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Tilladelse til etablering af gydebanker i Goldbæk  
 
Ikast-Brande Kommune meddeler tilladelse efter vandløbsloven og dis-
pensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til gennemførsel af et vandløbs-
restaureringsprojekt i Goldbæk i st. 4190-4240. 
Projektet udføres af Skjern Å Sammenslutningen (SÅS). SÅS har ansøgt 
Ikast-Brande Kommune om tilladelse og dispensation til etablering af 2 
gydebanker med skjulesten a 10 meter med 6m3 gydegrus idet offentlige 
vandløb Goldbæk i st. 4190-4240 meter. Projektet berører matrikel nr. 1B 
Arvad, Brande. 
 

 
Kortudsnit 1 – Viser de to ansøgte gydebankers udstrækning og placering 

Ikast-Brande kommunes afgørelse 
Ikast-Brande Kommune meddeler hermed tilladelse og dispensation til 
gennemførsel af et vandløbsrestaureringsprojekt i Goldbæk st. 4190-4240 
m. 
 
Projektet har til formål at forbedre de fysiske forhold i Goldbæk, hvilket vil 
medføre en forbedret tilstand for den tilknyttede vandløbsfauna. Der er 
derfor tale om et restaureringsprojekt og vandløbsmyndigheden har be-

Skjern Å Sammenslutningen 
Skovvej 5 
7330 Brande 
Att.: Bjarne Staulund Jakobsen 

Miljø og Byggeri 

Sjællandsgade 6 

7430 Ikast 

Tlf.: +4599604000 

 

Sagsbehandler: 

Martin Løntoft 

E-mail: 

malon@ikast-brande.dk 

Direkte telefon: 

Tlf.: +4599603383 

Sagsnr.: 

06.02.10-P20-3-22 

 

 

09-03-2023 

 



 
 

 
2 

tragtet projektet efter §§ 2 og 37 i vandløbsloven og reguleringsbekendt-
gørelsen §§ 22, 23, 24, 25, 26, 27. 
 
Goldbæk er endvidere omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven og ændrin-
ger kræver derfor dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1. 
 
Dispensation og tilladelse gives på følgende vilkår: 

1. Projektet skal udføres som beskrevet i ansøgningen. 
 

2. Vedligeholdelsen af det offentlige vandløb Goldbæk påhviler forsat 
Ikast-Brande Kommune. Lodsejere må ikke udføre vedligeholdelse 
af vandløbet. 

 
3. Der må anvendes optil 6m3 gydegrus til en gydebanke og der må 

udlægges enkelte skjulesten. 2 gydebanker må etableres som an-
vist på kortudsnit 1. 
 

4. Efter etablering af den enkelte gydebanke, må vandstanden på 
gydebanken maksimalt være hævet med 5 cm.  
 

5. Anlægsarbejdet må ikke medføre beskadigelse af vandløbets brin-
ker. 
 

6. Der skal under anlægsarbejdet tages størst muligt hensyn til ud-
hængende træer af hensyn til fugle (eks. isfugl). Der må fjernes 
enkelte træer langs vandløbet, hvis det vurderes nødvendigt for 
udførelsen. Træer med hulheder, revner og sprækker må ikke 
fældes af hensyn til flagermus. Beskæringen skal aftales med be-
rørte lodsejere. Afskårne grene skal fjernes fra vandløbet, og må 
ikke placeres i beskyttet natur. 

 
7. Ansøger har tilladelse til at vedligeholde gydebanken med hån-

dredskaber fra august til og med oktober. 
 

8. Dræn og andre rørudløb må ikke tildækkes med grus. 
 

9. Projektet må ikke føre til ændret afvanding af arealer i drift. 
 
Der gøres opmærksom på, at vandløbet også fremover vil være omfattet 
af naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven og regulativet. Fremtidige æn-
dringer af vandløbets tilstand må derfor ikke foretages uden en ny afgø-
relse. 
 
 
Afgørelsens baggrund og gyldighed 
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Dispensationen er givet efter §65 stk. 2, jf. §3 i naturbeskyttelsesloven1. 
Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra med-
delelsen. 
 
