
 
 
 

  

 

 
AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET 
 
 
 
ÆNDRING af dispensation i sag om nedlæggelse af beskyttet sø i 
Hedensted Kommune  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttel-
seslovens1 § 3, jf. § 65, stk. 2, jf. § 78, stk. 1.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet ændrer Hedensted Kommunes afgørelse 
af 27. oktober 2016 om dispensation til at nedlægge en beskyttet sø på 
matr. nr. 2s, Gesager, Hedensted, og tilladelse til at etablere et erstat-
ningsareal på matr. nr. 2c, Gesager, Hedensted, til et afslag.  
 

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke ind-
bringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og 
Fødevareklagenævnet2 og gebyrbekendtgørelsens § 2.3 Eventuel retssag 
til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 88, stk. 1.  
 
Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 8 i lov om 
Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
 
  

                                                 
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 om naturbeskyttelse.  
2 Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
3 Bekendtgørelse nr. 754 af 16. juni 2012 om gebyr for indbringelse af klager for Natur- og Miljø-

klagenævnet mv., jf. § 3, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017 om gebyr for indbrin-

gelse af klager for Miljø- og Fødevareklagenævnet mv..  
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1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 
Afgørelsen er den 23. november 2016 påklaget til Natur- og 
Miljøklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforening.  
 
Sagen er pr. 1. februar 2017 overgået til behandling i Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, jf. § 24, stk. 6, i lov om Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. 
 
Klager har navnlig anført, at: 

- dispensationen bør ændres til et afslag, og at   
- afgørelsen bryder med gældende praksis på området.  

 
Klagepunkterne er nærmere uddybet i afsnit 2.3. 
 
2. Sagens oplysninger 
2.1 Ejendommen/området 
Søen har ca. et areal på 1.500 m2 og er registreret som beskyttet natur, jf. 
naturbeskyttelseslovens § 3. Det fremgår af Danmarks Miljøportal,4 at 
søen ligger i kote 62,5 m, mens det omkringliggende er beliggende i kote 
63-63,5 meter. Mod sydvest og sydøst er der tillige registreret søer. Mod 
nordøst støder søen op til et gammelt bevokset dige. Diget ligger i byzone 
og er derfor ikke omfattet af beskyttelsen i museumslovens § 29a.5 
 
Matr. nr. 2s er ejet af Hedensted Kommune, men er under salg til Eltronic 
A/S. 
 
Hedensted Kommune vedtog den 5. december 2005 lokalplan 179: Er-
hvervsområdet Kildeparken 1. etape. Lokalplanen har b.la. til formål at 
fastlægge, hvor erhvervsområder, rekreative områder, veje, stier og fælles 
grønne områder skal placeres. Det fremgår af lokalplanen, at man ønsker 
at sikre og forbedre vandløb og faunapassager. Herudover fremgår det, at: 
”Den overordnede landskabelige ide tager udgangspunkt i at kæde natu-

ren i området sammen med erhvervsområdernes friarealer så erhvervs-
bygningerne kommer til at ligge i et naturpark lignende område”.  
 
2.2 Den påklagede afgørelse 
Hedensted Kommune har den 30. august 2016 på vegne af den kommen-
de ejer, Eltronic A/S, ansøgt om dispensation til at nedlægge en sø på 
matr. nr. 2s, Gesager, Hedensted. Kommunen har oplyst, at de er villige 
til at erstatte søen med en ny sø for ikke at forringe de samlede naturvær-
dier i området. Kommunen har foreslået at placere erstatningssøen på 
matr. nr. 2c, Gesager, Hedensted.  
  

                                                 
4 Arealinfo, https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution.  
5 Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 om museumslov. 

https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution
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Det er Hedensted Kommunes vurdering, at søerne i området fremover 
bedre vil kunne indgå i et netværk, hvor dyr og planter kan veksle mellem 
lokaliteterne.  
 
