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Dispensation til opfyldning af sø på matr. nr. 9a Hyllested By, Hyllested ved 

Fiskegårdevej 13, 8400 Ebeltoft.   

 

Du får hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til opfyldning af sø på matr. 

nr. 9a Hyllested By, Hyllested, Hyllested. Dispensationen er meddelt i medfør af 

naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3 og er givet på grundlag af oplysningerne i din 

ansøgning modtaget den 2/11 2017. 

 

Det er oplyst i ansøgningen, at du ønsker at grave det eksisterende vandhul væk i 

forbindelse med råstofgravningen. Råstofgravningen skal ske på arealet der fremgår af 

nedenstående kort.  
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Beliggenheden fremgår af nedenstående oversigtskort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besigtigelse 

Vi har den 15/11 2017 besigtiget området og konstateret, at der findes en sø på ca. 190 

m
2
, som angivet med rødt på ovenstående kort. Søen er meget tilgroet med træer og i 

nogen grad tilkastet med grenmateriale. På grund af den omkringliggende bevoksning og 

fordi søen ligger lavt i landskabet med tilstødende stejle kanter er den konstant skygget. 

Underlaget er lerbund.  

 

 

Baggrund for afgørelsen 

Ifølge naturbeskyttelsesloven kan der kun gives dispensation i helt særlige tilfælde. Disse 

særlige tilfælde kan være indgreb, der er af overordnede økonomiske interesser, eller 

hvis indgrebet understøtter naturtypen eller øger offentlighedens adgang til naturen. 

Enkeltmands økonomiske interesser kan som udgangspunkt ikke begrunde en 

dispensation. Hvis den økonomiske eller samfundsmæssige interesse i dispensationen er 

stor, og naturværdien af det berørte naturområde er lille, kan det dog komme på tale at 

dispensere til en nedlæggelse at naturområder på vilkår om etablering af 

erstatningsnatur. 
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Syddjurs Kommune vurderer, at søen ligger så isoleret og har så dårlig tilstand, at den 

ikke har udsigt til at blive egnet levested for truede arter. En nyetableret sø med en mere 

gunstig beliggenhed vil derfor på sigt vurderes at have større naturmæssig værdi end den 

eksisterende sø. 

Samtidigt er råstofindvinding en væsentlig offentlig interesse. 

 

Vi vurderer derfor, at der bør meddeles på ansøgning om dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens § 3 til nedlæggelse af søen, hvis der til gengæld stilles vilkår om, 

at der etableres en erstatningssø af mindst samme størrelse andetsteds. Det er derfor 

aftalt med ansøger og ejer af ejendommen at der skal etableres en erstatningssø på 

matrikel 12b,13b, Attrup By, Koed. Arealet er udvalgt i et område, hvor der lever løgfrø, 

der er en bilag IV art. Løgfrøen yngler således 500 m syd for erstatningssøen. Søen vil 

derfor kunne bidrage til løgfrøens udbredelse og vil også være egnet levested for stor 

vandsalamander og spidssnudet frø, der også findes i området. Søens placering og 

størrelse har været fremsendt til og godkendt af ansøger samt ejer af arealet, hvorpå 

søen placeres.  

 

Af nedenstående figur kan ses placeringen af erstatningssøen.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Betingelser 

Det er en betingelse for denne dispensation, at nedlæggelsen af søen først må 

igangsættes, når erstatningssøen er etableret og godkendt skriftligt af kommunen. 

 

Etableringen af erstatningssøen skal desuden overholde følgende vilkår: 

at det opgravede materiale fjernes eller udspredes i et lag på højst 30 cm på 

det omgivende areal 

at hældningen af søens bund og bredder ikke må være større end 1:5,  

at der ikke udsættes fisk, krebs eller fugle,  

at der ikke må fodres i og ved søen eller opsættes redehuse,  

at etableringen foretages i perioden 1. oktober til 1. marts,  
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at der ikke må skabes forbindelse eller afløb til dræn eller grøfter, og  

at du retter henvendelse hertil, når søen er etableret.  

