
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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

 

Dispensation til oprensning af beskyttet sø i omdriftsjord på matr. nr. 3a 
Bjørnstrup By, Gundersted 

Vesthimmerlands Kommune meddeler hermed dispensation til oprensning af søareal på ca. 1094 m
2
 

beliggende ved Bjørnstrupvej 55, 9600 Aars, matr. nr. 3a Bjørnstrup By, Gundersted. 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 

Anlæg: 

1. Søen må af hensyn til dyre- og plantelivet i søen kun oprenses i perioden  1. august - 1. marts 

2. Findes der under oprensningen udgravningen dræn eller rørledninger, skal de lægges om, så 

dræning ikke forringes for naboejendomme 

3. Søen skal oprenses med bugtede kanter, og bredzonen skal være flad (hældning ca. 1:5 eller 

fladere) 

4. Det opgravede materiale skal udjævnes i et højest 30 cm tykt lag på det omkringliggende areal, 

som beskrevet i ansøgningsmaterialet og altid mindst 5 m fra søens bred 

5. Det opgravede materiale placeres således, at der ikke sker afstrømning til søen 

6. Der må ikke graves i træets drypzone, ej heller køres eller opbevares tunge materialer eller 

jordbunker i nærheden af træet, da det kan beskadige træets rødder 

7. Flyttes stenbunken under oprensningsarbejdet, skal denne lægges tilbage efter endt 

gravearbejde 

8. Vesthimmerlands Kommune skal kontaktes, hvis der stødes på affald under arbejdet 

9. Vesthimmerlands Museum skal kontaktes, hvis der stødes på arkæologiske fund 
 
 

Principskitse: 

 

Dato: 13. september 2021 

 

Teknik- og Økonomiforvaltning 

Frederik IX's Plads 1 

9640 Farsø 

 

Sagsnr.:  

01.05.08-P25-14-21 

 

Søren Nordahl Hansen 

Telefon: 99 66 71 03 

Mail: sorh@vesthimmerland.dk 

 

  

HABITATS ApS 
Att.: Maja Ringsted Wiehe 
Bryghuspladsen 8 
1473 København K 
maja@habitats.dk 
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Anvendelse: 

10. Der må ikke sættes fisk, krebs eller andefugle ud i søen. Der må ikke fodres i eller inden for en 

afstand af 10 m fra søen 

11. I en bræmme på mindst 5 m omkring søen, må der ikke dyrkes, sprøjtes eller gødskes 

12. Søer må ikke uden særlig tilladelse anvendes til ’put and take’ fiskeri, det vil sige udsætning af 

fisk og salg af fiskekort 

13. Der må ikke opsættes synlige redehuse, foderflåder eller lignende, ligesom søen kun må hegnes 

med sædvanligt landbrugshegn 

Beplantning: 

14. Der må ikke plantes i eller tæt omkring søen 

15. Der må kun plantes træer og buske i god afstand til søen, som er naturligt hjemmehørende i 

området. Det kan f.eks. være hvidtjørn, hunderose, alm. røn og mirabel, men ikke f.eks. 

rhododendron, snebær, spiræa eller rynket rose. Det anbefales at undlade at plante pil og 

nåletræer 

16. Der må ikke tilsås med andet end græsfrø uden rajgræs og kløver. Der må ikke tilsås i 

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

Begrundelse for afgørelsen 
Søen 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 søen og 
de planter og dyr, som lever der. 
 
Søer og vandhuller er værdifulde som biotoper for padder, insekter, fugle, sumpplanter m.m.. En 
oprensning vil forbedre området til gavn for mange lokale dyr og planter, herunder især padder samt 
vand- og sumpplanter. Vi vurderer, at projektet har en naturforbedrende funktion, og at, med de stillede 
vilkår, vil det ansøgte ikke påvirke naturtypen væsentligt. På den baggrund vurderes projektet at være et 
særligt tilfælde, hvortil der kan gives dispensation. 
 
Søen påvirkes af næringsstoftilførsel fra det omkringliggende landbrugsareal. Ved anlæggelsen af 
solcelleparken, går landbrugsarealet fra intensiv til ekstensiv drift, hvilket vil medføre en mindre 
næringsstoftilførsel til søen. 
Oprensningen vil forbedre søens naturindhold, da det vil give mulighed for en større og solbeskinnet 
vandflade. Dette gøres ved at fjerne tilgroningen af bredbladet dunhammer og rørgræs, inkl. rodnet. Den 
efterfølgende mindre næringspåvirkning betyder også, at søen ikke vil gro til med det samme igen. En 
større og solbeskinnet vandflade, betyder mere lys og varme til søbunden, samt flere og bedre 
levesteder for smådyr i søen, heriblandt padder. 
 
Da der allerede foregår anlæg af en solcellepark (se lokalplan 1089) på de omkringliggende arealer med 
maskiner og lignende, vurderes det, at en oprensning ikke vil påvirke søen yderligere. Oprensningen kan 
ske i samme ombæring som anlæggelsen af solcelleparken, anlæg af insektvold, m.m. Dermed påvirkes 
søen så lidt og i så kort tid som muligt. 

Sagsfremstilling 
Vesthimmerlands Kommune modtog den 21. juni, 2021, din ansøgning om dispensation til oprensning af 
søen på Bjørnstrupvej 55, 9600 Aars, matr. nr. 3A Bjørnstrup By, Gundersted. Se vedlagte kortbilag 
(Bilag 1). 
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Søen ønskes renset op for at forbedre naturtilstanden samt leve- og yngleforholdene for padder. Søens 
nuværende tilstand har ikke nogen særlig værdi som ynglested for padder og andre arter, heriblandt flere 
bilag IV-arter. Den er tilgroet med bredbladet dunhammer og rørgræs, hvilket tyder på næringspåvirkning 
fra det omkringliggende landbrugsareal. 
 
