
Vads Møllevej 29
Aalstrup
8300  Odder

Meddelelse om § 3 status samt efterfølgende dispensation til 
oprensning af beskyttet vandhul 

Odder Kommune har modtaget ansøgning om efterfølgende tilladelse til 
foretaget oprensning af et beskyttet vandhul på matr.nr. 1u Åkær Hgd., 
Falling beliggende Vads Møllevej 29, 8300 Odder. Ved besigtigelse af  
vandhullet, er kommunen blevet opmærksom på, at det omkringliggen-
de areal er omfattet af de generelle bestemmelser om beskyttede natur-
typer, jf. § 3 i naturbeskyttelsesloven1. 

Se placering på oversigtskortet på bilag 1.

I det følgende gennemgås først redegørelsen for meddelelse om § 3-
status og derefter redegørelsen for efterfølgende dispensation til op-
rensning af vandhullet.

Meddelelse om § 3-status

Besigtigelse 
Arealet omkring vandhullet er lavbundsareal bevokset med græsser 
som fløjlsgræs, almindelig rapgræs, rød svingel, mosebunke, engsvin-
gel, rørgræs, engrævehale, samt en række typiske fugtigbundsarter 
som tykakset star, sumpkællingetand, tiggerranunkel, kåltidsel, kær-
padderok, almindelig rapgræs, almindelig mjødurt, lysesiv, engkarse og 
angelik. 

Dyrknings-historik:
I oplyser at arealet ikke har været omlagt i de 15 år I har ejet det, og at 
der bliver lavet høslæt hvert år. I vinterhalvåret er arealet ret vådt.

Luftfotogennemgang
Ved gennemgang af luftfotos synes arealet ikke at være omlagt i en 
lang årrække ud over de 15 år, I har ejet arealet. 

1 LBK nr 1986 af 27/10/2021
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§ 3-vurdering
Baseret på tilstedeværelsen af karakteristiske arter for fersk eng, sam-
menholdt med information om dyrkningshistorik og luftfotogennemgang, 
vurderes det, at arealet som ses på luftfotoet herunder, er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3, som beskyttet eng. Det betyder, at der ikke 
må foretages ændringer i tilstanden uden særskilt dispensation fra 
kommunen. 

Der skal gøres opmærksom på, at der udelukkende er foretaget en vur-
dering af status for arealet omkring vandhullet. Der kan være andre 
arealer i området, der endnu ikke er optaget i den vejledende registre-
ring, men som opfylder kriterierne for at være omfattet af naturbeskyt-
telseslovens § 3 og derfor er beskyttet. Det er alene arealets tilstand, 
der er afgørende for, om det er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, 
og ikke hvorvidt, det er med i den vejledende udpegning.

Den vejledende udpegning af beskyttet natur i området ses af kortbilag 
2.

Efterfølgende dispensation til oprensning af beskyttet vandhul  

Der meddeles hermed efterfølgende dispensation fra naturbeskyttelses-
lovens § 3 til oprensning af vandhul på ca. 750 m2 på matr. nr.1u Åkær 
Hgd., Falling beliggende Vads Møllevej 29, 8300 Odder – se luftfoto 
herunder:
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Dispensationen meddeles i henhold til naturbeskyttelseslovens2 § 65, 
stk. 2 og med følgende vilkår: 

1. Det opgravede materiale, som ligger omkring vandhullet, fjernes 
ned til det oprindelige terræn og udlægges i et tyndt lag på area-
ler, der ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3

2. Ved arbejdet må der ikke afsættes varige kørespor på naturare-
alerne, og om nødvendigt skal der bruges køreplader

3. Det opgravede materiale skal være fjernet senest den 1. marts 
2022

Baggrund for oprensningen
Vandhullet blev anlagt i 2010/2011 og var efterhånden blevet ret tilgroet 
med dunhammer i den nordlige og østlige del. Derfor blev der i efteråret 
2021 foretaget oprensning. 

Odder Kommune blev i oktober 2021 opmærksom på, at der var foreta-
get oprensning af vandhullet og kontaktede Jer, og gjorde opmærksom 
på, at oprensningen er en tilstandsændring, der kræver dispensation fra 
naturbeskyttelseslovens § 3.

