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Miljø og Natur 

 

§ 3-dispensation til nedlæggelse af 2 § 3-områder i forbindelse med råstofindvin-
ding (mod udlæggelse af erstatningsnatur) og afslag på ansøgt § 3-dispensation til 
gravning under § 3-beskyttede moser 

Du har ansøgt Assens Kommune, Miljø og Natur om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 
3 til at nedlægge 2 beskyttede overdrev på din ejendom. Ansøgt § 3-dispensation sker på bag-
grund af et ønske om at udnytte råstofressourcen i området, der er kortlagt som råstofgraveom-
råde jf. gældende Råstofplan 2012. Der planlægges ikke gravning under grundvandsspejl.  
 
Der er yderligere ansøgt om at indvinde tæt på eller indenfor § 3-beskyttede moser beliggende 
østligt i graveområdet. Assens Kommune, Miljø og Natur har tidligere oplyst, at der ikke er 
grundlag for at meddele dispensation til at fjerne moserne, da dette vil kunne medføre yderlige-
re tilstandsændring i tilstødende beskyttede naturtyper. Det er endvidere oplyst, at der bør hol-
des en afstand til moserne på minimum 20 m for at sikre dem mod tilstandsændringer.  
 
Redegørelse og vurdering 
I forbindelse med ansøgt råstofindvinding er det nødvendigt at gennemgrave og dermed fjerne 
2 overdrev omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 på matriklerne nr. 35b, Haarby By, Haarby 
og 1d & 5a, Trunderup By, Jordløse. Overdrevene ligger centralt placeret i graveområdet, og en 
udnyttelse af råstofressourcen er yderst vanskelig, hvis de beskyttede overdrev ikke fjernes. De 
registrerede overdrev er på hhv. 1,35 og 0,77 ha. 
 
Overdrevene er besigtiget af Assens Kommune d. 22. juni 2011 og 29. august 2016. Under besig-
tigelserne er der bl.a. registreret Blåhat, Græsbladet Fladstjerne, Hvid-Snerre, Kantet Perikon, 
Liden-Klokke, Håret Høgeurt, Stor-Knopurt, Hare-Kløver, Rød-Svingel, Vild-Kørvel, Tveskæg-
get-Ærenpris, Timian sp. og Vellugtende Gulaks. Det er kommunens vurdering, at der er tale 
om to fine overdrev, der dog ikke rummer særligt sjældne, sårbare, truede eller fredede arter. 
Overdrevene er begge C-målsat jf. gældende naturkvalitetsplan.  
 
Iflg. Assens Kommuneplan, retningslinje nr. 6.5.1 må ændringer i tilstanden af beskyttede om-
råder normalt ikke finde sted. Ændringer kan dog ske såfremt væsentlige samfundshensyn taler 
herfor, og forudsat at ændringen ikke medfører nogen eller alene en ubetydelig forringelse af de 
aktuelle naturmæssige værdier, eller mulighederne for at realisere de i kommuneplanen inde-
holdte naturkvalitetsmål.  
 
Det er samtidig jf. Råstofloven et formål, at sikre udnyttelsen af råstofferne som led i en bære-
dygtig udvikling, hvor der skal ske en samlet vurdering og interesseafvejning af de samfunds-
mæssige hensyn. Af Råstofplan 2016, som har været i offentlig høring, fremgår yderligere, at 
den fremtidige råstofindvinding skal understøtte en økonomisk og miljømæssig bæredygtig 
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udvikling baseret på en balance mellem samfundets behov for råstoffer og hensynet til natur, 
landskaber, klima, grundvandsbeskyttelse og levevilkår for de mennesker der bor, hvor råstof-
ferne udvindes.  
 
Det er Assens Kommune, Miljø og Naturs vurdering, at der kan meddeles dispensation til at 
nedlægge de 2 § 3-beskyttede overdrev på vilkår om, at der udlægges erstatningsbiotoper i dob-
belt arealforhold og i nærområdet. Denne vurdering sker på grundlag af overdrevenes lave mål-
sætning, at de ikke rummer særligt truede, sjældne, sårbare eller fredede arter, og at råstofres-
sourcen kun i meget ringe omfang kan udnyttes, hvis overdrevene ikke fjernes. Det er samtidig 
en væsentlig præmis for afgørelsen, at graveområdet efterbehandles til natur eller ekstensivt 
landbrug uden brug af gødning og pesticider efter endt gravning (jf. Råstofplan, 2012). På den 
måde bidrager både erstatningsnatur-arealer og graveområdet (efter endt gravning) til et større 
naturområde efterfølgende.  
 
