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Overskrift
Ansøgning om ophævelse af beskyttelse af natur, Højballevej 3, Snaptun, 7130 
Juelsminde.

Beslutningstema
Udvalget for Teknik skal drøfte ansøgning om ophævelse af § 3-beskyttelse af 
naturområde på Højballevej 3, Snaptun

Økonomi
Ingen 

Personale
Ingen 

Historik
Udvalget for Teknik har den 9. april 2014, for samme naturområde, behandlet en 
ansøgning om tilladelse til jorddeponi, oprensning af det åbne vandløb/grøft, samt 
tilladelse til spuling og udskiftning af rør og drænrør under beskyttet eng og mose. Her 
blev givet afslag på jorddeponi, men tilladelse til det øvrige ansøgte.
Udvalget besluttede på mødet den 6. juni 2016, at området skulle besigtiges for en 
vurdering i forhold kriterierne for et beskyttet område (naturbeskyttelsesloven) med en 
genoptagelse af sagen på førstkommende møde.

Sagsfremstilling
Naturbeskyttelsesloven
På baggrund af en markant nedgang i antallet af naturtyper som moser, enge, vandløb 
mv. gennem de sidste 100 år blev det ved lov besluttet at beskytte denne natur mod 
ændringer1. Søer og vandløb blev beskyttede i 1972, moser i 1978, strandenge og heder i 
1984, og ferske enge og overdrev i 1992. Naturbeskyttelseslovens formål er bl.a. at 
beskytte naturen med dens bestand af vilde dyr og planter samt deres levesteder. Det 
følger af lovens § 3, at der ikke må foretages ændring i tilstanden af moser, enge, mv. 
Efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3, kan der i særlige tilfælde meddeles 
dispensation fra forbuddet i § 3. 

Ferske enge er en beskyttet naturtype, som skabes ved menneskets påvirkning. Enge kan 
således være dannet ved slåning eller græsning af naturlige kærsamfund eller ved 
fældning af elle-, aske-, birke- eller piledominerede sumpskove med efterfølgende slåning 
eller græsning. Naturtyperne defineres hovedsagligt på baggrund af vegetationskriterier. 
På grund af den naturlige dynamik kan arealer over en årrække ”vokse” sig henholdsvis 

1 Pjecen ”Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens §3” 2011. Kan findes 
på www.naturstyrelsen.dk og på www.landbrugsinfo.dk
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ind eller ud af § 3-beskyttelsen. Naturbeskyttelseslovens § 3 omfatter de arealer, der til 
enhver tid opfylder lovens kriterier for at være en beskyttet naturtype. 

Vedr. ansøgningen om ophævelse af § 3 beskyttelse
Hedensted Kommune modtog den 10. marts 2016 ansøgning om ophævelse af
§3-beskyttet område på ejendom Højballevej 3, Snaptun, matr.nr. 12h, 9b og 9c, Østrup 
By, Glud. 

Ejer har for samme naturområde fået dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til 
oprensning af det åbne vandløb/grøft, samt til spuling og udskiftning af rør og drænrør 
under beskyttet eng og mose (som nævnt under historik). I nævnte afgørelse af 9. april 
2014 fremgår, at arealet er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. 

Som svar på ansøgningen om ophævelse af § 3-beskyttelsen af arealet, blev ejer den 17. 
marts 2016 fra administrationen oplyst om, at ovennævnte vurdering af områdets § 3-
sttus fortsat vurderedes at være gældende og, at der ikke, så kort tid efter, er baggrund 
for at træffe en ny afgørelse vedrørende områdets status som § 3-beskyttet natur. 

Udvalget besluttede på mødet den 6. juni 2016, at området skulle besigtiges for en 
vurdering i forhold kriterierne for et beskyttet område (naturbeskyttelsesloven) med en 
genoptagelse af sagen på førstkommende møde.

Området blev besigtiget den 8. juni 2016. På baggrund af besigtigelsen og de fundne 
plantearter vurderes, at § 3-beskyttelsen bibeholdes. Hele området har været registreret 
som mose. Det vurderes på baggrund af besigtigelsen, at et delområde med primært 
tagrør fortsat opfylder kriterierne for at være §3-beskyttet mose, mens den øvrige del 
vurderes at opfylde kriterierne for at være §3-beskyttet eng. Der er således ikke tale om 
en indskrænkning, men om en differentiering fra mose til kombineret eng og mose. Hele 
engområdet er stærk præget af, at have været gravet i, jordbehandlet og tilsået, i 
forbindelse med udskiftning af drænrør mv. Dele også for nyligt. Alligevel findes arter, der 
viser at området stadig opfylder kriterierne for at være beskyttet eng. 

Det vurderes at være sandsynligt, at den dræning, der blev givet tilladelse til og 
gennemført i 2014, vil medføre, at området ad åre vil udtørre yderligere og at de 
plantearter, der indikerer eng vil kunne forsvinde. Men på baggrund af de arter, der endnu 
findes der, vurderes der ikke at være tvivl om, at området fortsat opfylder kriterierne for 
at være § 3-beskyttet.

Flere af de tiltag, jordbehandling og tilsåning, som er foretaget på engarealet efter 
dispensationen fra april 2014, er som udgangspunkt ikke tilladt, da de medfører en 
tilstandsændring og ikke indgår som en del af den givne dispensation. Men da der har 
været indgået mundtlige aftaler om fx såning som efterbehandling efter udskiftning af 
drænrør, vurderes der ikke at være baggrund for at føre en håndhævelsessag. Dette 
medfører ikke, at der fortsat kan jordbehandles og sås i arealet. Der må ikke fremover ske 
jordbehandling, såning, mv. i arealet, så længe det er omfattet af naturbeskyttelseslovens 
§ 3.

På baggrund af de planterarter, der er fundet ved besigtigelsen den 8. juni 2016, opfylder 
området kriterierne for at være § 3-beskyttet hhv. mose og eng.

Kommunikation
Afgørelsen sendes til ansøger, med kopi til klageberettigede myndigheder og
organisationer. 

Lovgrundlag
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Lovbekendtgørelse nr. 1578 af 8. december 2015 om naturbeskyttelse med senere 
ændringer.

Indstilling
Administrationen indstiller

Indstillingens indhold
At udvalget drøfter ansøgning om ophævelse af § 3-beskyttelse af ovennævnte 
naturområde på Højballevej 3, Snaptun 


