
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Åbnings- og telefontider 
Mandag 10.00-17.00 
Tirsdag-fredag 10.00-13.30 

  

Vurdering af naturforhold ved planlægning for Put and Take, Arnborgsvej 
43, 6900 Skjern   
  
1. Kort beskrivelse af den ønskede ændrede anvendelse:  
I dag anvendes arealerne indenfor planområdet allerede til Put and Take. Der udsættes ørred i sø 2 og 

3, mens sø 1 er en sø med vildfisk, hvor fisk skal genudsættes. Se kort nedenfor. 

Der ansøges om at beholde de nuværende aktiviteter samt at få lov til at etablere en mindre bygning 

nord for Arnborgvej til toilet og faciliteter til rensning af fisk.  

Syd for Arnborgvej ønskes der mulighed for at beholde de nuværende aktiviteter i form af shelters, 

bålsted, kanobro, servicebygning og landgangsbro.   

Der ønskes udarbejdet et kommuneplanstillæg, da arealerne ønskes udstykket fra den eksisterende 

landbrugsejendom til en selvstædig ejendom uden landbrugspligt. 
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2. Vurdering af de naturmæssige værdier inden for planområdet 

2.1. Habitatområde og særlig naturbeskyttelsesinteresse 

Habitatområde 

Den sydligste matrikel ligger ned til habitatområdet ved Skjern Å. Skjern Å er udpeget som 

habitatnaturtypen ”vandløb med vandplanter”. De aktiviteter, som projektet medfører og aktiviteten af 

gående til og fra vandløbet, eller menneskelig aktivitet fra kanophalingspladsen og shelterpladsen vil 

ikke kunne påvirke arter og naturtyper i habitatområdet Skjern Å. Projektet medfører heller ikke nye 

anlæg indenfor habitatområdet. Projektet vil således ikke i sig selv eller i kumulation med andre 

projekter kunne påvirke udpegningsgrundlaget for habitatområdet.  

Grøn Danmark kort  

Det sydvestligste del af projektområdet ligger indenfor arealer udpeget som ”Økologiske forbindelser” 

i Grønt Danmarkskort. Projektet medfører ikke ændringer, som vil være i konflikt med denne 

udpegning.  

Bilag IV-arter 

Der er bilag IV-arter i og ved Skjern Å.  

 

Figur 1: Afgrænsning af planområdet. Sø nr. 1, 2, og 3 anvendes i dag, jf. ansøger til Put and Take. 
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En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, 

fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området.  

På baggrund af Faglig rapport nr. 635 fra Danmarks Miljøundersøgelser, kommunens artsdatabaser 

(Miljøportalen, Naturbasen) samt Ringkøbing-Skjern Kommunens øvrige kendskab vurderes det 

umiddelbart, at der kan være Error! Bookmark not defined. grøn kølleguldsmed, flagermus, odder, 

markfirben, spidssnudet frø, i området og potentielt også bæver og ulv i området.  

Grøn Kølleguldsmed er registreret ved Put&Take søerne, som strejfende og flyvende individ. Arten 

lever i vandløbet Skjern Å og påvirkes ikke af projektet. Der er også registreret odder langs Skjern Å og 

arten vil kunne forekomme indenfor projektområdet. Odder kan fint sameksistere med de ansøgte 

aktiviteter på lokaliteten. Det er også realistisk, at der er flagermus i området, og opmærksomheden 

henledes på at bevare gamle træer såfremt disse kan være levested for flagermus. Der stilles derfor 

krav om, at etablering af bygning til toilet og rensefaciliteter til fisk sker i tilknytning til 

parkeringsarealet nord for Arnborgvej. 

Kommunen har ingen aktuelle registreringer af plantearter, der står på Habitatdirektivets Bilag IV i 

projektområdet.  

På grundlag af nuværende viden vurderes det, at det ansøgte projekt ikke vil medføre negativ 

påvirkning af bilag IV-arter. Det er endvidere kommunens vurdering, at projektet ikke vil skade yngle- 

eller rasteområder for arter, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV. 

Rødlistearter 

Der forekommer rødlistede arter indenfor området. Det er bl.a. isfugl, som forekommer ved Skjern Å, 

samt kongeguldsmed, som er registreret i vandløbet øst for projektområdet. Der lever også en hel 

række rødlistede arter i Skjern Å. Det vurderes usandsynligt, at rødliste arter vil kunne blive påvirket i 

området, da projektet ikke medfører ændringer i arternes levesteder og forekomst i området.  

Almindelige arter 

Helt generelt er der registreret 17 arter af dagsommerfugle, 19 arter af guldsmede samt andre arter 

ved Put&Take-søerne. Området huset et rigt dyreliv. Miljøstyrelsen har også besigtiget eng-arealerne 

langs Skjern Å bl.a. i 2013, hvor en hel række almindelige plantearter er registreret. Se statslig § 3 

besigtigelse på miljøportalen.  

https://naturereport.miljoeportal.dk/683632
https://naturereport.miljoeportal.dk/683632
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2.2. § 3-udpegninger 

Søer (De blå skraverede område) 

Alle søerne indenfor projektområdet er § 3-beskyttede søer. Tilstandsændringer af søerne vil kræve 

dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. Sø 2 og 3 er udgravet i forbindelse med at søerne skulle være 

put&take søer med udsætning af ørred. Den nordligste sø 1 er en meget ældre sø med et naturligt 

plante- og dyreliv. Det vil kræve dispensation fra Naturbeskyttelsesloven såfremt der ønskes udsat 

ørred eller andre fisk i søen. Udsætning af fisk i sø 1 og 4 er således ikke tilladt.  

Eng (De grøn skraverede område) 

Der er § 3-beskyttet eng i området tættest ved Skjern Å i det sydligste del af projektområdet. Disse 

områder ændres ikke.  

  

 

Figur 2: § 3-beskyttede søer og eng 
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2.3. Beskyttelseslinjer 

Skovbyggelinje (De grøn skraverede område) 

Det sydligste del af projektområdet er omfattet af skovbyggelinje. Byggeri indenfor dette område vil 

kræve dispensation fra skovbyggelinjen. Der ansøges som at bibeholde de nuværende aktiviteter samt 

at få lov til at etablere en mindre bygning nord for Arnborgvej til toilet og faciliteter til rensning af fisk. 

Denne bygning etableres udenfor skovbyggelinjen.  

Fortidsmindebeskyttelse (De lilla område) 

Der er et fredet fortidsminde med fortidsmindebeskyttelseslinje i det nordøstligste del af 

projektområdet omkring et gammelt opstemningsanlæg. Se oplysninger om SkjernÅ Nørrekanal på 

Slots- og Kulturarvsstyrelsens hjemmeside. 

Ændringer indenfor dette område kræve dispensation fra beskyttelseslinjen. Såfremt den nye bygning 

til toilet og faciliteter til rensning af fisk, placeres i tilknytning til eksisterende parkeringsplads, så er 

den uden for beskyttelseslinjen.  

Å-beskyttelseslinjen (De blå skraverede område) 

Syd for Arnborgvej er størstedelen af projektområdet udpeget som å-beskyttelseslinje. Der ansøges 

som at bibeholde de nuværende aktiviteter samt at få lov til at etablere en mindre bygning nord for 

Arnborgvej til toilet og faciliteter til rensning af fisk. Denne bygning etableres udenfor å-byggelinjen. 

 

 

Figur 3: Beskyttelseslinjer  

https://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/231507/
https://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/231507/
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