Det bemærkes endvidere, at råstofressourcen prioriteres højt. Af gældende Råstofplan 2012, 
retningslinje 4.3.1. fremgår det således, at indenfor råstofplanens graveområder har råstof-
indvinding førsteprioritet. Det betyder at en ansøgning ikke kan afvises under henvisning til 
andre generelle interesser, såsom landbrugsjordens dyrkningsværdi, generelle natur- og 
landskabsinteresser, generelle hensyn til grundvand eller hensyn til fremtidig byudvikling. 
 
Ovenstående er samtidig udtryk for en afbalanceret vurdering, hvor der dels tages hensyn til 
udnyttelse af råstofressourcen dels hensyn til naturbeskyttelsen. Det er således af hensyn til 
naturbeskyttelsen, at de beskyttede moser i den østlige del af graveområdet ikke kan fjernes, da 
de med deres placering ikke er afgørende for udnyttelse af råstofressourcen i området. Det er 
således kun overdrevene, som kan fjernes, idet de i væsentligt omfang hindrer udnyttelsen af 
råstofressourcen i området, og idet de vurderes at rumme en begrænset biologisk værdi.  
 
Assens Kommune har ikke registreret bilag IV-arter i området.  
 
Afgørelse  
Assens Kommune, Miljø og Natur meddeler hermed dispensation fra § 3 jf. § 65 i naturbeskyt-
telsesloven1 til at fjerne 2 beskyttede overdrev på matriklerne nr. 35b, Haarby By, Haarby og 5a, 
Trunderup By, Jordløse med henblik på udnyttelse af råstofressourcen i området. Afgørelsen 
meddeles på vilkår om,  
 

• At der etableres erstatningsnatur i dobbelt arealforhold i forhold til de overdrev, som 
fjernes – dvs. erstatningsnatur udgør minimum 42.440 m²,  

• At udlagt erstatningsnatur udlægges som angivet på nedenstående luftfoto på matrik-
lerne nr. 3e & 7a, Trunderup By, Jordløse,  

• At udlagt erstatningsnatur tinglyses som permanent natur uden fremtidig jordbearbejd-
ning, sprøjtning og gødskning, 

• At der tages et årligt slet på udlagt erstatningsnatur (dog med undtagelse af for stejle 
partier) de første fem år efter tinglysning eller at arealerne afgræsses,   

• At tinglysning er gennemført inden råstofindvinding under nuværende overdrev påbe-
gyndes,  

• At skoven indenfor udlagt erstatningsnatur på matrikel nr. 7a, Trunderup By Jordløse 
afdrives og biomassen bortfjernes (stødene skal stubfræses eller trækkes op),  

• At der ikke etableres bygninger eller andre kunstige installationer på arealer, der udlæg-
ges som erstatningsnatur,  

                                                        
1 Lov nr. 1217 af 28. september 2016 om naturbeskyttelse.  
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• Den sidste høst af afgrøder på de arealer, der udlægges som erstatningsnatur, kan tages i 
samme kalenderår, som råstofindvindingen under nuværende beskyttede overdrev på-
begyndes.  

 
Assens Kommune, Miljø og Natur meddeler samtidig afslag på ansøgt dispensation jf. naturbe-
skyttelseslovens § 3 til at indvinde råstoffer under beskyttede moser på matrikel nr. 1d, 1h, 5a 
og 7k, Trunderup By, Jordløse. Det er samtidig Assens Kommune, Miljø og Naturs afgørelse jf. 
naturbeskyttelseslovens § 3, at der ikke kan graves nærmere end 20 m fra moserne, idet nær-
mere end 20 m vurderes, at kunne medføre tilstandsændring af de beskyttede moser. Der må 
ikke graves stejlere end i forholdet 1:3 mod de beskyttede naturtyper (for at sikre mod ned-
skred). Afslaget og krav om 20 m zone begrundes med, at de beskyttede moser udgør en væ-
sentlig del af et større sammenhængende naturområde, der ligger med en mosaik af skov, mo-
ser og overdrev, og at dette område vil blive tilstandspåvirkes ved gravning nærmere end 20 m 
fra de beskyttede moser. Området rummer samlet set en fin variation mellem lysåbne arealer og 
skov samt fugtige og tørre arealer og dermed stor biologisk værdi.   
 
