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Forslag om rørlægning af en del af bikanal 14 i Tastum Landvindingslag
Viborg Kommune fremmer hermed forslag til et projekt om rørlægning af bikanal
14 ved matr. nr. 1cm, Tastum Sø, Kobberup. Ansøger til projektet er Tastum Sø
Landvindingslaug og projektet er beliggende indenfor laugets pumpelaget.
Projektet omhandler forslag til rørlægning af ca. 20 meter i hver ende af
bikanalen. Formålet med rørlægningen er en mere hensigtsmæssig drift og bedre
afvanding.

Figur 1. Oversigtskort fra ansøgningsmaterialet

Offentliggørelse
Projektet vil blive offentliggjort den 27. september 2021 i henhold til § 15 af
Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BEK nr. 834 af 27.
juni 2016). Ansøgningsmaterialet kan findes på http://viborg.dk/vandloebslov.
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Eventuelle indsigelser til projektet kan inden 4 uger fra dags dato, sendes skriftligt
til:
Viborg Kommune, Natur og Vand, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg eller
naturogvand@viborg.dk.
Efter offentlighedsfasen skal projektet endelig godkendes efter vandløbsloven.
Efter godkendelsen er der 4 ugers klagefrist, inden projektet må udføres. En
eventuel klage behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Projektet kræver ikke en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.
Beskrivelse af projektet
Ansøger har beskrevet projektet som en rørlægning af en kunstig afvandingskanal,
hvor formålet er at sikre gennemstrømning. Kanalen er en del af det
grøftesystem, som afvander den tidligere Tastum Sø. Dette projekt medfører en
ændring af en delstrækning af bikanal 14, som er beskrevet i lagets anlæg.
Grøftesystemet driftes og vedligeholdelses af Tastum Sø landvindingslaget.
Kanalen er ikke målsat i vandområdeplanerne eller registeret som beskyttet efter
naturbeskyttelsesloven. Arealerne omkring kanalen er almindelig landbrugsjord
uden beskyttelseshensyn.
Oversigtskort og detailplaner
I bilag 1 til vedtægter for Tastum Sø landvindingslag er bikanal 14´s dimensioner
beskrevet. Her angives dimensionen for bikanalen til en bundbredde på 0,5 meter
og et anlæg på 1:1.
Rørlægningen ønskes foretaget med Ø800 betonrør. Rørene lægges ned på
eksisterende bund, af den kunstigt anlagte kanal.
Efterfølgende tildækkes rørlægningen med jord.
Rørlægning af to mindre strækninger med en rørdiameter på 0,8 meter vil ikke
forringe de nuværende afvandingsmæssige forhold
Se oversigtskort figur 1 eller bilag 1.
Lodsejer og ansøger
Arealet omkring bikanalen er ejet af Søvang Gods. Lodsejer er angivet som
projektansvarlig på ansøgningen. Både lodsejer og Tastum Sø Landvindingslaug
har dermed accepteret den forslåede ændring.
Overslag over udgift med forslag til fordeling
Alle udgifter afholdes af Tastum Sø Landvindingslag som vurderer
anlægsomkostningerne til 25.000- 40.000 kr. ex moms.
Udgifter til den fremtidige vedligeholdelse vil blive fordelt jævnfør vedtægterne
for Tastum Sø landvindingslaget.

Tidsplan for arbejdets udførelse
Rørene er på ansøgningstidspunktet lagt ned i kanalen og behandlingen af
projektet efter vandløbsloven, er derfor en retslig lovliggørelse af anlægget.
Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte mig på tlf.
87875559 eller naturogvand@viborg.dk.
Med venlig hilsen

Florian Rasmussen
Biolog

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
 Danmarks Naturfredningsforening – lokal Skive - Salling,
Niels.odgaard@webspeed.dk og morten1864@hotmail.com
 Foreningen for genoprettelse af Tastum Sø, lgkardyb@gmail.com
 Dansk Ornitologisk Forening – national, natur@dof.dk
 Dansk Ornitologisk Forening – lokal, viborg@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
 Danmarks Sportsfiskerforbundet, lbt@sportsfiskerforbundet.dk
 Danmarks Sportsfiskerforbund lokal,
himmerland@sportsfiskerforbundet.dk
 Danske Vandløb, dv@danskevandloeb.dk
 Friluftsrådet LimfjordSyd, limfjordsyd@friluftsraadet.dk
 Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk
 Viborg Museum, oldtid@viborg.dk
 Landboforeningen Midtjylland, map@lmo.dk
 Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
 Tastum Sø landvindingslag, bestyrelsesmedlem, ivanskov@fiberpost.dk
 Skive Kommune, Dorthe Ringgaard, DORI@skivekommune.dk
 Ejer af matrikel nummer, 1cm, Tastum Sø, Kobberup, niels@rauff.org

Bilag: Oversigtskort

Billede
Billedet af rør der ligger i Bikanal 14.

