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RYDNING AF GYVEL OG RØDEL SAMT OPSÆTNING AF LÆSKUR TIL GEDER
Struer Kommune har den 7. september 2018 modtaget en ansøgning fra Danmarks Naturfredningsforening Lokalafdeling Struer om rydning af gyvel og rødel på beskyttet overdrev
og mose samt opsætning af læskur til geder.
Projektets beliggenhed er vist på kortet nedenfor.

Afgørelse efter Naturbeskyttelsesloven
Der meddeles hermed dispensation efter § 65 jfr. § 3 i Lov om naturbeskyttelse1 (beskyttet
natur) til rydning af uønsket opvækst samt opsætning af læskur til geder, da det vurderes,
at projektet vil give anledning til en forbedring af naturstanden i de beskyttede naturområder.
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Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:
▪

Rydningen må ikke udføres i fuglenes yngleperioden dvs. arbejdet må IKKE udføres i perioden 15. marts til 15. juli

▪

Fældet rødel og gyvel skal fjernes fra arealet eller afbrændes på arealet efter aftale
med Struer Kommune.

▪

Lodsejere skal være underrettet og have givet deres accept til projektet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dette brevs dato.
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet.
Afgørelsen annonceres på Struer Kommunens hjemmeside den 8. oktober 2018.
Denne afgørelse vedrører alene § 3 beskyttet natur med hjemmel i naturbeskyttelsesloven.
Ansøger er selv ansvarlig for, at eventuelle godkendelser efter anden lovgivning er meddelt.
Sagsredegørelse
DN Struer har modtaget tilskud fra Den Danske Naturfond til et naturplejeprojekt på et ca.
15 ha stort naturområde, som ligger ved Kilen og er en del af Kilen Fredningen.
Formålet med naturprojektet er at sikre, forbedre og udvide et eksisterende værdifuldt naturområde. Der er § 3 beskyttet mose og overdrev indenfor projektområdet.
I løbet af de sidste 10 år er græsningen gradvis ophørt indenfor projektområdet. Som konsekvens heraf er arealet ved at vokse til i gyvel og rødel.
I dag findes den sjældne og værdifulde overdrevsvegetation kun i meget små pletter indenfor projektområdet. I små pletter vokser der bl.a. djævelsbid, katteskæg, tandbælg, liden klokke, fåresvingel, hedelyng, tormentil mfl.. Tidligere var den værdifulde overdrevsvegetation langt mere udbredt.
De to billeder nedenfor er fra projektområdet og viser det samme areal i hhv. 2013 (til venstre) og 2016 (til højre). Efter græsningsophør er gyvel blevet mere udbredt. I 2013 var der
fortsat karakteristiske overdrevsplantearter til stede. I 2016 dominerer et 2 meter højt gyvelkrat arealet og har fortrængt overdrevsvegetationen.
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For at forbedre naturtilstanden skal der ryddes ca. 1,5 ha tæt gyvelkrat på overdrevsarealet. Arealet ryddes manuelt og vha. geder. Derudover skal der ryddes unge træer af rødel.
Afskåret gyvel og rødel fjernes fra arealet.
Det fremgår af ansøgningen at området skal indhegnes og afgræsses med kreaturer/heste
og geder. Gederne er vigtige i gyvelbekæmpelsen. Afgræsning med gederne kræver læskur, da de er følsomme overfor regn og blæst. Der ansøges derfor om, at opsætte et læskur på 10 m2 eller to læskure på hver 8 m2. Læskuret/læskurene bliver uden bund og er
flytbare.
Læskur-designet er endnu ikke afgjort, men der vælges materialer og design som passer
ind i landskabet. Det påtænkes af lave læskur/læskure, der ser ud som på billedet nedenfor.