Hedensted Kommune har den 27. oktober 2016 meddelt dispensation fra 
naturbeskyttelseslovens § 3 til at fjerne søen på matr. nr. 2s, Gesager, 
Hedensted, mod etablering af erstatningsnatur på matr. nr. 2c, Gesager, 
Hedensted, indenfor lokalplan 179: Erhvervsområdet Kildeparken 1. eta-
pe. Kommunen har herudover meddelt landzonetilladelse efter planlovens 
§ 35, stk. 1, 6 til etablering af to erstatningssøer med et samlet areal på 
3.000 m2.  
 
Hedensted Kommune har anført, at den eksisterende sø er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, og beliggende i byzone. Kommunen 
har bemærket, at søen ligger på et areal, som indgår i udstykningsplanen 
som byggefelt. Erstatningsarealet placeres i landzone.  
 
Hedensted Kommune har meddelt dispensationen bl.a. med følgende vil-
kår:  

- Erstatningssøerne skal anlægges med flade brinker, ikke stejlere 
end 1:5 og bugtede bredder, hvor det er muligt.  

- Erstatningssøerne skal etableres uden øer.  
- Opgravet materiale skal fjernes fra søbredderne og planeres ud i et 

tyndt, jævnt lag på de omkringliggende arealer, så der ikke opstår 
jordvolde. Opgravet materiale må ikke spredes ud på beskyttede 
naturarealer.   

- Der må ikke opstilles andehuse, hegn eller andre tekniske indret-
ninger i eller ved søerne, ligesom der ikke må udsættes ænder, 
fisk eller andre dyr eller fodres i eller ved søen.  

 
Hedensted Kommune har opmålt søen til at være ca. 1.500 m2 og anslår 
den til at være ca. 40-50 år. Kommunen har bemærket, at søen er gravet 
som fire langstrakte arme, måske som en prøvegravning forud for grus-
gravning længere mod syd.  
 
Hedensted Kommune har vurderet, at søen kan nedlægges for at give 
plads til udvidelsen af virksomheden i tråd med lokalplanens og kommu-
neplanens bestemmelser for området, når der samtidigt tages hensyn til 
den samlede naturværdi i område ved at etablere erstatningsnatur.  
 
Hedensted Kommune har endvidere bemærket, at søen ikke er beliggende 
i et Natura 2000-område, ligesom det ansøgte ikke vil være til ugunst for 
de arter og naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-
område 78 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord, der er beliggende ca. 
6,5 km mod syd.  
 

                                                 
6 Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 om planlægning.   
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Hedensted Kommune har anført, at området er beliggende indenfor ud-
bredelsesområdet for bilag IV-arter7 såsom spidssnudet frø, strandtudse, 
stor vandsalamander, odder, markfirben, sydflagermus og dværgflager-
mus. Kommunen har vurderet, at projektet ikke vil forringe levevilkårene 
for dyre- og plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV, men at 
kommunen ikke har et detaljeret kendskab til bilag IV-arternes forekomst 
i området.  
 
Det fremgår af sagen, at Hedensted Kommune besigtigede søen den 15. 
marts 2016. Af kommunens besigtigelsesnotat af 31. marts 2016 fremgår, 
at søen er gravet som fire langstrakte arme, og at anlægget er fladt og 
omgivet af brakarealer til alle sider. Søen har en del vandspejl, men van-
det har stået højere, hvilket ses som grænsen for mosvæksten på stam-
merne. Kommunen har beskrevet, at søen har forholdsvis flade brinker, er 
omgivet af krat og indeholder primært pil, el, hassel, birk og tjørn. Der 
ligger nedfaldne stammer ud over vandspejlet, som er begroet med for-
skellige laver og mosser bl.a. smuk furehætte, fundet på gamle pilegrene. 
Kommunen har anført, at mosserne indikerer, at der er tale om en gam-
mel lokalitet med gamle træer og dødt ved.  
 
På besigtigelsestidspunktet er der ikke observeret vandplanter eller vand-
insekter. Kommunen har vurderet, at det formentlig er for tidligt på året 
for vandinsekter. Herudover er lysindfaldet for småt til forekomst af 
vandplanter. Kommunen har observeret en stor mængde nedfaldne blade 
fra de omgivne træer på bunden af søen, hvilket ifølge kommunen ikke er 
hensigtsmæssigt for vandmiljøet. 
 
