
 

 

 
 

 

 

Kaj Søndergaard 
Astrupvej 11 
9600 Aars 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afslag på dispensation om ændring af beskyttet natur 

 

Dato: 29. marts 2021 

 

Teknik- og Økonomiforvaltning 

Frederik IX's Plads 1 

9640 Farsø 

 
Sagsnr.: 

01.05.08-P25-8-21 

 

Susan Hangstrup 

Telefon: 99 66 71 51 

Mobil: 40 24 27 64 

Mail: suha@vesthimmerland.dk 

 

Vesthimmerlands Kommune meddeler hermed afslag til at etablere en sø i beskyttet natur på matr. nr. 
17b Mjallerup By, Løgsted. Afgørelsen er truffet efter naturbeskyttelseslovens § 65, idet der meddeles 
afslag efter naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttede naturtyper). 

 

Det er muligt at klage over afgørelsen indtil 4 uger fra brevets dato. Se vedlagte klagevejledning (Bilag 
2). 

 

Begrundelse for afgørelsen 
Området hvor søen ønskes er i forvejen omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 – beskyttede naturtyper 
som beskyttet overdrev. Alle tilstandsændringer af beskyttet natur kræver en forudgående dispensation 
fra kommunen (se Bilag 3). 

 

Sagsfremstilling og kommunens vurdering 
Vesthimmerlands Kommune modtog den 11. marts 2021 din ansøgning om dispensation til at etablere 
en lille sø (ca. 250 m2) på din ejendom matr. nr. 17B Mjallerup By, Løgsted. Ejendommen ligger på 
Grønbækvej 41, 9670 Løgstør. Se vedlagte kortbilag (Bilag 1). 

 
Området er i dag registreret som beskyttet overdrev. På arealet, som er en gammel grusgrav, er der en 
lavning, som du ønsker at fore med ler, så den kan holde vand, når det har regnet. Du vurderer, at 
området mangler et sted, hvor der er adgang til vand for de padder, insekter, firben og fugle der er påvist 
i området, herunder rødlistede og bilag IV-arter. Området er ifølge dig meget tørt, og vil blive en 
naturperle, hvis der kommer en sø. Du vurderer ikke, at der er mulighed for at placere en sø et alternativt 
sted i området pga. natur- og terrænforhold. 

 
Det følger af bemærkningerne til naturbeskyttelsesloven, 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, idet reglerne er udtryk for en generel samfundsmæssig interesse i, at de beskyttede naturtyper 
opretholdes. Som principielt udgangspunkt bør der ikke foretages indgreb i én beskyttet naturtype, for at 
kunne anlægge en anden naturtype. 

 
En særlig omstændighed, der kan begrunde dispensation, kan ifølge lovbemærkningerne være, at et 
ansøgt indgreb har en naturforbedrende funktion. 

 
Der findes besigtigelsesdata fra området få meter mod øst. Dette har en god tilstand. Der er registreret 
81 arter, herunder 19 stjernearter og 5 to-stjernearter. Der er b.la registreret bakke-nellike, tandbælg, 
enghavre, kornet stenbræk og djævelsbid. 
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Kommunen vurderer ikke, at der kan dispenseres til at fjerne et stykke overdrev, for at omdanne det til en 
sø. Overdrevets naturtilstand forbedres ikke ved indgrebet. Vi meddeler således afslag på ansøgningen. 

 
 

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. 
 

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 
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. 
Kan undlades hvis det tidligere er oplyst 

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

 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Susan Hangstrup 
Biolog 
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Bilag 

1. Kortbilag 

2. Klagevejledning 

3. Lovtekst 

 
 

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 

 Ejer 
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Bilag 1 Kortbilag Kortet er ikke målfast. 

 
Figur 1 viser det beskyttede overdrev i en tidligere grusgrav. Der er en ”naturlig” lavning hvor søen ønskes, 
her vist med blåt. 



 

 

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. 
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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. 
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