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Dispensation til gennemførelse af vådområdeprojekt efter
naturbeskyttelsesloven
Mariagerfjord Kommune har truffet afgørelse i sagen om anlæg af vådområde, som
medfører hævet vandstand i ferskeng, og mose beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3
på matr.nr. 2a Visborg By, Visborg, 2b Visborg By, Visborg, 18a Veddum By, Skelund og
38a Veddum By, Skelund. Projektområdet fremgår af vedlagte bilag 3.
Mariagerfjord Kommune giver dispensation til gennemførelse af vådområdeprojekt, jf.
naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3.
Det er bygherres ansvar at orientere berørte lodsejere om indholdet i denne
afgørelse
Følgende vilkår skal opfyldes i forbindelse med dispensationen:
1. Hvor der måtte være uoverensstemmelse mellem teknisk forundersøgelse og
detailprojekt, er sidstnævnte gældende
2. Det nye forløb af Korup Å gives dimensionerne som de fremgår af figur 1, samt
tracé som fremgår af bilag 2
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Figur 1, Projekterede og eksisterende koter

3. Tilløb fra Gl. og Ny mose tager udgangspunkt i dette vandløbs eksisterende
bundkote i ca. st. 3.035 m (ca. 2,58 m DVR90) og føres ind i det nye forløb af
Korup Å på dennes nye bundkote i ny station 4.700 m (2,02 m DVR90)
4. Der etableres stryg i Korup Å fra ny st. 2.752 m til tilløb af grøft i st. 2.875 m,
samt fra ny st. 7.290 m til st. 7.435 m. Strygene etableres med gydegrus som
beskrevet i udbudsmateriale. Ovenfor strygene uddybes bunden med 20 cm i
forhold til overkant på strygene på en strækning af 25 m. På strygene udlægges
større sten Ø30-60 cm til strømlæ

1

De gamle bundkoter er interpolerede ud fra regulativmæssig bundkote og er derfor ikke nøjagtige

Side 2 af 10

5. På strækningen mellem ny st. 5.800 m og st. 7.600 m udlægges der stedvis
indsnævringer med håndsten til 1,8 m bundbredde
6. På strækningen mellem ny st. 2.500 m til 2.700 m hæves bunden ved udlægning af
grusbånd tværs over vandløbet. Se bundkoter i figur 1
7. Der etableres en overkørsel til passage af ’Skovgrøften’ før dennes udløb i Korup
Å. Etableres med Ø1000 mm rør i en bredde på max. 6 m
8. Øvrige nødvendige overkørsler/broer der skal sikre adgangen til matrikler kan
først identificeres når jordhandler er gennemført. Etablering af disse passager skal
ske således, at vandføringsevnen ikke forringes og bunden føres ubrudt gennem
rør. Hvis det er muligt udlægges grusblanding i rør. Ved etablering af broer må
disse ikke funderes indenfor vandløbets skikkelse og skal have underkant i
terrænhøjde eller højere
9. Nedlæggelse af pumpestationer skal ske således, at der ikke er synlige spor efter
pumpestationen. Dræn skal afbrydes effektivt. Nedlæggelse af pumpestationer sker
med baggrund i vandløbslovens § 38
10. Ved flytning af pumpestation skal eksisterende afvanding bibeholdes. Den må ikke
forbedres eller ændres. Hvis afvanding viser sig at kunne ske ved almindelig
graviation kan pumpestationen nedlægges jf. pkt. 9. Dog kun efter accept fra
lodsejer
11. ’Skovgrøften’ gives dimensionerne som de fremgår af figur 2 og fastsættes med
baggrund i vandløbslovens § 15
12. Dige langs ’Skovgrøften’ etableres som beskrevet i udbudsmateriale
13. Etablering af sandfang foretages inden øvrige gravearbejde påbegyndes. Tømning
foretages som beskrevet i udbudsmateriale
14. Retablering af sandfang foretages som beskrevet i udbudsmateriale senest 1.
september 2015