Det er endvidere anført i notatet, at der formentlig kan yngle butsnudet 
frø og lille vandsalamander. Herudover har Hedensted Kommune vurde-
ret søen som et godt opholds- og fourageringssted for bilag IV-arten stor 
vandsalamander, som kan tænkes at yngle i de omkringliggende lysåbne 
søer. Det er dog kommunens vurdering, at søen, som den ser ud i dag, 
ikke er optimal som ynglested for bilag IV-arter.  
 
Hedensted Kommune har bekrevet, at området har karakter af uberørt 
skov, med krat, gamle træer med dødt ved, vandspejl og varierende be-
voksning, og udgør derved en god habitat for vilde fugle. Kommunen har 
anført, at mange fugle netop er afhængige af at kunne lave rede i træer 
med dødt ved. Herudover tiltrækker vandspejlet og de gamle træer mange 
insekter, som fuglene lever af. Under besigtigelsen har kommunen bl.a. 
observeret følgende arter: musvit, blåmejse, bogfinde, gærdesmutte, grå-
and og gulspurv. Da mange af fuglene sang har kommunen vurderet, at 
de allerede er ved at etablere sig som ynglefugle i området. Endvidere er 
det kommunens vurdering, at området har potentiale for en del flere arter, 
såsom drosler, spætter, spætmejse og sangere, især munk, gransager, ha-

                                                 
7 Rådets direktiv af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (99/43). 
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vesanger, tornsanger, gærdesanger og måske også kærsanger. Det åbne 
område omkring krattet er en vigtig yngleplads for sanglærker.  
 
Samlet har Hedensted Kommune vurderet, at der er tale om en lille oase 
med stor biodiversitet i form af insekter, fugle, mosser, laver og sandsyn-
ligvis også svampe. Der er et forbedringspotentiale som ynglelokalitet for 
padder ved at foretage en delvis oprensning i den sydlige ende, men re-
sten bør bevares for ikke at sænke biodiversiteten i området. Kommunen 
har endvidere vurderet, at bevarelsen af denne biotop vil være i tråd med 
lokalplanens rammer. Kommune har i besigtigelsesnotatet på baggrund af 
søens naturværdi, forbedringspotentiale samt den samlede biotops værdi 
vurderet, at der ikke kan gives dispensation til at nedlægge søen, heller 
ikke mod at etablere en ny erstatningssø, idet en ny sø ikke vil kunne 
rumme den samme biodiversitet.   
 

2.3 Klagens indhold 
Klager har anført, at erstatningsnatur ikke kan bruges som en handelsva-
re. Det er klagers opfattelse, at det forhold at noget erstattes, ikke skal 
gøre det nemmere at nedlægge bestående natur, medmindre naturen er 
meget ringe, eller det sker som led i naturforbedring i øvrigt. 
 
Klager har endvidere anført, at projektets formål udelukkende er at få 
byggemodnet matriklen, hvorfor udfaldet af afgørelsen var givet på for-
hånd.  
 
Det er klagers opfattelse, at det er en skærpende omstændighed, at afgø-
relsen gives af Hedensted Kommune til Hedensted Kommune. Klager har 
anført, at en myndighed, der giver sig selv en dispensation, skal udvise 
særlig nøjeregnende adfærd, og ikke sætte sig selv bedre end andre ansø-
gere.  
 
Herudover har klager anført, at der allerede i dag ligger en arkitekttegnet 
sø, hvor kommunen ønsker at etablere erstatningssøen. Klager har anført, 
at de ikke anser projektet for at være af samfundsøkonomisk betydning. 
 
2.4 Hedensted Kommunes bemærkninger til klagen 
Hedensted Kommune har den 28. november 2016 bemærket, at udviklin-
gen af området som erhvervsområde er vigtig for, at der fortsat kan ske 
en udvikling både for erhverv, men også for byen.  
 
