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Nedgravning af kabel i beskyttet hede og krydsning af beskyttede
vandløb
Struer Kommune har den 19. juli 2017 modtaget din ansøgning om tilladelse
til at nedgrave kabel i beskyttet hede på matr. nr. 2k, Sivekærgård, Asp, samt
krydse to § 3-beskyttede vandløb - Damhus Å og Hestbæk Mosegrøft - ved
underboring.
Kabeltraceet er angivet med rød streg på kortet nedenfor. Gul stiplet linje angiver kommunegrænsen mellem Lemvig og Struer Kommune
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Afgørelse efter Naturbeskyttelsesloven
Det er Kommunens vurdering, at kabelnedlægningen ikke kræver en dispensation efter § 65 jfr. § 3 i Lov om naturbeskyttelse1, idet nedlægningen ikke
vil give anledning til hverken permanente eller væsentlige tilstandsændringer
i beskyttede naturområder.

1

LBK nr 934 af 27/06/2017

Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på
dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at
få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte
oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside:
www.datatilsynet.dk
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Struer Kommunes vurdering forudsætter, at nedgravningen sker som beskrevet nedenfor (jf. sagsfremstillingen).
Derudover er det en forudsætning:
- At der kun opgraves en rende med en bredde på maks. 70 cm.
- At den opgravede eller oppløjede jord lægges tilbage med underjorden nederst og overjorden øverst.
- At der ikke tilføres jord, sand eller grus til området.
- At køreskader mindskes.
- At terræn reetableres.
- At der underbores under § 3 beskyttede vandløb.
- At lodsejere er orienteret om nedgravningen.
Såfremt forudsætninger ikke kan imødegås vil nedlægningen kræve, at
Struer Kommune giver en § 3-dispensation efter naturbeskyttelseslovens §
65.
Denne afgørelse vedrører alene § 3 beskyttet natur. Der gøres opmærksom
på, at kabelnedlægningen også vil kræve en vandløbstilladelse, dispensation
fra fortidsmindebeskyttelseslinjen samt en tilladelse fra Fødevarer og Miljøministeriet, da arbejdet vil foregå i fredskov.
Holstebro Museum har indsendt udtalelse den 20. juli 2017.
Nærværende afgørelse efter Naturbeskyttelsesloven vil blive offentliggjort
på kommunens hjemmeside den 27. juli 2017.

Sagsfremstilling
I forbindelse med vindmølleprojektet Foelbæk Vindpark skal der etableres
en 10Kv aftagerkabel for vindmøllestrøm.
I efteråret 2017 skal der etableres 4 vindmøller i et område ved Flynder (øst
for Agerbæk Plantage) med driftsstart ultimo efterår 2017. NOE net skal aftage strømmen, og der skal derfor etableres et kabelanlæg på strækningen fra
møllerne på Grønkjærvej 60 til 10kv transformerstationen på Grydhøjvej 2,
7600 Struer.
Tracelængden er på ca. 7,8 km. Tracebredde er 70 cm og gravedybden 95105 cm. Heri placeres 3 stk. 10Kv kabler samt fiberrør.
Det fremgår af ansøgningen, at i østenden af området ”Sækken” skal kablerne på en kort strækning (ca. 40 m) nedgraves i §3 område. Mellem Sækken og Grydhøjvej skal 2 vandløb krydses med en underboring hvert sted.
På kortet nedenfor ses de berørte § 3 beskyttede naturområder. Udover beskyttet hede og vandløb er der muligvis tale om, at kablet skal nedgraves i
beskyttet eng. Engen fremgår ikke som § 3 beskyttet på det vejelende kort
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over beskyttet natur, men på luftfotos fremstår engen udyrket gennem længere tid. Det er derfor muligt, at arealet er ”vokset ind” i § 3 beskyttelsen.

Kabelnedlægningen finder sted i udkanten af den beskyttede hede, hvor vegetationen er domineret af græs, hvilket fremgår tydeligt af luftfotos.
Det berørte hedeareal er på ca. 2800 m2. På kortet nedenfor ses det berørte
hedeareal (beskyttet hede angivet med lilla). På luftfotoet til højre ses, at vegetationen er græsdomineret.

Vurdering
Da kabelanlægget nedgraves i udkanten af en beskyttet hede, hvor vegetationen er domineret af græs, og fordi kabelnedgravningen berører et meget lille
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areal, er det vurderet, at hedens tilstand ikke vil blive påvirket væsentligt.
Det er desuden vurderet, at hedens vegetation vil være reetableret inden for
relativt kort tid. Ligeledes er det vurderet, at den eventuelle § 3 beskyttede
eng ikke vil påvirkes væsentligt.
Endeligt vurderes det, at de § 3 beskyttede vandløb ikke vil blive berørt af
kabelnedlægningen, som følge af at der underbores.

Vurdering i forhold til internationalt beskyttede arter (Habitatdirektivets bilag IV-arter):
Følgende arter kan tænkes at forekomme i Struer kommune:
- spidssnudet frø
- stor vandsalamander
- strandtudse
- odder
- birkemus
- småflagermus
- markfirben
Det vurderes, at de ikke vil blive påvirkede af projektet.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12.
Afgørelsen kan påklages af ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
og af den, som har rådighed over den. Endvidere af organisationer og myndigheder i henhold til lovens bestemmelser. Efter forvaltningsloven kan andre eventuelt også være klageberettigede, hvis de kan siges at være part i sagen og have en individuel og væsentlig interesse i den.
En klage over afgørelsen skal indsendes elektronisk via klageportalen. På
klageportalens hjemmeside www.nmkn.dk finder du link til enten www.borger.dk eller www.virk.dk. Du skal logge på med NEM ID for at kunne
klage.
Yderligere vejledning om pris for at klage, sagsbehandlingstid mv. kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside for klageportalen www.nmkn.dk.

Klagefristen er 4 uger og regnes fra datoen for offentliggørelsen og udløber
den 24. august 2017 kl. 23.59.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.
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Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dette brevs
dato.
Du må ikke udnytte tilladelsen før klagefristen er udløbet.

Med venlig hilsen
Tina Pedersen
Naturmedarbejder

Kopi sendt til:








Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. mst@mst.dk
Naturstyrelsen Vestjylland, Sønderby, Gl. Landevej 35, Fabjerg,
7620 Lemvig. VJY@nst.dk
Dansk Ornitologisk Forening. natur@dof.dk; struer@dof.dk
Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen. dbf.oestjylland@gmail.com
Danmarks Naturfredningsforening. dnstruer-sager@dn.dk;
dn@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund. post@sportsfiskerforbundet.dk;
enie@aabc.dk
Frands Jensen, Jagtforeningerne i Struer kommune, Tjørnevej 29,
Serup, 7790 Thyholm. frands.jensen@altiboxmail.dk
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