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Tilladelse til demontering af 60 kV luftledning med fjernelse af master og 
udvalgte fundamenter efter naturbeskyttelsesloven 

 
Mariagerfjord Kommune giver herved tilladelse til demontering af luftledninger i 
beskyttet natur på følgende matrikler: matrikel nr. 14a, Skrødstrup By, Hem, og 3a, 1g og 
10a, Sem By, Hem (luftfoto 2022) 
 
Tilladelsen er en dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
Dispensationen er givet i henhold til forbuddet i naturbeskyttelseslovens § 3. Efter lovens 
§ 65, stk. 2 kan kommunen i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelserne. 
 
Det er ansøgerens pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om 
tilladelsens indhold. 
 
Dispensationen gives på følgende vilkår: 
 

 Der må ikke etableres oplag af nogen art inden for §3 beskyttet natur eller inden 
for Habitatområdet undtaget ved p-pladsen ved vandværket. 

 Tidspunkt for vejudlæg samt afsætning af adgangsveje aftales mellem lodsejer og 
Mariagerfjord Kommune inden demontering påbegyndes.  

 
Generelt for alle master hvor fundamentet fjernes gælder følgende. 
 

 Overjorden omkring eller eventuelt oven på masternes fundamenter bortgraves. 

Der må maximalt graves i en afstand af 1m fra fundamenterne. 

 Der må ikke efterlades rester af armeringsjern inden for §3 beskyttet natur eller 

inden for habitatområdet. 

 

Området efterlades retableret på nedenstående vilkår: 
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 De efterfølgende huller fyldes op med rent sand, hvorefter overjorden lægges 

tilbage på området, hvis muligt. Der må ikke efterlades huller til gene/fare for 

eventuelle græssende dyr. 

 Der må ikke efterlades kørespor. 

 

Generelt for alle master hvor fundamentet ikke fjernes gælder følgende vilkår 
(mast 13, 14, 15). 
 

 Eventuelle elastiske fuger fjernes fra fundamentet. 

 Eventuelle forseglinger af bolte fjernes. 

 

 
Redegørelse for sagen 
 
Mariagerfjord Kommune har den 2. februar 2022 modtaget en ansøgning fra AFRY 
Denmark, på vegne af N1 hvor der ansøges om dispensation til fjernelse af 60 kV 
luftledning med tilhørende master og fundament.   
 
AFRY begrunder ansøgningen med, at luftledningerne er erstattet med jordkabler og 
derfor ikke længere er i brug. Luftledninger, med tilhørende master og fundamenter, skal 
om muligt fjernes helt fra området.  
 
De ansøgte arealer er i dag registreret som naturtyperne overdrev, fersk eng og rigkær i 
den vejledende registrering af beskyttet natur. Overdrev, fersk eng og rigkær er omfattet 
af den generelle beskyttelse af naturtyper efter naturbeskyttelseslovens § 3.  
 
Der er forbud mod at foretage ændringer af tilstanden af beskyttet natur, jf. § 3 stk. 2.  
 
Kommunen kan give dispensation fra den generelle beskyttelse, jf. § 65, stk. 2, 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 besigtigede arealet sammen med AFRY d.2. marts 2022. 
Formålet med besigtigelse var at vurdere adgangsveje til masterne samt mulighed for 
fjernelse af fundamenter. Derudover blev der vurderet på arealernes tilstand i forhold til 
det ansøgte. På besigtigelsen blev der konstateret følgende: 
 
Matrikel nr. 14a, Skrødstrup By, Hem 
 

 Mast 3. er beliggende på dyrket mark. Mast og fundament kan fjernes uden 

problemer. 
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Matrikel nr. 3a, Sem By, Hem 
 

 Mast nr. 4 kan tilgås fra markarealet beliggende øst for masten. Selve masten er 

beliggende i natura 2000 området og står på kanten af et §3 beskyttet overdrev. En 

stor del af fundamentet er synlig. Fjernelse af fundamentet kræver en mindre 

udgravning i umiddelbar nærhed af det synlige fundament. Det vurderes at hele 

fundamentet kan fjernes uden at skade overdrevet. 

