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Til Offentliggørelse 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dispensation til oprensning af sø på matrikel 54, 8i 
og 9a Søndbjerg By, ved Ålkærvej i Søndbjerg, 
Thyholm. 
 
Struer Kommune har den 23. juni 2021 modtaget din ansøgning om 
oprensning af den sydøstlige del af søen i Søndbjerg på beskyttede 
natur. For oversigt over det ansøgte projekt se bilag 2. 
 
Projektet udføres i et område, der er vejledende registreret som §3 
beskyttet sø. Projektet kræver derfor dispensation fra naturbeskyttel-
seslovens §3 om forbud mod tilstandsændringer. 
 
Struer Kommune meddeler hermed dispensation fra naturbeskyttel-
seslovens §3 til det ansøgte. Dispensationen er givet efter lov om na-
turbeskyttelsens §65, jf. LBK nr. 240 af 13. marts 2019, idet der di-
spenseres fra naturbeskyttelseslovens §3. 
 
Dispensationen vedrører alene naturbeskyttelseslovens §3. Tilladel-
ser 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 

• Det er arealet i den syd østlige som må oprenses, se bilag 2. 

• Arealet i det sydvestlige hjørne må ikke oprenses, se marke-
ring i bilag 2.  

• Oprensningen må ikke foregå i det skraverede område i bilag 
3. 

• Oprensningen må kun foretages i tidsperioden 1. november til 
1. marts af hensyn til dyrelivet. 

• Vandhullets brinker må ikke gøres stejlere end de er i dag. 

Vandhullets brinker må gøres fladere med en hældning på 

max 1:5 (dvs. 20 cm stigning pr. meter) 
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• Der skal tages prøve af slammet, prøverne skal måle mæng-
den af følgende tungmetaller Cadium, Kviksølv, Bly, Nikkel, 
Chrom, Zink, Kobber og miljøfremmede stoffer LAS, ∑PAH, 
NPE og DEHP, samt kulbrinter. 

• Hvis prøverne fra slammet for Zink, Kobber og miljøfremmede 
stoffer LAS, ∑PAH, NPE og DEHP overholder grænseværdi-
erne jf. slambekendtgørelsen1 og kulbrinten overholder græn-
seværdierne jf. kvalitetskriterierne2 som er fastsat med bag-
grund i miljøbeskyttelseslovens § 143, må det jævnes ud på 
omdriftsarealer. Udjævningen må ikke give anledning til større 
terrænændringer (mindre end 50 cm). 
Hvis prøven viser at slammet overstiger grænseværdierne, 
skal der en ansøges om flytning af slammet, og det skal til en 
godkendt modtager. 

• Der må kun ske en midlertidig afvanding på området markeret 
med blåt i bilag 4. 

• Opgravet materiale må ikke udlægges i beskyttede natur. 

• Der må ikke udsættes dyr i vandhullet. 

• Der må ikke fodres i og omkring vandhullet. 

• Der må ikke opsættes redehuse, foderflåder eller lignende i 
vandhullet. 

• Struer Kommune skal orienteres ved projektets afslutning 
(teknisk@struer.dk).  
 

 
Begrundelse for dispensationen 
Alle former for tilstandsændring i beskyttet natur kræver dispensation 
fra naturbeskyttelseslovens §3. Formålet med beskyttelsen er at be-
vare 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 samlet set vil forbedre 
naturtilstanden af den beskyttede naturtype og ikke skønnes at med-
føre nogen afgørende forrykning af tilstanden i området. En dispensa-
tion kan også meddeles, hvis området ud fra naturbeskyttelseshen-
syn vurderes som uden særlig interesse. 
 
Beskyttet natur 
Søen, som ønskes oprenset, er registreret som omfattet af naturbe-
skyttelseslovens §3. Struer Kommune har d. 12. august 2021 besigti-
get arealet og kunne konstatere af søen lever op til kriterierne for na-
turbeskyttelseslovens §3.  
 
