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Dispensation til pletvis rydning af pil inden for Naturbeskyttelsesloven § 
3 på ejendommen matr. nr. 36cl, Kibæk By, Assing med adressen Velhu-
stedvej 17D, Kibæk 
 
 
Ansøgning 
Herning Kommune har fremsendt ansøgning om dispensation til pletvis fjer-
nelse af pil på ejendommen matr. nr. 36cl, Kibæk By, Assing med adressen 
Velhustedvej 17D, Kibæk. 
 
 
Afgørelse 
Herning Kommune giver hermed dispensation efter Lov om naturbeskyttelse 
(Lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013 om naturbeskyttelse) § 65, stk. 3, 
jævnfør § 3, til pletvis fjernelse af pil. 
 
Dispensationen vedrører alene §3 beskyttelsen. Andre tilladelser efter anden 
lovgivning kan være nødvendige. 
 
Du må ikke udnytte dispensationen før klagefristens udløb - se nærmere i af-
snittet om klagevejledning nedenfor. Hvis der bliver klaget over afgørelsen kan 
dispensationen ikke udnyttes, før klagesagen er færdigbehandlet, medmindre 
Natur- og Miljøklagenævnet konkret bestemmer andet. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er 
meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
 
Vilkår for dispensationen 
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår: 

 Optrækningen skal ske på en måde så der sker minimal skade på mo-
sens lysåbne vegetation 

 Optrukket pil skal fjernes fra mosen 
 
 
Redegørelse for sagen 
Herning Kommune som ejer arealet med mosen, har vedtaget en Naturpolitik. 
I denne Naturpolitik er det anført at kommunen ønsker at gøre en særlig ind-
sats for en række ansvarsarter. Disse arter er enten truede eller sjældne i 
Danmark og har et særligt tilhørsforhold til det Midtjyske. I mosen vokser der 
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bl.a. engblomme og gøgeurter, som begge står anført på kommunens ansvarsartsliste. Der-
for ønsker kommunen at begrænse tilgroningen med pil i mosen ved at trække pilebuske op 
med rod. Optrækningen vil foregå pletvist, der er altså ikke tale om en total rydning. 
 
Området blev besigtiget d. 8. juli 2014 af Skovfoged Paul Krogh og Biolog Louise Berg Han-
sen, begge fra Herning Kommune.  
 
Det blev konstateret, at mosen er under kraftig tilgroning med pil og bævreasp og at en plet-
vis rydning i kombination med græsning vil kunne gavne udbredelsen af gøgeurter og eng-
blomme. 
 
Under besigtigelsen blev drøftet hvordan rydningerne kunne finde sted. Det er muligt at 
komme til området fra sportspladsen. Derved kan man med wire trække pilebuske op på 
skråningen og få dem fliset og kørt væk. Derved bliver skaderne i mosen minimale. 
 
 

  
Fotos fra besigtigelsen. 

 
 
Lovgivning 
Af Naturbeskyttelseslovens § 3 fremgår, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af de 
naturtyper, der er beskyttet efter § 3. Man må ikke foretage indgreb, der ændrer tilstanden på 
arealet, fx pløje, opdyrke, gødske, kalke, sprøjte eller tilskudsfodre. Man må f.eks. ikke op-
magasinere byggeaffald, jordfylde mv. eller etablere tilkørselsveje eller vendepladser. De 
beskyttede områder må anvendes, som man har gjort det før, de blev omfattet af beskyttel-
sen. Det betyder, at den hidtidige landbrugsdrift må fortsætte, men at driften ikke må intensi-
veres. 
 
Særligt for vandhuller og søer gælder, at man ikke må hæve vandstanden eller foretage en 
oprensning. Man må eksempelvis heller ikke udsætte fisk eller fodre ænder direkte i eller 
omkring vandhullet. Man må ikke smide affald, herunder haveaffald, i søen. 
 
Der kan i særlige tilfælde gøres undtagelse fra bestemmelsen, jf. Naturbeskyttelseslovens § 
65, stk. 3 
 
Der kan endvidere ikke gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, hvis det ansøgte 
kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde 
for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
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Begrundelse for afgørelsen 
Indgrebet vil ændre tilstanden i mosen, hvorfor der kræves dispensation. Indgrebet anses for 
at være naturforbedrende for området. Rydning af pil vil skabe bedre forhold for mosens små 
blomstrende urter. Herunder forventes det at skabe bedre forhold for engblomme og gøgeur-
terne. 
 
Det ansøgte vil ikke medføre beskadigelse/ ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller ra-
steområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Detaljeret kendskab til 
enkelte arters forekomst i området haves dog ikke. 
 
 
Klagevejledning  
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Eventuel klage skal være Herning 
Kommune i hænde senest 6. august 2014. 
  
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, 

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

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af na-
tur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væ-
sentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Klagen skal sendes til Herning Kommune, som videresender klagen til Natur- og Miljøklage-
nævnet sammen med afgørelsen og det materiale, der er indgået i sagens behandling. Du 
får kopi af kommunens brev til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen sendes til Herning Kom-
mune, Natur og Grønne Områder, Enghavevej 10, 7400 Herning eller via e-mail på na-
tur@herning.dk. 
 
Hvis der bliver klaget, vil Herning Kommune underrette dig hurtigst muligt. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales 
et gebyr på 500 kr. til nævnet. Klager modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Mil-
jøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Herning Kommune. Denne opkrævning 
skal benyttes ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check 
eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret 
er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 
dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og 

Miljøklagenævnets hjemmeside.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

http://www.nmkn.dk/
http://www.nmkn.dk/
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3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi 
klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af 
frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sa-
gen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekt-
tilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørel-
se 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, herunder efter at klager 
har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i Naturbeskyttel-
sesloven. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Louise Berg Hansen 
 
 
Kopi er sendt til: 

 Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-mail:  

dnherning-sager@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, DN Herning, herning@dn.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, natur@dof.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, Vestjylland, herning@dof.dk 

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

 Museum Midtjylland, Museumsgade 32, 7400, martin@herningmuseum.dk   

 Friluftsrådet, Scandiagade 12, 2450 København SV, lundthing@mail.dk 

 Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsåesgade 1, 7100 Vejle, 
lp@sportsfiskerforbundet.dk 

 Dansk Entomologisk Forening, Universitetsparken 15, 2100 Kbh Ø, def@entoweb.dk 

 Dansk Kano- og Kajakforbund, Idrættens Hus, Brøndby Stadion, 2605 Brøndby, mil-

joudvalg@kano-kajak.dk 

 Dansk Forening for Rosport, Postboks 74, Skovalléen 38A, 2880 Bagsværd, 
dffr@roning.dk 
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