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Tilladelse, etablering af kreaturbro over Rind Å, nedre del
Herning Kommune, Natur og Grønne områder, har den 20. januar 2020 modtaget en ansøgning fra Sagro, på vegne af Ove Søndergård, om etablering af
en kreaturbro ved vandløbet Rind Å, nedre del.

Kontaktperson:
Annika Sundberg Lauridsen
Dato: 08-10-2020

Kreaturbroen ønskes etableret på dele af matrikelnr. 2a Svendlund, Rind og
1p Rind Præstegård, Rind nær Svendlundvej 3, Lind, 7400 Herning (se nedenstående oversigtskort).

Oversigtskort. Projektområde, etablering af kreaturbro over Rind Å, nedre del (markeret med
rød cirkel)

Området omkring Rind Å, nedre del, er i samarbejde med Herning Kommune, Park og Natur, blevet hegnet med det formål at få området afgræsset.
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Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så
kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

Formålet med nærværende projekt er at sikre, at der er passage for kreaturerne til afgræsningsarealerne.

Etableringen af en bro vil skabe et sammenhængende naturareal på ca. 30 ha, hvor dyrene kan få en naturlig vandring og der vil være mulighed for afgræsning af arealerne på
begge sider af åen.
Det fremgår af ansøgningen at kreaturbroen vil blive opbygget som en tidligere kreaturbro på stedet med en bredde på ca. 2,5 m.
Der vil blive lavet en rampe i hver ende af broen, for at gøre det lettere for kreaturerne at
anvende broen. Se eksempel på lignende bro nedenfor.

Foto 1. Billede af lignende kreaturbro

Tilladelse Lovgivning
Herning Kommune, Natur og Grøne områder, meddeler tilladelse til projektet jf. Vandløbslovens1 regler herom.
Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

1

§ 47 i Bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb (Vandløbsloven) og § 9 i Bekendtgørelse nr. 834 af
27. juni 2016 om vandløbsregulering og –restaurering m.v.
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•
•
•
•
•
•
•
•

at broen etableres med frit spænd over vandløbet;
at underkanten af broen etableres i en afstand på minimum 150 cm over vandløbets
normale sommervandspejl,
at der ikke anbringes bærende konstruktioner i vandløbsprofilet (til vandløbsprofilet
hører også skråningskanten op til gældende terræn),
at broens bredde højst er 2,5 meter,
at forholdene ved vandløbet retableres efter arbejdets udførelse,
at alle udgifter til etablering og vedligeholdelse af broen afholdes af ansøger,
at broen i enhver henseende henligger for ansøgers egen risiko
at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 3 år fra datoen for meddelelsen af tilladelsen.

