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Dispensation til oprensning af sø og reparation af dræn i Rosenparken.
Vi giver hermed dispensation til oprensning af sø og reparation af dræn i søens tilstødende areal.
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).

Figur 1. Oversigtskort. Området er omfattet af Naturbeskyttelsesloven og åbeskyttelseslinjen og ligger i
Natura 2000 område nr. 30. Vi vurderer ikke at oprensningen kræver en dispensation fra åbeskyttelseslinjen.
Natura 2000 er markeret med orange farve, og åbeskyttelseslinjen er markeret med lyseblå vandrette
streger.
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Vilkår for dispensation til oprensning af sø
1. Søen må af hensyn til dyre- og plantelivet i søen kun oprenses i perioden 1. september - 1.
marts
2. Findes der under oprensningen dræn eller rørledninger, skal de lægges om, så dræning ikke
forringes for naboejendomme
3. Søen skal oprenses med flad hældning på bredzonen (hældning ca. 1:5)
4. Det opgravede materiale skal udjævnes i et højest 30 cm tykt lag på som vist på vedlagte
kortbilag (bilag1)
5. Vesthimmerlands Kommune skal kontaktes, hvis der stødes på affald under arbejdet
6. Vesthimmerlands Museum skal kontaktes, hvis der stødes på arkæologiske fund
7. Der må ikke udsås frø eller plantes planter eller træer i søens omgivelser

Vilkår for reparation af dræn
1. Drænene må max have samme omfang og ligge i samme dybde som de gamle dræn.
Dræningen må ikke intensiveres i forhold til tidligere på grund af okkerpotentialet i området
(okkerklasse 2, middel risiko)
2. Der må ikke plantes eller eftersås med græs indenfor arealet med beskyttet natur.
Det er din pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om dispensationens indhold.

