
 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

Dispensation til oprensning af beskyttet branddam i Lindum 

Du får dispensation til oprensning af branddammen i Lindum på matr. nr. 22 Lys-

gård By, Lysgård.  

Formålet med projektet er at forbedre søens naturværdi ved at oprense og lægge 

brinken ned, hvor det er muligt, samt at udlægge sten. 

Oversigtskort over området: 

Der gælder følgende vilkår for dispensationen: 

1) Af hensyn til det eksisterende dyre- og planteliv må søen kun oprenses i perio-

den 1. august - 1. marts 

2) Bredzonen må ingen steder blive stejlere end under de nuværende forhold 

3) Der må kun fjernes bund-slam og plantemateriale 

4) Efter arbejdets afslutning skal vegetationen rundt om søen have fred til at gen-

etablere sig selv uden at der sås græs eller andre arter, gødskes eller sprøjtes 

Viborg Kommune  

Natur og Vand 

Prinsens Alle 5 

8800 Viborg 

Att: Jette Lundkvist, jkl@viborg.dk 

  

Teknik & Miljø 
Natur og Vand 

 
Prinsens Alle 5 
8800 Viborg 

 
naturogvand@viborg.dk 

Dato: 26. januar 2022 

 
Sagsnr.: 21/41716 
Sagsbehandler: vpaka 

 
Direkte tlf.: 87 87 55 07 
Direkte e-mail: aka@viborg.dk 

 
Side 1 af 7 
 

 
 

Figur 1. Søen er skraveret blå, og matrikler er angivet med sort. 



 

 

Vær opmærksom på at dispensationen ikke må udnyttes, før klagefristen på 4 uger 

er udløbet. Du kan læse klagereglerne i bilaget sidst i afgørelsen.  

Ca. en uge før arbejdet påbegyndes, bedes du underrette arkæologer på Viborg 

Museum (tlf.: 87 87 38 14). Museet ønsker muligvis at være til stede under arbej-

det. 

Dispensationen er givet efter naturbeskyttelseslovens § 65, idet der dispenseres fra 

naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper.  

Dispensationen gælder i 3 år efter, at den er meddelt, og bortfalder derefter auto-

matisk, hvis den ikke er udnyttet.  

 

Afledning af vand fra naboarealer 

Der foreligger ikke en oversigt over tilløb til- eller afløb fra søen, men der kan være 

ikke kendte tilløb og afløb. 

Findes der under arbejdet dræn eller rørledninger, skal det sikres at afledningsef-

fekten for naboarealer og -ejendomme eller kloaksystemet ikke påvirkes. 

 

Bortskaffelse af opgravet materiale 

Du har oplyst, at materialet vil blive placeret i en container og køres væk til en pas-

sende modtager, efter analyse af materialets forureningsgrad.  

Du skal være opmærksom på, at der kan være behov for en jordflytningstilladelse/-

anmeldelse. 

 

Viborg Kommunes konklusion 

Kommunen vurderer, at søen er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, og at 

den er i ringe naturtilstand. Ved at oprense, lægge brinken ned og fælde træer, 

kommer der mere lys til bunden til gavn for planter og padder, hvilket gør det mu-

ligt får søen at opnå en bedre naturtilstand. 

 

Eksisterende forhold og projektbeskrivelse 

Der er den 26. november 2021 søgt om at oprense branddammen, der er registre-

ret som en beskyttet sø efter naturbeskyttelseslovens § 3. Du ønsker desuden at 

lægge den nordlige og sydlige brink ned i det omfang, det er muligt, udlægge store 

sten samt fjerne et hegn langs med søen. Se projektet på figur 2. 



 

 

Branddammen er ca. 320 m2 og lavvandet. 

Søen ses allerede på høje målebordsblade dateret 1842-1899.  

Søen er registreret som beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 på baggrund af 

en besigtigelse foretaget i 1990 af Viborg Amt, hvor søen beskrives med en smal 

bredzone med bredbladet dunhammer, tagrør og krybhvene. Vandet er dækket af 

andemad. Der kan evt. foretages en let oprensning.  

Alle former for tilstandsændringer i beskyttet natur som grave- og oprensningsar-

bejder i eksisterende søer/branddamme kræver dispensation fra naturbeskyttel-

seslovens § 3. Formålet med beskyttelsen i § 3 er at bevare naturområderne som 

levesteder for vilde dyr og planter. 

Søen er omfattet af retningslinje 10 i Kommuneplan for Viborg Kommune vedrø-

rende Økologiske forbindelser og Naturbeskyttelsesområder.  

Naturværdierne i disse områder skal beskyttes og beskyttelseshensynet går forud 

for andre interesser. 

Nogle af de arter der er truede på nationalt eller europæisk plan er særligt beskyt-

tede (fredning, bilag IV mv.), og i dit tilfælde er det specielt forholdene for spids-

snudet frø og stor vandsalamander, der er fokus på. 

