsen, ”åbning af rørlagte 

vandløbsstrækning” som den eneste foranstaltning i vandområde o8819_a er 

indsatsen en større strækningsbaserede indsats. Da vandløbet er type 2, og har en 

samlet længde på 5,922 km ville referenceprisen være følgende (referencepris 

ganget med 1,5 ganget med længden af vandområdet);  

 

                                                             
2 Bekendtgørelse nr. 448 af 11. april 2019 om miljømål for overfladevandområder og 
grundvandsforekomster. 



 

 

3 

244.800 ∙  5,922 ∙ 1,5 = 2.174.558,40 𝑘𝑟  (uden detailprojektering) 

275.400 ∙  5,922 ∙ 1,5 = 2.446.378,20 𝑘𝑟  (med detailprojektering)  

Det betyder, at indsatsen burde være mulig at realisere i vandområde o8819_a.  

 

Miljøstyrelsen har vurderet, at der ved høringen ikke er fremkommet nye 

oplysninger i sagen, der begrunder en ændring i forhold til det tidligere 

fremsendte udkast til afgørelse. Afgørelsen fastholdes derfor.  

Miljøstyrelsens vurdering og afgørelse  
Efter § 5, stk. 4 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer1 kan Miljøstyrelsen på 

anmodning fra en kommunalbestyrelse træffe afgørelse om, at kommunen kan 

undlade at gennemføre fastlagte foranstaltninger, hvis behovet for foranstaltninger 

vurderes at være anderledes end forudsat ved fastlæggelsen af foranstaltningerne. 

 

Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af oplysningerne fra Lemvig Kommune, at 

behovet for foranstaltningerne ”genslyngning”, ”udlægning af groft materiale” 

samt ”åbning af rørlagte vandløbsstrækninger*” ikke er, som det var forudsat ved 

fastlæggelsen af foranstaltningerne.  

 

”Genslyngning” samt ”udlægning af groft materiale” 

Miljøstyrelsen vurderer ud fra oplysningerne fra Lemvig Kommune, at de fysiske 

forhold i vandløbet er så gode, at foranstaltningerne ikke vil bidrage yderligere til 

målopfyldelse i vandområdet.   

 

”Åbning af rørlagte vandløbsstrækninger*”, RIN-00373 

Miljøstyrelsen vurderer, at der fortsat er behov for at åbne den rørlagte strækning 

af hensyn til kontinuitet til omkringlæggende vandområder.  

 

Miljøstyrelsen træffer på den baggrund afgørelse om, at Lemvig Kommune kan 

undlade at gennemføre foranstaltningerne ”genslyngning” samt ”udlægning af 

groft materiale” for o8819_a. 

 

Det bemærkes, at Lemvig Kommune fortsat er forpligtet til at gennemføre den 

resterende fastlagte foranstaltning for vandområdet o8819_a, dvs. den fastlagte 

foranstaltning ”åbning af rørlagte vandløbsstrækninger*” for spærringen RIN-

00373.  

 

Denne afgørelse vil blive offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside. 

Miljøministeren foretager ved lejlighed de fornødne korrektioner af 

bekendtgørelse om miljømål2 samt af indsatsprogrammet1, som afgørelsen giver 

anledning til, jf. § 5, stk. 5 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer1. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Benedichte Wiemann Olsen 

Hav- & Vandmiljø 

+45 21 19 25 61 

bewio@mst.dk 