På besigtigelsen fra kanten af søen blev der i søen observeret kors-
andemad, bredbladet dunhammer, rød-el, gråpil, sideskærm, nøkke-
rose, blågrøn kogleaks, skovkogleaks, krybhvene, smalbladet dun-
hammer, almindelig sumpstrå, vandaks, vejbred-skeblad, kærpadde-
rokke, næbstar og lysesiv.  
 

 
1 Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål nr 1650 af 13/12/2006 
2 Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord, opdateret juni 2018 
3 Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse nr. 1218 af 25/11/2019 

mailto:teknisk@struer.dk
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Rundt om søen blev der observeret lodden dueurt, rødsvingel, bi-
dende ranunkel, gåsepotentiel, kvikgræs, alm. rapgræs, febernellike-
rod, lancetvejbred, asp og agertidsel.  
 
Gadekæret er under begyndende tilgroning af primært bredbladet 
dunhammer, tagrør, og dyndpadderok som med tiden vil lukke hele 
det egentlige vandspejl. For at opretholde vandhullet som et egentligt 
gadekær med frit vandspejl er en oprensning nødvendig. Der er søgt 
om en mindre oprensning i den østlige ende. 
 
Med dette projekt vil dele af gadekæret blive oprenset for den plante-
vegetation som er ved at lukke det egentlige vandspejl i den østlige 
del. Den øvrige del af gadekæret vil ikke blive rørt ved projektet. 
 
Det er kommunens vurdering, at en oprensning vil være til gavn for 
nærområdets dyre- og planteliv. Hertil kommer at indgrebets omfang 
for vandhullet vil være væsentligt mindre, hvis det foretages nu frem 
for om nogle år. Kommunen meddeler derfor dispensation fra §3, stk. 
1 i Naturbeskyttelsesloven til oprensning af dele af gadekæret. Der 
kan eventuelt vise sig behov for, at det oprensede materiale kan læg-
ges til afvanding inden det skal fjernes for området.  
 
Det er kommunens vurdering, at stykket foran gadekæret markeret 
med blåt, se bilag 3, ikke vil påvirkes væsentligt negativt af, at det op-
rensede materiale lægges til midlertidig afvanding her. Der er derfor 
stillet vilkår om, at materialet kan lægges til afvanding her.  

 
Natura 2000 og bilag IV arter. 
Nærmeste Natura 2000 område er nr. 28 (Agger Tange, Nissum 
Bredning, Skibsted Fjord og Agerø) og ligger over 2 km væk i fugle-
flugt. Grundet afstanden og dette projekts karakter, vurderes projektet 
hverken at påvirke Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag eller 
naturtyper. 
 
Habitatdirektivet forpligtiger medlemslandene til en streng beskyttelse 
af en række dyre- og plantearter listet på direktivets bilag IV jf. habi-
tatbekendtgørelsens § 10, 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 yngle- og rasteområdet opretholdes på 
mindst samme niveau. 
 
Følgende strengt beskyttede arter kan tænkes at forekomme i Struer 
Kommune: 

- Spidssnudet frø 
- Stor vandsalamander 
- Strandtudse 
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- Odder 

- Birkemus 
- Markfirben 
- Ulv 

- Flagermus (Vand-, dam-, syd-, brandts-, dværg-, trold-, skim-
mel-, langøret- og brunflagermus). 

 
Struer Kommune har ikke kendskab til, at der skulle leve bilag IV-ar-
ter i projektområdet. Det kan ikke udelukkes, at der lever spidssnudet 
frø, stor vandsalamander eller flagermus i nærområdet. Struer Kom-
mune vurderer, at oprensningen af vandhullet kun vil kunne have en 
positiv effekt på disse arter ved at optimere ynglevilkårene i området. 
Det vurderes at oprensningen ikke vil have en væsentlig betydning for 
de andre nævnte arter, hvis de skulle forekomme i området. 
 
Struer Kommune vurderer, at projektet ikke vil have en negativ på-
virkning på nogle af de strengt beskyttede arter. 
 