Hedensted Kommune har anført, at udviklingen ikke må ske på bekost-
ning af naturen i området, hvorfor der også vil blive etableret erstatnings-
sø. Det er kommunens vurdering, at søen vil få et større areal end den 
nuværende, og at der fremover vil være en større sammenhæng mellem 
søerne i området. Kommunen har anført, at der ved søens endelige ud-
formning vil der blive taget hensyn til områdets karakter. 
 
3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse 
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3.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger 
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, må der ikke foretages ændring i 
tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m2. Der skal være 
tale om søer, damme eller vandhuller, det vil sige vandområder, hvor der 
har udviklet sig et karakteristisk plante- og dyreliv i tilknytning til søen. 
 
Efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2, kan der i særlige tilfælde med-
deles dispensation fra forbuddet i § 3.  
 
Det følger af bemærkningerne til naturbeskyttelsesloven, 8 at der skal 
foreligge særlige omstændigheder, før der kan meddeles dispensation til 
foranstaltninger, som ændrer tilstanden i de beskyttede naturtyper, når 
ændringerne er væsentlige eller i strid med ønsket om at opretholde de 
pågældende naturtyper som sådanne, idet reglerne er udtryk for en gene-
rel samfundsmæssig interesse i, at de beskyttede naturtyper opretholdes. 
En væsentlig jordbrugs- eller anden almindelig økonomisk interesse er 
således ikke i sig selv tilstrækkelig til at begrunde en dispensation. Der 
må, for at et indgreb i områdets tilstand eventuelt kan accepteres, tillige 
være tale om et område, som ud fra naturbeskyttelsesmæssige hensyn 
vurderes som uden særlig interesse, eller om et indgreb, der i sig selv ikke 
skønnes at medføre nogen afgørende forrykning af tilstanden i området. 
Derudover forudsættes det, at en dispensation ikke vil skabe en uheldig 
og uønsket præcedens for den fremtidige administration af § 3-
beskyttelsen i området. 
 
En særlig omstændighed, der kan begrunde dispensation, kan ifølge lov-
bemærkningerne f.eks. være, at der er tale om natur uden særlig fred-
ningsmæssig interesse, eller at et ansøgt indgreb har en naturforbedrende 
funktion. 
 
Det følger videre af lovbemærkningerne,9 at etablering af erstatningsbio-
top almindeligvis ikke udgør et forhold, som i sig selv kan føre til, at der 
meddeles dispensation fra forbuddet, da det ud fra en naturmæssig syns-
vinkel normalt vil være at foretrække, at det oprindelige naturområde 
bibeholdes. Der kan være behov for at stille vilkår om etablering af er-
statningsbiotop i tilfælde, hvor der er foretaget en lovovertrædelse, og 
man afstår fra at stille krav om en egentlig retablering af den pågældende 
biotop, navnlig når det er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter 
eller besvær at forlange den oprindelige biotop reetableret. Det forudsæt-
tes således, at der specielt i forbindelse med lovliggørelsessager kan stil-
les vilkår af den ovennævnte karakter.  
 
Etablering af en erstatningsbiotop kan således ikke i sig selv føre til, at 
der gives en dispensation, som der i øvrigt ikke er grundlag for. Dette må 