 

Risikovurdering i forhold til habitatbekendtgørelsen 

I henhold til §§ 6, 7 og 10 i Bekendtgørelse om udpegning og administration af 

internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 

(habitatbekendtgørelsen) skal kommunen inden der meddeles dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens § 3 foretage en vurdering af, om det ansøgte kan 

 

1. påvirke et Natura 2000-område væsentligt,  

2. beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter der er optaget på EF-
habitatdirektivets bilag 4, eller  

3. beskadige plantearter der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag 4 

 

Det ansøgte område ligger 3,6 km nordøst for nærmeste Natura 2000 område ”Stubbe 
sø” som vist på indsatte kort. 

 

 

 

Syddjurs Kommune vurderer at det er udelukket, at det ansøgte kan bidrage til negative 
påvirkninger af Natura 2000 området. 
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Dette begrundes med, at aktiviteten ikke medfører væsentlig påvirkning af omgivelserne. 

I Syddjurs Kommune er der en formodet eller konstateret forekomst af følgende bilag IV-
arter: 

• Odder 

• Løgfrø 

• Stor vandsalamander 

• Spidssnudet frø 

• Strandtudse 

• Markfirben 

• Arter af flagermus 

• Mygblomst 

 

Der er ikke fundet bilag IV arter indenfor en afstand af 1.000 meter fra den pågældende 

sø. Der er i området flere potentielle levesteder for bilag IV arten Stor vandsalamander 

samt enkelte mulige levesteder fra Markfirben. Søen, der søges nedlagt, er omgivet af 

skyggegivende træer og krat, og dermed ikke meget eksponeret for sollys. Derfor er den 

ikke egnet som ynglested for stor vandsalamander eller andre bilag IV-arter. Søen kan 

være rasteområde for stor vandsalamander, men da der er flere og bedre rasteområder i 

området, vil bestanden ikke lide skade ved at søen nedlægges. Dermed vil projektet kun i 

ringe eller ingen grad påvirke yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. 

 

Det er således Syddjurs Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte ikke vil medføre 

væsentlig påvirkning af Natura2000-områder eller bilag IV arter. Der er derfor ikke 

foretaget yderligere konsekvensvurdering af det anmeldte projekt i henhold til 

Habitatbekendtgørelsen. 

 
Åben Indsigt 
Alle offentlige akter i denne sag kan ses på https://www.syddjurs.dk/sag/18/49474. 

 

Klagevejledning 
Ovenstående afgørelse kan jf. naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet af: 

• ansøgeren, 

• ejeren af berørte ejendomme,  

• offentlige myndigheder, 

• lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen, 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og 

miljø eller rekreative interesser som formål. 

 

En meddelelse om, hvorvidt arealer er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, kan 

påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ejeren af de berørte arealer. 
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Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse skal klagen indgives via Klageportalen, 

som kan findes via et link på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, 

www.nmkn.dk eller direkte på www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på 

www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes 

gennem Klageportalen til Syddjurs Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig 

for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 (for 

private) eller kr. 1800 (virksomheder og organisationer). Du betaler gebyret med 

betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold 

i din klage. 

 

Nærmere vejledning omkring brug af Klageportalen findes på de nævnte sider. 

 

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 Syddjurs 

Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, 

som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt, hvilket betyder, at en klage skal 

være tilgængelig for Syddjurs Kommune på Klageportalen senest den 15/01 2019. 

 

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Du vil straks få besked, hvis der 

modtages klage. I tilfælde af klage må dispensationen ikke udnyttes, før sagen er afgjort 

af klagemyndigheden, med mindre denne bestemmer andet. 

 

Hvis dispensationen ikke udnyttes inden 3 år, bortfalder den. 

 

Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter 

modtagelsen af dette brev. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

                    Mille Rasch  Lars Dyhrberg Bruun 

  Biolog  Biolog 
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Kopi til: 

Ejer: 

Carsten Juhl Terkelsen, Fiskegårdevej 13, 8400 Ebeltoft 

 

Ejer af areal for erstatningssø: 

Jesper og Lisbeth Sørensen, Elholtvej 2, 8550 Ryomgård 

 

Organisationer: 

Miljøstyrelsen mailto:mst@mst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomitéen for Syddjurs mailto:dnsyddjurs-

sager@dn.dk  

Dansk Ornitologisk Forening i Syddjurs Kommune syddjurs@dof.dk 

Museum Østjylland ekn@museumoj.dk 

Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk 

Friluftsrådet oestjylland@friluftsraadet.dk. 

Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen dbf.oestjylland@gmail.com 

 