Sagsfremstilling og vurdering
Både søen og søens omgivelser er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 – beskyttede naturtyper.
Søens omgivelser er mose. 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.
Vesthimmerlands Kommune modtog den 8. juli 2021 en ansøgning om dispensation til oprensning af
søen i Rosenparken samt etablering af en gangbro i omgivelserne. Gangbroen behandles i særskilt
afgørelse. Rosenparken som ligger på adressen Nygade 18c, 9620 Aalestrup, matr. nr. 3 fx Aalestrup
By, Aalestrup ejes af Vesthimmerlands Kommune. Se vedlagte kortbilag (Bilag 1).
Rosenparken er offentlig tilgængelig, og bruges rekreativt i kraft af sin tilknytning til stisystemerne ved
Simested å og parkens udendørs faciliteter som eksempelvis shelters og legeredskaber. Derudover
afholdes der festlige arrangementer i parken, og pavillonen på søens nordbred er en populær fotolocation for brudepar.
Kommunen ønsker at reducere grøden og rense næringsrigt sediment op fra bunden, for at bremse
fremtidig tilgroning. Dette er bl.a. for ikke at miste søens vandspejl som et væsentligt rekreativt og
kosmetisk element i parken. Det gøres ved sandsugning og gravning. Materialet pumpes op på en
nærtliggende græsplæne til afdrypning, hvor halmballer vil blive lagt, så de kan suge væsken op, i stedet
for at det render tilbage i søen. Sediment og halmballer bruges efterfølgende som jordforbedring af
marken 100 m nord for søen.
Området blev besigtiget d. 9. august 2021.
Søen blev oprenset for ca. 15 år siden, og er siden groet til i høj sødgræs og bredbladet dunhammer,
som nu dækker ca. 50 % af søens areal.
Søens omgivelser har skiftet karakter i løbet af de sidste år, og er nu blevet så sumpet, at græsslåningen
er opgivet. Dette har ført til opvækst af sumpplanter, som nu udgør en mere naturlig overgangszone
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mellem den tørre og våde natur. Omgivelserne er registreret som beskyttet mose efter besigtigelsen.
Vegetationen består af lysesiv, lav ranunkel, krybhvene, mosebunke, stor nælde, alm. rapgræs,
engkarse og lådden dueurt. Nord og nordøst for søen er der områder med sumpkællingetand,
dyndpadderok, glanskapslet siv og kær-star.
Søen er næringsbelastet hvilket ses på trådalgeopblomstring, meget hurtigvoksende grøde samt
andemad. Vi vurderer, at oprensning af organisk bundslam er naturforbedrende, fordi der fjernes en stor
næringspulje. Grødefjernelsen giver et større vandspejl, hvilket forbedrer søen som levested for padder,
herunder stor vandsalamander, som er fundet i søen (se mere under væsentlighedsvurderingen).
Vi vurderer derfor, at dette er et særligt tilfælde der kan dispenseres til.
Væsentlighedsvurdering: 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 2000område væsentligt.
Søen ligger i Simested Ådal, der er en del af habitatområde nr. 30, Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og
Skals, Simested og Nørre Ådal samt Skravad Bæk. Søen er kortlagt som habitatnaturtype 3150,
Næringsrigt vandhul med andemad, andre fritflydende vandplanter eller visse store vandaks og som
levested for stor vandsalamander og klokkefrø. Naturtypen er på udpegningsgrundlaget ikke en
prioriteret naturtype ifølge basisanalyse 2016-2021 Der er ikke fundet flydeplanter (eksempelvis arter af
vandaks) i søen, men derimod andemad og trådalger. I kortlægningen af levested er der fundet stor
vandsalamander men ikke klokkefrø. Stor vandsalamander er en art på udpegningsgrundlaget.
Stor vandsalamander trives bedst i søer med solindstråling på hele vandfladen, hvorfor en fjernelse af
den efterhånden omfattende grøde vil være gavnlig for denne art. Høj sødgræs er en meget
hurtigvoksende græs i næringsrige søer, og kan indtage meget vandflade på kort tid ved at sprede sig
med lange udløbere og danne flydemåtter, hvorfra den kan sprede sig yderligere.
Den overordnede bevaringsmålsætning for Natura 2000-områderne er at sikre eller genoprette
en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, områderne er udpeget for. En målsætning om
gunstig bevaringsstatus for én bestemt naturtype eller art kan indebære en nedprioritering af en anden
naturtype eller art, og det er nødvendigt at foretage et valg. I det konkrete tilfælde står valget mellem den
næringsrige sø overfor stor vandsalamander. I og med at den næringsrige sø ikke er en prioriteret
naturtype, og er en naturtype, der er meget almindelig, vurderer kommunen, at søens forbedring som
levested for stor vandsalamander vægter højere end at fastholde søens nuværende næringsniveau.
Inden for en radius af 1000 m ligger der 7 mindre søer, som kan være egnede ynglesteder for
vandsalamanderen. Vi vurderer derfor, at den samlede økologiske funktionalitet opretholdes under
arbejdet.
Bilag IV-arter
Ifølge habitatbekendtgørelsens § 10, kan der ikke gives dispensation, hvis det ansøgte kan beskadige
eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyr optaget på bekendtgørelsens Bilag IV.
Vi har, som nævnt, kendskab til, at der yngler stor vandsalamander i søen. Vi vurderer ikke at
salamanderens yngle- og rasteområde påvirkes væsentligt, fordi oprensningen foretages udenfor
salamandernes ynglesæson og salamanderen er gået på land i anlægsfasen. Deres mest sandsynlige
overvintringssteder i de nærliggende krat og ved bebyggelser forstyrres ikke.
Der er observeret odder i mange af kommunens vandløbssystemer, hvorfor den også kan forekomme i
Simested Å. Odderen er sky, og opholder sig i ynglesæsonen på uforstyrrede steder. Rosenparken er
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udflugtssted hele året, hvorfor det vurderes at være for forstyrret, til at være et egnet raste- og
yngleområde.
Rosenparken er også potentielt yngle- og rasteområde for arter af flagermus. Flagermus ynder at
fouragere over søer i sommerperioden, hvor de også kan yngle i skovene omkring. Det kan ikke
udelukkes, at der er træer i skoven omkring søen, som er egnede overvintringssteder. Vi vurderer dog
ikke at oprensningen medfører forstyrrelse af disse, da der ikke skal fældes store træer i projektet.
Samlet set vurderer vi ikke at oprensningen, med de stillede vilkår, vil medføre en negativ påvirkning af
arter optaget på habitatdirektivets bilag IV, samt deres yngle- eller rasteområder.
Fredning
Arealet er omfattet af fredningen Simested Å-fredningen fra 1970. Arealfredningen har
fredningsbestemmelser, hvori der står at der ikke må bygges yderligere indenfor fredningen (nødvendige
landbrugsbygninger undtaget). Ud fra fredningsbestemmelserne og projektets karakter vurderer
Vesthimmerlands Kommune ikke, at projektet kræver en dispensation fra fredningsnævnet.
Kommuneplan
Området er omfattet af kommuneplanens retningslinje vedrørende 'naturområder' og retningslinje 7.4
vedrørende 'økologiske forbindelser' 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).

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: natur@vesthimmerland.dk.
Med venlig hilsen
Susan Hangstrup
Biolog
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Kortbilag
Klagevejledning
Lovtekst
Udpegningsgrundlag

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

Bilag 1 Kortbilag Kortet er ikke målfast.

Figur 2. Overblik over området

Figur 3. Søen

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-dinklage/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.

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)
2)
3)
4)

heder,
moser og lignende,
strandenge og strandsumpe samt
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.

Bilag 4. Udpegningsgrundlag

Figur 4. *=prioriteret naturtype

