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Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Rabis Bæk til dambrugsdrift på
Høgild Fiskeri
Viborg Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandforsyningsloven til
indvinding af overfladevand fra Rabis Bæk til dambrugsdrift på Høgild Fiskeri.
Tilladelsen gives på matr. nr. 1q Høgild By, Karup.
Tilladelsen gives på følgende vilkår
1. Indvindingen må kun anvendes til dambrugsdrift på matr. nr. 1q Høgild By,
Karup, på adressen Høgildvej 75, 7470 Karup J.
2. Der må maksimalt indvindes 70 l/s, svarende til halvdelen af Rabis Bæks
medianminimumsvandføring.
3. Der skal senest 31. december 2018 være installeret vandflowmålere, der
sikrer kontinuert måling af den vandmængde der indvindes fra bækken til
dambruget samt den tilbageførte vandmængde. Vandmængderne skal til
enhver tid kunne aflæses henholdsvis direkte ved dambrugets vandindtag
og direkte inden vandet udledes til bækken. Vandflowmålerne skal have en
nøjagtighed på +/- 5 % og der skal logges kontinuert (minimum hvert 10.
minut).
4. Indtil vandflowmålere i henhold til vilkår 3 er installeret og i funktion, skal
ydelsen på pumper der pumper vand ind i dambruget måles.
Sammenhængen mellem pumpernes ydelse og vandindtag skal være
kortlagt, således at den til enhver tid målte ydelse kan omregnes til et
aktuelt vandindtag.
5. Vandindtaget skal afgitres med en 6 mm rist og udløbet med en 10 mm
rist. Afgitringen skal være intakt og i funktion hele året.
6. Indløbsgitterets overkant skal være mindst 30 cm over højeste vandstand
og udløbsgitterets overkant skal være mindst 1 m over højeste vandstand.
7. Ind- og udløbsgitre skal placeres, således at de flugter med vandløbets
bredder eller placeres således at der ikke opstår blindgyde, herunder
områder hvor vandrende fisk skal bevæge sig modsat deres normale
vandringsretning (med- eller modstrøms) for at kunne genoptage
vandringen.
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8. Tilladelsen er gyldig fra den dag den er meddelt og er gyldig til den 3.
oktober 2027.
Det bemærkes, at tilsidesættelse af de stillede vilkår kan indebære, at tilladelsen
tilbagekaldes uden erstatning jf. vandforsyningslovens § 34.
Lovgrundlag
Tilladelsen er givet efter vandforsyningsloven §§ 20-22 (LBK nr. 125 af 26. januar
2017).
Erstatningsbestemmelser
Efter vandforsyningslovens § 23 er ejeren af vandindvindingsanlægget
erstatningspligtig for skader, der under anlæggets etablering og drift voldes i
bestående forhold som følge af forandringer i vandføringen i vandløb eller
vandstanden i søer m.v.
I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmål af taksationsmyndighederne.
Ansøgning
Dansk Akvakultur v. Kaare Michelsen har for Høgild Fiskeri den 13. oktober 2016
ansøgt om tilladelse til at indvinde overfladevand fra Rabis Bæk til dambrugsdrift
på Høgild Fiskeri. Høgild Fiskeri ansøger om fortsat at indvinde den samme
vandmængde fra Rabis Bæk og på de samme vilkår som i den gældende
tilladelse. Ansøgningen om tilladelse til indvinding af overfladevand er indsendt
sammen med ansøgning om miljøgodkendelse af Høgild Fiskeri.
Kommunens vurdering
Ifølge vandforsyningslovens § 22 stk. 2. skal en ny tilladelse meddeles, når en
vandindvindingstilladelse bortfalder som følge af en tidsbegrænsning, i det omfang
der fortsat er behov for vandindvindingen, medmindre samfundsmæssige hensyn
er til hinder herfor.
Høgild Fiskeri indtager overflade vand fra Rabis Bæk via en pumpe. Der er fri
passage for vandløbets flora og fauna forbi dambruget. Faunapassagen ved
Høgild Fiskeri er etableret i 2006. I den forbindelse er vandindtag og –udløb
placeret umiddelbart ved siden af hinanden. Derved opstår der ikke en
vandløbsstrækning med reduceret vandføring.
Rabis Bæk er på strækningen offentligt vandløb og er beskyttet af
naturbeskyttelseslovens § 3.
Vandområdeplaner
I vandområdeplanerne 2015-2021 er Rabis Bæk målsat til at have god økologisk
tilstand. Den samlede økologiske tilstand i Rabis Bæk er dårlig, hvor tilstanden for
smådyr er god, dårlig for fisk og ukendt for planter. Der er udpeget to indsatser
(fjernelse af spærringer) i Rabis Bæk, som begge ligger opstrøms Høgild Fiskeri.
Begge indsatser er imidlertid gennemført af Viborg Kommune, men endnu ikke
registreret i MiljøGIS.

Natura 2000
Ifølge habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 926 af 27. juni 2016) 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.
Rabis Bæk afvander til Natura 2000 område nr. 40: Karup Å, Kongenshus og
Hessellund Heder. I dette område er de aktuelle arter og naturtyper grøn
kølleguldsmed, bæklampret, flodlampret, odder og vandløb med vandplanter.
Der er fuld passage forbi dambruget og ind- og udløb er placeret umiddelbart efter
hinanden. Vandindvindingen vurderes derfor ikke at påvirke bevaringsstatus for
udpegningsgrundlag i Natura 2000-området væsentligt.
Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside
www.viborg.dk/vandloebslov den 3. oktober 2017.
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. 87875570
eller mail abmi@viborg.dk.

Med venlig hilsen

Ane Bruun Middelbo
Biolog
Bilag
1. Klagevejledning
Kopi til
• Miljøstyrelsen – national, mst@mst.dk
• Miljøstyrelsen – lokal, ojl@mst.dk
• Danmarks Naturfredningsforening – lokal, dnviborg-sager@dn.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
• Sportsfiskerforbundet (Viborg), jkm@sportsfiskerforbundet.dk
• Sportsfiskerforbundet, lbt@sportsfiskerforbundet.dk
• Danske Vandløb, dv@danskevandloeb.dk
• Friluftsrådet LimfjordSyd, ajj-7600@webspeed.dk
• Forbrugerrådet Tænk, fbr@fbr.dk
•

Dansk Akvakultur v. Kaare Michelsen, Kaare@danskakvakultur.dk

Bilag 1: 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 bekendtgørelsen.
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.nmkn.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 der i øvrigt 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 vandforsyningsloven for domstolene, skal det
ske inden 6 måneder, fra du har modtaget dette brev.