Området, hvor læskuret/læskurene skal placeres, er vist med rød skravering på kortet nedenfor.
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Vurdering
Det er Struer Kommunes vurdering at den nuværende naturtilstand ikke er god. Rydning af
gyvel og rødel samt igangsætning af græsning vurderes at få en meget positiv effekt på
områdets naturtilstand. På det beskyttede overdrev vil værdifulde karakteristiske overdrevsplanter igen kunne gro. Ligeledes vurderes det, at værdifulde karakteristiske mosearter vil få større udbredelse, når mosen bliver mere lysåben.
Gedegræsningen vurderes særlig vigtig for at holde nyvækst af gyvel nede. Opsætning af
1-2 læskure til gederne vurderes ikke at have nogen negativ effekt på området naturtilstand.
Det vurderes således, at naturplejeprojektet vil være særdeles gunstig for naturen, hvorfor
der kan gives dispensation til at ændre naturtilstanden.
Vurdering i forhold til internationalt beskyttede arter (Habitatdirektivets bilag IV-arter)
Der må ikke gives tilladelse til projekter, hvis indgreb forsætligt kan forstyrre eller skade arter eller bestande nævnt i direktivets bilag IV, eller hvis indgrebet kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arterne.
Følgende arter kan tænkes at forekomme i Struer Kommune.
• Spidssnudet frø
• Stor vandsalamander
• Strandtudse
• Odder
• Birkemus
• Småflagermus
• Markfirben
Da projektet vil forbedre områdets naturtilstand vil bilag IV-arternes levesteder ikke blive
påvirket negativt. Projektet vil i stedet gøre området mere egnet som levested for eksempelvis Birkemus og Markfirben. Der vil derfor kun være tale om en mulig positiv påvirkning
af bilag VI-arterne, da kvaliteten af deres levesteder forbedres som følge af projektet.
Natura 2000
Projektet ligger uden for Natura 2000-områder. Da der er mere end 3 km. til nærmeste Natura 2000-område, vil projektet ikke kunne påvirke internationale naturbeskyttelsesområder.

Klage og søgsmålsvejledning
Der kan klages over kommunens dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 78.
Klageberettiget er:
1) adressaten for afgørelsen,
2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
3) offentlige myndigheder,
4) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
5) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
6) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
7) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
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Der er 4 ugers klagefrist efter offentliggørelsen af afgørelsen. En klage skal derfor være
indgivet senest 5. november 2018 kl. 23.59.
Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller
www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Struer Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på
900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Struer Kommune. Hvis Struer Kommune fastholder afgørelsen, sender Struer Kommune klagen videre til behandling i nævnet
via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Struer Kommune, Plan og Miljø, Østergade 11-15, 7600 Struer eller til teknisk@struer.dk. Skriv venligst journalnummeret i emnefeltet. Struer Kommune videresender herefter anmodningen
til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan
imødekommes. Kommunen sender via klageportalen kommunens bemærkninger til sagen
og de anførte klagepunkter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, vedhæftet den påklagede
afgørelse og de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse. Se betingelserne for at
blive fritaget på www.nmkn.dk.
Ønsker du afgørelsen prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder
efter offentliggørelsen.

Har du spørgsmål til denne afgørelse skal du være meget velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen
Tina Pedersen
Naturmedarbejder
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Kopi er sendt til:
Berørte lodsejere
Myndigheder og interesseorganisationer:
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen, Midtjylland
Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektoratet Vest
Slots- og Kulturstyrelsen
Holstebro Museum
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen
Dansk Ornitologisk Forening
Struer Kystfiskerforening af 1990
Dansk Entomologisk Forening,
Friluftsrådet
Jagtforeningerne i Struer kommune
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mst@mst.dk
mjy@mst.dk
mail@fisk-st.dk
post@slks.dk
mette.klingenberg@holstebro-museum.dk

dn@dn.dk; dnstruer-sager@dn.dk
dbf.oestjylland@gmail.com
natur@dof.dk; struer@dof.dk
formand@skf1990.dk
def@entoweb.dk
limfjordsyd@friluftsraadet.dk
ajj-7600@webspeed.dk
frands.jensen@altiboxmail.dk
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