2 LBK nr 1986 af 27/10/2021
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Lovgrundlag
Vandhullet der er oprenset, er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 
Det omkringliggende areal er fersk eng omfattet af naturbeskyttelseslo-
vens § 3. Tilstanden af § 3-beskyttede naturarealer må ikke ændres 
uden dispensation. 

Kommunen kan i særlige tilfælde dispensere fra loven.

Besigtigelse
Odder Kommune har foretaget besigtigelse den 22. november 2021. 
Vandhullet er oprenset, så det fremstår med frit vandspejl og det opren-
sede materiale ligger på arealet omkring vandhullet i et lag på ca. 30 
cm. 

I oplyser, at der er gravet sediment af langs brinkerne, og at de flade 
brinker, som blev etableret ved anlæg for knap 10 år siden, er bevaret, 
hvilket konstateres, at være tilfældet. 
Det oprensede materiale består af rester af dunhammer samt sediment, 
herunder både organisk og mineralsk. 

Vandhullets størrelse er ikke øget ved oprensningen.

Figur 1: det oprensede materiale ligger rundt om vandhullet

Vurdering af påvirkning af beskyttet natur 
Vandhullet ses af luftfoto fra sommeren 2021 at være tilgroet i den nord-
lige samt østlige del. Der er ikke tidligere foretaget besigtigelse af vand-
hullet.
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Ved målinger på luftfotos vurderes vandhullet at udgøre ca. 750 m2. 
Vandhullet er ikke udvidet ved oprensningen.

Odder Kommune vurderer, at den foretagne oprensning af vandhullet, 
som har retableret et frit vandspejl, vil forbedre vandhullets værdi som 
levested for vilde dyr og planter. 

Arealet, hvorpå det oprensede materiale er oplagt, er ved besigtigelsen 
vurderet til at være fersk eng omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.  
Engen har en ringe til middel naturtilstand. 

Det oplagte materiale ligger flere steder i et tykt lag omkring vandhullet 
og kvæler den oprindelige vegetation. Materialet vil endvidere tilføre 
engen næringsstoffer og dermed ændre tilstanden af denne. 

Der er stillet vilkår om, at det oplagte materiale skal fjernes senest 1. 
marts 2022, og at der ikke må afsættes varige dybe kørespor ved ar-
bejdet. Odder Kommune vurderer, at dette vilkår vil sikre, at der ikke 
sker en påvirkning af det vandløbsnære areal i paddernes yngletid og at 
naturarealets tilstand genoprettes.

Samlet set vurderer Odder Kommune, at den foretagne oprensning er 
et særligt tilfælde, som der kan meddeles dispensation til, såfremt de 
stillede vilkår efterkommes.

Forholdet til Sondrup-Åkær fredningen
Vandhullet ligger inden for Sondrup-Åkjær fredningen. Oprensning af et 
eksisterende vandhul vurderes ikke at kræve dispensation fra frednin-
gen.

Habitatvurdering
Jf. habitatbekendtgørelsens3 § 6 stk. 3 nr. 1, skal der forud for meddel-
else af en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 foretages en 
vurdering af, om projektet i sig selv eller i sammenhæng med andre 
planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt. 

Jf. habitatbekendtgørelsens § 10 kan der ved administration af de i §§ 
7-8 nævnte bestemmelser ikke gives tilladelse, dispensation, godken-
delse mv., hvis det ansøgte kan:
1) beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 
udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets 
bilag IV, litra a), eller
2) ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, 
litra b) i alle livsstadier.

Natura 2000

3 BEK nr. 1595 af 06/12/2018
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Det nærmeste Natura 2000 område ”Horsens Fjord, havet øst for og En-
delave” ligger ca. 70 meter øst for vandhullet. Det har en lang række arter 
og naturtyper på udpegningsgrundlaget. 

Den foretagne oprensning af vandhullet vurderes ikke at påvirke arter eller 
naturtyper på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag i negativ ret-
ning. 

Odder Kommune vurderer, at det ansøgte, hverken i sig selv eller 
sammen med andre projekter eller planer vil påvirke arter og naturtyper 
på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder i negativ retning

Bilag IV-arter
Odder Kommune har kendskab til forekomst af odder i Åkær Å, der ligger 
ca. 65 meter fra vandhullet. Der er ikke registreret bilag IV-arter i eller om-
kring vandhullet. 