Øvrig lovgivning og afgørelse ifht. projektet
Kommunen har den 27. februar 2020 meddelt dispensation til projektet efter Naturbeskyttelsesloven § 3 og landzonetilladelse efter Planloven.
Rind Å er fredet i henhold til Overfredningsnævnets kendelse af 20. september 1973.
Fredningen omfatter Rind Å og dens omgivelser. Fredningen har til formål at beskytte de
naturvidenskabelige og landskabelige værdier i og omkring åen på grund af en særlig artsrigdom i næsten uberørt natur og på grund af den landskabelige skønhed.
Fredningsnævnet har den 5. august 2020 meddelt dispensation til kreaturbroen over Rind Å.
Projektet skal foruden vilkår i nærværende afgørelse efter Vandløbsloven desuden overholde
vilkår i ovenfornævnte afgørelser.
Ansøger har orienteret om disse afgørelser. Det er ansøgers pligt at sørge for at meddelte
vilkår til projektet i samtlige afgørelser overholdes.
Miljømæssig konsekvensvurdering
Rind Å, nedre del er et mellemstort vandløb (typologi 2) som er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3.
Vandløbet er miljømålsat ”God økologisk tilstand” jf. Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdeplansdistrikt Jylland og Fyn.
Tilstandsvurdering af vandløb fremgår af Basisanalyse for vandområdeplan 2021-2027, december 2019.
Tilstanden i vandløb vurderes på baggrund af flere forskellige kvalitetselementerne herunder
smådyrsfauna (bentiske invertebrater), planter (makrofytter) og fisk.
Kvalitetselementet med den dårligste tilstand er udslagsgivende for resultatet af den samlede
tilstand for vandløbet (princippet ”one out – all out”). Kvalitetsparametre med ”ukendt tilstand”
medtages ikke i den samlede tilstandsvurdering.
Tilstanden i Rind Å er for smådyr: ”god økologisk tilstand”, planter: ”ukendt økologisk tilstand”
og fisk: ”høj økologisk tilstand”.
Den samlede tilstand for Rind Å løbet er således ”God økologisk tilstand” og miljømålet er
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dermed opfyldt.
De vandløbsnære arealer ved Rind Å er udpeget som okkerpotentielt område med ingen
risiko for udledning (okkerklasse 4).
Projektet vurderes ikke at ændre tilstanden af det § 3 beskyttede vandløb eller være til hinder
for fremtidig målopfyldelse i vandløbet.
Projektet vurderes ikke at få indflydelse på de afstrømningsforhold i vandløbet eller være til
hinder for den fremtidige vedligeholdelse af vandløbet.
Natura 2000, bilag IV og rødlistede arter
Nærmeste natura 2000 områder er H61, Skjern Å”.
Der er registreret grøn kølleguldsmed, bæklampret, laks og odder i Rind Å, der alle er på
udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området.
På baggrund af afstanden og projektets omfang vurderes der ikke at ske påvirkning af Natura 2000 området, herunder udpegningsgrundlaget for dette.
Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som
Danmark er forpligtet til generelt at beskytte.
Odderen og grøn kølleguldsmed er omfattet af habitatdirektivets bilag IV og kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området.
Odderen yngler på uforstyrrede vandløbsstrækninger og fouragerer langs vandløb i skumrings- og nattetimerne. Ved anlæggelse af broer kan oddere sikres fri passage ved at etablere tørre brinker under broen således, at de ikke er tvunget ud i vandet, når de skal under
broen.
Da broen anlægges uden fundering i brinken, vil odderen ikke hindres i at passere den uden
at skulle ud i vandet. Der vurderes derfor ingen negativ påvirkning af odderens mulighed for
at fouragere langs Rind Å.
Grøn kølleguldsmed vurderes ikke med sin levevis at blive påvirket af projektet.
Projektet vurderes ikke at påvirke de øvrige bilag IV-arter der potentielt kan forekomme i området idet fødegrundlag og ynglesteder ikke forringes.
Rødlisten er en samlet fortegnelse over danske plante-, dyre- og svampearter og rummer
bl.a. informationer over hvor truede arterne er.
Der er registreret stalling, der er truet (EN) og odder, der er sårbar (VU), ifht. rødlisten. Projektet vurderes ikke at påvirke disse arters levevis.
Forudgående høring
Projektforslaget har været i forudgående høring i 4 uger fra den 28. februar 2020 på kommunens hjemmeside.
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Samtlige berørte lodsejere og klageberettigede organisationer er blevet orienteret pr mail og
brev. Der er ikke indkommet indsigelse i høringsperioden.
Klagevejledning
Efter Vandløbsloven2 kan kommunens afgørelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede efter Vandløbsloven er:
•
•
•
•

den, afgørelsen er rettet til,
enhver, der må antages at have væsentlig individuel interesse i sagens udfald,
en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
klageberettigede organisationer.

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Offentliggørelse og klagefrist
Tilladelsen efter Vandløbsloven offentliggøres den 12. oktober 2020 på Herning Kommunes
hjemmeside www.herning.dk under ”Offentliggørelser - Natur og Grønne Områder
Fristen for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet er 4 uger fra offentliggørelsen på Herning Kommunes hjemmeside, dvs. senest 9. november 2020.
Klagen skal sendes digitalt til Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet. Hvis du
vil indgive en klage som borger, skal du klage via www.borger.dk og som virksomhed via
www.virk.dk. Du skal logge ind med NemID.
Når du er logget ind, kan du søge på klagenævnet, hvor du bliver guidet igennem klageprocessen. Det koster et gebyr at få behandlet en klage hos Miljø- og Fødevareklagenævnet og
Planklagenævnet.
Er der spørgsmål til denne afgørelse, kan henvendelse rettes til Annika Sundberg Lauridsen
på tlf. 9628 8087 eller mail ngoal@herning.dk.
Med venlig hilsen
Annika Sundberg Lauridsen
Bilag:
Ansøgning om etablering af kreaturbro over Rind Å, Sagro
Sendt til:
Lodsejere ved Rind Å

Sagro, Lisbeth Gliese Jensen, lgj@sagro.dk

Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
Fiskeriinspektorat Vest, frederikshavn@lfst.dk
Danmarks Naturfredningsforening Afdeling Herning, dnherning-sager@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, vestjylland@sportsfiskerforbundet.dk
Danmarks Sportsfiskerforbunds miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen, lbt@sportsfiskerforbundet.dk
Friluftsrådet, midtvestjylland@friluftsraadet.dk
Dansk Ornitologisk Forening (DOF), natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Vestjylland v./ Lars Holm Hansen, herning@dof.dk
Museum Midtjylland, att. Martin Winter Olesen, mwo@museummidtjylland.dk
2

Bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 om lov om vandløb (Vandløbsloven) § 80, § 84 stk. 1, nr. 1-3 og stk. 4
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Dansk Entomologisk Forening c/o Zoologisk Museum, def@entoweb.dk
Kystinspektoratet, kdi@kyst.dk
Kano- og kajakforbundet, miljo@kano-kajak.dk
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