Tilladelsen gives efter §§2 og 37 i Vandløbsloven2 og §§ 22, 23, 24, 25 og 
26 i Reguleringsbekendtgørelsen3, samt gældende regulativ for Goldbæk 
vedtaget af Ikast-Brande Kommune den 22. september. 1999. 
 
Afgørelsen er meddelt på baggrund af en ansøgning modtaget at Ikast-
Brande Kommune den 11. september. 2022. 
 
Hvis der bliver klaget over afgørelsen, får du omgående besked. Du skal i 
et sådant tilfælde venter på Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse. 
Hvis du ikke senest en uge et klagefristens udløb har modtaget besked 
om, at der er indkommet klager, kan tilladelsen udnyttes. 
 
Ansøgning 
Skjern Å Sammenslutningen ved ønsker at udlægge gydegrus i 2 gyde-
banker af 10 meter, nedstrøms overkørslen ved Grarupvej, mellem st. 
4190-4240 (se kortudsnit 1, herunder. Formålet med projektet fremme 
den naturlige produktion af bl.a. laksefisk. Samt øge vandløbets variation 
og diversitet. 
Gydebankerne ønskes udført efter DTU Aquas forskrifter: 
Grus størrelse:75% 16-32 mm, 25% 32-64 mm med udlægning af skjule-
sten for at skabe passende skjul til ynglen.  
 
SÅS står for udlægning af grus, samt primær kontakt til lodsejerne, hvor 
Bjarne tidligere har indhentet skriftlig partserklæring af projektet af lodse-
jerne på begge sider. 

 
 
1 Lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 
(med senere ændringer) 
2 Lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 
3 Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v., jf. be-
kendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 
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Kortudsnit 2 viser placeringen af de ansøgte gydebanker 
 
Lovgrundlag 
Afgørelse og dispensation meddeles i henhold til følgende: 
 
§ 37 og § 62 i Vandløbsloven (LBK. Nr. 1217 af 25. november 2019). 
 
Kapitel 7 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. 
(BEK nr. 834 af 27. juni 2016). 
 
§ 65 stk. 1 i Naturbeskyttelsesloven (LBK nr. 1122 af 3. september 2018), 
idet der dispenseres fra § 3 stk. 1 i samme. Denne afgørelse tilsidesætter 
ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler. Der er med denne afgø-
relse ikke taget stilling til anden lovgivning. 
  
Kommunens vurdering 
Afgørelsen om tilladelse og dispensation er truffet på baggrund af følgen-
de oplysninger og vurderinger: 
 
Beskyttet natur 
Goldbæk er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven, men ansøgte stræk-
ning løber ikke igennem beskyttede terrestriske naturarealer, og ansøgte 
vurderes ikke at påvirke de nærliggende beskyttede engarealer, som lig-
ger godt 35 m syd for projektstrækningen.  
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Goldbæk er desuden underlagt bestemmelser i vandløbsloven og gælden-
de regulativ. Vandløbet skal jf. vandløbslovens §27 bl.a. vedligeholdelse 
jf. gældende regulativ således, at skikkelsen opretholdes. Vandløbet har i 
dag et lige og reguleret forløb, som ses på historiske kort fra 1800-tallet 
og vandløbet vurderes på den baggrund, at være etableret som en grøft 
med henblik på afvanding af de omkringliggende arealer.  
 
Kommuneplanen  
Goldbækken er i kommuneplanen for Ikast-Brande Kommune (2017-
2029) udpeget som naturområde med særlige naturbeskyttelsesinteres-
ser. Disse områder skal bevares og søges udvidet samt sikres et mangfol-
digt og varieret naturligt plante- og dyreliv. Ikast-Brande Kommune vur-
derer at etablering af 2 gydebanker af 10 meter på ansøgte strækning 
medvirker til at bevare, sikre og udvide et mangfoldigt dyre- og planteliv i 
Goldbæk.  
 
