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Du får dispensation til åbning af Dybmoserenden, samt udlægning af
skjulesten og gydegrus i Tværskov Mølleå.
Du får dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til åbning af Dybmoserenden,
samt udlægning af skjulesten og gydegrus i Tværskov Mølle å på ejendommen
matr.nr. 12f, Farstrup By, Vigerslev og matrikel 19a, Farstrup By, Vigerslev.
Baggrund
For at forbedre de fysiske forhold i og omkring det offentlige rørlagte vandløb
Dybmoserenden og det offentlige vandløb Tværskov Mølle Å planlægges det at
genoprette Dybmoserendens naturlige forløb, samt at udlægge gydegrus og
skjulesten på specifikke strækninger af de nævnte vandløb. Dybmoserenden
planlægges åbnet fra st. 2.080 – st. 2.362 og der planlægges udlagt gydegrus og
skjulesten i Tværskov Mølle Å fra st. 4.274 – st. 4.074.
Formål
Projektet har til formål at forbedre de fysiske forhold i og omkring det offentlige
rørlagte vandløb Dybmoserenden og det offentlige vandløb Tværskov Mølle Å.
Dette sker under hensynstagen til de afvandingsmæssige interesser der findes i
vandløbsoplandet.
Nordfyns Kommunes vurdering
Naturbeskyttelseslovens § 3 indeholder et generelt forbud mod tilstandsændringer.
Kommunen kan kun i særlige tilfælde gøre undtagelse fra forbudsbestemmelsen i
§ 3. For at et indgreb i en beskyttet naturtype kan accepteres, må det som
hovedregel enten være fordi, det forbedrer naturtilstanden, forbedrer
levemulighederne for plante- og dyrelivet, eller fordi det ud fra et
naturbeskyttelseshensyn vurderes ikke at ville få negative konsekvenser for
naturtypen og de arter, der lever her.
Det er Nordfyns Kommunes vurdering, at udlægning af skjulesten og gydegrus vil
forbedre tilstanden i det beskyttede vandløb Tværskov Mølle å. Åbningen af det
rørlagt vandløb Dybmoserenden,
Det er kommunens vurdering, at området har særlig interesse, set ud fra
naturbeskyttelseshensyn. Det er derfor Nordfyns Kommunes vurdering, at der kan
dispenseres til åbning af Dybmoserenden, samt udlægning af skjulesten og gydegrus.
Det vurderes, at det ansøgte restaureringsprojekt ikke vil påvirke
udpegningsgrundlagets arter og naturtyper i det nærmest liggende Natura 2000-område
(110. Odense Fjord) negativt. Nordfyns Kommune har ikke konstateret eller har
kendskab til forekomst af arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV i eller omkring
området.
Afgørelse
Du får dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 3 i medfør af lovens § 65 stk. 3 til at
åbne det rørlagte vandløb Dybmoserenden, samt udlægning af skjulesten og gydegrus.
Dispensationen gives på betingelse af at nedenstående vilkår overholdes:
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1. Etableringen skal ske under hensyntagen til den resterende § 3 beskyttede
arealer. Der skal om nødvendigt benyttes køreplader og køres efter forholdene.
2. Såfremt det bliver nødvendigt med at udføre arbejde, der strækker sig ud over
det i projektet angivne inddragede areal, skal der indgås en dialog med Nordfyns
Kommunes Natur og Miljøafdeling, om hvorledes dette skal foregå.
3. Der må ikke ske ændringer i § 3 beskyttede arealer, ud over det i projektet
angivne inddragede areal.
4. Det omkringliggende § 3 beskyttede areal må ikke benyttes til oplagring af
materialer i forbindelse med etableringen.
5. Der må ikke tilføres muldjord eller anden næringsrig jord til arealet, og der må
ikke udsås nogen former for græs eller andre planter.
6. Etableringen skal ske efter 1. september og inden 1. marts af hensyn til dyrelivet.
Dispensationen må ikke tages i brug, før klagefristen er udløbet.
Når projektet er udført, skal du kontakte kommunen og aftale tid for besigtigelse af
arealerne.
Oversigtskort

Projektets økonomi
Projektet er støttet af Havørred Fyn med 293.120,00 kr. Øvrige udgifter afholdes af
ansøger selv.
Bortfald
Dispensationen bortfalder automatisk, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra meddelelsen.

Side 2 af 3

Klagevejledning
Afgørelsen kan inden 4 uger fra modtagelsen påklages til Miljø- og
Fødevareklagenævnet af adressaten for afgørelsen, af ejeren af den berørte ejendom, af
offentlige myndigheder, af lokale foreninger og organisationer, der har en væsentlig interesse i afgørelsen, samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige rekreative interesser.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden
af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på
www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes
gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet,
når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et
gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Klagefristen udløber fire uger efter afgørelsen er meddelt. Klagen skal være tilgængelig i
klageportalen senest den 05/10/2020.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive
fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den
myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter
anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din
anmodning kan imødekommes.
Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder, regnet fra samme dato som
klagefristen.
Lovhenvisning
1 Naturbeskyttelsesloven nr. 240 af 13. marts 2019

Venlig hilsen
Esben Terp Fjederholt
Biolog
Direkte tlf. 24 91 12 24
efjede@nordfynskommune.dk

Kopi til:
mst@mst.dk Miljøstyrelsen
dnnordfyn-sager@dn.dk Danmarks Naturfredningsforening
natur@dof.dk Dansk Ornitologisk Forening
nordfyn@dof.dk Dansk Ornitologisk Forening Nordfyn
9407@interflora.dk Dansk Botanisk Forening Fynskredsen
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