
 

 

 

 

FIREHØJESKOLEN, Nørup afd. 

Tørskindvej 3 

 

7182 Bredsten 

 

Att: Anette Fonder Nielsen 

 

 

 

 

 

 

Dispensation til at oprense et beskyttet vandhul          
 

Du har den 2. januar 2017 søgt om dispensation til at oprense et beskyttet 

vandhul og opføre en lille ponton bro på din ejendom matr.nr. 26t, Engels-

holm Hgd., Nørup beliggende på adressen Nybovej 80, 7182 Bredsten. 

 

Copyright: Luftfoto BlomInfo, Grundkort GST og Vejle Kommune. 

 

 

 

 

 

 

 

23-03-2017 
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J. nr.: 

01.05.08-P25-1-17  

 

Kontaktperson: 

Birthe Overgaard 

Lokaltlf.: 76 81 24 64  

  

E-post:BIROV@vejle.dk  

Her bor vi: 

Kirketorvet 22, 7100 Vejle 

 

 

 

 

Teknik & Miljø - Natur og Friluftsliv 

Kirketorvet 22 - 7100 Vejle Tlf.: 76 81 00 00 

teknikogmiljo@vejle.dk · www.vejle.dk 
Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 9-15, torsdag kl. 9-17, fredag kl. 9-14 
Telefonåbningstider: Mandag-onsdag kl. 8-15, torsdag kl. 8-17, fredag kl. 8-14 
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Kommunens afgørelse 

Der meddeles dispensation til at oprense et beskyttet vandhul som ansøgt efter § 65, stk. 3, jf. § 

3, i naturbeskyttelsesloven. 

 

Tilladelsen gives på følgende betingelser: 

 

1. Såfremt brinker eller den faste bund berøres skal VejleMuseerne kontaktes i god tid, så 

de har mulighed for at besigtige gravearbejdet. De nyopståede brinker skal da anlægges 

med en hældning på 1:5 eller fladere. 

 

2. Oprensning af vandhullet må af hensyn til hullets dyreliv ikke ske i perioden 1. marts- 15. 

september 

 

3. Der må ikke udsættes fugle, fisk, krebs eller andre dyr i eller ved vandhullet, ligesom der 

ikke må fodres, opstilles andehuse, hegn eller andre specielle indretninger i eller ved hul-

let. Dette er dog ikke til hinder for, at der kan opstilles sædvanligt kreaturhegn omkring 

hullet. 

 

4. Det opgravede materiale skal planeres ud på omkringliggende, ikke beskyttede arealer i 

et jævnt lag på maksimalt 30 cm’s tykkelse uden at der efterlades volde eller lignende. 

 

5. Der må opsættes en lille pontonbro/platform i træ, som kan anvendes i forbindelse med 

undervisning. Platformen/broen skal udføres i neutrale farver. 

 

6. Hvis der i forbindelse med gravearbejdet fremkommer kulturhistoriske eller arkæologiske 

spor skal arbejdet straks standses og VejleMuseerne kontaktes (tlf. nr. 7681 3100). 

 

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år. 

 

Dispensation fritager ikke for at søge om tilladelse / dispensation efter anden lovgivning. 

 

Hvis du er i tvivl om noget i denne afgørelse, er du velkommen til at ringe hertil. 

 

Sagsfremstilling 

Du har den 2. januar 2017 søgt om dispensation til at oprense et beskyttet vandhul på din ejen-

dom matr.nr. 26t, Engelsholm Hgd., Nørup beliggende på adressen Nybovej 80, 7182 Bredsten. 

Vandhullet er beliggende i umiddelbar nærhed af Firehøjeskolens Skolefritidsordning, som lig-

ger i tilknytning til selve Firehøjeskolen. 

 

Vejle Kommune besigtigede vandhullet den 14. februar 2017. Ved besigtigelsen deltog Anette 

Fonder Nielsen, Firehøjeskolen samt Bo Levesen og Birthe Overgaard, Vejle Kommune. 

 

Ved besigtigelsen fremstod vandhullet som relativt lavvandet og under tilgroning med dyndpad-

derok og bredbladet dunhammer. Vandhullet har flade brinker og er omgivet af flere store elle-

træer mod vest og syd, mens det mod øst støder op til skel. 

Omkring vandhullet er der opsat et forholdsvist nyt stålhegn. 
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Ansøger oplyste, at der i efteråret 2016 blev observeret vandsalamanderlarver i vandhullet, for-

mentlig stor vandsalamander. 

 

Formålet med projektet er, at forbedre vandhullets naturkvalitet og på sigt inddrage det i under-

visningsformål. I den sammenhæng foreslog Bo Levesen, Vejle Kommune, at der blev opsat en 

lille pontonbro/platform, hvorfra børnene kan fange og iagttage vandhullets dyre- og planteliv. 

Ligeledes blev det foreslået at styne de omkringstående elletræer, således at der tilføres mere lys 

ned i vandhullet. Styning af træerne vil også medvirke til, at der vandhullet ikke tilføres så man-

ge næringsstoffer fra nedfaldne blade. 

 

Det oprensede materiale fordeles i et tyndt lag langs det levende hegn i skel 

 

Bilag IV-arter 

Der er registeret vandsalamander i vandhullet, muligvis stor vandsalamander. Vejle Kommune 

vurderer, at en oprensning som ansøgt kan forbedre vandhullets funktion som yngle-og opholds-

vandhul for padder. Det er kommunens vurdering, at projektet kan gennemføres uden at det med-

fører negative påvirkninger af eventuelle bilag IV-arter. 

