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Dispensation til udvidelse af eksisterende sø i grusgrav 

Ringkøbing-Skjern Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til at udvide en eksisterende sø i 

forbindelse med grusgravning på ejendommen matr. nr. 3d, Den nordlige Del, No. 

 Den eksisterende sø er beskyttet efter §3 i naturbeskyttelsesloven. Udvidelsen kræver derfor 

dispensation fra §3.  

Dispensation fra §3  

Der gives hermed dispensation fra §3, stk. 1 i Naturbeskyttelsesloven jf. §65, stk. 3 udvidelse af søen 

Dispensationen og tilladelsen gives på vilkår af:  

at selve udvidelsen udføres uden for vandhulsdyrenes ynglesæson, altså udføres i perioden fra 

15. august til 1. marts, 

at der ikke udsættes ænder, krebs eller fisk,  

at der ikke fodres i og ved vandhullet. 

 

Udnyttelse og klagevejledning 

Ifølge §78 og §86 i Naturbeskyttelsesloven kan der klages over afgørelsen af ejeren af den ejendom, 

som afgørelsen vedrører, og af den, som har rådighed over den. Endvidere af organisationer og 

myndigheder i henhold til lovens bestemmelser (Kapitel 12 i Naturbeskyttelsesloven). Efter 

forvaltningsloven kan andre eventuelt også være klageberettigede, hvis de kan siges at være part i 

sagen og have en individuel og væsentlig interesse i den. 

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, skal 

klage via Nævnets digitale klageportal. Adgang til klageportalen sker gennem Danmarks Miljøportal 

(www.miljøportal.dk) eller www.virk.dk.  Klagefristen er 4 uger og regnes fra datoen for afgørelsen og 

udløber den 26. juli 2019 .  

Afgørelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet og eventuel klagesag afgjort, med mindre Miljø- 

og Fødevareklagenævnet giver lov til det. 

Det er en betingelse for behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer 

skal betale et gebyr på 1.800 kr. Nævnet sender en opkrævning på gebyret, når de har modtaget 

klagen. Nævnet påbegynder ikke behandling af klagen, før gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke 
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på den anviste måde og inden for betalingsfristen, afvises klagen. Vejledning om gebyrordningen 

findes på Nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller 

delvist medhold i klagen, hvis den påklagede afgørelse ændres eller ophæves eller klagen afvises af 

Nævnet som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller hvis klagen ikke er 

omfattet af Nævnets kompetence. Det er alene Nævnet, der kan beslutte at tilbagebetale et gebyr. 

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge §88 i Naturbeskyttelsesloven være 

anlagt inden 6 måneder efter, at sagen er offentliggjort. 

Beskrivelse af, hvordan søen udvides 

Den §3-beskyttede sø i det sydvestlige hjørne af graveområdet rækker ind i det ansøgte område. Ved 
gravning under grundvandsspejlet vil der blive opretholdt en barriere mod søen, så den ikke bliver 
påvirket af gravearbejdet. Denne barriere graves bort til allersidst, så man får en minimal påvirkning 
af søen. Derved får man en stor sammenhængende søflade, der vil udvikle sig til et større §3 område. 
 
I området, hvor der graves under grundvandsspejlet etableres en grundvandsfødt sø med helt rent 
vand. Når søen bliver forbundet med den eksisterende §3 sø, får man denne store sammenhængende 
vandflade. Søen etableres med en lavtvandszone og sikkerhedszone som vist på nedenstående figur. 
Søen etableres med et bugtet forløb med mange næs og vige. Den endelige form af søen afhænger af 
mængden af overskudsmaterialer. De lavvandede dele af søen vil være et fremragende levesteder for 
insekter og padder. De dybe dele sikrer en fri vandflade. Omkring søen etableres en zone med svagt 
bagfald, så regnvand ikke løber direkte til søen. 

 
 
Lovgrundlag 

Dispensationen er givet på nedenstående lovgrundlag fra Miljøministeriet. Der gøres opmærksom på, 

at ansøger selv har ansvar for at indhente nødvendige godkendelser/tilladelser i henhold til anden 

lovgivning. 

 

 Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, nr. 1217 af 28.09.2016 (Naturbeskyttelsesloven) 
 

 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 
samt beskyttelse af visse arter nr. 188 af 26. februar 2016 

 
 Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper, nr. 1786 af 16. december 2015 

 

International natur 

Nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 5 km fra projektområdet. Der er tale om området: Heder og 

klitter på Skovbjerg Bakkeø. 

Det er kommunens vurdering, at nærværende projekt i sig selv eller i forbindelse med andre planer og 

projekter ikke vil have nogen negativ påvirkning på Natura 2000-området. Det er endvidere 

Kommunens vurdering, at projektet er uden væsentlig betydning for en opnåelse af gunstig 

bevaringsstatus/bevaringsprognose for naturtyperne og arterne på udpegningsgrundlaget. 
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Bilag IV 

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, 

fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området.  

På baggrund af Faglig rapport nr. 635 fra Danmarks Miljøundersøgelser samt Ringkøbing-Skjern 

Kommunens øvrige kendskab vurderes det umiddelbart, at der kan være flagermus og spidssnudet frø 

i området. 

På grundlag af nuværende viden vurderes det, at det ansøgte projekt ikke vil medføre negativ 

påvirkning af bilag IV-arterne, og at det ikke vil skade yngle- eller rasteområder for arterne. 

Venlig hilsen 

Thea Illum 
Land, By og Kultur – Land og Vand 

Ringkøbing-Skjern Kommune 

 

 

 

 

 

 

Kort med angivelse af søens beliggenhed: 

 

 

Kopi sendt på mail til: 

 Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K, mst@mst.dk 
 Ringkøbing-Skjern Museum, Bundsbækvej 25, 6900 Skjern, post@arkvest.dk, 
 Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité for Ringkøbing-Skjern Kommune, 

dnringkoebing-skjern-sager@dn.dk 
 Dansk Ornitologisk Forening, e-mail: natur@dof.dk, ringkoebing-skjern@dof.dk 

file://///onerm.dk/Home/DC2/L/LAGREG/Temp/mst@mst.dk
mailto:post@arkvest.dk
mailto:dnringkoebing-skjern-sager@dn.dk
mailto:natur@dof.dk
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 Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail: lbt@sportsfiskerforbundet.dk, 
post@sportsfiskerforbundet.dk 

 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, dbf.oestjylland@gmail.com 
 Jagtforeningerne Kommunale Fællesråd, Lone Meyer, Lone.meyer@mail.dk 
 Friluftsrådet Midt-Vest, midtvestjylland@friluftsraadet.dk 
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