Miljø og Teknik
Natur og Miljø
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge
23. juli 2019
Afdeling: Natur og Miljø

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 og §16 til etablering af
sø på eng, indenfor åbeskyttelseslinjen, på Byvej 68, 5892 Gudbjerg,
matr. nr. 25a, Gudbjerg By, Gudbjerg.
Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert

Ansøgning
Du har i e-mail af 26. juli 2018, søgt om dispensation til at etablere en sø
på 1900 m2, på din ejendom Byvej 68, 5892 Gudbjerg, 25a, Gudbjerg By,
Gudbjerg, se oversigtskort nedenfor.

via Digital post. Derfor bør du aldrig sende fortrolige
personhenførbare oplysninger (CPRnr. helbreds- og
økonomiske oplysninger) i en almindelig mail. Læs
mere: https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digitalpost-og-selvbetjening

Fig. 1. Den omtrentlige udformning af søen, markeret med blå skravering. ©
Cowi A/S og Geo Fyn

Afgørelse - dispensation fra §3
Svendborg Kommune giver hermed, efter naturbeskyttelseslovens § 65,
stk. 2, dispensation fra samme lovs § 3, til på matr. nr. 25a, Gudbjerg By,
Gudbjerg, at:
 Etablere et vandhul på op til 1900 m2
 Med en dybde på 0,5-2 m.
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Dispensationen gives på følgende vilkår:
 Vandhullet etableres med en varieret dybde på mellem 0,5-2 m.
 Brinkerne skal anlægges med jævnt skrånende bredder mod midten af vandhullet, der ikke må være stejlere end 1:5, dvs. 1m fald
pr. 5m mod midten.
 Af hensyn til den del af engen der skal forblive eng, må vandhullet
kun anlægges i en periode hvor denne er tør (så der ikke kommer
kørerspor fra maskinerne) eller hvis der lægges kørerplader ud, så
bunden og vegetation tager mindst muligt skade.
 Det opgravede materiale må ikke spredes på arealer omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3, men skal spredes på det, med naboen aftalte areal, på toppen af marken nord for det kommende
vandhul.
 Vandhullet må ikke forsynes med til- eller fraløb fra Stokkebækken, dræn eller åbne render eller tilledes dræn- tag- eller vejvand.
 Der må ikke etableres øer, anlægges broer, opsættes redehuse,
foderflåder el. lign. i og omkring vandhullet.
 Der må ikke udsættes eller fodres fugle, fisk, krebs eller andre dyr
i eller ved vandhullet.
 Der må ikke plantes buske eller træer omkring vandhullet.
 Museet kontaktes, hvis der under gravearbejdet fremkommer oldsager, knogler, større mængder træ, stenkoncentrationer eller andet der kan have historisk eller arkæologisk interesse.
 Bortskaffelse af eventuelt opgravet affald skal ske i henhold til
kommunens affaldsplan, og kommunen skal kontaktes straks hvis
der opstår mistanke om jordforurening.
 I retter henvendelse her til kommunen, når oprensningen er afsluttet, hvorefter kommunen kan besigtige og godkende oprensningen.
Afgørelse - dispensation fra §16
Svendborg Kommune giver hermed, efter naturbeskyttelseslovens § 65,
stk. 1, dispensation fra samme lovs §16, til på matr. nr. 25a, Gudbjerg By,
Gudbjerg, at:
 Etablere et vandhul på op til 1900 m2
 Med en dybde på 0,5-2 m.
Dispensation gives på følgende vilkår:
 Opgravet materiale må ikke sprede ud indenfor åbeskyttelseslinjen, men spredes ud på toppen af marken nord for den nye sø.
 Der må ikke udplantes træer eller buskes i forbindelse med anlæggelsen af vandhullet.
 Der må ikke laves volde eller andre terrænreguleringer i forbindelse med etableringen af søen.
Redegørelse for sagen og besigtigelse af området
Du ønsker at genetablere den gamle mølledam, uden gennemstrømning
fra Stokkebækken, som tidligere fodrede mølledammen med vand. Mølledammen er markeret helt tilbage på de gamle målebordsblade fra 18421899.
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Vandhullet etableres det samme sted, men gøres lidt større end den tidligere mølledam. Formålet med genetableringen af vandhullet, er at gøre
området mere attraktivt for bl.a. padder, men også fugle og insekter.
Vandhullet bliver placeret tæt på Stokkebækken, som i slutning af
1980’erne blev genslynget og i dag fungere som spredningskorridor. Der
ligger flere små vandhuller i området, de fleste ligger dog omringet af
marker. Et vandhul i forbindelse med vandløbet og den beskyttet natur vil
give en mere varieret natur og dermed kunne fungere som levested for
flere dyre- og plantearter, samt fungere som en trædesten, bl.a. for padder i spredningskorridoren.
Svendborg Kommune besigtigede området den 5. november 2018 sammen med dig. Ved besigtigelsen blev der fundet et plantesamfund, bestående af hovedsageligt nærringskrævende planter, såsom: Stor Nælde, Almindelig Kvik, Mælkebøtte, Krybhvene, Butbladet Skræppe, Hundegræs,
Hundegræse, Engrottehale, Lav Ranunkel og Brombær. Ud fra plantesammensætningen estimeres naturtilstanden at være Ringe.
Lovgivning og forvaltningspraksis
Beskyttet natur - §3
Da engen er større end 2500 m2 og ligger i tilknytning til et vandløb, er
den omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om generelt beskyttede naturtyper.
I henhold til naturbeskyttelseslovens § 3, må der ikke foretages ændring
af tilstanden af beskyttede naturtyper. Kommunen kan dog, i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelsen, jf. § 65, stk. 3. Et særligt tilfælde kan være et naturforbedrende tiltag.
Det følger af lovens bemærkninger: ”at der skal foreligge særlige omstændigheder, før der kan meddeles dispensation til foranstaltninger, som
ændrer tilstanden i de beskyttede naturtyper, når ændringerne er væsentlige eller i strid med ønsket om at opretholde de pågældende naturtyper
som sådanne. Forbuddet mod tilstandsændringer er udtryk for en generel
samfundsmæssig interesse i, at de beskyttede naturtyper opretholdes.
Der må, for at et indgreb i områdets tilstand eventuelt kan accepteres, tillige være tale om et område, som ud fra naturbeskyttelseshensyn vurderes som uden særlig interesse, eller være tale om et indgreb, der i sig
selv ikke skønnes at medføre nogen afgørende forrykning af tilstanden i
området. Derudover forudsættes det, at en dispensation ikke vil skabe en
uheldig og uønsket præcedens for den fremtidige administration af § 3beskyttelsen i området.”
Der kan endvidere ikke gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens §
3, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der
fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
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Åbeskyttelseslinjen - §16
I henhold til naturbeskyttelseslovens §16, må der bl.a. ikke foretages beplantning eller ændringer i terrænet inden for en afstand af 150 m fra de
vandløb, der er registreret med en beskyttelseslinje i henhold til den tidligere lovgivning.
Kommunen kan dog i nogle tilfælde gøre undtagelse fra disse bestemmelse, jf. §65 i naturbeskyttelsesloven.
Begrundelse for afgørelsen
Det er Svendborg Kommunes vurdering at genetablering af den gamle
mølledam, vil øge naturværdien i området. Vandhullets placering er ideelt
i spredningskorridoren langs Stokkebækken, det er desuden ikke muligt
at lægge en sø andre steder på ejendommen, pga. den markante ådal
omkring Stokkebækken, på det pågældende område.
Svendborg Kommune vurderer, at genetableringen som beskrevet og
med bindende vilkår, vil have en klar naturforbedrende værdi for området
generelt og for det tilknyttede dyre-og planteliv. Genetableringen vurderes
også at ville gavne arter på habitatdirektivets bilag IV, bl.a. stor vandsalamander og springfrø, som findes i området. Der er derfor grundlag for at
meddele dispensation til genetableringen af vandhullet.
Vurdering af Bilag IV-arter
Svendborg Kommune har ikke kendskab til, at der er bilag IV-arter på området. Der findes dog Hasselmus, flere arter af flagermus, Stor Vandsalamander, Springfrø, Spidssnudet frø og Markfirben indenfor et 10x10 km
grid, hvor ejendommen ligger næsten i midten. Samlet set vurderer kommunen, at projektet ikke indebærer forringelse af yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.
Hvis der er spørgsmål til afgørelsen, er I velkommen til at kontakte mig på
ronja.nygaard.pedersen@svendborg.dk eller på telefonnummer
21226496.
Dispensationen er gældende i 3 år fra dags dato.
Klagevejledning er vedhæftet på næste side.
Venlig hilsen
Ronja Nygaard Pedersen
Biolog
Dir. tlf. 21226496

