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Henrik Steen Hanghøj
Egebjergvej 36 Nedergaard
7800 Skive

Kanomærke til sejlads på Karup Å
Du har den 7. september 2015 ansøgt Viborg Kommune om et sejladsmærke til
Karup Å. Du har i ansøgningen oplyst, at du er lodsejer. Du er bl.a. ejer af matr. 1c
egebjerg by, Vridsted, som grænser op til Karup Å.
Viborg Kommune meddeler hermed på baggrund af §5 stk. 3 i ”Bekendtgørelse om
ikke-erhvervsmæssig sejlads på Skive og Karup Å med sidevandløb og søer”
tilladelse til sejlads på Karup Å med sidevandløb og søer med følgende vilkår:







Der må sejles i perioden 16. juni til og med 1. oktober ml. kl. 09.00 og
18.00.
Der må ikke benyttes motor.
Følgende steder må sejles:
o Karup Å nedstrøms Karup By
o Den nordlige del af Flyndersø, som vist på bilag 1.
o Den sydlige del af Stubbergård Sø, som vist på bilag 1.
Den private ejendomsret skal respekteres.
Sejladsnummeret 600 skal påføres begge sider af fartøjets forstavn med 710 cm store arabiske tal.

Naturbeskyttelseslovens §3 og n2000
Fra Karup og til Skive Fjord er åen ligesom en del af de omkringliggende arealer
beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3.
Formålet med beskyttelsen er at bevare de beskyttede naturtyper som levesteder
for vilde dyr og planter.
Området indgår i Natura 2000 område N40 der indeholder habitatområde nr. 40.
Her må der ikke gives tilladelse, der kan forringe forholdene for de naturtyper eller
arter, området er udpeget for. Udpegningsgrundlaget er bl.a.: Grøn Kølleguldsmed,
Odder, Bæklampret, Flodlampret og vandløb med vandplanter.
Ifølge Habitatdirektivets artikel 12 må der ikke gives tilladelse til aktiviteter, der kan
beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for arter med særlig
beskyttelsesstatus (bilag IV-arter). For din ansøgning er de relevante arter fx Grøn
Kølleguldsmed og Odder.
Det vurderes, at en tilladelse til sejlads ikke kræver dispensation efter
naturbeskyttelsesloven.

naturogvand@viborg.dk
Viborg.dk

Dato: 14-09-2015
Sagsnr.: 15/55292
Sagsbehandler: vpmfj
Direkte tlf.: 87 87 55 59
Direkte e-mail.: mfj@viborg.dk

Begrundelse for tilladelsen
”Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Skive og Karup Å med
sidevandløb og søer” giver mulighed for, at kommunerne langs Karup Å kan
meddele tilladelse til sejlads med ikke motoriserede fartøjer (Kano, Kajak og
mindre ro både), for lodsejere til Karup Å der kan betegnes som hjemmehørende.
Offentliggørelse og hørring
Tilladelsen offentliggøres på Viborg Kommunes hjemmeside
www.viborg.dk/sejladstilladelser den 14. september 2015
Klageregler
Du må ikke udnytte dispensationen/tilladelsen, før klagefristen på 4 uger er
udløbet, og hvis der bliver klaget over dispensationen/tilladelsen, må den ikke
udnyttes, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet opretholder afgørelsen. Naturog Miljøklagenævnet kan dog i særlige tilfælde ophæve denne opsættende
virkning.
Du har mulighed for at klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet
indenfor 4 uger. Offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og
lokale foreninger med væsentlig interesse i afgørelsen er også klageberettigede
efter naturbeskyttelsesloven.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på Natur- og
Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Her kan du også læse mere om
klagenævnets sagsbehandling.
Klageportalen ligger 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.
Det koster et gebyr på 500 kr. at klage, som du skal betale med betalingskort i
Klageportalen.
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 Natur- og Miljøklagenævnets 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.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen
om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage
tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet 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.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder, fra
du har modtaget dette brev.
Denne afgørelse tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler.
Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning.
Har du spørgsmål, kan du kontakte mig på telefon eller e-mail.
Med venlig hilsen

Morten Fischer Jørgensen
Jordbrugsteknolog

Kopi er sendt til:



















Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, dnviborg-sager@dn.dk
Friluftsrådet LimfjordSyd, v/Anni Juhl Jørgensen, ajj-7600@webspeed.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafd., viborg@dof.dk
Dansk Botanisk Forening, dbf.oestjylland@gmail.com
Naturstyrelsen, nst@nst.dk
NaturErhvervsstyrelsen, fiskeri@naturerhverv.dk
Viborg Museum, oldtid@viborg.dk
Danmarks sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
Miljøkonsulent ved Danmarks Sportsfiskerforbund, Jakob Madsen,
jkm@sportsfiskerforbundet.dk
Dansk Fritidsfiskerforbund, teamstr@gmail.com
Danske Vandløb, dv@danskevandloeb.dk
Karup Å sammenslutningen mt@karupaa.com
Herning Kommune, ngoch@herning.dk
Holstebro Kommune, Mads.nedergaard@holstebro.dk
Skive Kommune, Mgsl@skive.dk
Ikast-Brande Kommune, Cakat@ikast-brande.dk
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