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Referat af projektforløbet: 
 
Skov- og Naturstyrelsen modtog i 1992 en opfordring fra Brokholm Sø Landvindingslag om 
bistand til at belyse muligheden af at genskabe den c. 80 ha store tørlagte Brokholm sø, nord 
for byen Breum i Salling. Området er nærmere beskrevet i rapporten "Retablering af tørlagte 
søer og fjorde i Danmark", (Miljøministeriets projektundersøgelser 1986, Samlerapport nr. 
VII. Appendix 17. Skov- og Naturstyrelsen 1987). 
Henvendelsen skete fordi laget ville undgå opstilling af 20 store vindmøller, som ifølge et 
lokalplanforslag fra Sallingsund og Sundsøre Kommuner skulle opstilles delvist på den 
tørlagte søbund i begge kommuner. 
 
Umiddelbart efter henvendelsen fra landvindingslaget bestilte Skov- og Naturstyrelsen en 
rapport fra Hedeselskabet, der skulle belyse mulighederne for at genskabe Brokholm sø. 
Rapporten forelå i februar 1993. Det fremgår heraf, at der kunne genskabes en ca. 80 stor sø 
med en god vandkvalitet og et rigt fugle- og dyreliv.  
 
Såvel Sundsøre Kommune som Landvindingslaget anbefalede varmt, at projektet blev 
realiseret. Viborg amt anbefalede ligeledes projektet, og Jordbrugskommissionen udtalte, at 
den ikke havde bemærkninger til projektet, men anbefalede at evt. jordkøb gennemførtes ved 
en jordfordeling.  
 
På baggrund af ovenstående fandt Skov- og Naturstyrelsen, at et naturgenopretningsprojekt 
for retablering af Brokholm sø burde gennemføres. Med forholdsvis lave omkostninger ville 
den største sø i Østsalling kunne genskabes i en landsdel, hvor der på det tidspunkt ikke 
fandtes ret mange sø- og vådområder. Søen ville kunne få en væsentlig miljøforbedrende 
effekt, bl.a. ved kvælstoffjernelse, øge variationen i landskabet, blive af værdi for friluftslivet 
samt få betydning for et rigere dyre- og planteliv. Styrelsen anså den planlagte vindmøllepark 
for acceptabel i relation til projektet, men gjorde opmærksom på, at vindmøllerne ville være til 
hindring for en evt. fremtidig genopretning af Hinderup ådal. 
 
Skov- og Naturstyrelsen forhandlede derfor i 1993 lokalplanforslaget med kommunerne og 
anbefalede, at mølleparken blev flyttet mindst 300 m væk fra søen, således at et 
naturgenopretningsprojekt med genskabelse af søen ikke blev umuliggjort. 
Sundsøre Kommune stillede herefter hele sin del af lokalplanen i bero, idet kommune gav 
udtryk for, at et naturgenopretningsprojekt skulle vægtes højere end vindmøllerne. 
Sallingsund Kommune udarbejdede derimod en revideret lokalplan, der vil give mulighed for 
at opstille 6 vindmøller 300 - 1000 m vest for søområdet.  
 
Dette lokalplanforslag blev fra lokalt hold indklaget for Naturklagenævnet. Dels som 
indsigelse mod proceduren i udarbejdelsen af lokalplanen i henhold til planloven og dels over 
placering af de to møller på, hvad man hævdede, var fersk eng. Naturklagenævnet afviste 
efterfølgende første del af klagen men medgav for den anden del, at én af møllerne nærmest 
søen var placeret i fersk eng.  
Det måtte herefter anses for sandsynligt, at der ville blive opført mindst 4 vindmøller i 
området, den nærmeste ca. 600 m fra søbredden. 
 



Konstruktionsarbejdet (støbning af fundament) for to af møllerne indenfor lokalplanområdet 
samt vejanlæg til møllerne var påbegyndt/under udførelse. 
 
Skov- og Naturstyrelsen forelagde nu igen projektet for Naturforvaltningsudvalget med 
indstilling om finansiering af projektet. Et flertal af medlemmerne fandt imidlertid, at 
opførelsen af møllerne under hensyn til det landskabelige indtryk og dyrelivet ville være så 
problematisk, at man foretrak at støtte andre projekter. 
 
I maj måned 1994 fremkom fra lokalt hold en skitse til et udvidet projektforslag, som gik ud på 
at tilføje søprojektet en skovrejsningsdel i området øst for søen og syd for den nærliggende 
Gåsemose. Dette forslag blev efterfølgende drøftet med Sundsøre Kommune og Viborg 
Amtskommune. Dette udvidede projektforslag blev d. 27.06.1994 af kommunen forelagt på et 
møde for lodsejere og natur- og landboorganisationer fra hele området. Mødet var meget 
velbesøgt, og der var generelt en positiv holdning til forslaget.  
 
