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Tilladelse og dispensation til regulering af eksisterende rørunderføring på Korreborg Bæk (offentligt vandløb)
Viborg Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven til udskiftning
af en eksisterende rørunderføring af Korreborg Bæk under Korreborgvej på matr.
nr. 17i og 20i Mammen By, Mammen. Se vedlagt kortbilag over projektets placering.
Korreborg Bæk er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, men de vandløbsnære arealer i tilknytning til projektarealet er ikke beskyttet herefter. Viborg Kommune meddeler også dispensation fra naturbeskyttelsesloven til udskiftning af
rørunderføringen.
Tilladelse og dispensation gives på følgende vilkår:
1. Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med ansøgningsmateriale fra 23. juni 2021.
2. Af hensyn til det eksisterende dyre- og planteliv i vandløbet må anlægsarbejdet kun udføres i perioden august-oktober.
3. Anlæggets vedligeholdelse påhviler Viborg Kommune, Trafik og Veje.
4. Det påhviler ansøger selv at træffe de nødvendige aftaler med alle, som
berøres af projektet.
5. Anlægget færdigmeldes til Viborg Kommune, Natur og Vand, som herefter
kan syne arbejdet.
6. Rørunderføringen skal være med en indvendig diameter på 50 cm (Ø500).
7. Rørunderføringen må maksimalt være 14 meter i vandløbets længde.
8. Vandløbets bund og brinker må ikke beskadiges i forbindelse med anlægsarbejdet.
9. Anlægsarbejdet udføres fra Korreborgvej.
10. Røret skal anbringes 1/3 – 1/4 af rørets diameter under vandløbsbunden,
og det skal ligge vandret.
11. Det skal forebygges, at jord, sand eller tørv skriver ned i vandløbet ved
etablering og fremtidig brug eller reparation.
12. Det skal forebygges, at der sker erosion af vandløbets bund og brinker
nedstrøms røret, hvor strømmen slider mest.
13. Der må ikke drænes i forbindelse med projektet.
14. Ved anlægsarbejdet i forbindelse med overpumpning, skal der anvendes
en pumpe, som er dimensioneret, så der ikke opstår opstuvning i vandløbet opstrøms eller tørlægning nedstrøms.
15. Der skal anvendes næringsfattigt jord til reetablering af arealet.
16. Bygge- og anlægsmaterialer skal opsamles, og fjernes fra vandløbet.

Dato: 15-09-2021
Sagsnr.: 21/24907
Sagsbehandler: vpjmar
Direkte tlf.: 87 87 55 17
Direkte e-mail: jmar@viborg.dk
Side 1 af 12

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.
Afgørelsen kan først udnyttes, når klagefristen på 4 uger er udløbet, og kun såfremt der ikke er indkommet klager.
Det bemærkes, at Viborg Kommune, hvis vilkårene eller senere anvisninger ikke
efterkommes, er berettiget til at foretage det fornødne på bredejers bekostning.
Lovgrundlag
Alle former for ændring af vandløbs skikkelse, herunder vandløbets forløb,
bredde, bundkote og skråningsanlæg kræver en tilladelse efter vandløbsloven. Tilstandsændring af beskyttede vandløb kræver en dispensation fra naturbeskyttelsesloven.
Afgørelsen er truffet i medfør af:
1. § 47 samt kapitlerne 6 og 7 i lov om vandløb (LBK nr. 1217 af 25. november 2019).
2. § 9 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BEK nr.
834 af 27. juni 2016).
3. Naturbeskyttelseslovens § 65 (LBK nr. 240 af 13. marts 2019).
Projektbeskrivelse
Viborg Kommune, Trafik og Veje, har efter et genereleftersyn af kommunens
broer og konstruktioner konstateret, at flere rørunderføringer trænger til en udskiftning.
Den eksisterende rørunderføring af Korreborg Bæk under Korreborgvej på matr.
nr. 17i og 20i Mammen By, Mammen skal udskiftes og forlænges med 2 meter. Se
vedlagte billeder i bilag af den eksisterende rørunderføring. Det eksisterende rør
er et Ø500 (50 cm) betonrør med en længde på 12 meter. Dette udskiftes med et
nyt Ø500 rør, men med en længde på 14 meter.
Anlægsarbejdet omfatter, at vejen afspærres, mens arbejdet udføres herfra. Der
vil ikke blive kørt i vandløbsbunden eller på brinkerne. Vandløbet overpumpes under anlægsarbejdet. Vandløbet afspærres i denne periode med spuns, og vandet
pumpes forbi byggeområdet og ledes ud nedstrøms byggeområdet. Pumpen dimensioneres, så der ikke opstår opstuvning i vandløbet opstrøms eller tørlægning
nedstrøms. Opgravet jord bortskaffes, og der reetableres med nyt og rent jord.
Anlægsarbejdet udføres over 1-2 uger.
Kommunens vurdering
Afvanding
Korreborg Bæk er et offentligt vandløb, hvorfor det er omfattet af et regulativ,
hvor der er fastsat en række krav til vandløbets skikkelse og dimensioner. Rørunderføringen af Korreborgvej fremgår af regulativet, hvor det også er oplyst, at det
er et betonrør med en diameter på 50 cm betonrør. Dette forhold ændres ikke
ved udskiftning af røret. Røret udvides ikke, men forlænges med 2 meter. Det er
derfor vandløbsmyndigheden vurdering, at forlængelsen af rørunderføringen ikke
vil påvirke afvandingen i området negativt. Der er yderligere stillet vilkår om, at