Resume
Mariagerfjord Kommune har udarbejdet et vådområdeprojekt, der medfører regulering af
en strækning på ca. 5 km af Korup Å syd for Skelund. Der kan læses mere på kommunens
hjemmeside:
http://www.mariagerfjord.dk/Borger/Natur%20og%20miljoe/Vandloeb%20og%20soee
r/Vaadomraader.aspx
Projektet medfører et nyt, mere slynget, forløb af Korup Å, med vestlig afgrænsning
mellem Korup Mølle på Aalborgvej og østlig afgrænsning ved Teglbakkevej. Vandløbet
flyttes til de lavest beliggende områder i terrænet, der mange steder svarer til det gamle
forløb af åen før den blev udrettet. Projektet berører også andre og mindre vandløb,
beskyttet eng og mose, samt grøfter og dræn i området.
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Forlægningen af vandløbet medfører, at det bliver mere overfladenært og dermed lettere
og oftere vil oversvømme de omkringliggende jorde. Oversvømmelserne vil medføre en
omsætning af kvælstof til luftform og dermed spare Mariager Fjord for en
kvælstofbelastning på ca. 25 tons årligt. Projektområdet er altovervejende landbrugsjord i
omdrift.
Det nye forløb af vandløbet vil ligeledes give et bedre vandløbsmiljø til gavn for de
organismer der lever i vandløbet. Projektet omfatter udlægning af gydegrus og sten på
delstrækninger.
I forbindelse med vådområdeprojektet er der gennemført en jordfordeling, der tager
højde for det ændrede forløb af Korup Å og kompenserer berørte lodsejere for de
ændrede dyrkningsvilkår indenfor projektområdet.
Redegørelse
Flere beskyttede naturarealer vil blive berørt. Kortudsnittet her under viser de berørte
naturarealer
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Ad. 1 Arealet er registreret som eng i den vejledende registrering af naturtyper. Begrebet
enge omfatter arealer, der typisk ligger på lavbundsarealer, ofte i tilknytning til vandløb,
søer eller moser. Engen er under vedvarende påvirkning af græsning, slåning eller
oversvømmelser. Derved bliver vegetationen domineret af lavtvoksende og lyskrævende
planter.
Ad. 2 Arealet er registreret som eng og mose i den vejledende registrering af naturtyper.
Begrebet moser omfatter udyrkede eller ekstensivt udnyttede områder præget af en
ferskvandspåvirket naturlig eller overvejende naturlig vegetation, som er knyttet til
gennemsnitlig høj vandstand. Moser vil ofte have et ujævnt overfladerelief og vil ofte have
dannet tørv eller anden organisk aflejring.
Begrebet er således en fællesbetegnelse for en række vådbundsområder med
plantesamfund, der har betegnelse efter vegetationens sammensætning, f.eks. tagrørsump,
starsump, ellesump, birkekær og pilekrat. Moser kan også betegnes på baggrund af
vandtilførslen, f.eks. højmose, kærmose eller vældmose.
Ad. 3 Arealet er registreret som eng i den vejledende registrering af naturtyper.
Ad. 4 Arealet er registreret som eng og mose i den vejledende registrering af naturtyper.
Ad. 5 Arealet er registreret som mose og sø i den vejledende registrering af naturtyper.
Begrebet søer dækker naturlige søer, dvs. søer, der traditionelt indgår i det pågældende
landskab eller miljø. Der skal være tale om søer, damme eller vandhuller, dvs.
vandområder, der ikke er midlertidige, og hvor der har udviklet sig et karakteristisk plante
- og dyreliv i tilknytning til søen.
Beskyttelsen gælder også søer, der helt eller delvist er opstået ved eller påvirket af
menneskelig indsats, f.eks. gadekær, møllesøer, opstemningsanlæg, færdigt udgravede grus
-, ler -, mergel - og tørvegrave, bevandingshuller, fiskesøer, visse typer af
regnvandsbassiner, branddamme, andedamme mv.
Temporære søer, dvs. søer, der kun er vandfyldte en del af året, er også omfattet af
beskyttelsen under forudsætning af, at de ikke har indgået i omdrift. Søer, der kun
undtagelsesvist tørrer ud, henregnes ikke til temporære søer.
Ad. 6 Arealet er registreret som eng i den vejledende registrering af naturtyper. På luftfoto
fra 1999 og frem er engen opdyrket. Fra luftfoto fra 1985 og frem til 1999 fremstår arealet
som beskyttet eng på luftfoto.
Enge, mose og søer er omfattet af den generelle beskyttelse af naturtyper efter
naturbeskyttelseslovens § 3 (LBK nr. 1042 af 20/10/2008). Der er forbud mod at
foretage ændringer af tilstanden af beskyttet natur, jf. § 3, stk. 2. Kommunen kan give
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dispensation fra den generelle beskyttelse, jf. § 65, stk. 3, men der skal foreligge særlige
omstændigheder, før der kan gives dispensation, når ændringen af tilstanden er væsentlig
eller i modstrid med at opretholde naturtypen som beskyttet.
Mariagerfjord Kommune har besigtiget området flere gange, senest i september 2009.
Data ligger på Danmarks Arealinformation. Bilag I viser et resume af besigtigelsesdata.