Distriktet udarbejdede herefter i sep. 1994 et egentligt projektforslag til Skov- og 
Naturstyrelsen og senere på måneden besigtigede Naturforvaltningsudvalget projekt-
området. 
 
Sundsøre Kommune havde allerede i marts 1993 officielt tilkendegivet opbakning til projektet 
og december måned 1994 kom anbefaling og principiel godkendelse fra både Viborg amt og 
Jordbrugskommissionen. 
 
DN trådte nu ind i sagen og varslede rejsning af en fredningssag for at få vindmøllerne 
fjernet. Naturforvaltningsudvalget fastholdt på den baggrund sin beslutning om ikke at 
afsætte penge til projektet. 
 
I marts 1995 gik sagen ind i en ny fase, idet distriktet med Sallingsund kommune og 
vindmølleejerne forhandlede en erstatning for påbegyndt arbejde på møllerne Det ender 
med at kommunen accepterede et forslag fra Skov- og Naturstyrelsen om at lave en ny 
lokalplan med en anden placering af møllerne. Skov- og Naturstyrelsen ville til gengæld 
betale erstatning til mølleejerne for allerede afholdte udgifter. Beløbet blev skønnet til 1,2 
mill. Kr. (endte med 1,381 mill. Kr.), som skulle være fuld og endelig afregning, idet dog 
distriktet skulle fjerne de allerede etablerede fundamenter uden udgift for ejerne. 
(Møllelaugets oprindelige erstatningsudspil lød på 30 – 50 mill.)  
 
Strukturdirektoratet gennemførte herefter i 1995 en forundersøgelse med henblik på at 
undersøge projektets gennemførlighed i praksis – herunder salgsvilligheden blandt 
lodsejerne. I juli meddelte direktoratet, at mulighederne for gennemførelse af en 
jordfordelingssag var gunstige. Undersøgelsen omfatter på dette tidspunkt ejerne af 93 
ejendomme i sø- og skovrejsningsområdet. Det skønnedes i undersøgelsen, at der kunne 
erhverves ca. 135 ha i søområdet og mellem 137 og 199 ha i skovrejsningsområdet. Der 
var indgivet 7 købstilbud på ejendomserhvervelser. 
Det lykkedes distriktet efterfølgende at erhverve 9 ejendomme til brug for projektet, dels til 
tilplantning og dels til puljejord for arealerne i søen. 
 



I oktober orienteres finansudvalget om gennemførelsen af projektet. Overslaget lød på 
godt 23 mill. Kr. Senere i 1998 blev der udarbejdet et egentligt aktstykke, da prisen nu 
skønnedes til ca. 30 mill. Kr. 
 
I 1996 udarbejdede Hedeselskabet en række scenarier for søretableringen, hvor især 
koten for højeste vandstand var den afgørende parameter. Scenarierne blev forhandlet 
med myndigheder og lodsejerne og et kompromis med em max. kote på 5,00 over DNN 
blev accepteret, hvilket gav søen et areal på ca. 83 ha ved sommertid, hvoraf 16 ha blev 
beregnet til at være dybere end 1,5 m. 
Distriktet søgte herefter officielt amtet om tilladelse til anlæg af søen og Landvindingslaget 
nedlagde sig selv. 
 
I 1997 offentliggjorde amtet planerne for søen, hvilket medførte 2 klager. Den ene var 
indsendt af lodsejerne omkring Gåsemosen, der var bange for negative påvirkninger af 
deres jorde ved vandstandshævningen i søen. 
 
1. april 1997 var den primære jordfordeling færdig, og i brev fra Strukturdirektoratet 
modtog distriktet jordfordelingsplanerne. Jordfordelingen blev officielt godkendt på møde 
d. 20. marts 1997 af kommissionen.  
Senere i 1997 iværksættes som følge af ovennævnte klage en supplerende jordfordeling 
o. Gåsemosen.  
De to jordfordelingsprojekter havde tilsammen omfattet undersøgelse af lodderne til i alt 
138 løbenumre (lodsejere). 
 
Samme år 1997 udarbejdede hedeselskabet detailprojekt som grundlag for en licitation af 
det tekniske projekt. Projektet omfattede udformningen af udløbet til Hinnerup å og 
indløbene fra de tilløbende vandløb, underløb af Gåsemosekanalen under kommunevejen 
m.v.  
 
I 1998/primo 99 gav Viborg amt tilladelse til anlæg af søen efter naturbeskyttelses-, plan- 
og vandløbslovene og i jan. 1999 vedtages regionplanstillæg med VVM redegørelse. 
 
Marts 1999 udarbejdede Cowi udbudsmaterialet og i den efterfølgende licitation vandt 
Salling Maskinstation projektet. 
 