Kopi er sendt til:
 Miljøstyrelsen mst@mst.dk
 Svendborg Museum info@svendborgmuseum.dk
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Dansk Botanisk Forening toni.reese.naesborg@gmail.com
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk og svendborg@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk og svendborg@dof.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk
Friluftsrådet Sydfyn@friluftsraadet.dk
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Klagevejledning
I kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. naturbeskyttelseslovens § 78.
Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
Du skal klage digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via
www.borger.dk eller www.virk.dk. eller via Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk
Du logger på Klageportalen med din NEM-ID. En klage er indgivet, når
den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Du kan finde vejledning i brugen af Klageportalen på www.naevneneshus.dk.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage,
der ikke er indsendt via Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for
at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Svendborg Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Andre kan også klage over afgørelsen. Det betyder, at følgende kan
klage:
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- offentlige myndigheder
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på 900 kr. Dette
gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr.
Hvis du får helt eller delvist medhold, får du gebyret betalt tilbage.
Se vejledningen om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside www.naevneneshus.dk
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Du må ikke udnytte tilladelsen, før klagefristen er udløbet. Vi giver besked
så hurtigt som muligt, hvis der bliver klaget. Kommer der klager, må tilladelsen kun udnyttes, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer
dette.
Søgsmål
Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk.
1, i naturbeskyttelsesloven.
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