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Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af sandaflejringer i 
beskyttet vandløb, Bruså, samt orientering om ændring i vejledende registrering 
af beskyttet natur 

Vesthimmerlands Kommune giver hermed dispensation til oprensning af sandaflejringer i det beskyttede 
vandløb Bruså på en afgrænset strækning (se Figur 1 og Kortbilag 1). Se vandløbsstrækningen på figur 
1. Dispensationen er givet efter naturbeskyttelseslovens § 65, idet der dispenseres fra 
naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttede naturtyper). 
 

 
Figur 1: Oversigt over delstrækningerne, der ønskes oprenset (skitseret med gul) og de berørte matrikler, 
samt det beskyttede vandløbs forløb. 
 
Dispensationen bortfalder automatisk, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år. 
 
Derudover orienteres du om, at den beskyttede eng syd for vandløbet på matr.nr. 1f og 2f, Gundersted 
Hgd., Gundersted, samt på 19f, Oudrup By, Oudrup, vurderes at være større end hidtil registreret. 
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Registreringen af den beskyttede eng følger nu den dyrkningsgrænse, der har været minimum siden 
2011. Dette er vurderet ud fra luftfotos. Desuden ændres en del af den beskyttede eng til beskyttet 
mose. 
 
Den nye registrering ser således ud. 
 

 
Figur 2: Den nye registrering af beskyttet natur på de tre matrikler. Det drejer sig om en mindre udvidelse af engen 
syd for vandløbet (markeret med gult), der nu følger dyrkningsgrænsen, som der har været i over 10 
sammenhængende år. Desuden er noget af engstykket syd for vandløbet nu ændres til beskyttet mose (markeret 
med pink). 
 
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 oprensede materiale skal tjekkes for lampretter og fisk. Skulle der findes nogle, skal de 

straks sættes tilbage i vandløbet. 
2. Oprensning skal ske udenom de eksisterende tuer med planter. 
3. Der skal i nødvendigt omfang anvendes køreplader eller lignende ved kørsel i naturområder. 
4. Det oprensede materiale må ikke placeres på beskyttet natur. Materialet må placeres på ikke 

beskyttede arealer. 
5. Er der sten i det oprensede materiale, skal disse lægges tilbage i vandløbet. 

 
Det er din pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om dispensationens indhold. 
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Begrundelse for afgørelsen 
Både vandløbet og flere af arealerne, der ligger ned til vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens 
§ 3 – beskyttede naturtyper. Alle tilstandsændringer af beskyttet natur kræver dispensation (se Bilag 3). 
Vilkårene er stillet for bedst muligt at beskytte naturtyperne og de planter og dyr, som lever der. 
 
Det er en forudsætning, at en oprensning af sandaflejringerne ikke vil medføre, at de beskyttede enge og 
moser bliver mindre våde eller på anden vis påvirkes negativt. Desuden vurderes det, at det beskyttede 
vandløb heller ikke vil påvirkes negativt af oprensningen. 
 
De strækninger, der ønskes oprenset (skitseret med gult i figur 1 og 3), har sandaflejringer, som 
medfører vandstandshævninger på over 10 cm, hvilket er en overskridelse af regulativets krav til 
vandføringen. Da Vesthimmerlands Kommune ikke har overholdt vandløbslovens regulativ om 
oprensning for at sikre tilstrækkelig vandføring, har kommunen pligt til at oprense disse strækninger. 
 
Vandløbsstrækningen er ikke blevet oprenset i denne kommunes tid (sidste gang var i 2005), og derfor 
kræves en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
Grundet det, at en oprensning vurderes til ikke at påvirke de beskyttede naturområder negativt, og den 
manglende kommunale pligtopfyldelse, gives denne dispensation fra Naturbeskyttelsesloven § 3. 
 
 

 
Figur 3: Et oversigtskort over området med matrikler og vandløbstrækningen, samt de beskyttede 
naturtyper omkring vandløbet. De skitserede gule delstrækninger af vandløbet ønskes oprenset. 
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Sagsfremstilling 
Vesthimmerlands Kommune modtog den 9. marts, 2021, din henvendelse om sandaflejringer i Bruså, 
hvilket er til stor gene for dyrkningen af marken på matr. nr. 1f, Gunderstedgård Hgd., Gundersted. 
 
De vandløbsstrækninger, der ønskes oprenset ligger på matr.nr. 1f og 2f Gunderstedgård Hgd., 
Gundersted og matr.nr. 19f Oudrup by, Oudrup, samt 1b Oudrup Østerhede, Oudrup. Alle tilhørende 
ejendommen Brusåvej 37, 9240 Nibe. Desuden omfatter vandløbsstrækningerne matr.nr. 1x Ø. 
Hedegård, Oudrup, tilhørende ejendommen Stengårdsvej 13, 9670 Løgstør, og matr.nr. 1t Ø. Hedegård, 
Oudrup, tilhørende ejendommen Stengårdsvej 21, 9670 Løgstør. Se vedlagte kortbilag (Bilag 1) 
 