der anvendes en pumpe, som er dimensioneret, så der ikke opstår opstuvning i
vandløbet opstrøms eller tørlægning nedstrøms.
Miljø
Vandløbet er målsat til god økologisk tilstand i basisanalysen for vandområdeplanerne for 2021-2027. Den nuværende tilstand i vandløbet er klassificeret til god
økologisk tilstand. Dette er baseret på en vurdering af vandløbets tilstand for smådyr og fisk, mens de øvrige økologiske parametre er ukendt. I vandområdeplanen
for 2015-2021 er der ikke planlagte indsatser på den berørte strækning, da vandløbet har målopfyldelse.
I vandområdeplanerne defineres rørlægninger over 20 meter som spærringer, da
det for mange insekter er vist, at rørlægninger over denne længde begrænser insekternes muligheder for opstrøms flugt. Den ansøgte rørunderføring vil fortsat
efter udskiftning være under 20 meter, hvorfor der fortsat sikres en uhindret passage af vandløbet for smådyr og fisk.
Det er derfor vandløbsmyndighedens vurdering, at reguleringen ikke vil påvirke
miljøtilstanden i vandløbet eller påvirke målopfyldelsen.
Okker
Området, hvor rørunderføringen udskiftes, er kategoriseret som okkerklasse I,
hvilket betyder, at der er stor risiko for udledning af okker i området. Dræning inden for området kræver derfor en godkendelse.
Med vilkår om at der ikke må drænes i forbindelse med projektet, er det vandløbsmyndighedens vurdering, at reguleringen ikke medfører en øget risiko for udledning af okker til vandløbet.
Beskyttet natur og vandløb
Korreborg Bæk er beskyttet mod tilstandsændring efter naturbeskyttelseslovens §
3. Formålet er at bevare naturtypen som levested for vilde planter og dyr. Grundet rørforlængelsen øges rørlægningen af vandløbet med 2 meter.
Med tilladelsens vilkår og projektets karakter sikres dog fortsat fri passage af
vandløbet for fisk og flyvende insekter tilknyttet vandløbet samt fortsat tilsvarende vandføring. På strækningen af vandløbet, som inddrages i forlængelse af
rørlægningen, findes ikke et udbredt planteliv i vandløbet.
Viborg Kommune vurderer derfor, at forlængelse af rørlægning af vandløbet ikke
vil påvirke vandløbet som levested for dyr og planter varigt. Dertil lægges også til
grund, at selve anlægsarbejdet, som omfatter en midlertidig spærring af vandløbet samt overpumpning, er kortvarig og udføres i perioden august-oktober af hensyn til det eksisterende dyre- og planteliv.
I forbindelse med anlægsarbejdet vil eksisterende beplantning på og omkring røret blive fjernet. Herudover udføres anlægsarbejdet fra vejen, hvorfor der ikke vil
ske kørsel, oplag el. lign. på de vandløbsnære arealer. Vandstanden ændres ikke
ved projektet. Det begrænsede arbejde berører kun selve arealet, hvor rørforlængelsen sker. På den baggrund vurderer Viborg Kommune, at der ikke vil ske påvirkning af de vandløbsnære arealer i forbindelse med projektet.