 Mast nr. 5-6. er beliggende på dyrket mark. De er beliggende uden for Natura 2000 

området og er ikke i beskyttet natur. De kan alle tilgås fra markarealerne 

beliggende nord for masterne. Master og fundament kan fjernes uden problemer.  

 Mast nr. 7-8 vurderes til at være beliggende på grænsen af Natura 200 området 

men ikke inden for dette. Området de er beliggende på, er ikke §3 beskyttet natur. 

De kan begge tilgås fra markarealerne beliggende nord for masterne. Master og 

fundament kan fjernes uden problemer.  

 

Matrikel nr. 1g, Sem By, Hem 
 

 Mast nr. 9-10 er begge beliggende i natura 2000 område og §3 beskyttet fersk eng 

(6400). De kan tilgås fra vejen beliggende lige nord for masterne. Vejadgang er 

markeret med sort linje på luftfoto 2022. På alle adgangsveje angivet med sort linje 

skal der udlægges køreplader. Kørepladerne udlægges inden tråden tages ned, og 

fjernes efterfølgende master og fundamenter er fjernet. Både master og fundament 

vurderes til at kunne fjernes uden skade på beskyttet natur. 

 Mast nr. 11 er beliggende i natura 2000 område og §3 beskyttet fersk eng (6400). 

Den kan tilgås fra vejen beliggende nord for masten. Både mast og fundament 

vurderes til at kunne fjernes uden skade på beskyttet natur. Adgangsvejen er 

markeret med gul linje på luftfoto 2022. På alle adgangsveje angivet med gul linje 

skal der udlægges køreplader. Kørepladerne udlægges inden tråden tages ned, og 

fjernes efterfølgende master og evt. fundamenter er fjernet. Alle vejadgange 

markeret med gul linje afsættes af Mariagerfjord Kommune, i samarbejde med 

lokalkendt lodsejer, INDEN projektstart. 

 
 
Matrikel nr. 10a, Sem By, Hem 
 

 Mast nr. 12 er beliggende i natura 2000 område og §3 beskyttet fersk eng (6400). 

Masten kan tilgås fra p-pladsen ved vandværket. Vejadgang er markeret med sort 

linje på luftfoto 2022. På alle adgangsveje angivet med sort linje skal der udlægges 

køreplader. Kørepladerne udlægges inden tråden tages ned, og fjernes 
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efterfølgende master og evt. fundamenter er fjernet.  Mast og fundament kan 

fjernes uden problemer.  

 Mast nr. 13-14-15 er beliggende i natura 2000 område og §3 beskyttet rigkær. De 

kan tilgås fra vejen beliggende nord for masterne. Masterne kan fjernes, men 

fundamentet skal efterlades. En fjernelse af fundamentet vurderes til ikke at være 

muligt uden at gøre skade på habitatnaturen.  Adgangsvejene er markeret med gul 

linje på luftfoto 2022. På alle adgangsveje angivet med gul linje skal der udlægges 

køreplader. Kørepladerne udlægges inden tråden tages ned, og fjernes 

efterfølgende masterne er nedtaget. Alle vejadgange markeret med gul linje 

afsættes af Mariagerfjord Kommune, i samarbejde med lokalkendt lodsejer, 

INDEN projektstart. 

 

Derudover har Mariagerfjord Kommunes naturafdeling d. 3. maj 2022 besigtiget arealerne 
ved mast nr. 10 og mast nr. 11 med henblik på status på den registrerede natur inden for 
projektet. De besigtigede arealer opfylder kriterierne til at være omfattet af 
naturbeskyttelsesloven §3, beskyttet fersk eng. 
 
Mast nr. 4, 10, 11, 12, 13, 14 og 15 er alle beliggende i Natura 2000 område nr. 223, 
Kastbjerg Ådal.  
 
Kommunens vurdering 
 
På baggrund af besigtigelser og gennemgang af luftfoto fastholder Mariagerfjord 
Kommune områdernes status som omfattet af bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven 
om beskyttet natur. 
 
I den konkrete sag er det kommunens vurdering, at der er tale om et indgreb, som i sig 
selv ikke skønnes at medføre en vedvarende og afgørende forrykning af tilstanden i 
området. Kommunen kan derfor dispensere til det ansøgte. 
 
