POSTBOKS 10
ØSTERGADE 11-15
7600 STRUER

T: 96 84 84 84
F: 96 84 81 09
E: STRUER@STRUER.DK

WWW.STRUER.DK

Jørgen Lindholm Pedersen
Mosebyvej 9c
7500 Holstebro

Dispensation til tynding i krat omkring bunker på strandeng på
matrikel 19h Serup By, Odby, Struer Kommune
Struer Kommune modtog den 23.maj 2018 din endelige ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til rydning omkring bunker på
strandeng, så der skabes indkik til denne. For oversigt over det ansøgte projekt se bilag 1.

DATO
01-06-2018

Projektet udføres i et område, der er vejledende registreret som § 3 beskyttet
strandeng, og projektet kræver derfor dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, se bilag 2.

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

Struer Kommune meddeler hermed dispensation fra naturbeskyttelsesloven §
3 til en delvis rydning af krattet og ikke en komplet rydning, se vilkårene og
beskrivelsen længere nede. Dispensationen er givet efter lov om naturbeskyttelse § 65, jf. lovbekendtgørelse nr. 934 af 27.juni 2017, idet der dispenseres
fra naturbeskyttelsesloven § 3 (beskyttede naturtyper).
Dispensationen vedrører alene naturbeskyttelsesloven § 3. Tilladelser efter
anden lovgivning kan være nødvendig.
Dispensationen bortfalder automatisk, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år
efter, at den er meddelt. Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen på
4 uger er udløbet. Se nærmere om klageregler sidst i brevet.
Dispensationen er givet på følgende vilkår;
• Alt Rynket Rose skal indenfor projektområdet skal graves ned, så det
bliver begravet med minimum 1m jord/sand/grus over sig under nuværende terræn. På bilag 3 er der markeret tre buske, der ligger for
sig selv, der også skal nedgraves.
• Der må kun ryddes indenfor det med lyseblå og lilla markerede arealer på bilag 3.
• De to områder med havtorn markeret med rød ring på bilag 3 skal
efterlades, se også bilag 4.
• Der skal følges op på rydningen i minimum de to efterfølgende år,
hvor genvækst skal fjernes.
• Af hensyn til at optimere lysstillingen af strandoverdrevet, skal evt.
muld og førnelag, hvis muligt graves ned under det oprindelige
grus/sand-lag, så overfladen efterlades grus/sand-domineret.
• Af hensyn til at begrænse terrænskader skal de anviste kørevej på bilag 3 benyttes og der må ikke køres udenfor disse.
Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på
dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at
få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte
oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside:
www.datatilsynet.dk
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Der må ikke forekomme kørespor over 20cm efter arbejdet, disse
skal udbedres.
Alt andet end Rynket Rose skal fjernes fra arealet og anbringes i
Sankt Hans bålet, hvis placering er angivet på bilag 3.
Der må ikke udsås noget i det blottede sand/grus efter endt rydning.
Alt materialet skal placeres i Sankt Hans bålet ved Oddesund. Skulle
det mod forventning ikke blive brændt af, så skal det fjernes fra beskyttet natur inden udgangen af indeværende år.
Struer Kommune skal orienteres ved projektets afslutning.

