Praksis for dispensationer til
oprensning af søer
Orientering

Naturbeskyttelseslovens § 3
• Søer over 100 m2 er beskyttede
• Søer under 100 m2 er beskyttede, hvis de støder op til
eller indgår i arealer med andre beskyttede naturtyper
• Søer defineres som søer, damme eller vandhuller, som
ikke er midlertidige, og hvor der har udviklet sig et
karakteristisk plante- og dyreliv i tilknytning til søen.
• Dog er temporære søer (søer der tørrer ud om
sommeren) kun beskyttede, hvis de ikke er indgået i
omdrift, og de udgør en integreret del af et beskyttet
område

Naturbeskyttelseslovens § 3
• §3: Der må ikke foretages ændringer i
tilstanden af de beskyttede naturtyper.
• Vejledning (Miljøministeriet 2009):
Alle ændringer i tilstanden af beskyttede
søer kræver dispensation, uanset om
formålet har et naturforbedrende sigte.
– f.eks. oprensning, uddybning og udvidelse af søer.

Sagsbehandlingsforløb ved
oprensning af søer
• Ansøgning om oprensning modtages
• Ansøger orienteres om, at der skal sagsbehandles
iht. nbl § 3, og at der skal besigtiges.
• T&M besigtiger, evt. sammen med lodsejer.
• T&M vurderer, om der kan dispenseres, og om
der evt. er nogle særlige forhold, som der skal
stilles vilkår om
• T&M afgør sagen, herefter iht. nbl. 4 ugers
klagefrist for klageberettigede foreninger og
lodsejer selv.

Typiske vilkår
• Oprensning må omfatte opgravning af mudder og
plantemateriale ned til den gamle bund i søerne
• Oprensningen skal ske på en måde, så der i det omfang
terrænet tillader det, efterlades flade lavvandede
bredder i forholdet 1:5.
• Det opgravede materiale skal placeres på
landbrugsjord i omdrift eller afleveres hos BOFA. Det
må ikke spredes ud i et tykkere lag end 50 cm.
• Oprensningen skal foretages i perioden 15. september
til 15. februar (af hensyn til eventuelle padder).
• Der må ikke udsættes eller fodres ænder i eller ved
søerne.

Afgørelser
• Næsten alle ansøgere får dispensation – oftest
er det meget tilgroede vandhuller, som efter
T&Ms vurdering vil have gavn af oprensning
• Kun i få tilfælde gives ikke dispensation eller
dispensation på særlige vilkår – hvis T&M
vurderer, at oprensning ikke på nuværende
tidspunkt vil forbedre naturtilstanden.

Sagsbehandlingstid
• Afhængig af, hvornår der ansøges og hvad
lodsejer ønsker - fra få uger til flere måneder
– Hvis der ansøges nu, venter besigtigelsen typisk til
forår/sommer, og der træffes afgørelse, så den kan
anvendes fra september
– Hvis der ansøges i sommer/efterår tilstræbes en
kort sagsbehandlingstid, så ansøger kan nå at
udnytte dispensationen inden 15. februar
OBS! dispensationer er gyldige i 3 år

Konkret eksempel fra Finn Hansen
• Lodsejer søger i november 2015 om lov til at
rense sine tre søer op. T&M træffer afgørelse
5. januar 2016
• Dvs. efter 4 ugers klagefrist kun knap 14 dage
til at nå at rense op inden 15. februar. Og hvis
påklaget, kan det ikke nås, idet klagen har
opsættende virkning
• Finn Hansen efterspørger derfor smidigere og
hurtigere sagsforløb

Klagefrist og sagsbehandlingstid
– kan vi gøre det hurtigere?
• 4 ugers klagefrist kan vi ikke ændre på. Det er
dog sjældent, at disse afgørelser påklages. En
eventuel klage behandles af NMKN, som
typisk vil bruge flere måneder.
• Hurtigere sagsbehandlingstid? Ja, enig i, at i
dette tilfælde ville normalt tilstræbes en
hurtigere sagsbehandlingstid, hvis ansøger
ønsker at rense op med det samme. – men…

• … I denne sag 20-årige MVJ-aftaler på ejendommen,
som lodsejer har overtaget for nylig. I sagsforløbet
indgik derfor kontakt til NaturErhverv mv. for at finde
ud af, hvad man må og ikke må på arealerne.
• … Tilskudsordning til oprensning af søer med
ansøgningsfrist 12. januar. Ansøgere til denne ordning
måtte ikke rense op, før de havde fået tilsagn. Havde
indtryk af, at lodsejer ville søge denne ordning.
• Generelt søger en del lodsejere i god tid, så de er klar
til efter høst eller evt. næste høst, når det passer ind.
Tilladelsen gælder jo i 3 år. Så de har ikke altid travlt.

Kommentarer og forslag?