I juli 2020 blev der foretaget en feltundersøgelse af COWI. Her blev det konstateret, at søen er kraftigt 
påvirket af næringsstoftilførsel, som følge af landbrugsdriften af det omkringliggende areal. Der blev 
fundet larver af lille vandsalamander, men der blev ikke fundet tegn på bilag IV-arter i søen. COWI 
konkluderede, at søen (i dens nuværende tilstand) ikke er egnet som ynglested for bilag IV-arter. 
 
Bredbladet dunhammer og rørgræs vil blive gravet op, inkl. deres rodnet. Brinkerne vil flades ud indenfor 
respektafstandszonen på 5-10 meter, hele vejen rundt. Derved får padder og andre smådyr nemmere 
ved at komme til og fra søen. Brinkernes hældning bliver på omkring 1:5 eller mindre, hvis muligt. 
Muldlaget på brinkerne og i hele respektafstandszonen fjernes, så frøbanken fra landbrugsjorden fjernes, 
hvilket giver bedre plads til nøjsomme arter og en større artsdiversitet. Det opgravede materiale spredes 
ud på den sydlige del af solcelleparken, hvor der opstilles solceller og afgræsses med får. Afgravet 
muldjord i repektafstandszonen spredes ligeledes ud i solcelleparkens sydlige ende eller bruges i 
bunden af insektvolden. 
Det eksisterende træ ved søen ønskes bevaret, ligesom stenbunken. Stenbunken kan flyttes under selve 
oprensningsarbejdet og lægges tilbage efter endt gravearbejde, men der kan også graves udenom. 
Findes flere sten under gravearbejdet, kan disse tilføjes den eksisterende stenbunke. Stenene kunne 
være marksten fra oprensningen eller andet gravearbejde. 

Kommunens vurdering 
Naturbeskyttelsesloven 
Arealet er nyregistreret som § 3 beskyttet eng og enhver tilstandsændring kræver en forudgående 
dispensation fra kommunen efter naturbeskyttelseslovens § 3. Vilkårene i denne dispensation betyder, at 
der ikke ændres i de fysiske forhold på længere sigt.  
 
Søen vurderes i ringe naturtilstand og vurderes derfor at forbedres i naturtilstand ved indgrebet. 
 
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 aktuelle sø er placeret ca. 600 m syd for Natura 2000-område nr. 200 Navnsø 
med Hede. Projektet vurderes ikke at påvirke den overordnede bevaringsmålsætning for Natura 2000-
områderne: 

 Da vandhullet ligger midt i solcelleparkens sydlige del i nuvæende landbrugsområde, 
vurderes en oprensning af vandhullet og den færdsel det kræver, til ikke at påvirke Natura 
2000-området negativt. Tværtimod vil det kunne betyde bedre forhold for den udpegede art 
stor vand salamander, da søen kan blive et levested for arten. 

 
Projektet vurderes derfor hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter at påvirke 
Natura 2000-området eller udpegningsgrundlaget negativt. 
 
Bilag IV – indledende vurdering 
Flere dyr og planter er optaget på bilag IV efter EF-habitatdirektivet. Der er kendskab til forekomst af 
odder, flagermus, markfirben, spidssnudet frø, strandtudse og stor vandsalamander i området. Projektet 
vurderes ikke at påvirke flagermus og odder, da vandløb, søer, store hule træer og bygninger ikke 
påvirkes. Arealet har desuden været dyrket som landbrugsjord indtil for nylig og vurderes derfor ikke at 
huse markfirben. Arealet er besigtiget i juli 2020, hvor der ikke blev fundet stor vandsalamander, 
spidssnudet frø, løgfrø og strandtudse i og omkring søen. Der vurderes ikke at være oplagte yngle- og 
rasteområder for disse arter på lokaliteten. Ved oprensning vurderes vandhullet dog at have potentiale til 
at blive et kvalitetsvandhul for padder og bilag IV-paddearterne i nærområdet spidssnudet frø, stor 
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vandsalamander og løgfrø), da jorden tages ud af landbrugsdrift og heraf stoppes den store 
næringstilførsel. 
 
Samlet vurderes det, at projektet med de stillede vilkår ikke vil medføre en negativ påvirkning af arter 
optaget på habitatdirektivets bilag IV, samt deres yngle- eller rasteområder. 
 
Kommuneplan 
Området er omfattet af kommuneplanens retningslinje 5.2 ”Potentielle naturområder” (Grønt 
Danmarkskort) og 5.6 Lavbundsarealer. 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, 98 62 35 77, e-mail: byggesager@vmus.dk (jf. museumslovens 
§ 27, stk. 2). 

 
Denne dispensation må ikke udnyttes før klagefristen for de andre afgørelser er udløbet uden klage. 
 

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 7103 eller e-mail: natur@vesthimmerland.dk.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Søren Nordahl Hansen 
Natursagsbehandler 

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

 Better Energy A/S v/Esben Billeskov: ebs@betterenergy.dk 

 Ole Skovbøll Jensen, Bjørnstrupvej 55, 9600 Aars 
 

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
mailto:ebs@betterenergy.dk


 

 

Bilag 1 Kortbilag Kortet er ikke målfast. Kort fra ansøgningsmaterialet. Den stiplede linje viser 
det samlede projektområde. Firkanten viser det pågældende vandhul. Nordvest for 
projektområdet findes Navnsø. 
 



 

 

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 m
2
, 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 m
2
 i sammenhængende areal.  

 

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

m
2
, 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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