
 

 

 
 

 

 

Vesthimmerlands Kommune 
Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 

 
Att.: Henrik Gorm Hansen 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dispensation til plantning af træer langs Stenvadrenden 

 

Dato: 20. januar 2021 

 

Teknik- og Økonomiforvaltning 

Frederik IX's Plads 1 

9640 Farsø 

 
Sagsnr.: 

01.05.08-P25-2-21 

 

Susan Hangstrup 

Telefon: 99 66 71 51 

Mobil: 40 24 27 64 

Mail: suha@vesthimmerland.dk 

 

Vi giver hermed dispensation til udplantning af rødel langs vandløbet Stenvadrenden i Vesthimmerlands 
kommune. Følgende matrikler er omfattet: 5b Borup By, Gundersted, 1a Ll. Ajstrup By, Gundersted, 17e 
Blære By, Blære og 20a Blære By, Blære. Stenvadrenden løber ud i Vidkær å, som har sit udløb i 
Halkær Bredning, Limfjorden. Dispensation er givet efter naturbeskyttelseslovens § 65, idet der 
dispenseres fra naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttede naturtyper). Dispensationen bortfalder 
automatisk, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år. 

 
Det er muligt at klage over afgørelsen indtil 4 uger fra brevets dato. Du må ikke udnytte dispensationen, 
før klagefristen er slut. Se vedlagte klagevejledning (Bilag 2). 

 

Vilkår for dispensationen 

1. Det må ikke plantes træer i de beskyttede naturarealer nord for ejendommen Trælborgvadvej  

4, 9240 Nibe. Se kortbilag 

Det er din pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om dispensationens indhold. 

 

Begrundelse for afgørelsen 
Vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Indenfor projektområdet er der beskyttet eng langs 
vandløbet på de nordligste 425 m. Enhver form for tilstandsændring af beskyttet natur kræver en 
forudgående dispensation fra kommunen efter naturbeskyttelseslovens § 3. 

 
Projektet 
Der ønskes at plante rødel langs en vandløbsstrækning på 2400 m. Træerne skal plantes i små grupper 
af 5-8 træer med en afstand på 10-30 m. 

 
Formålet med at plante rødel er at etablere en vis skyggevirkning i vandløbet, dels for at begrænse 
grødevæksten, dels for at sænke vandtemperaturen (og dermed hæve iltindholdet) om sommeren– 
noget, som bliver stadig vigtigere med klimaforandringerne. Det er dog heller ikke ønskeligt med for 
kraftig beskygning, da kiselalger (som er afhængig af solindstråling) på vandløbsplanter er en væsentlig 
fødekilde for vandløbssmådyr, og derfor ønskes kun plantet i mindre grupper med mellemrum på 10 – 30 
m imellem. 

 
Ang. de potentielle gavnlige tilstandsændringer i vandløbet kan desuden nævnes, at træerne vil blive 
forsøgt plantet så tæt på vandet som muligt – altså gerne på vandløbsbrinken – idet træernes rødder ofte 
søger ud i vandet, hvor de udgør skjul for fisk og i øvrigt bidrager til turbulens og variation i vandløbet. 
Hertil kommer, at rødderne stabiliserer vandløbsbrinkerne, så der ikke så let sker udskridning af disse. 
Det kan ligeledes nævnes, at blade fra elletræer er meget vigtige for et kompliceret samspil af svampe, 

 
 
 

mailto:suha@vesthimmerland.dk


 

 

 

Vesthimmerlands Kommune ▪ Vestre Boulevard 7 ▪ 9600 Aars ▪ Tel. 99 66 70 00 ▪ www.vesthimmerland.dk 

http://www.vesthimmerland.dk/


 

 

 
 

 

bakterier og vandløbssmådyr, som henter meget føde ud af dem. Endelig giver nedfaldne grene og 
stammer et vigtigt bidrag til den fysiske variation i vandløbet samt som levested for smådyr og skjul for 
fisk og fiskeyngel. 

 
 

Beskyttet eng 
Den beskyttede eng langs vandløbet blev besigtiget d. 12. januar 2021. 
Arealerne har karakter af typisk næringsrig urtebræmme. Mange steder er balkerne forhøjede pga. oplag 
af materiale. De mest dominerende arter i bræmmen er hundegræs, stor nælde, burresnerre, vild kørvel, 
alm. kvik og lodden dueurt. Stedvis er der alm. mjødurt, mosebunke og lav ranunkel. Se fotos i bilag 4. 

 
Kommunens vurdering 
Vi vurderer, at projektet har en naturforbedrende funktion i vandløbet. Beplantningen medfører 
tilstandsændringer på arealet med beskyttet eng. Vi vurderer dog, at engarealet på den omhandlende 
strækning er så påvirket i forvejen af næringsstoffer og materiale fra vandløbet, at træplantningen anses 
som uvæsentlig, og er et særligt forhold der kan dispenseres til. 

 
 

Natura 2000 
Ifølge habitatbekendtgørelsen (Bek. nr. 1595 af 6. december 2018) skal der foretages en vurdering 
af om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000- 
område væsentligt. 

 
Det nærmeste N2000 område er H 15, Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal, som ligger 2500 
m øst for projektområdet. På baggrund af afstanden, vurderer vi ikke at projektet kan have en væsent 
negativ påvirkning af naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget. 

 
 

Bilag IV 
Flere dyr og planter er optaget på bilag IV efter EF-habitatdirektivet. Der kan jf. habitatbekendtgørelsen 
(Bek. Nr. 1595 af 6. dec. 2018) ikke gives tilladelse, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge 
yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. 