I august 1999 gik entreprenøren i gang og allerede få måneder senere var der løbet vand i 
søen og fuglene væltede ind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fra anlægsfasen: 
 

  
 
Skovrider J. C. Briand Petersen, Cowi konsulent, skovfoged Steen Ølgaard, entreprenør Bo Eriksen 
 
 
Sagen var slut –  men den var omfangsrig:                                
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Resumé af det tidsmæssigt forløb af sagen. 
 
Juli 1991 modtager distriktet en henvendelse tlf. fra Viborg amt om, at formanden for 
pumpelaget i Brokholm sø Thomas Dahl har henvendt sig om mulighederne for en 
genopretning af den 80 ha store tørlagte Brokholm sø. 
 
19. marts 1992 afholdes et møde hos Th. Dahl med Hedeselskabet, hvor mulighederne for 
naturgenopretning af søen drøftes set i lyset af den nu foreliggende lokalplan for en 
vindmøllepark 
. 
19. april 1992 fremsender Skov- og Naturstyrelsen indsigelse mod lokalplanen. 
 
17. juli 1992 meddeler Skov- og Naturstyrelsen Thomas Dahl, at man ikke er indstillet på 
at afholde midler fra naturgenopretningsmidlerne på retablering af søen, såfremt 
lokalplanforslaget om opstilling af vindmøller vedtages. 
 
10. nov. 1992 accepterer Skov- og Naturstyrelsen et tilbud fra Hedeselskabet om en 
forundersøgelse af projektet. Der nedsættes en styregruppe til styring af projektet. 
 
8. marts 1993. Den færdige forundersøgelse fremsendes fra Hedeselskabet  
 
19. marts 1993 afholdes møde med Sundsøre Kommune om projektet. Lokalplanforslaget 
om vindmøllerne stilles i bero fra Sundsøre K. side.  
Sallingsund Kommune fastholder lokalplanen for de 4 vindmøller, der ligger i denne 
kommune. 
 
Marts 1994: Sundsøre K. beslutter at arbejde med det udvidede 
naturgenopretningsprojekt. 
 
27. juni 1994: Orienteringsmøde for lodsejerne i Breum sognegård – arrangør Sundsøre K.  
 
25. aug. 1994: Distriktet fremsender et udarbejdet projektforslag til Skov- og 
Naturstyrelsen og kommunen. 
 
23. sep. 1994: Naturforvaltningsudvalget besigtiger Vinderup skov og Brokholm-projektet. 
 
Okt. 1994: DN rejser fredningssag, der skal forhindre opstilling af vindmøller. 
 
29. sep. 1994: Distriktet tilskriver officielt Sundsøre Kommune, Viborg amt og 
Jordbrugskommissionen om deres holdning til projektet. 
Kommunen har allerede ved skrivelse af 22. marts 1993 tilkendegivet sin positive 
holdning. 
 
15. dec. 1994: Jordbrugskommissionen anbefaler principielt naturgenopretningsprojektet 
og henstiller der laves en jordfordeling. 
 



19. jan. 1995: På et møde i naturforvaltningsudvalget besluttes det at afvente. 
fredningssag om fjernelse af de resterende 4 vindmøller i Sallingsund kommune fra det 
tidligere lokalplanforslag. 
 
20. dec. 1994 meddeler amtet at man principielt kan støtte projektet og er indstillet på at 
udarbejde et regionplantillæg.  
 
Marts 1995 møde med Sallingsund kommune om løsning af vindmøllesagen.  
 
14.07.1995: Brev til sns om, at Strukturdirektoratet anser mulighederne for gennemførelse 
af jordfordelingssag for gunstige. 
Jordfordelingssagen starter. 
 
Okt. 1995 udarbejdes aktstykke til finansudvalget om projektet som efter en række 
spørgsmål bliver taget til efterretning d. 29. nov. 1995. 
 
Juli 1996: Hedeselskabet udarbejder 5 scenarier for søretableringen ved forskellige koter 
for vandoverfladen.  
 
28. aug. 1996: Distriktet ansøger Viborg amt om tilladelse til gennemførelse af projektet i 
henhold til plan- og vandløbslovgivningen og naturbeskyttelsesloven. 
 
20. dec. 1996: Brokholm Sø Landvindingslag nedlægger sig selv. 
 
13. jan 1997: Viborg amt offentliggør planerne for projektet med indsigelsesfrist 12. feb. 
1997. Der indkom 2 klager – én fra en lodsejer som blev løst – en anden fra en kreds af 
lodsejere omkring Gåsemosen, som frygtede konsekvenserne af vandstandshævning. 
Dette medførte en fornyet jordfordelingssag i 1997, der løste disse problemer. 
 
