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Miljø og Natur 

Dispensation til etablering af spang på matr. nr. 10o Bred By, Vissenbjerg 

Assens Kommune har behandlet Naturstyrelsens ansøgning om tilladelse til etablering af et 
spang, der forbedrer stiadgangen på Naturstyrelsens ejendom, matrikel nr. 10o Bred By, Vis-
senbjerg.   
 
Der er tidligere (den 11. maj 2016) meddelt dispensation til forbedring af stisystemet på 5 del-
strækninger. Ved en efterfølgende gennemgang af arealet sammen med Danmarks Naturfred-
ningsforening er Naturstyrelsen blevet opmærksom på, at stien markeret på kortet neden for 
også var trådt helt op af kreaturer. Naturstyrelsen har derfor ansøgt om tilladelse til etablering 
af et spang på 70 meter. Den pågældende sti er del af et større stisystem ved Vissenbjerg-
bakkerne. 
 
Baggrunden for ansøgningen er, at Naturstyrelsen har modtaget henvendelser om, at stisyste-
met ikke er fremkommeligt pga. det på visse delstrækninger er for vådt/mudret. 
 

 
 

Naturstyrelsen, Fyn 
Sollerupvej 24 
5600 Faaborg 
Att. Ida Vognstrup Mikkelsen 

3. marts 2017 
Sags id: 16/9855 
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Redegørelse og vurdering 
Assens Kommune, Miljø og Natur har besigtiget stien den 2. marts 2017. Ved besigtigelsen var 
de pågældende strækning stort set vegetationsløs, trådt helt op og mudret (se billedet neden-
for). Der blev registreret følgende arter sporadisk på stien: Tusindfryd, Lav Ranunkel, Alminde-
lig Rajgræs, Hvid Kløver, Almindelig Kvik, Lancet Vejbred, Mælkebøtte sp. og Hønsetarm sp. 
Den pågældende strækning var i sådan en stand, at det begrænser væsentligt de besøgendes 
adgangsmuligheder rundt i området. 
 

 
                 Billede taget af stien ved besigtigelsen den 02.03.17 

 
Stien ligger i et engområde. Engen er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om generelt be-
skyttede naturtyper, hvorefter tilstanden ikke må ændres. Kommunen har mulighed for at di-
spensere herfra, når der er tale om forbedringer af naturforholdene.  
 
Idet den pågældende strækning ikke rummer væsentlige naturværdier (stort set vegetationsløs), 
og da det ansøgte vil forbedre adgangsforholdene i området, er det Assens Kommune, Miljø og 
Naturs vurdering, at der er grundlag for at meddele dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 
3. Etablering af spanget er med til at sikre firluftsmulighederne i området og dermed tilgodeses 
et af formålene med naturbeskyttelsesloven. 
 
Afgørelse 
Der meddeles herved dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 jf. § 65 i lovbekendtgørelse 
nr. 121 af 26. januar 2017 til at etablere et spang på matrikel nr. 10o Bred By, Vissenbjerg, som 
beskrevet ovenfor. 
 
Dispensationen meddeles på vilkår, at: 
 

 Spanget etableres med en maks. længde på 70 meter, som markeret på kortet 
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Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år. 
 
Klagevejledning  
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter reglerne i naturbeskyttelseslo-
vens kapitel 12 af modtageren af afgørelsen, af ejeren af den berørte ejendom, af offentlige 
myndigheder, af lokale foreninger og organisationer, der har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
og af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur 
og miljø eller varetager væsentlige rekreative interesser. 
 
En eventuel klage skal indgives via Klageportalen, som tilgås via borger.dk eller virk.dk. Klage-
fristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. 
 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at der indbeta-
les et gebyr til klagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Vejledning om gebyrordningen 
kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 
 
Hvis der indgives klage over afgørelsen, vil I blive underrettet herom. Indkommer der klager, 
må tilladelsen kun udnyttes, hvis klagemyndigheden bestemmer dette. 
 
Dispensationen kan indbringes for domstolen inden 6 måneder efter at afgørelsen er bekendt-
gjort, jf. § 88, stk. 1 i Naturbeskyttelsesloven. 
 
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at ringe på tlf. 64 74 68 82 eller 
skrive på e-mail: idasj@assens.dk. 
 
 

Venlig hilsen 

Ida Søkilde Jelnes 
Biolog 
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Kopi af denne afgørelse er sendt til: 

Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, mail: nst@nst.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-FYNs lokalafdeling, mail: assens@dof.dk og kp.assens@gmail.com 
 
Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsaaesgade 1, st, 7100 Vejle 
mail: post@sportsfiskerforbundet.dk 
 
Danmarks Sportsfiskerforbund,  
v/ Frode Thorhauge, Ahelfeldtsvej 11, 5300 Kerteminde 
mail: frodethorhauge@stofanet.dk 
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