Jf. vedhæftede Habitatkonsekvensvurderinger det Mariagerfjord Kommunes vurdering, at 
det kan udelukkes, at det ansøgte har en negativ påvirkning på Natura 2000-område nr. 
223. Ved påvirkning forstås en påvirkning, der er i modstrid med bevaringsmålsætningen.  
 
I den konkrete sag har Mariagerfjord Kommune kendskab til ét fund af bilag IV-arter i 
nærheden af det berørte områder. Der er én observation af odder nordvest for Hem 
hvilket er ca. 3.5 km fra det planlagte. Området er sikkert potentielt levested for 
spidssnudet frø og stor vandsalamander.  Derudover kan der forekomme arter af 
flagermus inden for det planlagte. Det er kommunens vurdering at ingen af de nævnte 
arter vil få ødelagt eller forringet deres yngle- eller rasteområder. 
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Bemærkninger 
 
Afgørelsen er truffet i forhold til forbuddet mod ændring i tilstanden af beskyttede 
naturtyper i naturbeskyttelseslovens § 3, jf. § 65, stk. 2. 
 
Lovteksten kan findes på: https://www.retsinformation.dk/ 
 
Vilkårene i tilladelsen er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over 
ejendommen. 
 
Vær opmærksom på eventuelle andre kabler, kloakrør og lignende. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato. 
 
Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for 
iværksættelse af jordarbejdet skal Museumslovens § 25-27 iagttages. Disse bestemmelser 
vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver 
bygherren mulighed for at få en udtalelse om risikoen for fund af arkæologisk betydning, 
samt besked om de finansieringsmæssige konsekvenser. 
Findes der under jordarbejdet alligevel spor af fortidsminder, fx knogler, flintredskaber, 
lerkarskår m.m., skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. 
Fortidsmindet skal straks anmeldes til museet. 
 
Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til nedenstående statsanerkendte kulturhistoriske 
museum. 
 
 
Oplysninger i øvrigt 
 
På hjemmesiden www. mariagerfjord.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 
kommunens hjemmeside. 
 
Det fremgår af vedlagte oversigtskort hvilke dele af din ejendom der er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
Definitionen af beskyttede naturtyper og betydningen heraf fremgår af vedlagte udskrift 
af arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 
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Klage m.v.: 
 
Afgørelsen kan inden 4 uger påklages efter reglerne i vedlagte klagevejledning.  
 
Afgørelsen offentliggøres sammen med offentliggørelsen af afgørelse om ikke VVM- pligt. 
 
Når klagefristen er udløbet, og der ikke er indkommet klager, kan tilladelsen udnyttes. 
Hvis der indgives klage, vil kommunen snarest underrette dig herom. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Bo Christian Sørensen (bochs) 

 
 
 
Vedhæftet: 
 
Luftfoto 2022 
Ansøgning om dispensation 
Klagevejledning Naturbeskyttelsesloven 
Habitatkonsekvensvurdering 
Afgørelse om ikke VVM-pligt 
Uddrag af museumsloven 
Beskyttede naturtyper 

 
Kopi til: 
 
Miljøstyrelsen: mst@mst.dk 
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen: dbf.oestjylland@gmail.com 
Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk 
Dansk Ornitologisk Forening – Lokalgruppe: mariagerfjord@dof.dk 
Danmarks Naturfredningsforening: dnmariagerfjord-sager@dn.dk 
Friluftsrådet: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet lokal kreds: himmerland-aalborg@friluftsraadet.dk 
Slots- og Kulturstyrelsen: for@slks.dk 
Nordjyllands Historiske Museum: historiskmuseum@aalborg.dk 

mailto:mst@mst.dk
mailto:dbf.oestjylland@gmail.com
mailto:natur@dof.dk
mailto:mariagerfjord@dof.dk
mailto:dnmariagerfjord-sager@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:himmerland-aalborg@friluftsraadet.dk
mailto:fortidsminder@kulturstyrelsen.dk
mailto:historiskmuseum@aalborg.dk