Det er samtidig jf. naturbeskyttelseslovens § 3, Assens Kommune, Miljø og Naturs afgørelse, at 
der skal holdes min. 20 m afstand til beskyttet eng på matrikel nr. 4k, Trunderup By, Jordløse 
(uden for graveområdet) og beskyttet overdrev på matrikel nr. 33f, Haarby By, Haarby, og at 
der ikke må graves stejlere mod de beskyttede naturtyper end i forholdet 1:3 (for at sikre mod 
nedskred). De beskyttede arealer ligger begge uden for ansøgte graveområde.  
 
Denne afgørelse er gældende i 3 år fra dette brevs dato.  
 
Du er velkommen til at ringe på tlf. 64 74 72 26 eller skrive på e-mail: kiwak@assens.dk hvis du 
har spørgsmål til ovenstående.  
 
Venlig hilsen 
 
Kim Walsted Knudsen 
Naturmedarbejder, Cand.techn.soc. 
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Klagevejledning – Naturbeskyttelsesloven 
Afgørelsen kan inden 4 uger fra modtagelsen påklages til Natur- og Miljøklagenævnet 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 vareta-
ger væsentlige rekreative interesser. En rettidig klage har den virkning, at afgørelsen sættes ud 
af kraft, indtil Natur- og Miljøklagenævnet måtte have bestemt andet. 
 
En eventuel klage skal indgives via Klageportalen, som tilgås via www.borger.dk eller 
www.virk.dk. Hvis der indgives klage over afgørelsen, vil du som ansøger blive underrettet her-
om. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgø-
relsen er bekendtgjort, jf. § 88, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven. 
 
Klagegebyr: 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et 
gebyr på 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet sender en opkrævning på gebyret, når nævnet har 
modtaget klagen fra Assens Kommune. Klageren skal benytte denne opkrævning ved indbeta-
ling af gebyret, idet Natur- og Miljøklagenævnet ikke modtager check eller kontanter. Klage-
nævnet påbegynder først behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke 
på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. 
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, 
www.nmkn.dk. 
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Luftfoto [2016] med angivelse af overdrev der kan fjernes og beskyttede naturtyper, hvortil 
der skal holdes en min. graveafstand på 20 m samt skråningsanlæg i 1:3.  
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Luftfoto [2011] med angivelse af arealer, der skal udlægges som erstatningsnatur og tinglyses 
som permanent natur.  
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Sendt i kopi til klageberettigede: 
 

• Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA), Førstballevej 2, 7183 Randbøl, mail: 
svana@svana.dk  

 

• Slots- og Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V, mail: 
post@slks.dk  

• Odense Bys Museer, Overgade 48, 5000 Odense C, mail: museum@odense.dk  
 

• Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen v/ Toni Reese Næsborg, Stationsvej 20, Jordlø-
se, 5683 Hårby, mail: toni.reese.naesborg@gmail.com  

 

• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, mail: 
dn@nd.dk  

 
• Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling Assens, mail: assens@dn.dk, dnas-

sens-sager@dn.dk, bodebjerg@adslhome.dk  
 

• Friluftsrådet – Kreds Sydfyn, mail: sydfyn@friluftsraadet.dk  
 

• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, mail: na-
tur@dof.dk  

 
• DOF lokalafdeling Assens, mail: assens@dof.dk og kp.assens@gmail.com   

 

• Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsaaesgade 1, st., 7100 Vejle, mail: 
post@sportsfiskerforbundet.dk  
 

• Peder Nygaard Hansen, mail: dorthealundlandbrug@gmail.com.   
 

• Peter Olesen, mail: peterolesen@sol.dk  
 
 

 
 
 
 