Selve Korup Å er også beskyttet efter naturbeskyttelsesloven § 3, og der er forbud mod at
foretage ændringer af tilstanden af beskyttet vandløb, jf. § 3, stk. 1. Kommunen kan give
dispensation fra den generelle beskyttelse, jf. § 65, stk. 3, men der skal foreligge særlige
omstændigheder, før der kan gives dispensation, når ændringen af tilstanden er væsentlig
eller i modstrid med at opretholde naturtypen som beskyttet.
I forbindelse med administrationen af naturbeskyttelseslovens § 3 skal kommunen
vurdere, hvorvidt et projekt i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter,
kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, jf. § 7 i bekendtgørelse om udpegning og
administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
I forbindelse med administrationen af naturbeskyttelseslovens § 3 skal kommunen sikre,
at yngle- og rasteområder for arter på habitatdirektivets bilag IV ikke beskadiges eller
ødelægges, jf. § 11 i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
Naturbeskyttelseslovens § 2 siger, Lovens beføjelser skal tillige anvendes med sigte på at bekæmpe
sandflugt og forøge skovarealet samt på at genoprette vådområder og ådale, som skal medvirke til at
forbedre vandmiljøet.
Kommunens vurdering
På baggrund af besigtigelsen fastholder Mariagerfjord Kommune områdernes status som
beskyttet natur, og arealerne er derfor omfattet af bestemmelserne i
naturbeskyttelsesloven.
Kommunen vurderer, at de berørte naturarealer er i en moderat – dårlig naturtilstand, og
at målsætningen for naturarealer, jf. kommuneplanen, er moderat – dårlig.
Den planlagte hævning af vandstanden og forlægning af Korup Å kræver dispensation fra
kommunen.
På baggrund af sagens oplysninger er det Mariagerfjord Kommunes vurdering, at der kan
meddeleles en dispensation til aktiviteterne i projektet. Til grund for denne vurdering
ligger kommunen, at der er tale om natur med en lav naturkvalitet, at kommunens
målsætning for arealerne er moderat – dårlig naturtilstand, at naturbeskyttelseslovens § 2,
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at naturbeskyttelseslovens beføjelser skal anvendes med sigte på at genoprette ådale og
vådområder, som skal medvirke til at forbedre vandmiljøet, at der skabes et stort,
sammenhængende vådområde med tilhørende sumpe og enge, og at projektet samlet set
vil være naturforbedrende.
I den konkrete sag er det ikke Mariagerfjord Kommune s vurdering, at det ansøgte ikke
vil påvirke et Natura 2000-område, idet afstanden til nærmeste område er 3 km. Det er
hensigten at man ved projektets gennemførelse på sigt kan medvirke til at forbedre
vandkvaliteten i Mariager Fjord, og dermed sikre bevaringsmålsætningen for naturtypern
på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 14, Mariager Fjord mv.
I den konkrete sag har Mariagerfjord Kommune ingen oplysninger om forekomster af
bilag IV-arter indenfor det berørte område. Endvidere er det Mariagerfjord Kommunes
vurdering, at der ikke findes væsentlige arealer indenfor det berørte område, der kan
fungere som yngle- og rasteområder for bilag IV-arter.
Klage
Kommunens afgørelse kan påklages til Natur – og Miljøklagenævnet indenfor en frist på 4
uger efter reglerne i vedlagte klagevejledning.
En evt. klage sendes skriftligt til Mariagerfjord Kommune: raadhus@mariagerfjord.dk
Lovgivning
Afgørelse en truffet efter naturbeskyttelseslovens § 3
Øvrige oplysninger
Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside:
http://www.mariagerfjord.dk/Borger/Natur%20og%20miljoe/Vandloeb%20og%20soee
r/Vaadomraader.aspx
På hjemmesiden http://kort.arealinfo.dk/ kan du fremsøge, hvilke dele af din ejendom,
der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3
Du kan læse mere om definitionen af beskyttede naturtyper og betydningen heraf på
hjemmesiden på kommunens hjemmeside: www.mariagerfjord.dk
Projektet kræver også tilladelse efter vandløbsloven mv.
Venlig hilsen
Rasmus Fuglsang Frederiksen
Biolog
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Kopi til:
Naturstyrelsen: nst@nst.dk
Kulturarvsstyrelsen: Fortidsminder@kulturstyrelsen.dk
Dansk Botanisk Forening: mette.due@gmail.com
Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening – Lokalgruppe: mariagerfjord@dof.dk
Danmarks Naturfredningsforening: dnmariagerfjord-sager@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk
Friluftsrådet: boerge@poulsen.mail.dk
Aalborg Historiske Museum: historiskmuseum@aalborg.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund: lbt@sportsfiskerforbundet.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, reg. Miljøkoordinator: jkm@sportsfiskerforbundet.dk
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Vejledning om klagemuligheder m.v.
efter
Naturbeskyttelsesloven
Reglerne fremgår af lovens kapitel 12
Hvem kan klage:

Kommunens afgørelse kan påklages til Natur- og
Miljøklagenævnet af:
1. adressaten for afgørelsen (normalt ansøgeren),
2. ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
3. offentlige myndigheder,
4. lokale foreninger og organisationer, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen,
5. landsdækkende foreninger og organisationer, hvis
hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
6. landsdækkende foreninger og organisationer, som
efter deres formål varetager væsentlige rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Natur- og
Miljøklagenævnet:

Natur- og Miljøklagenævnet er nedsat af Miljøministeren. Nævnet
består af en formand, to højesteretsdommere og syv politisk
udpegede medlemmer.

4 ugers klagefrist:

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Klagen
skal være myndigheden i hænde inden for normal kontortid på
dagen for klagefristens udløb. Klager bærer risikoen for
forsinkelse i forbindelse med klagens fremsendelse.
Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid
fra bekendtgørelsen.
En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Opsættende
virkning:

En rettidig klage har opsættende virkning. Det betyder, at det, der
er tilladt eller påbudt i afgørelsen, ikke må udføres, før
klagemyndighedens afgørelse foreligger. Klagemyndigheden kan
dog bestemme andet.

Klagen sendes til:

Klagen indgives skriftligt til: Mariagerfjord Kommune, så vidt
muligt elektronisk på raadhus@mariagerfjord.dk. Kommunen
videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet vedlagt
afgørelsen og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

Underretning:

Kommunen giver den, der har fået en tilladelse, underretning om
en indgivet klage og om klagens opsættende virkning.
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Civil retssag

Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene.
Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag,
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort,
regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Opkrævning af
gebyr:

Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et gebyr for at behandle en
klage. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner,
virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
Klager modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og
Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen. Denne
opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret. Natur- og
Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og
Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret
er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden
for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres
eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist,
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede
afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som
følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og
Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk
Revideret august 2012
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