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Tilladelse til sejlads på Karup Å med 2 kanoer
Du har den 10. maj 2015 ansøgt Viborg Kommune om tilladelse til sejlads med 2
kanoer på strækningen fra Resen til Hagebro i Karup Å.
Sejladsen er en del af et event, hvor der transporteres whisky ned af Karup Å.
Formålet med eventen er, at indsamle penge til vandløbsrestaurering i Karup Å
systemet i forbindelse med den årlige fiskekonkurrence i Karup Å.
Sejladsen foregår i tidsrummet den 16. august mellem kl. 9.00 og 16.00.
Vandløbet er på strækningen grænse vandløb mellem Herning og Viborg
Kommuner.
Tilladelse
Viborg Kommune meddeler på vegne af Herning og Viborg Kommuner tilladelse til
ovenstående sejlads, Jf. § 3 i, ”bekendtgørelse nr. 417 af 17.04.13 Ikkeerhvervsmæssig sejlads på Karup Å med sidevandløb og søer”, om at
kommunalbestyrelserne kan meddele tilladelse til sejlads i særlige tilfælde og til
særlige arrangementer.
Tilladelsen kan findes på Viborg Kommunes hjemmeside,
www.viborg.dk/sejladstilladelser
Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:




Den private ejendomsret overholdes.
Sejladsen skal foregå under hensyntagen til andre brugere af vandløbet
eksempelvis lystfiskere samt jægere.
Der skal så vidt muligt undgås påsejling af brinker og gydebanker, da dette
kan føre til ekstra erosion.

Begrundelse for afgørelsen
Sejladsen er en del af et arrangement, hvor overskuddet går til forbedring af
vandløbene i Karup å systemet.

Sagsnr.: 15/31091
Sagsbehandler: vpmfj
Direkte tlf.: 87 87 55 59
Direkte e-mail.: mfj@viborg.dk

Det vurderes at naturen ikke vil blive væsentligt forstyrret, da der er tale om en
aktivitet i en meget afgrænset tidsperiode på en afgrænset strækning.
Sejladsen foregår inden for den normale sejladsperiode jf. bekendtgørelse om
ikke-erhvervsmæssig sejlads på Karup Å med sidevandløb og søer.
Der vurderes ikke at være negativ påvirkning af bilag IV-arter, der potentielt kan
forekomme i området.
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 af denne mail 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
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