Goldbækken er endvidere i kommuneplanen for Ikast-Brande Kommune 
(2017-2029) udpeget som værende en del af den vigtigste natur i Ikast-
Brande Kommune. Goldbækken har en naturværdi på II. Naturværdien er 
en værdi, som går fra 1-5, hvor 1 er den bedste naturværdi. Den vigtigste 
natur, med naturværdi på 1 og 2, skal beskyttes maksimalt, og der gives 
kun tilladelse til indgreb, der understøtter de naturkvaliteter, der findes på 
arealet. Ikast-Brande Kommune vurderer at etableringen af 2 gydebanker 
på denne strækning understøtter og udvikler bækkens naturkvaliteter ved 
at øge udbuddet af ynglemuligheder for fiskearter i Skjern Å-systemet.  
 
Arealet er også i kommuneplanen for Ikast-Brande Kommune (2017-
2029) udpeget som en spredningsvej for dyr og planter. I de områder, der 
er udpeget som spredningsveje for dyr og planter, må en ændret anven-
delse af arealerne som eksempelvis nyt byggeri og tekniske anlæg ikke i 
væsentlig grad forringe spredningsmulighederne for dyr og planter, og i 
områderne skal dyr og planters bevægelsesveje styrkes. Ikast-Brande 
Kommune vurderer at etablering af 2 gydebanker på strækningen ikke i 
væsentlig grad forringer spredningsmulighederne for dyr og planter. 
 
Natura 2000-områder 
Det ansøgte udføres uden for Natura 2000-områderne. Nærmeste Natura 
2000-område er habitatområde nr. 64 - Harrild Hede, Ulvemosen og heder 
i Nørlund Plantage. Habitatområdet ligger ca. 5,4 km nord for det ansøgte 
projekts placering. Selvom habitatområde nr. 64 ligger tættere på det 
ansøgte projekts placering, er det mere væsentligt i denne sammenhæng 
at vurdere på påvirkningen af habitatområdet nr. 61, da Goldbækken er i 
direkte hydrologisk og økologisk forbindelse med Skjern Å. Det betyder, at 
vandkvaliteten opstrøms i Goldbæk kan påvirke vandkvaliteten nedstrøms 
i Skjern Å. 

https://ikast-brande.dk/media/mpepkcnv/harrild-hede-ulvemosen-og-heder-i-noerlund-plantage.pdf
https://ikast-brande.dk/media/mpepkcnv/harrild-hede-ulvemosen-og-heder-i-noerlund-plantage.pdf
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Ikast-Brande Kommune vurderer, at projektet ikke i sig selv – eller i for-
bindelse med andre planer og projekter – vil kunne påvirke Natura 2000-
områder væsentligt, og ikke vil være en hindring for, at målsætningerne 
for Natura 2000-områders tilstande nås og opretholdes. 
Ikast-Brande Kommune har lavet ovenstående vurdering på følgende 
baggrund: 

- Afstanden til habitatområdet fra det berørte område er 15 km i 
fugleflugt over vandløbet og dermed forholdsvis stor.  

- Projektet vil ikke påvirke habitatområdet eller de udpegede natur-
typer eller arter negativt, da etableringen af gydebanker ikke vil 
påvirke hverken vandkvaliteten, vandføringen eller vandløbets 
kvalitet som spredningsvej negativt. Derimod vurderes gydeban-
kerne pga. deres placering nedstrøms et sandfang at kunne bidra-
ge positivt til vandløbets bestand af fx laksefisk, lampretter og od-
der.   

Bilag IV-arter  
Af bilag IV til EU-habitatdirektivet fremgår en række dyre- og plantearter, 
som er strengt beskyttede, uanset om de forekommer inden for et af de 
udpegede Natura 2000-områder eller udenfor. På den baggrund må der 
eksempelvis ikke gives tilladelse til aktiviteter, der kan beskadige eller 
ødelægge de pågældende dyrearters yngle- og rasteområder.  
Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) har undersøgt forekomsten af 
bilag IV-arter i Danmark i et kvadratnet på 10 x 10 kilometer. I hvert 
kvadrat registreres tilstedeværelse eller fravær af arten. I DCE´s kvadrat-
net, som omfatter det ansøgte, er der fundet følgende bilag IV arter: 
Damflagermus, Vandflagermus, Brunflagermus, Sydflagermus, Troldfla-
germus, Pipistrelflagermus, Odder, Markfirben, Stor Vandsalamander, 
Spidssnudet Frø og Ulv.   
Ikast-Brande Kommune har ikke detaljeret kendskab til de enkelte arters 
forekomst i projektområdet. De arter, som vurderes at kunne forekomme i 
det konkrete område er Odder, de øvrige arter vurderes ikke at kunne 
have yngle- eller rasteområder på eller ved arealet da: ingen ældre løv-
træer, bygninger eller landskabelige ledelinjer, søer eller vådområder, 
sydvendte skråninger med løs sandet jord og sparsom bevoksning eller 
store sammenhængende skov- og hedeområder.  
 