 

Natura 2000 

Ejendommen er beliggende uden for Natura 2000-områderne og projektet kan gennemføres uden 

at det medfører negative påvirkninger af arter og naturtyper på Natura 2000-områdernes udpeg-

ningsgrundlag. 

 

Høring 

Sagen har været forelagt VejleMuseerne til udtalelse. 

VejleMuseerne bemærker, at: ” Så vidt jeg kan se, så er vandhullet gravet i nyere tid i et lille 

mosehul. 

Hvis ikke der renses andet end moderne slam op, så er der ingen problemer.  

Der er under skolen (ca. 100 meter mod vest) i 1953 registreret en jernalderbebyggelse i form af 

affaldsgruber. Hvis der skal graves dybere end der har været tidligere er der en risiko for at her 

kan være fortidsminder fra jernalderen i form af udsmidslag fra en bebyggelse. I givet fald vil vi 

gerne orienteres på forhånd, så vi kan besigtige gravearbejdet.” 

 

Kommunens vurdering 

Det er Vejle Kommunes vurdering at en oprensning vil forbedre vandhullets naturtilstand. Det er 

ligeledes kommunens vurdering, at opsættelsen af en lille bro/platform vil medføre, at vandhullet 

vil blive mere attraktiv at inddrage i skolens undervisning i fagene biologi/natur og teknik mv. 

Projektet kan på den måde medvirke til, at skolens elever for et større indblik i og forståelse for 

livet i vandhullet som økosystem. 

Betingelserne begrundes med hensynet til natur og kulturhistoriske værdier. 

 

Klagevejledning 

 
Der kan klages over denne afgørelse. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan påklages til Miljø- 

og Fødevareklagenævnet af: 

 

 adressaten for afgørelsen (normalt ansøgeren); 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører; 
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 offentlige myndigheder; 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen; 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttet af natur 

landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af 

natur og miljø; 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager af væsent-

lige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

Naboer og ejere af ejendomme omkring den ejendom, som afgørelsen vedrører, er ikke klagebe-

rettigede efter naturbeskyttelsesloven. 

 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til 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. 

 

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 kommunen. Kommunen videresender 

herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din 

anmodning kan imødekommes.  

 

Kommunen sender via Klageportalen kommunens bemærkninger til sagen og de anførte klage-

punkter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, vedhæftet den påklagede afgørelse og de dokumen-

ter, der er indgået i sagens bedømmelse.  

 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, 

regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller 

helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.   

 

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomhe-

ders og organisationers vedkommende. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyr-

ordningen kan findes på nævnets hjemmeside. 

 

Hvis der klages rettidigt, må en tilladelse ikke udnyttes, før klagen er afgjort, medmindre Miljø- 

og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. 

 

Hvis du ønsker din sag prøvet ved domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra den dato, afgø-

relsen er meddelt eller offentliggjort. Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at 

rette sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget 

andet. 

 

Lovhenvisning 

Naturbeskyttelsesloven jf. lovbekendtgørelse nr. 121 af 26. januar 2017 

 

Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper nr. 865 af 27. juni 2016 
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Venlig hilsen 

 

 

Birthe Overgaard 

 

 

 

 

 

Kopi til  

 

Anette Fonder Nielsen  fonder@mvb.net  

 

 

DN Vejle   dnvejle-sager@dn.dk 

Uffe Rømer 

Klokkeager 20 

7120 Vejle Ø 

 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning svana@svana.dk   

Haraldsgade 53 

2100 København Ø 

 

Friluftsrådet   kastanjely@mail.dk  

Rose Henriksen 

Digevej 2 

7323 Give 

 

DOF   vejle@dof.dk 

Vejle 

 

DOF   natur@dof.dk 

Vesterbrogade 140 

1620 København V 

 

VejleMuseerne  museerne@vejle.dk 

Spinderihallerne 

Spinderigade 11e 

7100 Vejle 

 

Jysk Landbrugsrådgivning  pvi@jlbr.dk 

Att: Per Vinther Jensen 

John Tranums Vej 25 

6705 Esbjerg Ø 

 

Landboretligt Udvalg  bel@lmo.dk 

mailto:fonder@mvb.net
mailto:dnvejle-sager@dn.dk
mailto:svana@svana.dk
mailto:kastanjely@mail.dk
mailto:vejle@dof.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:museerne@vejle.dk
mailto:pvi@jlbr.dk
mailto:bel@lmo.dk
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Landbrugets Hus 

Erhvervsbyvej 13 

8700 Horsens 

 

Landboretligt Udvalg  las@khl.dk  

Att.: Lars Schmidt 

Kolding Herreds Landbrugsforening 

Niels Bohrs Vej 2 

6000 Kolding 

 

Danmarks Sportsfiskerforbund jankarnoe@gmail.com  

Miljøkoordinator Jan Karnøe 

Fasanvej 9 

8700 Horsens 

 

Dansk Botanisk Forening  dbf.oestjylland@gmail.com 

Jyllandskredsen 

 

mailto:las@khl.dk
mailto:jankarnoe@gmail.com
mailto:dbf.oestjylland@gmail.com