Efterfølgende har Vesthimmerlands Kommune besigtiget vandløbsstrækningen og foretaget opmålinger. 
Det viser sig, at vandløbsstrækningen ikke overholder vandløbsregulativet på de markerede strækninger, 
grundet sandaflejringer. 
Under besigtigelsen af vandløbet kunne det ses, at nogle steder er det meget bredt, sandholdigt og med 
sparsom vegetation. Vandløbsvegetationen består primært af sideskærm og tykbladet ærenpris, men der 
findes bl.a. også tagrør, dueurt sp., liden andemad og trådalger. Flere arter blev fundet på de beskyttede 
arealer og brinkerne, f.eks. lysesiv, manna-sødgræs, store tuer af topstar, bredbladet dunhammer, karse 
sp. og glanskapslet siv. 
Vandløbsfaunaen er ligeså meget artsfattig og består af mindst 2 forskellige slags vårfluelarver, 
slørvingenymfe (én art), ferskvandstangloppe og myggelarve (én art). Alle disse dyrearter blev fundet på 
en meget kort strækning med relativt store sten i vandløbet. 
Denne artsfattige diversitet skyldes bl.a. at det er en sandbund i vandløbet, hvilket kun få arter er 
tilknyttet. 
 
Der graves en strømrende, dvs. at oprensningen primært sker i renden, som følger det nye regulativ. 
Strømrenden følger vandløbets nuværende slyngning, som er forårsaget af små aflejringer af sediment 
og planter, således at den dybeste del svinger en smule. Der graves ekstra dybt i ydersving, mens de 
lige strækninger er mindre dybe, hvilket vil give vandløbet en mere naturlig slyngning, og vandets 
hastighed øges en smule. Det foreslås desuden, at grødeskæring kan ske i op til 60 cm bredde. 
Det vedligeholdte vandløb skal som minimum opfylde regulativet. 
 
Vandløbsstrækningen er ikke blevet oprenset i denne kommunes tid (sidste gang var i 2005), og derfor 
kræves en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
Vandløbet er ikke en del af vandplanerne. 
 

Kommunens vurdering 
Naturbeskyttelsesloven 
Vandløbet, ferske enge og moser omkring er beskyttet natur, omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. 
Der er forbud mod at foretage tilstandsændringer i disse. Kommunen kan dog i særlige tilfælde give 
dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
Kommunen vurderer, at oprensningen ikke vil medføre varig påvirkning af det beskyttede vandløb 
opstrøms og nedstrøms samt de vandløbsnære beskyttede enge og moser. 
 
 
Natura 2000-væsentlighedsvurdering 
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. Den overordnede bevaringsmålsætning for Natura 2000-områderne er, at sikre eller 
genoprette en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, områderne er udpeget for. 
Der er ca. 620 meter til det nærmeste Natura 2000 område nr. 19 (Lundby Hede, Oudrup Østerhede og 
Vindblæs Hede). De registrerede naturtyper i forbindelse med åen er: Habitatnaturtype 3260, vandløb 
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med vandplanter. Af arter på udpegningsgrundlaget, der kan findes i åen, er bæklampret og 
kildevældsvindelsnegl. 
Da Natura 2000 området ligger nedstrøms, vil frigivne næringsstoffer m.m. fra oprensningen blive skyllet 
med strømmen mod området. Dog sker oprensningen i meget begrænset omfang og i en kort periode, så 
mængden af ophvirvlede næringsstoffer og andet, vil være begrænset – både i mængde og i tid. Derfor 
vurderes det ansøgte ikke at medføre en varig forstyrrelse af Natura 2000-området og dets 
udpegningsgrundlag. 
Projektet vurderes derfor hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter at påvirke 
Natura 2000-området eller udpegningsgrundlaget væsentligt. 
 
 
Bilag IV indledende vurdering 
Flere dyr og planter er optaget på bilag IV efter EF-habitatdirektivet. Der kan potentielt forekomme odder, 
grøn kølleguldsmed og tykskallet malermusling i vandløbet. Det er kun odder af disse arter, der er kendt 
fra området. Desuden findes stor vandsalamander, spidssnudet frø, markfirben og flagermus i området, 
men uden direkte forbindelse til Brusåen. 
Samlet vurderes det, at projektet med de stillede vilkår, samt det begrænsede omfang og den korte 
tidsperiode, ikke vil medføre en negativ påvirkning af odder eller andre arter optaget på habitatdirektivets 
bilag IV, samt deres yngle- eller rasteområder. 
 
 
Kommuneplan 
Området er omfattet af flere af kommuneplanens retningslinjer: 
 4.2 vedrørende ’Ønsket skovrejsning’ 
 5.1 vedrørende ’Særligt værdifulde landskaber’ 
 5.2 vedrørende ’Naturområder’ og ’Økologiske forbindelser’ (Grønt Danmarkskort) 
 5.7 vedrørende ’Håndterbar oversvømmelse’ og ’Ikke håndterbar oversvømmelse’ 
Det ansøgte vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer. 
 

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 
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 7102 eller e-mail: natur@vesthimmerland.dk. 
 
 
 

https://drift.kortinfo.net/Map.aspx?page=Borgerkort&Site=vesthimmerland
mailto:byggesager@vmus.dk
http://www.vesthimmerland.dk/
mailto:natur@vesthimmerland.dk
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Med venlig hilsen 
 
Maja Møholt 
Miljømedarbejder



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 
 Ansøger 
 

mailto:dnvesthimmerland-sager@dn.dk
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. Kort fra ansøgningsmaterialet med delstrækninger, 
som ønskes oprenset (markeret med turkis) og beskyttet natur i området. 



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. 
 
 