Det er kommunens samlede vurdering, at der kan meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til projektet.
Natura 2000 og bilag IV-arter
Ifølge habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 1595 af 6 december 2018) 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 ansøgte projekt er ikke beliggende i et Natura 2000-område. Ca. 4 km nedstrøms projektet løber Korreborg Bæk ud i Nørreåen, som er en del af Natura
2000-område nr. 30 (Lovs Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre
Ådal, samt Skravad Bæk) bestående af Habitatområde H30 og Fuglebeskyttelsesområderne F14 og F24. Se vedlagt udpegningsgrundlag i bilag.
Projektet vurderes ikke at medføre en forstyrrelse af vandløbet eller det nedstrøms beliggende Natura 2000-område. Denne vurdering bygger på, at hverken
selve vandløbet eller vandløbets brinker bliver væsentlig berørt af projektet. Selve
anlægsarbejdet er af midlertidig karakter og kort varighed og vurderes ikke at
medføre varig påvirkning af vandløbets tilstand. Det er Viborg Kommunes vurdering, at projektet ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømnings- eller
miljømæssige forhold. Projektet vurderes derfor hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter at påvirke Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag eller økologiske funktionalitet væsentligt.
Efter habitatbekendtgørelsen skal projektet ligeledes vurderes for, om det kan beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for de dyrearter eller plantearter,
der er opført på habitatdirektivets bilag IV.
Der findes ikke registreret bilag IV-arter langs Korreborg Bæk. Der er registreret
odder i Nørreåen tæt ved Korreborg Bæks udløb. Af øvrige relevante bilag IV-arter, hvis levevis er tilknyttet vandløb i det åbne land, er også grøn kølleguldsmed,
tykskallet malermusling, snæbel og vandranke. Tykskallet malermusling findes kun
udbredt på Fyn. Snæbel og vandranke findes kun udbredt i henholdsvis Sydvestog Vestjylland.
Viborg Kommune vurderer, at der kan være forekomst af oddere i Korreborg Bæk.
Projektarealet vurderes dog ikke at være egnet som yngle- eller rasteområde,
fordi arealet ligger tæt på vejen, og der er begrænset brinkvegetation på arealet.
Odderen foretrækker skjul eller fristeder i form af rørskov, krat eller anden bevoksning samt begrænset menneskelig aktivitet som færdsel og fiskeri.
Viborg Kommune vurderer dertil også, at der kan være forekomst af grøn kølleguldsmed i Nørreå-systemet, som Korreborg Bæk løber ud i. Grøn kølleguldsmed
findes desuden på udpegningsgrundlaget for ovenstående Natura 2000-område.
Grøn kølleguldsmed foretrækker større vandløb og findes oftest i de nedre dele af
åsystemer. Korreborg Bæk er et mindre vandløb og det ansøgte projekt er beliggende langt opstrøms i vandløbet. Dertil findes der nedstrøms for projektet i Korreborg Bæk flere eksisterende spærringer som kan hindre, at grøn kølleguldsmed
går op i Korreborg Bæk. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan findes grøn kølleguldsmed i området.