Begrundelse for dispensationen
Alle former for tilstandsændring i beskyttet natur kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Formålet med beskyttelsen er at bevare de beskyttede naturtyper som levesteder for vilde dyr og planter. Kommunen kan i
særlige tilfælde give dispensation fra beskyttelsen. I så fald skal der være
tale om et indgreb, der ikke skønnes at medføre nogen afgørende forrykning
af tilstanden i området eller at indgrebet vurderes at være naturforbedrende.
En dispensation kan også meddeles, hvis området ud fra naturbeskyttelseshensyn vurderes som uden særlig interesse.
Projektbeskrivelse
Der er ansøgt om at rydde krattet omkring bunkeren markeret på bilag 1.
Dette fordi bunkere og området omkring ønskes åbnet op for offentligheden
og anvendt til bl.a. formidling af kultur og kunst. Bunker L413 skal i en periode bruges til kunstudstilling.
Beskyttet natur
Området er vejledende udpeget som beskyttet strandeng. Struer Kommune
vurderer at krattet er en del af strandengens helhed og dermed stadig er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.
På besigtigelsen den 24.maj blev der observeret følgende arter i krattet: Poppel sp., ask, elm, eg sp., brombær sp. vild kørvel, havtorn, Rynket Rose, sargents æble, hvidtjørn og pil sp. På den omkringliggende strandeng, som nok
mere har karakter af strandoverdrev, var vegetationen domineret af bl.a. bidende stenurt, håret høgeurt, jordbærkløver, rundbælg, vild gulerod, strandengelskgræs og alm kællingetand.
Flere steder omkring krattet stod der Rynket Rose-buske, der er en invasiv
arter. Denne skal fjernes helt. Den skal graves ned på stedet til en meter under nuværende terræn, således de bliver dækket af én meter jord/sand/grus.
Dette skulle være nok til at den ikke kan genskyde. Desuden så vil det sikre
en masse blottet sand/grus, som forbedre vilkårene for at strandoverdrevs vegetationen kan genetablere sig på området, som Rynket Rose pt. har overtaget. Dette vil være gavnligt for evt. forekomst af markfirben og bl.a. okkergul pletvinge og alm. blåfugl, der blev i området ved besigtigelsen.
Havtorn er i Struer Kommune relativ sjælden, derfor skal de to partier der er
havtorn-domineret bevares, se bilag 3 og 4.
Af hensyn til den fremadrettede pleje/sikring af lysåbne forhold på strandoverdrevet skal træerne og buske rykkes op med rode og fjernes fra området.
Skulle der blive blotlagt muld eller førne skal dette graves ned, så overfladen
efterlades sand/grus, hvilket skaber de bedste betingelser for strandoverdrevet kan etablere sig. Der må ikke udsås noget i det blottede sand/grus efter
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endt arbejde. Desuden skal der følges op på rydning i minimum de to følgende år, hvor opvækst af træer og buske skal fjernes, helst ved oprykning.
Således sikres området lysåbneforhold fremadrettet.
Alt materiale fra rydningen bliver lagt i Sankt Hans bålet ved Oddesund, der
er markeret på bilag 3. Her vil det blive afbrændt og i det tilfælde at der
skulle afbrændingsforbud, som følge af evt. tørke til den tid, så skal det fjernes fra den beskyttede strandeng inden udgangen af indeværende år.
På bilag 3 er der anvist køreveje indenfor projektområdet. Dette for at forhindre skader på den omkringliggende beskyttede natur. Evt. terrænskader
efter endt rydning skal udbedres, men materiale fra stedet. Kontakt undertegnede ved spørgsmål til dette.
Natura 2000 og bilag IV-arter
Habitatdirektivet forpligtiger medlemslandene til en streng beskyttelse af en
række dyre- og plantearter listet på direktivets bilag IV jf. habitatbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1 og nr. 2. Denne beskyttelse skal sikre, at arterne
bl.a. ikke jages og indsamles samt, at arternes raste- og ynglesteder ikke beskadiges eller ødelægges.
Vurderingen af om arternes yngle- og leveområde ødelægges, skal ses ud fra
en bredere økologisk forståelse (vedvarende økologisk funktionalitet), således kan der for et lokalområde være flere yngle- og rasteområder, og et projekt kan derfor gennemføres så længe den økologiske funktionalitet af yngleog rasteområdet opretholdes på mindst samme niveau.
Følgende arter kan tænkes at forekomme i Struer kommune:
-

spidssnudet frø
stor vandsalamander
strandtudse
odder
birkemus
markfirben
ulv
flagermus (Vand-, dam-, syd-, brandts-, dværg-, trold-, skimmel-,
langøret- og brunflagermus)