Odder kan potentielt forekomme i/omkring projektområdet. Arten er knyt-
tet til vandløb, søer og vådområder. Oddere er aktive og yngler året 
rundt. Arten foretrækker relativt uforstyrrede vandløb og vandløbsnære 
vådområder hvor deres territorium ofte strækker sig over mere end 10 km 
vandløb. Arten er aktiv fra skumring til solopgang. Projektet vurderes at 
påvirke odderen positivt da, fødegrundlaget øges på strækningen.  
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Sammenfattende vurderer Ikast-Brande Kommune: 
- at projektet med de beskrevne vilkår ikke vil påvirke bilag IV-arter 

negativt 
- at der i forbindelse med det ansøgte ikke vil ske ændringer i are-

alanvendelsen, som vil være væsentlige for bilag IV-arters trivsel 
- at gennemførelse af det ansøgte samlet set ikke vil medføre be-

skadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder i det na-
turlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i Habi-
tatdirektivets bilag IV, litra a), samt ikke vil medføre ødelæggelse 
af livsstadier af de plantearter, som er optaget i Habitatdirektivets 
bilag IV, litra b).  

 
Vandområdeplaner 
I de gældende vandområdeplaner (2016 - 2021) er den omtalte strækning 
af Goldbæk ikke målsat. Vandløbet er heller ikke målsat i vandplansperio-
de 3. Imidlertid er Goldbæk tilløb til Brande Å, der er målsat både i den 
nuværende og kommende planperiode. Den nuværende tilstand i Brande 
Å angiver, at målsætningen for kvalitetsparametrene for både fisk og in-
vertebrater er opfyldt både i henhold til vandområde plan 2 og basisanaly-
sen for vandområde plant 3. Projektet i Goldbæk vil medvirke til en forsat 
målopfyldelse i Brande Å. 
 
Partshøring 
 
Matrikel nummer Navn Adresse 
15a Grarup by, Brande Gry Emborg Månsson Grarupvej 8 Brande 
1b Arvad Brande Berit H Rasmussen Arvad Tværvej 6 

Brande 
 
Konklusion 
Ikast-Brande Kommune vurderer, at det ansøgte kræver dispensation fra 
naturbeskyttelseslovens § 3. Dette begrundes med, at der efter kommu-
nens vurdering ikke er tale om et underordnet forhold, samt at det ansøg-
te vurderes at medføre ændringer i vandløbets tilstand, da bundforholde-
ne ændres markant.  
 
Ikast-Brande Kommune vurderer at ansøgte kræver en tilladelse fra Kapi-
tel 7 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. idet 
der er tale om en tilstandsændring ved etablering af gydebanker i Gold-
bæk. Det vurderes at gydebankerne vil forbedre gyde- og opvækst forhold 
for laksefisk med flere. 
 
Det er Ikast-Brande Kommunes vurdering, at der bør meddeles dispensa-
tion og tilladelse til at etablerer 2 gydebanker på ansøgte strækning i 
Goldbæk 
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Ikast-Brande Kommune har i afgørelsen lagt vægt på: 

- At det ansøgte er i overensstemmelse med naturbeskyttelseslo-
vens formål, da det ansøgte forbedrer, genopretter eller tilveje-
bringer områder, der er af betydning for vilde dyr og planter og 
for landskabelige og kulturhistoriske interesser 

- At det ansøgte er i overensstemmelse med Kommuneplanen 
(2017-2029) 

- Projektet vil ikke påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter 
negativt. 

- At projektet på sigt vil være en fordel for livet i vandløbet, da yng-
leforholdende for laksefisk og lampretter vil forbedres. 

