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Landevejen 34 – lovliggørende dispensation til læhegn
Du har den 28. oktober 2019 indgivet mundtlig ansøgning om dispensation
fra naturbeskyttelseslovens § 3 til lovliggørelse af et udplantet læhegn på
din eng beliggende i matrikel nr. 15i, Kærgårdsholm Hgd., Håsum, på
adressen Landevejen 34, 7860 Spøttrup.
Formålet med træerne skulle være at skærme den resterende del af engen
mod trafikstøj, lige som træerne skulle være til gavn for vilde fugle og pattedyr.
Arealet, hvor læhegnet er plantet, er beskyttet som eng efter naturbeskyttelseslovens1 § 3, og det ansøgte kræver derfor en dispensation herfra. Arealet ligger i landzone.
På oversigtskortet herunder er engen angivet med grønt, og det tilplantede
areal er markeret med rødt.
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Figur 1: Oversigtskort med angivelse af beskyttet natur (grøn: eng, blå:
vandløb, brun: overdrev). Det tilplantede areal er angivet med rødt.
Ortofoto 2020. Kortet er ikke målfast.
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Afgørelse
Skive Kommune meddeler hermed lovliggørende dispensation til et læhegn
af rødel i to rækker, beliggende på et ca. 300 kvm stort areal i den nordøstligste del af engen, nærmest Landevejen. Området er markeret med rødt på
Figur 1.
Dispensationen er givet efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2 idet der
dispenseres fra samme lovs § 3 (beskyttede naturtyper).
Der er her tale om en lovliggørelse, og dispensationen er derfor allerede udnyttet. Der gøres dog opmærksom på, at dispensationen først er endelig,
når klagefristen er udløbet, og der ikke er indkommet klager.

Vilkår
Dispensationen gives på følgende vilkår:
-

Der må ikke anvendes nogen former for sprøjtemidler eller gødning
på arealet.
Der må ikke foretages jordbehandling.
Hele det registrerede engareal er fortsat omfattet af naturbeskyttelse, uanset om det efter udplantning af træer måtte ændre karakter, så det ikke længere er lysåbent.

Begrundelse for afgørelsen
Naturbeskyttelseslovens formål er bl.a. at bevare naturtyperne som levested for dyr og planter. Loven skal også medvirke til at forbedre, genoprette
og tilvejebringe områder af betydning for vilde dyr og planter, for landskabelige interesser og give folk mulighed for at færdes i naturen.
Bestemmelsen i naturbeskyttelseslovens § 3 er udformet som en forbudsbestemmelse, men med mulighed for at kommunalbestyrelsen kan dispensere i særlige tilfælde, jf. lovens § 65, stk. 2. De beskyttede naturtyper har
alle deres særlige karaktertræk og bør ud fra en naturbeskyttelsesmæssig
synsvinkel normalt bevares i videst muligt omfang.
For at et indgreb i områdets tilstand eventuelt kan accepteres, må der enten være tale om et område, som ud fra naturbeskyttelseshensyn vurderes
som uden særlig interesse, eller om et indgreb, der i sig selv ikke skønnes
at medføre nogen afgørende forrykning af tilstanden i området.
Sagen er behandlet på møde i Teknik og Miljøudvalget 12. maj 2020, og det
er udvalgets vurdering, at de to rækker træer ikke påvirker engen væsentligt.

Vurdering i forhold til Natura 2000-områder
Der er foretaget en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse
med andre planer og projekter, har en væsentlig påvirkning af Natura
2000-områder. Natura 2000-områder er et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dy-

re- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.
Nærmeste Natura 2000-område er nr. 32 Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge, der findes ca. 2 km SV for arealet.
Udpegningsgrundlaget for habitatområdet kan ses herunder:

Projektet vedrører etablering af et læhegn i kanten af en eng.
Skive Kommune vurderer, at det ansøgte læhegn ikke påvirker Natura
2000-området væsentligt, grundet projektets lokale karakter.
Vurdering i forhold til habitatdirektivets bilag IV arter
Arter beskyttet ifølge habitatdirektivets bilag IV må ikke indfanges, slås
ihjel eller forstyrres med vilje, og deres yngle- og rasteområder må ikke beskadiges eller forstyrres.
Der er ifølge ”Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV” registreret følgende bilag IV-arter i området omkring projektet:
Damflagermus
Vandflagermus
Sydflagermus
Brunflagermus
Odder
Markfirben
Stor Vandsalamander
Spidssnudet frø
Skive Kommune har ikke kendskab til andre bilag IV arter i området.
Det vurderes, at hverken yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter påvirkes væsentligt af det ansøgte læhegn.

Offentliggørelse og klagefrist
Afgørelsen er meddelt den 29. maj 2020 og offentliggjort på www.skive.dk
den 29. maj 2020. Klagefristen udløber den 26. juni 2020.
Hvis Skive Kommunes afgørelse ønskes prøvet for domstolene, skal retssagen anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indsendes via digital klageportal. Borgere, virksomheder og organisationer tilgår Klageportalen via borger.dk eller virk.dk.
Der er direkte link til disse steder via forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk. Vejledning om hvordan man logger
på Klageportalen, findes også på hjemmesiden, sammen med information

om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger
samt telefonnummer og e-mailadresse til supportfunktion.
Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et klagegebyr for at klage. Gebyrets størrelse fremgår af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist; hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren
får helt eller delvist medhold i klagen.
Bliver en afgørelse påklaget, kan klagen have opsættende virkning, således
at afgørelsen ikke må udnyttes, mens sagen behandles i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettiget er:
1) Adressaten for afgørelsen
2) Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører.
3) Offentlige myndigheder.
4) En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
5) Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
6) Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
7) Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Kopi af afgørelsen er sendt til følgende modtagere:
Museum Salling
Danmarks Naturfredningsforening
Skive-Salling, Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Sportsfiskerforbund
Friluftsrådet, Kreds Limfjord Syd, Anni Oppelstrup
Miljøstyrelsen
Dansk Ornitologisk Forening
Dansk Ornitologisk Forening
Dansk Botanisk Forening

arkaeologi@museumsalling.dk
dn@dn.dk
skive@dn.dk
himmerland@sportsfiskerforbundet.dk
anniob@outlook.dk
mst@mst.dk
skive@dof.dk
natur@dof.dk
dbf.oestjylland@gmail.com
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