
 

 

Afslag på dispensation til nedlægning af dige nr. 161.511 

Vesthimmerlands Kommune giver hermed afslag på dispensation fra digebeskyttelsen til 
nedlæggelse af dige nr. 161.511 beliggende ved Birkevej 27a, 9620 Aalestrup. Diget 
ligger i skel mellem matr. nr. 5ee Aalestrup By, Aalestrup, som ejes af jer, og matr. nr. 2b 
Aalestrup By, Aalestrup som ejes af Vesthimmerlands Kommune. Se kortbilag 1. Afslaget er givet efter 
museumslovens § 29 j, idet der ikke kan dispenseres fra museumslovens § 29 a (sten- og jorddiger).  
 
Det er muligt at klage over afgørelsen indtil 4 uger fra brevets dato. Se vedlagte klagevejledning (Bilag 2). 

Begrundelse for afgørelsen 
I har ansøgt om lovliggørende dispensation til at bibeholde de nuværende forhold. I fjernede selv diget i foråret 
2020, fordi I ikke vidste, at der var tale om et beskyttet dige.  
 
Diget fremgår af terrænkort og højdemodeller fra 2014. Heraf kan udledes at diget har været en jordvold 0,5 m 
høj, ca. 3 m. bred og 48,9 m lang. Se kortbilag 1. 
 
Diget er registreret som beskyttet, og enhver tilstandsændring kræver en forudgående dispensation fra 
kommunen efter museumslovens § 29 a. 
 
Formålet med beskyttelsen er at beskytte digerne som vigtige elementer i kulturlandskabet. Digerne viser 
tidligere tiders arealudnyttelse og ejendomsforhold og bidrager til et afvekslende landskab. Desuden fungerer 
digerne som spredningskorridor for plante- og dyrelivet. 
 
Kommunen vurderer, at diget har værdi som kulturhistorisk element, eftersom det udgør en tilbageværende rest 
(ud af 3) af et gammelt matrikelskel, der optræder på det originale matrikelkort optegnet i 1815-1864. Diget var 
oprindeligt 980 m. Den omhandlende rest er som nævnt knapt 50 m.   
 
Hvis et dige skal tages ud af beskyttelsen, skal det hverken være landskabeligt, kulturhistorisk eller biologisk 
værdifuldt. 
 
Kommunen lægger også ejerforholdene til grund for afslaget. Eftersom diget ligger i skel til kommunealt areal, 
er kommunen medejer af diget.  
 
Sagens videre forløb 
Kulturministeren skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning, 
jf. museumslovens § 29 o, stk. 4. 
 
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. 
 
 

Dato: 27. april 2021 
 
Teknik- og Økonomiforvaltning 
Frederik IX's Plads 1 
9640 Farsø 
 
Sagsnr.:  
01.05.25-K08-77-20 
 
Susan Hangstrup 
Telefon: 99 66 71 51 
Mobil: 40 24 27 64 
Mail: suha@vesthimmerland.dk 

 

  

Lone Korsgaard Sørensen og Jørn Carsten Sørensen 
Sognevejen 119 
9620 Aalestrup 

https://drift.kortinfo.net/Map.aspx?page=Borgerkort&Site=vesthimmerland


 
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. 
 
 
Jeg kan kontaktes på tlf.: 9966 7151 eller e-mail: suha@vesthimmerland.dk. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Susan Hangstrup 
Biolog 
 
 
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  
 Dansk Botanisk Forening: dbf.oestjylland@gmail.com 
 Miljøstyrelsen: mst@mst.dk   
 Slots- og Kulturstyrelsen: fortidsminder@slks.dk  
 Vesthimmerlands Museum: byggesager@vmus.dk  
 Friluftsrådet: kraghchr@post3.tele.dk  
 Danmarks Kulturarvs Forening: post@kulturarvsforening.dk 
 ejer 
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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/
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 
 
Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 

§ 1. Bestemmelsen i museumslovens § 29 a, stk. 1, omfatter: 
1) stendiger, 
2) andre diger, der ejes af offentlige myndigheder, 
3) andre diger, der ligger på eller afgrænser naturtyper, der er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3, 
og 
4) andre diger, der er angivet på kortbladet for det pågældende område i Geodatastyrelsens kortværk 
Danmark (1:25.000) i den seneste reviderede udgave forud for den 1. juli 1992. 
Stk. 2. Bestemmelsen i lovens § 29 a, stk. 1, gælder dog ikke for: 
1) diger eller dele af diger, der ligger i byzone eller sommerhusområde, medmindre diget afgrænser et 
byzone- eller sommerhusareal fra landzone, jf. dog stk. 4, 
2) diger omkring kirkegårde, der er omfattet af lovgivningen om Folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, 
3) havediger, jf. dog stk. 3, 
4) diger langs vandløb, der alene har til formål at sikre lavtliggende arealer mod oversvømmelse, 
5) diger, der alene tjener kystbeskyttelsesformål, 
6) diger, der alene tjener til beskyttelse mod sand- eller snefygning og 
7) diger, der alene tjener til beskyttelse mod støj (støjvolde). 
Stk. 3. Stk. 2, nr. 3, omfatter ikke ældre diger langs landsbygader, når digerne samtidig afgrænser haver mod 

gaden, samt ældre diger, som afgrænser herregårdsparker og præstegårdshaver. 
Stk. 4. Diger eller dele af diger, der ligger på arealer, der som led i frikommuneforsøg overføres fra landzone 

til byzone eller sommerhusområde uden lokalplan i medfør af § 16 i lov om frikommuner, opretholder deres 
hidtidige beskyttelse efter reglerne i stk. 1-3 og § 4, stk. 3. 

Stk. 5. § 1, stk. 1-4, finder ikke anvendelse på diger, som er omfattet af en beslutning efter § 2 om en konkret 
udpegning af diger omfattet af lovens § 29 a, stk. 1. 
 