1. marts 1997: Brev fra Strukturdirektoratet med jordfordelingsplaner. Jordfordelingssagen 
blev af kommissionen godkendt på møde d. 20. marts 1997 på Breum sognegård. 
 
 
2. juni 1998: Viborg amt fremsætter forslag til regionplantillæg med tilhørende VVM-
redegørelse om retablering af søen. 
 
17. juni 1998 vedtages et supplerende aktstykke, hvor udgiftsskønnet hæves fra 23,6 mill. 
Til 30 mill. Kr.  
 
Juni 1997: Hedeselskabet fremsender detailprojekt og vandløbsprotokol for 
søretableringen. 
 
22. dec. 1998: Viborg amt giver tilladelse til anlæg af Brokholm sø efter plan- og 
naturbeskyttelsesloven. 
 
25. jan. 1999: Viborg amt vedtager regionplantillæg om søretableringen 
 
29. jan. 1999: do efter vandløbsloven. 



 
Marts 1999: Cowi udarbejder udbudsmateriale til teknisk projekt 
 
Aug. 1999: Anlægsarbejderne går i gang. 
 
 
 
Særligt om Havbjerg Skov: 
 
Ideen til at knytte et skovrejsningsprojekt til det oprindelige søprojekt kom fra godsejer 
Birger Schütte. Eskjær. 
 
Den første besigtigelse af projektområdet blev foretaget d. 12. april 1994 af Borgmester Fl. 
Eskildsen, Birger Schütte og undertegnede.  
 

 
 
I 1997 blev en fuldstændig lokalitetskortlægning gennemført, som et af de første steder i et 
nyt skovrejsningsprojekt. 
 
På grundlag af denne blev der i feb. 1998 afholdt et seminar på distriktet med deltagelse af 
repræsentanter for FSL og distriktet om træartsvalget i skoven. 
 
Distriktet indsendte senere på året driftsplanforslag til Skov- og Naturstyrelsen, som blev 
godkendt og tilplantning startede i efteråret 1998. 
 
Indvielse af Havbjerg Skov fandt sted d. 14. nov. 1998 med deltagelse af 300 mennesker 
og borgmester Fl. Eskildsen. 
 
 
 



 
 

Navnet valgt efter udskrevet konkurrence, hvor der indkom 40 forslag – heraf 36 
forskellige. Vinder Laila Nielsen, Vejsmarksvej 13. 
 
 
Kulturhistoriske interesser i projektområdet: 
 
Skive Museum har foretaget arkæologiske udgravninger i skovområdet, hvor der er fundet 
spor af flere bopladser. De vigtigste bopladsområder er efterladt uden dybdepløjning 
og/eller tilplantning. 
 
Skive Museum har endvidere foretaget udgravninger ved Borgbanken i det vestlige 
søområde ved udløbet til Hinnerup å.  
Der blev fundet rester af en vandmølle fra middelalderen. 
 
 
Økonomi: 
 
Vedhæftede regneark giver sidste sammentælling af den totale økonomi. Siden 
afslutningen af selve projektet er der ikke ført et samlet regnskab, men de angivne tal kan 
tages som retningsgivende, således at det samlede projekt inkl. de første indretninger af 
naturskolen beløber sig til 27 – 30 mill. Kr. 
 
 
 
 
 



 
Særligt om Brokholm Naturcenter. 
 
Fra starten af projektet var det distriktets plan at tilknytte et naturcenter til området. Det 
kunne mest passende ske i bygningerne til den tidligere Brokholm Søgård, der lå 
umiddelbart ved søbredden og indenfor gåafstand til den nye skov. 
 

 
 
Distriktet indrettede undervisningslokale og overnatning i den tidligere hovedbygning og i 
okt. 2003 blev centret indviet af miljøminister Hans Chr. Schmidt. 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 
Efter forhandlinger med de 4 Sallingkommuner blev en aftale i 2002 indgået mellem 
Sundsøre og Sallingsund Kommuner om driften af et naturcenter. Distriktet stillede for et 
driftstilskud på 20.000 kr/kommune bygningerne til rådighed for skoler og institutioner. 
Kommunerne kunne der ud over tilkøbe sig naturvejledningsbistand fra distriktets 
funktionærer eller en naturvejlederuddannet skovarbejder. 
 



I 2005 blev aftalen ændret til at omfatte alle kommunerne i Salling – den fremtidige Skive 
Kommune. Kommunerne yder nu et bidrag på 225.000 kr/år i tre år til en af distriktet pr. 1. 
nov. Nyansat naturvejleder. Efter tre år skal tilskuddet dække et fuldt årsværk. 
 
I 2006 er der formuleret et projekt til udvidelse af naturcentret. 
 
 
Bilag: 
 
Projektforslag af aug. 1994. 
Regneark med budget/regnskabstal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udarbejdet juli 2006 af J. C. Briand Petersen 