Søen ligger 1,2 km syd for nærmeste Natura 2000-område nr. 35 Hald Ege, Stang-

hede og Dollerup Bakker  

 

Besigtigelse den 1. november 2021 

Der er tale om en sø med ret klart vand, hvis vandflade er domineret af rørsump. 

Der er skygge fra træer langs bredden og stejle brinker. Der blev fundet liden ande-

mad, gul iris, lysesiv, høj sødgræs, tagrør, engkarse, bredbladet dunhammer, vand-

røllike, ahorn og vandskræppe. Naturtilstanden vurderes som ringe. 

Figur 2. Oversigt over projektet. 



 

 

Begrundelse for vilkår 

Søen er i ringe naturtilstand, men har potentiale som yngle- og fødested for f.eks. 

de særligt beskyttede arter stor vandsalamander og spidssnudet frø. 

En oprensning, som skaber større fri vandflade, vil medvirke til at øge den biologi-

ske mangfoldighed ved at forbedre området til gavn for mange lokale planter og 

dyr, herunder især padder.  

Kommunen vurderer, at der yngler padder i søen. En oprensning af søen i det tidlige 

forår vurderes ikke at påvirke padderne negativt, da de endnu ikke er i gang med 

æglægning og klækning på dette tidspunkt. Derfor stilles vilkår til tidspunktet for 

arbejdets udførsel. 

Flade brinker er en fordel for dyre- og planteliv, og det bedste er, at brinken har en 

hældning på maksimalt 1:5. Derfor er der stillet vilkår til brinkens hældning. 

I forbindelse med arbejdet vil der blive blotlagt bar jord. Dette skaber mulighed for 

indvandring af naturlige plantearter, der ved blomstring bl.a. har betydning for om-

rådets insektliv og derfor stilles der vilkår om, at arealet ikke må tilsås eller gødskes 

efter projektets afslutning. Plantedækket på arealet må derimod meget gerne lø-

bende slås ned med f.eks. buskrydder eller græsslåmaskine.  

Da oprensningen kun foregår i selve søen, og grundet afstanden på 1,2 km til nær-

meste habitatområde, vurderes oprensningen ikke at påvirke udpegningsgrundlag 

i Natura 2000-netværket. 

 

Anden lovgivning og kontaktoplysninger 

Denne afgørelse tilsidesætter ikke eventuelle servitutter eller privatretlige aftaler, 

og der er ikke taget stilling til anden lovgivning.  

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig. Telefon nr. og e-mail finder 

du øverst til højre på første side.Med venlig hilsen 

Figur 3. Foto fra besigtigelsen. 



 

 

 

Anne Trabjerg Kamp 

Biolog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlagt: 

• Bilag 1 - Klagevejledning 

 

Kopi af dette brev er sendt til: 

• Danmarks Naturfredningsforening, dnviborg-sager@dn.dk 

• Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 

• DOF-Nordvestjylland, viborg@dof.dk 

• Friluftsrådet LimfjordSyd, limfjordsyd@friluftsraadet.dk 

• Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, dbf.oestjylland@gmail.com 

• Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 

• Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk 

• Viborg Museum, oldtid@viborg.dk 
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Bilag 1 - Klagevejledning 

Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen fra den dag, afgørelsen er meddelt. 

Hvis der bliver klaget over afgørelsen, må du ikke udnytte den, medmindre Miljø- 

og Fødevareklagenævnet opretholder afgørelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet 

kan dog i særlige tilfælde ophæve denne opsættende virkning. 

Du har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet in-

den 4 uger. Offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale 

foreninger med væsentlig interesse i afgørelsen er også klageberettigede efter na-

turbeskyttelsesloven. 

Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påkla-

gede afgørelse anses for urigtigt eller mangelfuld. 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på Miljø- og Fødevareklage-

nævnets hjemmeside: www.naevneneshus.dk. Her kan du også læse mere om kla-

genævnets sagsbehandling.  

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du kan logge på med 

NEM-ID.  

Klagen sendes via Klageportalen til Viborg Kommune. En klage er indgivet, når den 

er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kom-

mer uden om Klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive 

fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Vi-

borg Kommune, som har truffet afgørelse i sagen. Viborg Kommune videresender 

herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imøde-

kommes. 

Gebyr 

Det koster et gebyr at klage over afgørelsen. Gebyrets størrelse er pr. 1. februar 

2017 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. 

Klagegebyret opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektro-

nisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat 

frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen. 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 

eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlæn-

gelse af frist for at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til 

at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, 

hvis 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/


 

 

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen 

om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage 

tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har 

truffet afgørelse i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler 

imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herun-

der efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

Spørgsmål om betaling og tilbagebetaling af gebyr afgøres af Miljø- og Fødevare-

klagenævnet. Nævnets afgørelser kan ikke anbringes for anden administrativ myn-

dighed. 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder, fra 

du har modtaget dette brev. 
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