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Dispensation til dige-gennembrud 

 

Syddjurs kommune har truffet afgørelse efter museumslovens1 § 29j, stk. 2, jf. § 29a, stk. 1 (sten- 

og jorddiger), og meddeler hermed dispensation til at gennembryde eksisterende dige i skellet 

mellem matr. nre. 2 d Ørup By, Rosmus og 9 a Hyllested By, Hyllested. Digegennembruddet vil være 

på 8 m.  
 

Baggrunden for ansøgningen om digegennembruddet er, at der skal udvindes råstof på matr. nr. 9 a 

Hyllested By, Hyllested, og i den forbindelse vil man gerne anvende eksisterende ind- og 

udkørselsforhold til Lunbakkevej (nord for graveområdet), og således undgå at anvende 

Fiskegårdevej (syd for graveområdet) som transportvej. Derved kan man hindre unødig kørsel forbi 

skolen i Rosmus.   

 

Beliggenheden fremgår af nedenstående udsnit af luftfoto, hvor de enkelte matrikler er markeret med 

lilla, mens digerne i området er markeret med gult og det ansøgte digegennembrud er markeret med 

grønt. Mod nord er med blåt angivet nuværende adgangsvej til graveområdet, mens den sorte stribe 

mod syd angiver, hvor man gerne vil undgå at lave udkørsel til Fiskegårdevej. 
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Forudsætning 

Dispensationen er givet på grundlag af oplysningerne i ansøgning modtaget d. 3. og 15. februar 

2021. Det forudsættes, at det ansøgte udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet, og at diget 

retableres efter endt råstofgravning i området.  

 

Ansøgers oplysninger 

Det oplyses i ansøgningen, at der skal indvindes råstof på matr. nr. 9 a Hyllested By, Hyllested, og at 

man i den forbindelse ønsker en dispensation fra museumsloven til at foretage et digegennembrud, 

så det er muligt at anvende de eksisterende ind- og udkørselsforhold ved Lunbakkevej ind i 

graveområdet. Ved at anvende den eksisterende vej ind i graveområdet, kan man undgå at skulle 

køre på Fiskegårdevej, og hermed undgå at køre forbi skolen i Rosmus.  

 

Baggrund for afgørelsen 

Formålet med digebeskyttelsen er at bevare eksisterende sten- og jorddiger. 

 

Det fremgår af vejledningen til museumsloven, at hovedreglen er et forbud mod forandring af 

tilstanden.  

 

I den aktuelle sag er der tale om, at der foretages et digegennembrud, så det er muligt at komme fra 

eksisterende vej og ind i graveområdet, og at diget retableres efter endt råstofgravning i området. 

 

Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at der er tale om et mindre gennembrud som sikrer en 

hensigtsmæssig adgang til graveområdet, så man kan undgå mulig kørsel forbi eksisterende skole 

og der er ligeledes lagt vægt på, at diget retableres efter endt gravning. 

 

 

EF-habitatdirektivet 

I henhold til §§ 7, 8 og 11 i Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen) skal kommunen 

foretage en vurdering af, om det ansøgte kan, 

 

• påvirke et Natura 2000-område væsentligt,  

• beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter der er optaget på EF-habitatdirektivets 

bilag IV, eller  

• beskadige plantearter der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV 

 

Natura 2000-områder: 

 

Det ansøgte skal udføres i en afstand af godt 3,5 km fra nærmeste Natura-2000 område, som er 

Stubbe sø, og det vurderes, at det ansøgte ikke har nogen negativ effekt på området. 

  

Det ansøgte vurderes dermed at ville påvirke Natura 2000-området i et omfang, der er uvæsentligt. 
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Dyre- eller plantearter optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV 

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

 

 

 

Odder  

Løgfrø  

Stor vandsalamander  

Spidssnudet frø  

Strandtudse  

Markfirben  

Arter af flagermus  

Mygblomst 

 

Det ansøgte har en karakter og placering, så det efter Syddjurs Kommunes vurdering er udelukket, 

at det vil kunne påvirke andre af de nævnte bilag IV-arter end markfirben. Der er derfor ikke 

foretaget yderligere vurdering for de øvrige arter. 

 

Markfirben yngler og raster især på solbeskinnede skrænter og sandede bakker, typisk grusgrave, 

vejskrænter, kystskrænter og lignende. Den er desuden afhængig af en mosaikstruktur i 

vegetationen, så der også er mulighed for at søge skygge under buske, træer eller græstuer. Den er 

derfor følsom overfor både tilgroning og en rydning af arealets vegetation. Da der kun foretages 

gennembrud med efterfølgende retablering, vurderes det, at der ikke vil være effekt på en eventuel 

bestand af markfirben. 

 

Det ansøgte vurderes dermed at ville påvirke bilag IV-arter i et omfang, der er uvæsentligt.  

 

Klagevejledning 

Ovenstående afgørelse kan jf. naturbeskyttelseslovens § 86 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. 

 

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.naevneneshus.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. 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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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 20. april 2021.  

 

Du vil straks få besked, hvis der modtages klage.  

 

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

brev. 

 

Åben Indsigt 

Alle offentlige akter på denne sag kan ses på www.syddjurs.dk ved søgning på Åben Indsigt. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

  

   

Morten Aa. Jørgensen                           Steen Ravn Christensen 

Sagsbehandler                                        Sagsbehandler 

 

 

 

 

 

 

Kopi til: 

 

Mail til: 

 

Henrik Svith, (henrik@gertsvith.dk) 

 

Region Midtjylland, Skottenborg 26, 8800 Viborg, (nanna.lauridsen@ru.rm.dk) 

 

Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 

 

Friluftsrådet, (oestjylland@friluftsraadet.dk) 

 

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø (mail: dnsyddjurs-

sager@dn.dk) 

 

http://www.syddjurs.dk/
mailto:mst@mst.dk
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Dansk Ornitologisk Forening DOF, Vesterbrogade 140, 1620 København V (mail: natur@dof.dk) 

 

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling, (syddjurs@dof.dk) 

 

Slots- og Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V (mail: post@slks.dk) 

 

Østjyllands Museum, Ebeltoft, Juulsbakke 1, 8400 Ebeltoft (mail: arkaeolog@museumoj.dk) 

 

Moesgård Museum, 8270 Højbjerg  (mail:mas@moesgaardmuseum.dk) 

  