Samlet vurdering 
Oprensningen af vandhullet vurderes ikke at medføre nogen afgø-
rende forrykning af tilstanden af området. Projektet vurderes også at 
være naturforbedrende, da søens tilstand forbedres via oprensning. 
Oprensningen vil sænke næringsstofniveauet i søen og øge sandsyn-
ligheden for et varieret dyre- og planteliv.  
 
Struer Kommune vurderer, at afgørelsen med de stillede vilkår er i 
overens med naturbeskyttelseslovens formål. 
 
Yderligere oplysninger 
 
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. 
 
 
Denne afgørelse er sendt til følgende klageberettigede; 

• Ansøger  
• Miljøstyrelsen, mst@mst.dk  
• Danmarks Naturfredningsforening, dnstruer-sa-
ger@dn.dk og dn@dn.dk    
• Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
og struer@dof.dk  
• Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, dbf.oestjyl-
land@gmail.com  
• Danmarks sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerfor-
bun-det.dk og lbt@sportsfiskerforbundet.dk  

mailto:mst@mst.dk
mailto:dnstruer-sager@dn.dk
mailto:dnstruer-sager@dn.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:struer@dof.dk
mailto:dbf.oestjyl-land@gmail.com
mailto:dbf.oestjyl-land@gmail.com
mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk
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• Holstebro Museum, mette.klingenberg@holstebromu-
seum.dk   

 
 
Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte 
mig på telefon 96848423 eller e-mail sine@struer.dk.  
 

 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Sine Hjuler Krægpøth 
  

mailto:mette.klingenberg@holstebromuseum.dk
mailto:mette.klingenberg@holstebromuseum.dk
mailto:sine@struer.dk
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BILAG TIL AFGØRELSE - Sønderbjerg Gadekær - Natur - 
NBL §3 - Dispensation til oprensning, j.nr. 01.05.08-P25-12-
21 
  
Bilag 1  
KLAGE- OG SØGSMÅLSVEJLEDNING - NATURBESKYT-
TELSESLOVEN  
Denne afgørelse er meddelt efter planloven. Ifølge naturbeskyttelses-
lovens § 78 har du mulighed for at klage over retslige spørgsmål 
til Miljø- og Fødevareklagenævnet.   
  
Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen:  

• offentligmyndighed  
• ansøger og ejer   
• landsdækkende foreninger og organisationer  
• alle, som har en retlig interesse i sagens udfald  

  
Som ansøger får man besked, hvis andre klager over afgørelsen.   
  
En klage skal sendes til Miljø og Fødevareklagenævnet via klagepor-
talen sammen med eventuelle bemærkninger samt juridiske eller ad-
ministrative dokumenter. Du kan tilgå klageportalen via naevnenes-
hus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk.  
  
Du kan finde yderligere vejledning om pris, sagsbehandlingstid mv. 
på hjemmesiden naevneneshus.dk.  
  
Klagefristen udløber 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.   
Klagen skal være modtaget senest tirsdag den 9. november 2021 kl. 
23:59. En klage over afgørelsen har opsættende virkning. Det vil sige, 
at denne afgørelse ikke er gældende, før klagenævnet har truffet en 
afgørelse i sagen.  
  
Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra 
den dag, hvor afgørelsen er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 88 
stk. 1.  
  
 
 
 

https://naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet
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Bilag 2:

 
Det ansøgte oprensningsområde er markeret med rødt. 
 
 
Bilag 3: 

 
Skraveret område må ikke oprenses. 
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Bilag 4: 

 
Område skraveret med blå, må bruges til midlertidigt afvandingsom-
råde. 
 
Bilag 5: 

 
Naturbeskyttede områder, søen og et engstykke. 
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Bilag 6: 

 
Området markeret med rødt, må ikke benyttes til midlertidig afvanding 
af opgravet materiale. 
 
Bilag 7: 
Billeder fra besigtigelse 
 

 
Billede fra broen over øst siden, som ønskes oprenset. 
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Billede fra broen over vestsiden af søen. 
 

  
Billede af nogle af arterne fra vestsiden, hvor der ikke må oprenses. 


