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Klage over tilladelse til nedlæggelse af 2 § 3-områder i 
forbindelse med råstofindvinding.

Danmarks Naturfredningsforening, Assens afdeling vil hermed anke Assens
Kommunes dispensation til nedlæggelse af 2 § 3-områder (overdrev) i 
forbindelse med råstofindvinding mod udlæggelse af erstatningsnatur.
Assens Kommunes sags id: 16/20680.

Da Region Syddanmark i 2012 lagde forslag til råstofplan 2012 – 2024 
frem, afgav Danmarks Naturfredningsforening  Assens afdeling et 
høringssvar, idet vi undrede os meget over, at man ville udlægge et område 
med ret megen beskyttet natur med moser og skov, men især i form af flere 
overdrev med stor artsrigdom (op mod 100 forskellige plantearter). 
Alligevel blev en stor del af området udlagt til råstofområde. 

Overdrev er en truet naturtype, som er gået drastisk tilbage, bl.a. på grund 
af manglende pleje og dermed tilgroning. De aktuelle overdrev, som nu er 
tilladt nedlagt, har stadig en fin og positiv overdrevsflora på trods af, at der 
ikke ses tegn på pleje. Det vil sige, at der stadig er grundlag for at 
vedligeholde disse overdrev, som også kommunen betegner som fine. At 
der ikke er særligt sjældne, sårbare, truede eller fredede arter, kan skyldes, 
at der ikke er pleje eller har været pleje på dem i lange tider, måske aldrig.  

Selvom der skal udlægges to nye områder af dobbelt størrelse til nye 
overdrev, er det ikke sikkert, at de indenfor overskuelig tid om nogensinde 
får en flora, der kan betegnes som overdrevsflora – også selvom der stilles 
krav om, at de skal plejes i form af slæt eller afgræsning. En pleje ville 



have langt større effekt på de eksisterende overdrev og området som 
helhed.

Konklusion:
Ud fra ovenstående punkter mener vi ikke, at der er grundlag for en 
nedlæggelse af de to overdrev på henholdsvis matrikel nr. 35b, Haarby By, 
Haarby og 1d og 5a, Trunderup By, Jordløse og vil hermed bede Natur- og 
Miljøklagenævnet om at ophæve dispensationen til nedlæggelse af 
overdrevene og sende den retur til Assens Kommune.
    

Med venlig hilsen
For DN-Assens afdeling
Sven Rask                                                    Toni Reese Næsborg
Bodebjergvej 31                                           Stationsvej 20, Jordløse
5620 Glamsbjerg                                          5683 Hårby
51 41 75 65                                                   64 73 14 82
e-mail: bodebjerg@adslhome.dk                 toni.reese.naesborg@gmail.com

mailto:bodebjerg@adslhome.dk

