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Ny afgørelse - § 3-dispensation og landzonetilladelse til etablering af vandhul
Assens Kommune, Miljø og Natur har den 12. september 2018 meddelt ovenstående tilladelser
til etablering af vandhul på matrikel nr. 150 Ørsted By, Ørsted. Da du har givet udtryk for at
vandhullet er for lille og at du har brug for et større vandhul, så meddeles hermed nye afgørelser til et vandhul, der kan blive lidt større end tidligere meddelt.
Der kan klages over afgørelsens indhold – herunder arealets status som § 3.
Redegørelse og vurdering
Der er søgt om etablering af et vandhul med en størrelse på ca. 1000 m². Vandhullet ønskes
etableret for at sikre mere variation i området og til gavn for de dyr, der har vandhuller som levested.
Arealet er omfattet af naturbeskyttelsesloven og registreret som beskyttet natur (mose) jf. § 3
med afgørelse den 4. januar 2017.
I forbindelse med nærværende ansøgning om etablering af vandhul, er arealet hvor der konkret
ønskes anlagt et vandhul, blevet genbesigtiget d. 12. september 2018.
Under besigtigelen blev der registreret Lancet Vejbred, Rød-Kløver, Pil sp., Rød-Svingel, AgerPadderok, Vild-Gulerod, Musse-Vikke, Tjørn sp., Alm. Brunelle, Star sp. og Alm. Kongepen. Der
er tale om en fin vegetation med indslag af Star-arter, som dog er almindelig i området som helhed – herunder store dele af det beskyttede område mellem søen og Basselundvej.
Det er fortsat Assens Kommune, Miljø og Naturs vurdering, at der ikke er grundlag for at meddele dispensation til et vandhul på ca. 1000 m², da det vil ændre stort set hele den nordligste
del af det lysåbne område, hvor søen er søgt anlagt. Det fremgår således af vejledning til naturbeskyttelsesloven (2009, s. 33), at der skal foreligge særlige omstændigheder, før der kan gives
dispensation til foranstaltninger, som ændrer tilstanden i de beskyttede naturtyper, når ændringerne er væsentlige eller i modstrid med ønsket om at opretholde de pågældende natur-typer som sådanne.
Reglerne er under ét udtryk for en generel samfundsmæssig interesse i, at de beskyttede naturtyper opretholdes og ikke løbende forringes. Det er således ikke nok, at der er påvist en væsentlig jordbrugs- eller anden økonomisk eller rekreativ interesse i, at et indgreb finder sted.
For at et indgreb i områdets tilstand eventuelt kan accepteres, må der tillige 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. I dette konkrete tilfælde hvor vandhullet ønskes anlagt er det kommunens vurdering,
at der maksimalt kan meddeles tilladelse til et vandhul på maksimalt 400 m² (i modsætning til
tidligere afgørelse, hvor der blev meddelt tilladelse til vandhul på 300 m²), for at tilstanden
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ikke afgørende tilstandsændres i området som helhed. Ved et vandhul på 400 m² er det således
kommunens vurdering, at den nuværende vegetation fortsat vil kunne forefindes i det lysåbne
område nordligst beliggende inden for det § 3-registrerede område. Søen forventes samtidig at
være til gavn for organismer tilknyttet vandhuller samt gavne variationen i området, hvor der i
dag er relativt få vandhuller.
Assens Kommune har ikke kendskab til eller registreret bilag IV-arter i området.
Afgørelse
Assens Kommune meddeler hermed dispensation fra § 3 i lovbekendtgørelse nr. 1122 af 3. september 2018 jf. lovens § 65, stk. 2 til etablering af vandhul på matrikel nr. 15o, Ørsted By, Ørsted (se kort nedenfor).
Dispensation meddeles på vilkår om,










At vandspejlet ikke bliver større end 400 m²,
At der ikke udsættes fisk, krebs eller lignende,
At der ikke laves øer opsættes andehuse, bygninger eller andre kunstige installationer,
At brinker etableres i minimum forholdet 1:3-1:5,
At opgravet materiale udjævnes på arealer, der ikke er omfattet af § 3,
At der ikke etableres tilløb eller afløb til og fra vandhullet,
At der ikke fodres i eller omkring vandhullet,
At der ikke plantes i eller omkring vandhullet,
At udjævnet sediment ikke lægges i et lag tykkere end 40 cm,

Prøvegravning [3*3 m] af om der er vand til søen skal efterfølgende dækkes til og retableres,
hvis det nye vandhuls placering ikke er samme sted. Prøvegravning skal senest dækkes til og retableres 3 mdr. efter det er etableret. Der må maksimalt laves én prøvegravning.
Denne afgørelse er gældende i 3 år fra den er meddelt.
Der meddeles samtidig landzonetilladelse jf. planlovens § 35 i lovbekendtgørelse nr. 287 af 16.
april 2018 til ovenstående vandhul, da der er tale om et vandhul, som ikke vil skæmme landskabet i området. Landzonetilladelse er gældende 5 år fra den er meddelt.
Museumsloven
Vi gør opmærksom på, at såfremt der under jordarbejde konstateres skjulte fortidsminder, skal
arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet og det stedlige anerkendte museum
kontaktes. I dette tilfælde er det Odense Bys Museer.
Du er velkommen til at ringe på tlf. 64 74 72 26 eller skrive på kiwak@assens.dk, hvis du har
spørgsmål til ovenstående.
Venlig hilsen,
Kim Walsted Knudsen
Naturmedarbejder
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Klagevejledning
Afgørelsen kan inden 4 uger fra modtagelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter
reglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 12 af modtager af afgørelsen, offentlige myndigheder
eller organisationer, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og 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 den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i
Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og kr. 1.800
for virksomheder og organisationer. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.
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 den myndighed, der har
truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Assens Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens
offentlige bekendtgørelse.
Afgørelse om landzonetilladelse til søen jf. planlovens § 35 kan ligeledes påklages til Miljø- og
Fødevareklagenævnet og jf. ovenstående.
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Kopi af denne afgørelse er sendt til:
 Naturstyrelsen, Førstballevej 2, 7183 Randbøl, mail: nst@nst.dk
 Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, mail: mst@mst.dk
 Odense Bys Museer, Overgade 48, 5000 Odense C, mail: museum@odense.dk
 Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen v/ Toni Reese Næsborg, Stationsvej
20, Jordløse, 5683 Hårby, mail: toni.reese.naesborg@gmail.com
 Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København
Ø, mail: dnassens-sager@dn.dk
 Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling Assens, mail: assens@dn.dk,
Friluftsrådet – Kreds Sydfyn, mail: sydfyn@friluftsraadet.dk
 Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V,
mail: natur@dof.dk
 DOF-FYN’s lokalafdeling, mail: assens@dof.dk og
 Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsaaesgade 1, st., 7100 Vejle mail:
post@sportsfiskerforbundet.dk
 Danmarks Sportsfiskerforbund, Søren Knabe, Ejlskovvej 10, 5471 Søndersø, mail:
soren@knabe.dk
Luftfoto med angivelse af søens omtrentlige placering:
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