                                                 
8 Lovforslag nr. 70 fremsat den 24. oktober 1991, afsnit 7. 
9 Lovforslag nr. 70 fremsat den 24. oktober 1991, afsnit 8. 
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efter Miljø- og Fødevareklagenævnets opfattelse også gælde, selvom er-
statningsbiotoppen på sigt forventes at have bedre naturkvalitet.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis er i overensstemmelse med lov-
bemærkningerne restriktiv. Nævnet giver således som udgangspunkt ikke 
dispensation til nedlæggelse af beskyttet natur.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at der ikke kan gives dispensation 
til nedlæggelse af 1.500 m2 beskyttet sø.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet har lagt vægt på, at der ikke foreligger 
sådanne særlige omstændigheder i denne sag, der kan begrunde en di-
spensation fra forbuddet i § 3 til det ansøgte.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet tillægger ved vurderingen af sager om 
indgreb i beskyttet natur luftfotos betydelig vægt. Nævnet har i den kon-
krete sag gennemgået tilgængelige luftfotos for området på Hedensted 
Kommunes hjemmeside https://www.hedensted.dk/selvbetjening/digitale-
kort for årene 1964, 1972, 1980, 1985, 1990 og 1992 og fra Danmarks 
Miljøportal for årene 1954, 1995, 1999, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 
2014, 2015, 2016 og 2017.   
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker, at søen første gang kan er-
kendes på luftfoto fra 1972. Søen har ca. samme form på luftfoto fra 1972 
som på luftfotos fra sommer 2016. På de fleste nyere luftfotos (1992-
2016) kan vandspejlet ikke ses på grund af tilgroning omkring søen.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet har ved vurderingen af sagen særligt lagt 
vægt på Hedensted Kommunes besigtigelsesnotatet af 31. marts 2016, og 
finder sammenholdt med gennemgangen af luftfotos ikke grundlag for at 
tilsidesætte kommunens faglige vurdering i notatet, hvorefter søen er at 
betegne som en lille oase med stor biodiversitet.   
 
Hedensted Kommunes interesse i at udstykke arealet til erhvervsgrund er 
alene udtryk for en økonomisk interesse, som efter lovens forarbejder og 
fast praksis ikke i sig selv kan begrunde en dispensation fra naturbeskyt-
telseslovens § 3.  
 
I overensstemmelse med de klare lovbemærkninger og Miljø- og Fødeva-
reklagenævnets restriktive praksis i forhold til nedlæggelse af beskyttet 
natur – herunder vandhuller, med og uden vilkår om erstatningsnatur - 
finder nævnet ikke, at der kan gives dispensation til nedlæggelse af om-
handlede vandhul, uanset størrelsen og den forventede kvalitet af den 
foreslåede erstatningsnatur.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet har endvidere lagt vægt på hensynet til at 
undgå en uønsket præcedens. 

https://www.hedensted.dk/selvbetjening/digitale-kort
https://www.hedensted.dk/selvbetjening/digitale-kort
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Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker, at der i lovgivningen ikke er 
en adgang til at undtage lokalplanlagte projekter fra en konkret vurdering 
efter naturbeskyttelseslovens § 3. Af vejledningen10  om naturbeskyttel-
seslovens § 3 fremgår således, at en vedtaget lokalplan, der forudsætter 
indgreb i et beskyttet område, ikke vil kunne realiseres, medmindre der 
meddeles dispensation dertil fra bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven. 
Det forhold, at der i 2005 blev vedtaget en lokalplan for området, kan 
således ikke føre til et andet resultat. 
 

3.2 Gebyr 
Som følge af afgørelsen tilbagebetales det indbetalte klagegebyr, jf. ge-
byrbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 1.  
 
3.3 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 
Miljø- og Fødevareklagenævnet ændrer Hedensted Kommunes afgørelse 
af 27. oktober 2016 om dispensation til at nedlægge en beskyttet sø på 
matr. nr. 2s, Gesager, Hedensted, og tilladelse til at etablere et erstat-
ningsareal på matr. nr. 2c, Gesager, Hedensted, til et afslag. 
 
Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales. 
 

Denne afgørelse gøres tilgængelig for Hedensted Kommune (Sagsnr. 
01.05.08-P19-10-16) samt for klager via Klageportalen. Afgørelsen sen-
des desuden til eventuelle andre parter i klagesagen. 
  
Afgørelsen vil blive offentliggjort på https://mfkn.naevneneshus.dk/. 
Personoplysninger vil blive anonymiseret. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet beklager den lange sagsbehandlingstid. 
 

 
Thomas Steensen 

Stedfortrædende formand 
 

                                                 
10 Vejledning om naturbeskyttelseslovens § 3, By- og Landskabsstyrelsen, 2009, afsnit 5.5. 

https://mfkn.naevneneshus.dk/
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