 
Der er kendskab til forekomst af odder i mange af kommunens vandløbssystemer, så det er sandsynligt 
at den også besøger Stenvadrenden. Vi vurderer dog at træerne, og disses direkte effekter på vandløbet 
og naturen, ikke har en betydning for vandløbet som potentielt rasteområde for odderen. 

 
 

Yderligere oplysninger 
Du kan finde kort, luftfotos og oplysninger om din ejendom på kommunens digitale kortværk. Find det via 
kommunens hjemmeside (søg efter kort i søgefeltet) eller følg linket: 
https://drift.kortinfo.net/Map.aspx?page=Borgerkort&Site=vesthimmerland 

 

Har du brug for hjælp til at navigere i kortet, er du velkommen til at kontakte mig. 

 

Forholdet til museumsloven 
Hvis der findes spor af fortidslevn under jordarbejde, skal arbejdet standses. Fundet skal straks 
anmeldes til Vesthimmerlands Museum, tlf.: 98 62 35 77, e-mail: byggesager@vmus.dk (jf. 
museumslovens § 27, stk. 2). 

 
 

Behandling af dine oplysninger 
I din sag kan der ske behandling af personlige oplysninger. De vil blive behandlet fortroligt og 
efter Databeskyttelsesforordningen og lov på området. Har du spørgsmål kan du kontakte 
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kommunens databeskyttelsesrådgiver på telefon 99 66 78 19 eller e-mail dpo@vesthimmerland.dk. Du 
kan læse mere om kommunens persondatapolitik på www.vesthimmerland.dk. 

 
 
Jeg kan kontaktes på tlf.: 9966 7151 eller e-mail: suha@vesthimmerland.dk. 

 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Susan Hangstrup 
Biolog 
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Bilag 

1. Kortbilag 

2. Klagevejledning 

3. Lovtekst 

4. Fotos fra besigtigelsen 

 
 

Afgørelsen er sendt til: 

 Danmarks Naturfredningsforening: dnvesthimmerland-sager@dn.dk; vesthimmerland@dn.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk, vesthimmerland@dof.dk 

 Dansk Botanisk Forening: dbf.oestjylland@gmail.com 

 Miljøstyrelsen: mst@mst.dk 

 Vesthimmerlands Museum: byggesager@vmus.dk 

 Friluftsrådet: kraghchr@post3.tele.dk 

 Ansøger, ejere og brugere 
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mailto:vesthimmerland@dn.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:vesthimmerland@dof.dk
mailto:dbf.oestjylland@gmail.com
mailto:mst@mst.dk
mailto:byggesager@vmus.dk
mailto:kraghchr@post3.tele.dk


 

 

Bilag 1 Kortbilag Kortet er ikke målfast. 
 



 

 

Bilag 2 

Klagevejledning 

Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger fra offentliggørelsen. Ansøger, ejer, offentlige 

myndigheder samt en række foreninger og organisationer kan klage over kommunens afgørelse. 

 
 

Hvis du ønsker at klage 

Du skal klage skriftligt på klageportalen via borger.dk, virk.dk eller direkte gennem link til Nævnenes Hus 

klageportal. 
 

Der er direkte link via Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside: https://naevneneshus.dk/start-din- 

klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/ 
 

Det kan være belagt med gebyr at klage. Reglerne fremgår af samme hjemmeside om klagevejledning 

Link til Klagevejledning Nævnenes Hus 
 

Hvis du er fritaget for digital post, kan du anmode om at blive fritaget for at benytte klageportalen. Du 

sender klagen og anmodningen om fritagelse til natur@vesthimmerland.dk eller på papirpost til 

Vesthimmerlands Kommune, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars. 

 

Hvis der kommer en klage 

Hvis der kommer en klage fra en anden, vil du blive orienteret. 

 
En rettidig klage gør, at dispensationen ikke må udnyttes, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet 

bestemmer noget andet. 

 
Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt. 

 
Søgsmål 
Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven 
være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. 

http://borger.dk/
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https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/
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Bilag 3 

 
Naturbeskyttelseslovens § 3 (Beskyttede naturtyper m.v.) 

Søer, vandløb, heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge, overdrev m.v. 

 
§ 3. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m2, eller af 

vandløb eller dele af vandløb, der af miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra 

kommunalbestyrelsen er udpeget som beskyttede. Dette gælder dog ikke for sædvanlige 

vedligeholdelsesarbejder i vandløb. 

 
Stk. 2. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af 

 
1) heder, 

2) moser og lignende, 

3) strandenge og strandsumpe samt 

4) ferske enge og biologiske overdrev, 

 
når sådanne naturtyper enkeltvis, tilsammen eller i forbindelse med de søer, der er nævnt i stk. 1, er 

større end 2.500 m2 i sammenhængende areal. 

 
Stk. 3. Der må heller ikke foretages ændring i tilstanden af moser og lignende, der er mindre end 2.500 

m2, når de ligger i forbindelse med en sø eller et vandløb, der er omfattet af beskyttelsen i stk. 1. 

 
Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte regler om gødskning på arealer, som er beskyttet efter stk. 2 og 3, 

herunder regler om mængden af gødning, der må tilføres disse arealer, og forbud mod gødskning. 



 

 

Bilag 4: Fotos fra besigtigelse d. 12. januar 2021 (suha) 

 



 

 

 
Figur 1. Sted og retning for de to fotos. 
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