Struer Kommune vurderer ikke, at projektet vil have en væsentlig påvirkning
på nogle af de ovenstående arter.
Samlet vurdering
Projektet vurderes ikke at medføre en afgørende forrykning af tilstanden i
området. Projektet vurderes at være naturforbedrende, idet strandoverdrevet
bliver lysstillet og den invasive Rynket Rose fjernes. Desuden vurderer kommune at projektet med dets formidling af historien omkring bunkerne fra 2.
verdenskrig har en samfundsmæssig værdi.
Struer Kommune vurderer, at afgørelsen med de stillede vilkår er i overensstemmelse med naturbeskyttelseslovens formål.
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Yderligere oplysninger
Fremadrettet må der ikke laves Sankt Hans bål mere på den beskyttede
strandeng.
Evt. anlæggelse af stier til bunkeren vil kræve en ny dispensation.
Holstebro museum
Ca. en uge før arbejdet påbegyndes, bedes du underrette Holstebro museum
(tlf.: 96 11 50 00). Museet vil muligvis være til stede under arbejdet.
Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejde, skal arbejdet standses. Fundet skal straks anmeldes til Holstebro museum på telefon 96 11 50
00, jf. museumslovens § 27, stk. 2.
Tilladelse fra andre myndigheder
Det kan være relevant med tilladelser fra andre myndigheder.
Offentliggørelse
Afgørelsen anses, som værende af almindelig offentlig interesse, og offentliggøres, derfor jf. § 12 i Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper (BEK nr.
865 af 6.juni 2016). Offentliggørelsen sker fredag den 1. juni 2017 ved annoncering på kommunens hjemmeside.
Klage- og søgsmålsvejledning
Afgørelsen kan ifølge Naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Hvis der bliver klaget over afgørelsen, må dispensationen ikke udnyttes, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet opretholder
dispensationen. Klagenævnet kan dog i særlige tilfælde ophæve klagens opsættende virkning.
Ansøger kan klage over afgørelsen. Ejer kan klage over afgørelsen. Offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger
med væsentlig interesse i afgørelsen er klageberettiget efter Naturbeskyttelsesloven.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 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 900kr
for borgere og 1.800kr 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.
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Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden
om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal
du sende en begrundet anmodning til Struer Kommune. Struer Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om,
hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på
www.nmkn.dk.
Klagen skal være modtaget inden 4 uger fra tilladelsens offentliggørelse.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder, fra du har modtaget dette brev.
Denne afgørelse er sendt til følgende klageberettigede;
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Struer Kommune, Ejer
Jørgen Lindholm Pedersen, Ansøger
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dnstruer-sager@dn.dk;
dn@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk; struer@dof.dk
Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, dbf.oestjylland@gmail.com
Danmarks sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
Frands Jensen, Jagtforeningerne i Struer Kommune, Tjønevej 29,
Serup, 7790 Thyholm, frands.jensen@altiboxmail.dk
Holstebro Museum, mette.klingenberg@holstebro-museum.dk

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte mig
på telefon 96848438 eller e-mail kristian@struer.dk. Ved henvendelse oplyses journalnummeret.
Med venlig hilsen

Kristian Mandsberg Nielsen
Biolog
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Bilag 1:

Figur 1: Markering af projektområdet, hvor der er ansøgt om rydning af krattet på strandengen omkring bunkeren.
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Figur 2: Oversigt over projektets beliggenhed ved Oddesund i Struer Kommune.
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Bilag 2:
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Figur 3: Det lyseblåt skraverede er beskyttet strandeng og det mørkeblåt skraverede er beskyttede vandhuller.
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Bilag 3:
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Figur 4: De lilla-skraverede område er Rynket Rose, der skal graves ned på stedet. De røde
markeringer er to havtorndominerede bevoksninger, der skal bevares. Det lyseblå-skraverede
område er området hvor alle træer og buske må ryddes. Den gule stjerne er markering af
sankt hans-bålet. De sorte stiplede linjer er køreveje til rydningsprojektet.
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Bilag 4:

Figur 5: Der er havtorn stort set hele vejen rundt om krattet. Havtorn er relativ sjælden i
Struer Kommune og må derfor ikke ryddes. På billedet er havtorn-bevoksningen markeret
med rød streg omkring.
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