Med de stillede vilkår, er det sikret at retablering af engen sker uden for 
paddernes yngletid, og kommunen vurderer at den foretagne oprensning 
har en neutral til positiv effekt på potentielle yngle- eller rasteområder for 
evt. forekommende bilag IV-arter i området.

Odder Kommune vurderer, at det ansøgte, ikke vil beskadige eller øde-
lægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter i området.

Høring
Udkast til § 3- meddelelse og efterfølgende dispensation til oprensning 
af vandhul har været hos Jer i perioden 3.–12. december 2021.

Odder kommune har ikke modtaget høringssvar fra Jer.

Klagefrist
Fristen for at påklage denne afgørelse er den 31. januar 2022.

Se klagevejledning.

Offentliggørelse
Afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside den 3. januar 
2022. 

Hvis I har spørgsmål til denne afgørelse, er I velkommen til at kontakte 
undertegnede.

Med venlig hilsen

Merete Johannsen
Teknik & Miljø
Biolog
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Bilag:
Kortbilag1: Oversigtskort
Kortbilag 2: Den vejledende registrering af beskyttet natur i området
Klagevejledning

Underrettede
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, lokal, odder@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, lokal, odder@dof.dk 
Friluftsrådet aarhus@friluftsraadet.dk
Dansk Botanisk Forening, dbf.oestjylland@gmail.com
Moesgård Museum, ark@moesgaardmuseum.dk
Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del, marh@domstol.dk 

mailto:mst@mst.dk
mailto:odder@dn.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:odder@dof.dk
mailto:aarhus@friluftsraadet.dk
mailto:dbf.oestjylland@gmail.com
mailto:ark@moesgaardmuseum.dk
mailto:marh@domstol.dk


Side 8/11

Kortbilag 1: Oversigtskort
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Kortbilag 2: den vejledende udpegning af beskyttet natur
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Klagevejledning
Ift. § 3-meddelelse
I har mulighed for at påklage, at de pågældende arealer er udpeget som 
beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. 

Når kommunen på baggrund af en besigtigelse meddeler lodsejer, at et 
område er omfattet af den generelle beskyttelse i naturbeskyttelseslo-
vens § 3, er der tale om en meddelelse, som er retlig bindende for den 
pågældende grundejer, og som træder i stedet for den (foreløbige) regi-
strering.

Af vejledningen til naturbeskyttelsesloven fremgår det, af Miljø- og Fø-
devareklagenævnet har anlagt en praksis, hvor ejere og brugere kan 
påklage en meddelelse fra kommunen, hvis denne indeholder en vurde-
ring af, at et areal er omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven.

En tredjemand, der i øvrigt er klageberettiget efter naturbeskyttelseslo-
ven, kan ikke påklage en kommunes beslutning.

Ift. efterfølgende dispensation
Kommunalbestyrelsens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevare-
klagenævnet af:

 adressaten for afgørelsen (normalt ansøgeren);
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører;
 offentlige myndigheder;
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig inter-

esse i afgørelsen;
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål 

er beskyttet af natur landsdækkende foreninger og organisatio-
ner, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø;

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres 
formål varetager af væsentlige rekreative interesser, når afgø-
relsen berører sådanne interesser.

Naboer og ejere af ejendomme omkring den ejendom, som afgørelsen 
vedrører, er ikke klageberettigede efter naturbeskyttelsesloven.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til 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.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en kla-
ge, 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 kommunen. Kommunen videre-
sender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som 
træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
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Kommunen sender via Klageportalen kommunens bemærkninger til 
sagen og de anførte klagepunkter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, 
vedhæftet den påklagede afgørelse og de dokumenter, der er indgået i 
sagens bedømmelse. 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørel-
sen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgø-
relsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges 
klagefristen til den følgende hverdag.  

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 
1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende. Gebyret 
betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på 
nævnets hjemmeside.

Hvis der klages rettidigt, må en tilladelse ikke udnyttes, før klagen er 
afgjort, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Hvis du ønsker din sag prøvet ved domstolene, skal dette ske inden 6 
måneder fra den dato, afgørelsen er meddelt eller offentliggjort. Uanset 
om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Miljø- og 
Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme 
noget andet.
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