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§ 3-dispensation og landzonetilladelse til etablering af vandhul til padder, samt
registrering af beskyttet natur jf. naturbeskyttelseslovens § 3

Assens Kommune, Miljø og Natur har hermed behandlet ansøgning fra Vejdirektoratet
om etablering af et erstatningsvandhul til Springfrø i forbindelse med udvidelse af Fynske Motorvej E20 på Vestfyn. Ansøgningen er udarbejdet af Amphi Consult på vegne af
Vejdirektoratet og lodsejer Kim Hindsgaul, idet arealet er beskyttet mod tilstandsændringer jf. naturbeskyttelseslovens § 3 (LBK nr. 1986 af 27/10/2021) og jf. planlovens
§ 35 (LBK nr. 1157 af 01/07/2020). Etablering af vandhullet ønskes realiseret på matrikel 11a, Hækkebølle By, Rørup, Assens Kommune – se luftfoto nedenfor.
Redegørelse og vurdering vedr. § 3-dispensation
Vandhullet ønsket anlagt som en kompenserende foranstaltning for padder, især
Springfrø i forbindelse med Vejdirektoratets udvidelse af Fynske Motorvej. Springfrøen
er anført på habitatdirektivets bilag-IV, ligesom den er fredet i Danmark. Realiseringen
af erstatningsvandhullet vil sammen med Springfrøens evne til at opsøge nye vandhuller understøtte populationen i området.
Del af matrikel 11a, Hækkebølle By, Rørup er omfattet af fersk eng, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, og derfor kræver realiseringen af erstatningsvandhullet
dispensation. Samtidigt kræves der tilladelse jf. planlovens § 35, da arealet ændrer anvendelse.
Vandhullet etableres med en størrelse på ca. 1200 m2 og med en forventet maksimaldybde på ca. 2 m. Vandhullet etableres ligeledes i en allerede eksisterende lavning i terrænet og overskudsjorden udjævnes på udpeget mark, der ligger uden for beskyttelsen
jf. naturbeskyttelseslovens § 3.
I den naturlige lavning i terrænet, hvor vandhullet ønskes anlagt, er det Assens Kommunes vurdering, at den botaniske værdi er beskeden med få værdifulde biotoptypiske
arter. Ved besigtigelse af lokaliteten den 17. november 2021 blev der registreret Mosebunke, Lyse-siv, Rød svingel, Tagrør, Nellikerod Sp., Alm. kvik, Vild kørvel, Vejmælkebøtte, Stor nælde, Tidsel Sp., samt Butbladet- og Kruset skræppe.
Bilag IV-arter og Natura 2000 i forbindelse med § 3-dispensation
Der er registreret bilag-IV arten Springfrø i området, og dermed er etablering af erstatningsvandhullet netop med til at opretholde ynglemuligheder for Springfrøen og dermed hjælpe den lokale population. Realiseringen af erstatningsvandhullet vurderes at
have en positiv påvirkning på bestanden af Springfrø.
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Der påtænkes afgræsning af engen efter endt anlægsarbejde. Dette forventes, at øge
spredningsmulighederne for padder generelt i området.
Ud over Springfrøen har Assens Kommune ikke kendskab til eller registreret fund af bilag IV-arter, heller ikke jf. naturdata på Arter.dk1 eller Danmarks Miljøportal2. Der vil
dog ifølge Søgaard, B. & Asferg, T. (red.) 2007: Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i administration og planlægning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet – Faglig rapport fra DMU nr. 6353 og Miljøstyrelsen4 potentielt kunne findes følgende bilag IV-arter i området: Vandflagermus, Brunflagermus,
Sydflagermus, Dværgflagermus, Markfirben, Stor vandsalamander, Spidssnudet frø og
Grøn mosaikguldsmed.
Dog berøres ingen ældre træer i forbindelse med etableringen af erstatningsvandhullet,
hvilket potentielt kunne have negativ indflydelse på flagermusarterne. Eng, moser og
søer i området kan være mulige biotoper for Markfirben, Stor vandsalamander og Grøn
mosaikguldsmed. Grøn mosaikguldsmed kræver dog krebseklo som værtsplante, hvilken Assens Kommune ikke har kendskab til findes i området. Der er i Assens Kommune
heller ikke kendskab til Markfirben og Stor vandsalamander hvor erstatningsvandhullet
skal etableres, men arterne må forventes, at påvirkes positivt ved realiseringen af vandhullet.
Idet det nærmeste Natura 2000-område er beliggende ca. 11,5 km fra kommende erstatningsvandhul anses realiseringen af dette ikke for at have negativ indflydelse på Natura 2000-området. Nærmeste Natura 2000-område er nr. 112, Lillebælt, og der er ikke
arter på områdets udpegningsgrundlag (se udpegningsgrundlag på Bilag 1), der forventes at blive påvirket af realiseringen af erstatningsvandhullet.
Derudover er Natura 2000-området Lillebælt samtidig fuglebeskyttelsesområde, men
heller ikke her forventes arterne på udpegningsgrundlaget, at blive negativt påvirket, da
de primært er forekommende i kystzonen (se udpegningsgrundlag på Bilag 2).
Afgørelse vedr. § 3-dispensation
Assens Kommune meddeler hermed dispensation fra § 3 i lov nr. 1986 af 27/10/2021
om naturbeskyttelse jf. lovens § 65 til etablering af erstatningsvandhul som angivet på
nedenstående kort og beliggende på matrikel 11a, Hækkebølle By, Rørup, Assens Kommune.
Dispensation meddeles på vilkår om:




