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Dispensation til flytning af nedlagt vandhul
I forbindelse med påbud om lovliggørelse af et nedlagt vandhul, er der søgt lovliggørende dispensation til at bibeholde nedlæggelse af det oprindelige vandhul på matr. 546 Sdr. Sejerslev,
Emmerlev mod etablering af et erstatningsvandhul på samme matrikel. Vandhullet var registreret som beskyttet natur efter naturbeskyttelseslovens1 § 3.
Afgørelse
Tønder Kommune meddeler hermed lovliggørende dispensation2 til at bibeholde nedlæggelse af
det oprindelige vandhul på matr. 546 Sdr. Sejerslev, Emmerlev mod etablering af et erstatningsvandhul med bræmmer på samme matrikel.
Vilkår
Tønder Kommune dispenserer på følgende vilkår:

 Erstatningsvandhullet skal være mindst 350 m2 og højst 400 m². Placer det som
vist på kortet.
 Erstatningsvandhullet skal på det dybeste sted, have en dybde på minimum
1,50 m, for at undgå tilgroning.
 Erstatningsvandhullet skal ligge mindst 5 m fra markvej, vandløb eller andre
vandhuller.
 Vandhullet må ikke have tilløb og afløb.
 Udform vandhullet så det harmonerer med landskabet omkring det. Det skal have runde og bugtede bredder der skråner svagt. Den største del af bredden må
ikke være stejlere end 1:4 og gerne ned til 1:7.
 Vandhullet må ikke have øer.
 I en bræmme på 4 meter rundt om vandhullet må du ikke dyrke, omlægge, gødske eller sprøjte jorden. De 4 meter begynder ved vandhullets øverste kant.
 Det du graver op, skal du fjerne eller jævne ud (dvs. du må ikke lave en vold).
 Hvis du vil plante ved vandhullet, må du kun gøre det på nord- og nordvestsiden. Planterne skal være danske træer og buske.
 Erstatningsvandhullet skal være etableret senest 1. november 2017
 Du skal give besked til Tønder Kommune straks efter at du har lavet vandhullet.
 Erstatningsvandhullet er fremover omfattet af bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 3 og du må ikke ændre på tilstanden uden dispensation fra kommunen.
 Man må ikke sætte fugle, fisk, krebs eller andre dyr ud ved vandhullet. Man må
heller ikke fodre.
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Lov 9 af 03-01-1992 om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse 121 af 26-01-2017.
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TØNDER KOMMUNE · Wegners Plads 2 · 6270 Tønder · Tlf.74 92 92 92· Mail: toender@toender.dk· www.toender.dk
Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 10-15 • Torsdag kl. 10-18 • Fredag kl. 10-13
Telefontider: Mandag-onsdag kl. 9-15 • Torsdag kl. 9-17 • Fredag kl. 9-13

 Man må ikke sætte redehuse, hegn eller lignende op bortset fra almindelige kre-

aturhegn eller fårehegn.
Begrundelse
Det oprindelige vandhul havde i 1993 et areal på ca. 260 m² og blev før 1999 fyldt delvist op
og før 2002 yderligere formindsket og flyttet lidt. På den nye position udtørrede vandhullet periodevist, indtil det til sidst blev nedlagt mellem 2010 og 2012. Fra en tidligere besigtigelse er
vandhullets kvalitet beskrevet som dårlig, idet vandhullet muligvis har været gyllepåvirket og
vandet var meget grøngrumset. Da vandhullet allerede før 2002 er blevet flyttet til en ny position, og marken har været dyrket siden, kan det ikke forventes, at der findes spiredygtige frø i
den oprindelige vandhulsbund.
Et erstatningsvandhul etableres ca. 50 m fra den oprindelige position, nær et andet eksisterende vandhul. Erstatningsvandhullet etableres i en størrelse på ca. 400 m, så det sikres at vanddybden er stor nok til at vandhullet kan holde vand, og så skrænterne kan laves med lav hældning, til gavn for bl.a. padder. Der sikres yderligere 5 m bræmmer rundt om de to vandhuller,
så naturen får bedre vilkår. På den måde sikrer man let indvandring af planter og dyr til det
nye vandhul. Ca. 30 m syd for den nye position ligger yderligere to vandhuller, hvor der har
været observeret løgfrø og grøn frø. Der vil være gode muligheder for spredning af disse til det
nyetablerede vandhul.
Den øgede afstand til andre vandhuller øst for det flyttede vandhul vil formentlig ikke betyde
at spredningskorridorer forringes, idet der findes andre vandhuller umiddelbart syd for, som
skaber korridorer for spredning af padder.
Redegørelse
Tønder Kommune har meddelte påbud om lovliggørelse af et nedlagt vandhul på matrikel 546
Sdr. Sejerslev, Emmerlev. I den forbindelse har du og bruger af arealet Jørgen Matthiesen søgt
om lovliggørende dispensation, til at flytte vandhullet til et område på samme matrikel, hvor
der også ligger et andet vandhul.
Screening i forhold til Natura 2000 og bilag IV arter
Projektet er ikke beliggende i Natura 2000 og vil ikke have indflydelse på nærliggende Natura
2000 områder. Dog er kommunen forpligtet til, at tage hensyn til levesteder for bestemte dyrearter, som er optaget på Habitatdirektivets bilag IV, også hvis disse levesteder ligger uden
for Natura 2000.
Flere vandhuller i området huser padder som løgfrø og grøn frø. Padder er fredet og løgfrø er
optaget på habitatdirektivets bilag IV. Med udlægning af bræmmer og sikring af lav hældning
på brinkerne vil vilkårene for padderne forbedres.
Klage
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Afgørelsen vil blive offentliggjort på Tønder Kommunes hjemmeside og de klageberettigede orienteres. Jeg har vedlagt en klagevejledning. Klagen skal være indgivet til Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal senest 31. juli 2017.
Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis der kommer klager, vil
kommunen orientere dig om det.
Venlig hilsen
Grethe Bruntse
Miljømedarbejder
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Klagevejledning
Naturbeskyttelsesloven
Du kan klage over afgørelser, truffet efter naturbeskyttelseslovens bestemmelser, til Miljø- og
Fødevareklagenævnet.
Afgørelsen kan påklages af
 Modtager for afgørelsen
 Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
 Offentlige myndigheder
 Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
 Landsdækkende foreninger og organisationer hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø
 Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra tidspunktet for bekendtgørelsen.
En tilladelse må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Er der klaget rettidigt, må tilladelsen
ikke udnyttes, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Du klager via Klageportalen, som du finder ved at søge på ”klageportal” på www.borger.dk eller 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. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder. Du betaler gebyret med betalingskort 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 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.
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist fordi klagefristen er overskredet, klager
ikke er klageberettiget eller Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. Gebyret bliver også betalt tilbage, hvis klager får helt eller delvis ret.
Hvis afgørelsen bliver påklaget af andre, underretter kommunen dig om klagen.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for en domstol, skal det ske inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt eller offentliggjort, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk.1.
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