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Svendborg Kommune
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge
Dispensation og landzonetilladelse til etablering af klokkefrøvandhul på matr.
nr. 35a, Vormark By, Hesselager.
Ansøgning
Svendborg Kommune og lodsejer Helle Gottschalk, Klintholm Strand 14, 5874
Hesselager, har ansøgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til
etablering af klokkefrøvandhul på matrikel nr. 35a, Vormark By, Hesselager
beliggende Klintholm Strand 14, 5874 Hesselager.

Afgørelse
Svendborg Kommune giver hermed, i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65, stk.
3, dispensation til etablering af vandhul som ansøgt.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dette brevs dato.
Svendborg Kommune meddeler samtidig landzonetilladelse jf. § 35 i lov nr. 587 af
27. maj 2013 til etablering af vandhullet som beskrevet i dispensationen.
Landzonetilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside under ”Høringer
og afgørelser”
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Vilkår for tilladelsen
For at sikre naturkvaliteten i vandhullet, er der i tilladelsen knyttet en række
vilkår. Vilkårene har fokus på vandkvalitet, tilgængelighed for diverse arter, samt
landskabelige forhold.
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:
 Brinkerne skal anlægges med jævnt skrånende bredder, der ikke må være
stejlere end 1:5 -1:8, og at vandhullet ikke graves dybere end 1.5 m
 Opgravet materiale skal spredes ud i et ikke over 30 cm. tykt lag, og må
ikke placeres på § 3-beskyttede arealer
 Bortskaffelse af eventuelt opgravet affald skal ske i henhold til
kommunens affaldsplan
 Søen må ikke forsynes med til- eller fraløb fra åer, bække, dræn eller åbne
render eller tilledes dræn- tag eller vejvand
 Der må ikke etableres øer, opsættes andehuse, tæt hegn, eller andre
kunstige indretninger i eller omkring søen
 Der må ikke udsættes fugle, fisk eller krebs i søen
 Der må ikke udlægges foder i eller op til søen
 Der må ikke plantes buske eller træer omkring søen
 Øhavsmuseet (62 21 02 61) kontaktes, hvis der under gravearbejdet
fremkommer oldsager, knogler, træ, stenkoncentrationer eller andet der
kan have historisk eller arkæologisk interesse.
Redegørelse og vurdering
Som led i realisering af Natura 2000-handleplanen for Habitatområde H102, ”Søer
ved Tårup og Klintholm”, skal Svendborg Kommune forbedre levesteder og sikre
bestanden af klokkefrø på Østfyn. Projektet vil forbedre og sikre bevaringsstatus
for klokkefrø ved at udvide arealer med ynglevandhuller, og skabe sammenhæng
og spredningsmuligheder mellem artens kerneområder ved Klintholm og Tårup.
Omdriftsarealet syd for vandhullet bliver udlagt til afgræsning med henblik på
udlægning af arealet til udvikling af nyt kalkoverdrev. Vandhullet vil således også
tjene som drikkevandforsyning til kreaturer.
Vandhullet vil have en udstrækning på ca. 600 m² med svagt skrånende sider og
placeres i en naturlig lavning på marken. Vandhullet placeres dels på
omdriftsareal dels på fersk eng. Vandhullet etableres, hvor der ikke findes vigtig
engvegetation med forekomst af sjældne planter. Det opgravede materiale
spredes på omdriftsarealet i et max. 30 cm tykt lag.
Arealet er en del af Natura 2000-område ”Søer ved Tårup og Klintholm” og
projektet er i overensstemmelse med Natura 2000-planen for området.
Det vurderes, at det ansøgte ikke vil give anledning til, at der sker en negativ
påvirkning af de arter og naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for det
internationale naturbeskyttelsesområde.
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Projektet vil ligeledes have en positiv effekt på områdets øvrige bilag IV-arter.
Klagevejledning.
I henhold til planlovens kapitel 14 og naturbeskyttelseslovens kapitel 12, kan
afgørelsen inden 4 uger fra nedenstående annonceringsdato påklages til Natur- og
Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af
landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedmål har beskyttelse
af natur og miljø, eller som varetager væsentlige brugerinteresser inden for
arealanvendelsen.
Klagemyndighed
Klagen skal sendes til Svendborg Kommune. Kommunen sender klagen videre til
Natur- og Miljøklagenævnet sammen med kommunens udtalelse om sagen og det
materiale, der er anvendt i forbindelse med den pågældende afgørelse. Du vil
modtage en kopi af kommunens udtalelse til Natur- og Miljøklagenævnet med en
frist på 3 uger til at kommentere udtalelsen. Dine kommentarer skal sendes
direkte til Natur- og Miljøklagenævnet.
Gebyr
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at du
indbetaler et gebyr på 500 kr. Du modtager en opkrævning fra Natur- og
Miljøklagenævnet, når de har modtaget klagen fra kommunen. Du skal bruge
denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet tager
ikke imod check eller kontanter. Nævnet går i gang med at behandle din sag, når
de har modtaget gebyret.
Gebyret betales tilbage, hvis:
1) afgørelsen, som du klager over, bliver ændret eller ophævet
2) du får helt eller delvis medhold i din klage
3) klagen afvises, fordi: klagefristen ikke er overholdt, du ikke er berettiget til at
klage, eller klagen ikke hører til under Natur- og Miljøklagenævnet.
Yderligere vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og
Miljøklagenævnets hjemmeside på www.nmkn.dk
Klagefrist
Klagefristen er 4 uger fra den dag, der er truffet afgørelse i sagen. Er afgørelsen
offentliggjort, eksempelvis i en avis eller på kommunens hjemmeside, regnes
fristen dog altid fra den dag.
Opsættende virkning
En klage har opsættende virkning, medmindre klageinstansen bestemmer andet.
Det betyder, at den påklagede afgørelse ikke må udnyttes, før klagen er
behandlet.
Domstolsprøvelse
Hvis du ønsker afgørelsen prøvet ved domstolene, skal du anlægge sag senest 6
måneder efter, at der er truffet en afgørelse eller afgørelsen er blevet
offentliggjort.
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Annoncering af afgørelsen
Afgørelsen annonceres på Svendborg Kommunes hjemmeside under ”Høringer og
afgørelser” onsdag den 15. oktober 2014.

Venlig hilsen
Mogens Lind Jørgensen
Natur og Klima
Svendborg Kommune
Dir. 30 17 54 34

Kopi er sendt til:
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
 Danmarks Naturfredningsforening, Svendborg, svendborg@dn.dk
 Øhavsmuseet, Arkæologi Sydfyn, arkaeologi@ohavsmuseet.dk
 Friluftsrådet, sydfyn@friluftsraadet.dk
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
 Dansk Ornitologisk Forening svendborg@dof.dk
 Dansk Botanisk Forening toni.reese@get2net.dk
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