
 

 

 

Standardvilkår for anlæg af søer 
 
I forbindelse med en eventuel tilladelse til anlæg af en sø stiller Vesthimmerlands Kommune en 

række vilkår. 

Vilkårene skal sikre, at resultatet bliver så godt som muligt. De kan derfor variere afhængig af de 

lokale forhold og af søens størrelse, men de følger næsten altid følgende retningslinier: 

 
Anlæg: 

 Søen må ikke etableres ved brug af membran 

 Findes der under udgravningen dræn eller rørledninger, skal de lægges om, så dræning ikke 

forringes for naboejendomme 

 Søen skal anlægges med bugtede kanter, og bredzonen skal være flad (hældning ca. 1:5) 

 Der skal holdes en afstand på mindst 5 m til skel og 10 m til nærmeste vandløb. Der må ikke 

skabes forbindelse til vandløb 

 Det opgravede materiale udjævnes i nærmere udpegede områder og altid mindst 5 m fra søens bred 

 Der må kun anlægges en ø, hvis vandarealet i søen udgør mindst 1000 m
2
. Der må ikke 

placeres opgravet materiale på en eventuel ø 

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

 Det lokale museum skal kontaktes, hvis der stødes på arkæologiske fund 

 
Anvendelse: 

 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 

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

 Søer må ikke uden særlig tilladelse anvendes til ”put and take” fiskeri, det vil sige udsætning af fisk og 

salg af fiskekort 

 Der må ikke opsættes synlige redehuse, foderflåder eller lignende, ligesom søer kun må hegnes 

med sædvanligt landbrugshegn 

 
Beplantning: 

 Der må ikke plantes i eller tæt omkring søen 

 Ved nyplantning skal syd- og østsiden friholdes af hensyn til sollyset, og der må ikke plantes i f.eks. 

eng og mose områder 

 Der må kun plantes træer og buske, som findes naturligt i området, i god afstand til søen. Det kan 

f.eks. være hvidtjørn, hunderose, alm. røn og mirabel, men ikke f.eks. rhododendron, snebær, 

spiræa eller hybenrose. De anbefales i øvrigt ikke at plante pil og nåletræer 

 Eventuelle øer (se ovenfor) må ikke tilplantes med træer 

 Der må ikke tilsås med andet end almindeligt græsfrø 

 

Spørgsmål kan rettes til: Vesthimmerlands Kommune på tlf. 99 66 71 (02, 03, 09, 47 eller 51) eller 

natur@vesthimmerland.dk 
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