At brinkerne ikke etableres med en hældning stejlere end 1:5,
At der i nødvendigt omfang kan etableres sikret overløb ved vandhullets vestlige
ende,
At vandhullet indpasses i landskabet,

https://arter.dk
https://naturdata.miljoeportal.dk
3 https://www2.dmu.dk/Pub/FR635.pdf
4 https://mst.dk/natur-vand/natur/international-naturbeskyttelse/eu-direktiver/naturbeskyttelsesdirektiver/bilag-iv-arter/
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At det opgravede materiale kun udjævnes på arealer i omdrift,
At der ikke udsættes ænder, gæs fisk, krebs eller lignende,
At vandhullet etableres uden tilledning af drænvand.

Denne afgørelse er gældende i 3 år fra den er meddelt.
Der meddeles samtidigt landzonetilladelse fra planlovens § 35 i lovbekendtgørelse nr.
1157 af 01/07/2020, da erstatningsvandhullet etableres i en naturlig og i forvejen fugtig
lavning i terrænet, hvor det på sigt vil bidrage til at højne biodiversiteten.
Landzonetilladelsen er gældende 5 år fra den er meddelt.
Museumsloven
Vi gør opmærksom på, at såfremt der under jordarbejdet med erstatningsvandhullet
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.
Registrering af beskyttet natur jf. naturbeskyttelseslovens § 3
I forbindelse med besigtigelsen af arealet til ovenstående erstatningsvandhul er Assens
Kommune, Miljø og Natur blevet opmærksom på mulig beskyttelse af den nordøstlige
ende af matrikel 11a, Hækkebølle By, Rørup, Assens Kommune – se luftfoto nedenfor.
Redegørelse og vurdering vedr. beskyttet natur
Assens Kommune, Miljø og Natur har tilsvarende besigtiget denne del af arealet den
17/11 – 2021. Under besigtigelsen blev der registreret Eng-brandbæger, Sump-kællingetand, Lyse-siv, Tvæskægget ærenpris, Prikbladet perikon og Alm. røllike. Det er kommunens vurdering, at der er tale om biotoptypiske arter, der indikerer fersk eng jf. naturbeskyttelseslovens § 3.
Det er samtidig kommunens vurdering, at arealet overordnet har de naturlige strukturer, der kendetegner fersk eng jf. naturbeskyttelseslovens § 3 – herunder fugtigbundsforhold og mos rig bund. Arealet indgår samtidig i en funktionel enhed med den øvrige
ferske eng i området.
Af historiske luftfoto fremgår det, at arealet har ligget udyrket med græsvegetation over
en længere årrække tilbage fra slutningen af 1970’erne. Det ses dog, at der løbende er
taget høslæt på arealet gennem årene.
Det er samlet set Assens Kommune, Miljø og Naturs vurdering, at der er tale om et
areal, som opfylder betingelserne for, at det kan registreres som beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens § 3.
Til orientering så er enge, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, beskyttet mod
tilstandsændringer som f.eks. opdyrkning, gødskning, etablering af kunstige installationer osv.
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Afgørelse vedr. registrering af beskyttet natur
Assens Kommune, Miljø og Natur registrer jf. § 3 i lov nr. 240 af 13. marts 2019 om naturbeskyttelse ovenstående areal som fersk eng på matrikel 11a, Hækkebølle By, Rørup,
Assens Kommune.
Hvis du har spørgsmål til ovenstående, så er du velkommen til at ringe på tlf. 6474
7209 eller skrive på mail: kabao@assens.dk.
Venlig hilsen,
Karina Bak Olesen
Biolog
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Luftfoto [2020] med angivelse af hvor omtrentlig erstatningsvandhul (pink) skal etableres, samt areal (orange), der er omfattet af § 3:
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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 jf. ovenstående.
Eventuel domstolsprøvelse
Hvis kommunens eller klageinstansens afgørelse ønskes indbragt for en domstol, skal dette ske
inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt eller offentliggjort.

Rådhus Allé 5 - 5610 Assens - kabao@assens.dk
Kontaktperson: Karina Bak Olesen - dir. tlf.: 6474 7209

Side 6 af 8

Bilag 1

Bilag 2
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Afgørelsen er sendt i kopi 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
Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsaaesgade 1, st., 7100 Vejle mail:
post@sportsfiskerforbundet.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, Vandområdedistrikt 9, e-mail: fyn@sportsfiskerforbundet.dk
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