
Forenkling i 
sagsbehandling 

 vedrørende 
forvaltningen af  
søer og damme 
 i det åbne land. 



En dispensationssag 



Damme i kulturhistorisk perspektiv 



Dammedynd en vigtig ressource 



Ja, dammedynd en livsvigtig ressource 



Prahl 212: Hvad er at merke til 
Dammes eller Vand-Steders Renselse? 

• Til Dammenes eller Vand-Steders Renselse, 
som ere opfyldte med Dynd, bør udvælges 
den rette Tid paa Aaret, som er strax efter at 
der er indhøstet. Man søger da først at faae 
Vandet reent ud af Dammene, enten ved at 
grave en Rende, hvor der er Fraløb, eller og 
øser det ud, som i Almindelighed skeer, med 
en stor Skovl, hvilken bindes i et Reeb, 
imellem tvende opreiste Stavre, da en Karl… 



Prahl 212,2: 

• kan med Behændighed udøse nogle Hundrede 
Tønder Vand paa en kort Tid. Naar Vandet er 
borte og det seer ud til Tørrevejr, kan man 
lade Dynden staae i Dammen et Par Dage, at 
den kan blive fastnet: saa kan man øse den 
paa Fjelle-Vogne med dertil indrettede Forker 
eller Skovler. Dynden lægges paa Byg-Agrene i 
Læsse-Hobe, nogle Skridt fra hinanden, som 
siden spredes paa Ageren, hvorefter vokser… 



Prahl 212,3: 

• …skiøn Sæd, alt efter Dyndens Fedme; og kan 
man i god muldsandagtig Jord med Fordeel 
saae Rug i god Damdynd…. 



Kunstgødning afløser dynd som gødning 
- dammene får en ny funktion: deponi for 
sognekommunernes affaldsbortskaffelse 



Damme gror til med dunhammer, der 
breder sine rodkager ud på lavt vand 
- en invasiv art i lavvandede damme 



Damme ligger i vejen for fremskridtet 
– landbrugets strukturudvikling 



Så, naturfolk bliver bekymrede, 1981 



Artikel i Fjælstaunijn 1981 



Beskyttelsen af øens af damme 

• Indtil 1978 ingen beskyttelse! 

 

• Naturfredningslov i 1978: damme > 1000m2 

 

• Naturfredningslov i 1984: Damme > 500 m2 

 

• Naturbeskyttelseslov i 1992: Damme > 100m2 



Erhvervsrådet trådte til 

• 1983: 140.000 kr. for at 4-5 arbejdsløse kunne 
rydde op omkring damme 

 

• 1983: annonce i Bornholms Tidende om hjælp 
til oprensning: 150 ansøgninger på kort tid 

 

• 1985: Kåre Fog afløste Kjeld Bo Larsen og 
udarbejdede en prioritering af ansøgningerne 



Løvfrøen blev indikator for projektet 

• 1985: Grøn Ø-midler:  

          a. damme,  

 b. vandløb,  

 c. klippeløkker 

 

• 1989: Naturforvatningslov-midler 

 

• 1995: Nordeas miljøfond 



Nordeas miljøfondsmidler 
til restaurering af paddedamme 



Store Myregård i Olsker 



Store Myregårds dam slammet til, 
Falck hjælper til med at pumpe vand 



Et en-meter tykt lag dynd og et tæt 
dække af Bredbladet dunhammer…. 



Dammen renset op  
og dynd kørt ud på bygmarken – men… 



SFL 



Søndre Lyngvej – en god korridor for 
løvfrøer vest om Rø Plantage 



Sdr. Lyngvej 3 – 1996 
- gravet af Bornholms Amtskommune 



Sdr. Lyngvej 3 – 1998,  
løvfrøer vandret ind 2001 



Sdr. Lyngvej 3, 1999 - udtagning i 20 år 
til etablering af natur og skov 



Søndre Lyngvej 3 2005, ny dam gravet 
ved Jagttegnsmidler 



Søndre Lyngvej 3, 1996-dammen i 
2005 



Søndre Lyngvej 3, ansøgning om 
oprensning november 2015 

• Ejers ansøgning november 2015 

• BRK giver dispensation til oprensning 050116 

• Klagefrist 4 uger, udløber 020216 

 

• Men, hvis nogen klager, langt senere…. 

 

• Vilkår: oprensningen udføres før 150216 

• - ellers efter høst 2016, 150916 



Søndre Lyngvej 3 medio februar 2016 



Bredbladet dunhammer, en invasiv art 
i ny dam på Fløjlegård i Rø, 1990 



Fløjlegård 2001 



Fløjlegård 2016 



Kragelund i Lobbæk 1991 



Kragelund 1991,2 



Kragelund marts 2016 



Dammene er gravet for at yde flora og 
fauna optimale betingelser 



Vejledning til oprensning, 1: 

 
 

Skov- og Naturstyrelsen 

 

 

Vejledning om naturbeskyttelsesloven - udgivet 1993 

3.14. Foranstaltninger, der kræver dispensation  
Efter lovens § 3 må der ikke foretages ændringer i tilstanden af de 

beskyttede naturtyper m.v.  

Foranstaltningens karakter og virkning 
Ved vurderingen af, om en foranstaltning kræver dispensation fra 

lovens § 3, skal der som hidtil lægges vægt på foranstaltningens 

karakter og især på den virkning, den har for området - det vil sige 

om foranstaltningen indebærer ændringer af området og dermed af 

naturtilstanden. 



Vejledning, 2:… 

• I princippet er således alle ændringer omfattet 
af forbudet efter § 3.  

• Ændringens væsentlighed er af betydning, når 
det skal afgøres, om der kan dispenseres. 
Uanset dette er der dog en nedre grænse for, 
hvad der kræver dispensation.  
 

• Foranstaltninger kan være så perifere eller 
bagatelagtige, at de kan iværksættes uden 
dispensation. 



Ting udvikler sig ikke altid som man 
ønsker sig det, NaturBornholm2006! 



Efter lidt håndlugning, foråret 2007 



Men, ulven kommer….. 



Kleven 5, markdam med 11.5.2008 > 25 syngende 
løvfrøer, EU-habitatdirektivbeskyttede…. 



Ny ejer overtager på tvangsauktion 



Destruktionen total og lovliggørende 
tilladelse fra vandløbsmyndigheden 



Løvfrøernes bornholmske ynglesteder 
skulle ellers være beskyttede???!!! 

 

• Habitatdirektivet 
 

• Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 
92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde 
dyr og planter med senere ændringer) forpligter 
EU's medlemslande til at bevare udvalgte 
naturtyper og arter , der er karakteristiske, 
sjældne eller truede i EU.  

 



Ulven ligger stadig på lur… 



Den store nabo kan købe den lille ud 
og lægge arealet om til majs…. 



Bagatelagtig foranstaltning og 
forenkling af sagsbehandlingen 

• Læg derfor ikke unødvendige hindringer i 
vejen overfor ”den lillle”, der gerne vil selv…..  

• Og lad ham oprense den 20 årige dam, gravet 
af amtskommunen i 1996, og 

•  de to damme fra 2005, gravet ved 
jagttegnsmidler, uden komplicerende og 
forhalende sagsbehandling…. 

• Lad os kalde det for vegetationspleje 



Dam på Søndre Lyngvej 3 fra 1996 



Dam på Søndre Lyngvej 3 fra 2005 


