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På Danmarks Miljøportal fremgår det at den del af Skive Å, hvor broen skal
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etableres er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 16 , der omhandler sø- og åbeskyttelseslinjer.
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Der er i §16, stk. 2 nævnt undtagelser fra de forbud og begrænsninger, der
opsættes i stk. 1. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for områder, der efter den
hidtidige lovgivning har været undtaget.
I Vejledning om naturbeskyttelsesloven, der er udgivet i 1993 af Skov- og
Naturstyrelsen redegøres der i afsnit 7.3.2. nærmere for undtagelserne fra Søog å-beskyttelseslinjen. Det uddybes omkring områder, der efter den hidtidige
lovgivning har været undtaget, at det er områder, hvor der før 1. september 1972
var påbegyndt en væsentlig lovlig bebyggelse.
Ved gennemgang af gamle flyfotos er det konstateret, at der før 1. september
1972 eksisterede en væsentlig lovlig bebyggelse i området, hvor projektet er
planlagt udført. Figur 1 og 2 viser luftfoto fra 1971 og 1975 af området, den røde
cirkel på luftfotoet omkranser projektområdet. Begge fotos viser, at der både før
og umiddelbart efter denne skæringsdato, er der en del bebyggelse inden for en
afstand af 150 meter fra vandløbet.
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Lovbekendtgørelse nr. 1578 af 8. december 2015 – Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse.
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§16, stk. 1: Der må ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretages
beplantning eller ændringer i terrænet inden for en afstand af 150 m fra søer med en
vandflade på mindst 3 ha og de vandløb, der er registreret med en beskyttelseslinje i
henhold til den tidligere lovgivning.
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§16, stk. 2 punkt 7. Forbudet i stk. 1 gælder ikke for andre områder, der efter den hidtidige lovgivning har været undtaget.
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Figur 1:

Figur 2:

1971 luftfoto. Den røde cirkel omkranser projektområdet. Luftfotoet
viser, at der i projektområdet eksisterer væsentlig lovlig
bebyggelse.

1975 luftfoto. Den røde cirkel omkranser projektområdet. Luftfotoet viser, at
der i projektområdet eksisterer væsentlig lovlig bebyggelse.

I området fra Engvej og opstrøms til jernbanen mellem Struer og Århus afkaster
Skive Å dermed som sådan ingen å-beskyttelseslinje, da der før den 1.
september 1972 var påbegyndt væsentlig lovlig bebyggelse på arealerne op til
åen. Området var omfattet af undtagelsesbestemmelsen i Naturfredningslovens
(1972) § 47a, stk. 2, nr. 4. Det vil sige, at den indtegnede beskyttelseslinje i
praksis ingen retsvirkning har i dette område.
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Der skal dermed ikke dispenseres fra § 16 i naturbeskyttelsesloven i forbindelse
med projektet.
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