Viborg Kommune vurderer på baggrund af projektets omfang og karakter, at forlængelse af rørunderføringen ikke medfører en permanent påvirkning af området,
som kan medføre en beskadigelse eller ødelæggelse for områdets betydning som
eventuel yngle- eller rasteområde for grøn kølleguldsmed.
På den baggrund vurderes det, at projektet ikke medfører forringelser af områdets naturtyper eller levesteder, som kan medføre beskadigelse eller ødelæggelse
for eventuelle bilag IV-arter i området.
VVM
Viborg Kommune har vurderet projektet i forhold til, om det er omfattet af bestemmelserne om vurdering af virkning på miljøet (VVM) efter miljøvurderingsloven (LBK nr. 973 af 25. juni 2020). Viborg Kommune vurderer, at projektet ikke vil
medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og at projektet ikke i sig selv er af en
sådan størrelse, at det er relevant at overveje udarbejdelse af en VVM-redegørelse. Det er derfor kommunens vurdering, at projektet ikke skal screenes for
VVM-pligt.
Kommuneplan
Projektet er beliggende i et område, der ikke er rammelagt i Viborg Kommuneplan
2017-2029. Området er dog udpeget som lavbundsareal, bevaringsværdigt landskab og geologiske bevaringsværdier. Viborg Kommune vurderer, at projektet ikke
vil påvirke disse udpegninger.
Skovbygelinje
Projektet er beliggende inden for skovbyggelinjen. Skovbyggelinjen omfatter, at
der ikke må placeres bebyggelse el. lign. inden for en afstand af 300 meter fra
skove. Viborg Kommune vurderer, at udskiftning af rørunderføringen ikke kræver
en dispensation fra skovbyggelinjen.
Ejerforhold og høring
Korreborgvej er en kommunal vej og Korreborg Bæk er et offentligt vandløb, men
begge er beliggende på privatejet jord, hvorfor anlægsarbejdet udføres på private
lodsejeres ejendom.
Viborg Kommune, Trafik og Veje, har oplyst, at de berørte lodsejere er blevet kontaktet telefonisk. Det har ikke været muligt at få kontakt til begge lodsejere. Et udkast af afgørelsen har derfor været sendt i to ugers høring hos berørte lodsejer
forud for, at der træffes en endelig afgørelse. Vandløbsmyndigheden har ikke
modtaget høringssvar inden for den fastsatte frist.
Vandløbsmyndigheden har vurderet, at bestemmelsen om offentlig høring af tilladelsen til regulering af vandløb, som følger af reguleringsbekendtgørelsens §§ 1516 kan fraviges for det ansøgte, jf. § 17 i BEK nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v. Projektet vurderes ikke at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømnings- eller miljømæssige forhold.
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 §§ 2517, jf. LBK nr. 358 af 8. april 2014. 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.
Finder 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
Afgørelsen offentliggøres d.d. på kommunens hjemmeside www.viborg.dk/vandløbslov. Der er fire ugers klagefrist på afgørelsen, jf. klagevejledningen i bilag.
Denne afgørelse tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler.
Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning.
Hvis der er spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. nr. 8787 5517
eller mail jmar@viborg.dk.

Med venlig hilsen

Julie Østergaard Markussen
Biolog

Kopimodtagere
• Miljøstyrelsen – national, mst@mst.dk
• Miljøstyrelsen – lokal, ojl@mst.dk
• Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
• Danmarks Naturfredningsforening – lokal, dnviborg-sager@dn.dk
• 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
• Viborg Museum, oldtid@viborg.dk
• Landboforeningen Midtjylland, map@lmo.dk
• Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
• Fiskerikontrollen i Nykøbing Mors, inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk

•
•
•
•

Nørreålaug ved Steen Rasmusen, sr@steensbo.dk
Viborg Sportsfiskerforening, Jørgen Buch, formand@vsf.dk
Ejer af matr. nr. 17i Mammen By, Mammen
Ejer af matr. nr. 20i Mammen By, Mammen

Bilagsoversigt:
1. Oversigtskort
2. Billeder af eksisterende rørunderføring
3. Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 30
4. Klagevejledning

Bilag 1: Oversigtskort

Oversigtskort med placering af den eksisterende rørunderføring (rød prik) af Korreborg
Bæk under Korreborgvej. Matrikelskel er angivet med gul streg. Vandløbets tracé (ikke
præcis) er angivet med blå streg.

Bilag 2: Billeder af eksisterende rørunderføring

Foto af den østlige facade af den eksisterende rørunderføring. Billede fra ansøgningsmateriale.

Foto af den vestlige facade af den eksisterende rørunderføring. Billede fra ansøgningsmateriale.

Bilag 3: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 30
Nedenstående tabeller angiver udpegningsgrundlaget for habitat- og fuglebeskyttelsesområder i Natura 2000-område nr. 30, jf. Natura 2000-basisanalysen 2022-2027.

Bilag 4: 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 Miljøog 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.naevneneshus.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
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.