- Idet der er et sandfang i drift lige opstrøms etableringen af gyde-
bankerne, vil disse banker kunne opnå en høj produktivitet af lak-
sefisk. 

 
Det er altid lodsejerens ansvar, at der ikke sker indgreb i beskyttede om-
råder. 
 
Der gøres opmærksom på, at vandløbet også fremover er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3. Fremtidige ændringer af vandløbets tilstand 
må derfor ikke foretages uden en ny dispensation. 
 
Andre tilladelser 
Kommunens dispensation fra naturbeskyttelsesloven fritager dig ikke fra 
at skulle indhente tilladelse til forhold, som reguleres af anden lovgivning. 
 
Klagevejledning 
Dispensationen efter naturbeskyttelsesloven kan påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet af: 

- adressaten for afgørelsen, 
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
- offentlige myndigheder, 
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interes-

se i afgørelsen, 
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø,  
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, 

og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres 
formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen 
berører sådanne interesser. 

 
Klagefristen vedrørende tilladelsen efter vandløbsloven udløber om fire 
uger efter modtagelsen af dette brev, det vil sige senest den 11. April 
2023.  
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En eventuel klage behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klager 
skal indsende sin klage via Klageportalen, som findes på 
www.naevneneshus.dk, www.borger.dk og www.virk.dk. Klager skal i den 
forbindelse logge på – typisk ved brug af NEM-ID. Klagen sendes gennem 
Klageportalen til Ikast-Brande Kommune og anses for indgivet, når den er 
tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Yderligere oplysninger om kla-
gereglerne kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 
https://mfkn.naevneneshus.dk, hvorfra der også er link til Klageportalen.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, 
der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til 
det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager 
indsender en begrundet anmodning herom til Ikast-Brande Kommune. 
Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarekla-
genævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imøde-
kommes. 
 
Ved indsendelse af en klage skal klager indbetale et gebyr på 900 kr. for 
borgere og 1.800 kr. for virksomheder. Gebyret betales med betalingskort 
i Klageportalen.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis: 

1) Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves 

2) Klageren får helt eller delvist medhold i klagen 
3) Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende 

klageberettigelse eller fordi, klagen ikke er omfattet af Miljø- og 
Fødevareklagenævnets kompetence. 

 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klage-
gebyret, hvis klager har indledt forhandlinger med ansøger og/eller kom-
munen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager 
trækker sin klage tilbage, eller klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før 
Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret til-
bagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler 
imod at tilbagebetale gebyret – for eksempel hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt 
inden 6 måneder efter, at afgørelsen er bekendtgjort af kommunen eller – 
i forbindelse med klage – af Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
https://mfkn.naevneneshus.dk/
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Hvis du har spørgsmål til dette brev, er du velkommen til at kontakte mig. 
malon@ikast-brande.dk 
 
 
Med Venlig Hilsen 
Martin Løntoft 
Miljø og Byggeri 

 
 

 Miljøstyrelsen, e-mail: mst@mst.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, e-mail: natur@dof.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, Ikast-Brande, e-mail: ikast-

brande@dof.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening, Ikast-Brande, e-mail: dnikast-

brande-sager@dn.dk 
 Friluftsrådet, Kreds Midtvestjylland, e-mail: midtvestjyl-

land@friluftsraadet.dk  
 Dansk Kano og Kajak Forbund, e-mail: miljo@kano-kajak.dk 
 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, e-mail: 

dbf.oestjylland@gmail.com   
 Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk  
 Danmarks Sportsfiskerforbund, Vestjylland, e-mail: vestjyl-

land@sportfiskerforbundet.dk   
 Museum Midtjylland, e-mail: vjp@museummidtjylland.dk  
 Dansk Forening for Rosport, e-mail: dffr@roning.dk  
 Danmarks Jægerforbund, e-mail: sager@jaegerne.dk 
 Lodsejer, Gry Emborg Månsson, Grarupvej 8, Brande 
 Lodsejer, Berit H. Rasmussen, Arvad Tværvej 6, Brande 
 Bjarne Jakobsen, Skjern å Sammenslutningen, staulund@hotmail.com 
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