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Dispensation til bro og trædesten i anlægssøen i Aars 

Vesthimmerlands Kommune meddeler hermed dispensation til etablering af rundbro og nedlægning af 
trædesten i anlægssøen i Aars, beliggende på matr. nr. 1A Dybvad Mølle, Aars. Se vedlagte kortbilag 
(Bilag 1). Arealet ejes af kommunen. 
 
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). 
 

Begrundelse for afgørelsen og kommunens vurdering 
Søen er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 – beskyttede naturtyper. Alle tilstandsændringer af 
beskyttet natur kræver en forudgående dispensation fra kommunen (se Bilag 3).  
 
Aars sø er et hovedelement i ”Anlægget”, som er et populært tilholdssted i Aars midtby med flere 
faciliteter til borgerne.  
 
Projektbeskrivelse/Aars bymidteplan 
Optimering af Anlægget i Aars midtby er en del af en overordnet plan for udvikling af Aars Bymidte. Et af 
de primære ønsker har været, at skabe forbindelse til øen i søen, hvilket ønskes realiseret med en 
cirkelbro vest for øen og en trædestensovergang øst for øen. Der er således en stor samfundsmæssig 
interesse i projektet.  
 
Cirkelbroen har en ydre diameter på 12,4 m, hvilket svarer til afstanden over til øen. Broen bliver 2.2 m 
bred, så der kan være plads til passage og bænke. Den monteres ca. 0,5 m over vandspejlet, og skal 
hvile på 17 pælepar (34 pæle af 15 x 15 cm). Under opførelse vil det være nødvendigt at sænke 
vandspejlet lidt. Søen bliver dog ikke tørlagt, der vil fortsat være gennemstrømning og det vil forløbe over 
2-3 dage.  
 
Trædestenene på modsatte side af øen lægges på søbunden med en afstand på 50 cm. Størrelsen 
varierer Ø50-100 cm.  
 
Biologiske og fysiske forhold omkring søen 
Naturmæssigt er Aars sø uinteressant. Det skyldes dels, at den har karakter af et teknisk anlæg, med 
stensætninger rundt langs kanterne både langs yderkanten og øen i søen. Søen gennemstrømmes af 
vand fra Aarsgrøften. Opstrøms kommer vandet fra ”Skøjtesøen”. Mellem de to søer (ca. 278 m) løber 
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vandet dels i et rør og dels i en sten- og beton belagt kanal. Nedstrøms søen udgør stemmeværket og 
rørlægningen en effektiv spærring for fisk og smådyr.  
 
Søen blev besigtiget d.12. april 2021. Søen er for nyligt blevet oprenset, og den fremstår uden 
naturindhold. Søen har ikke et potentiale som levested for padder.  
 
Fra Institut for bioscience, Aarhus Universitet: Alle danske arter af padder er afhængige af ferskvand for 
at kunne yngle, men de fleste arter opholder sig på land store dele af året.  
 
Yngleområder for de fleste padder er søer og permanente eller temporære vandhuller, gerne omgivet af 
græsbevoksede bredzoner, der fungerer som fødesøgningsområder. De landbaserede levesteder kan 
være temmelig forskelligartede. Det egnede paddevandhul har en udbredt, fladvandet bredzone med 
rigelig undervandsvegetation med mulighed for skjul og fødesøgning. Det er optimalt for padder, hvis den 
omgivende vegetation ikke skygger for vandfladen, og hvis der findes egnede opvækstområder for 
nyforvandlede padder tæt ved vandhullet. Markvandhuller, små afsnøringer fra større vådområder og 
vegetationsrige bredzoner ved søbredder rummer ofte disse egenskaber. Kilde: 
https://bios.au.dk/forskningraadgivning/temasider/redlistframe/artsgrupperne/hvirveldyr/padder/ 
 
Der er både mangel på uforstyrrede overvintringssteder i lokalområdet, og i søen er der hverken planter 
(på nuværende tidspunkt på grund af oprensningen) eller andre substrater, der kan give ly til yngel eller 
fødesøgning. 
 
 
Natura 2000 og bilag IV-arter 
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. 
 
Aars sø ligger 1400 m vest for den sydligste del af Halkær ådal, som er omfattet af Natura 2000-område 
H15, Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal.  
 
Fra anlægssøen løber Aarsgrøften sydpå, igennem Tvebjerg sø, inden den ender ved Herredsbækken. 
Herredsbækken løber ind i habitatområdet.   
 
Hvis der skulle ske en mindre sedimentvandring i forbindelse med opførelsen, vil det ende i Tvebjerg sø, 
og fanges her, så der ikke sker en påvirkning af Herredsbækken.  
 
Vi vurderer derfor ikke, at oprensningen i sig selv, eller i forbindelse med andre planer eller programmer, 
vil medføre en væsentlig påvirkning af arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget for N15.  
 
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, og der er observeret 
odder i anlægget ved mindst en lejlighed. De mange meter rørlagt vandløb nedstrøms søen, udgør dog 
en betydelig fiskespærring, så der næppe er et ordentligt fødegrundlag for længerevarigt ophold for 
odderen. Søens funktion som yndet tilholdssted for borgere, udgør også en væsentlig forstyrrelsesfaktor. 
Vi vurderer derfor ikke, at søen er et muligt yngle- og rasteområde for odderen.  
 
Der er ikke kendskab til andre bilag-IV-arter i søen, men vi finder det ikke sandsynligt, at søen udgør et 
raste- eller yngleområde herfor.  Samlet vurderes det derfor, at projektet med de stillede vilkår ikke vil 
medføre en negativ påvirkning af arter optaget på habitatdirektivets bilag IV, samt deres yngle- eller 
rasteområder. 

https://bios.au.dk/forskningraadgivning/temasider/redlistframe/artsgrupperne/hvirveldyr/padder/
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Kommuneplan 
Området er udlagt til offentlige formål jf. kommuneplan 2017. Specifik anvendelse er angivet til 
nærrekreativt område.  
 
Det ansøgte vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer. 
 
Forholdet til museumsloven 
Hvis der findes spor af fortidslevn under jordarbejde, skal arbejdet standses. Fundet skal straks 
anmeldes til Vesthimmerlands Museum, 98 62 35 77, e-mail: byggesager@vmus.dk (jf. museumslovens 
§ 27, stk. 2).  
 
Tilladelse efter anden lovgivning 
Projektet kræver og så en tilladelse efter vandløbsloven.  
 
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. 
 
 
Jeg kan kontaktes på tlf.: 9966 7151 eller e-mail: suha@vesthimmerland.dk.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Susan Hangstrup 
Biolog 

mailto:suha@vesthimmerland.dk


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  
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Bilag 1 Kortbilag Kortet er ikke målfast. 

 
Figur 1 "Anlægget i Aars, hvor søen spiller en central rolle, og der skal skabes forbindelse til øen. 

 

 
Figur 2 På skitsen er der angivet en armgang, som er blevet taget ud af projektet. Men ellers ses cirkelbro 
mod nord og trædesten mod syd. 

 



 
Figur 3. Foto fra 12. april 2021. Taget mod nord.



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/
http://virk.dk/
https://kpo.naevneneshus.dk/Public/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/
mailto:natur@vesthimmerland.dk


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. 
 
 


