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Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til etablering af isætningsplads til kanoer 
ved Lindenborg Å samt lejlighedsvis udbedring af stiforløb ned til pladsen  
Rebild Kommune giver herved dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af 
isætningsplads til kanoer samt lejlighedsvis udbedring af stiforløb ned til pladsen på matr.nr. 
19u Oplev By, Gravlev. Arealet er beliggende hvor Vælderskoven krydser Lindenborg Å (v. 
Nybro). Arealet tilhører Røde Møllevej 4 (Rebildcentret). Se nedenstående luftfoto samt over-
sigtskort i bilag. 
 
Dispensationen gives på følgende vilkår: 

 Kanoisætningspladsen udformes som beskrevet nedenfor og med de vilkår der fremgår 
af vandløbsafgørelsen (meddelt dd.) 

 På stistrækningen må der ikke laves terrænændringer, men udelukkende anvendes flis 
og grus til at udbedre huller. 

Kommunen meddelte d. 22. marts 2019 dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til sam-
me projekt. Ansøger nåede imidlertid ikke at udnytte dispensationen indenfor de 3 års gyldig-
hed og har derfor genfremsendt ansøgningen. Kommunen meddeler dd også tilladelse efter 
vandløbsloven til det ansøgte (sagsnr: 06.02.20-P20-1-18). 
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Det ansøgte (projektet) 
Rebildcentret har med ansøgning af (24. april 2018 og) 1. juni 2022 søgt om dispensation til 
etablering af en kanoisætningsplads ved Lindenborg Å i form af en 5 meter lang plankevæg for 
at undgå at bredsiden skrider ud i åen. Lindenborg Å er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 
3. Der er også søgt om dispensation til stedvis at udbedre lunker og fugtige partier (med sta-
bilgrus og flis) på en trampesti ned til kanoisætningspladsen. Stien går igennem § 3 beskyttet 
eng. 
 
I dag sættes kanoer i Lindenborg Å direkte fra kommunevejen Vælderskoven ned ad en stejl 
skrænt på vejdæmningen. Denne placering giver jævnligt trafikfarlige situationer. 
Ansøger ønsker at lave en ca. 5 meter lang plankevæg i den nordvestlige bredside af Linden-
borg Å, lige hvor vandløbet drejer ind gennem Nybro under vejen Vælderskoven. Plankevæg-
gen udføres i træ med ca. 6 lodrette tilspidsede stolper, der rammes, vibreres eller spules ned 
i bredsiden. Herpå monteres vandrette brædder på vandsiden af stolperne fra vandløbsbund til 
ca. 35 cm over vandstanden. Bag plankevæggen mod landsiden fyldes op med jord/stabilgrus 
(se vedlagte skitse). Plankevæggen skal sikre, at bredsiden ikke trædes ned i forbindelse med 
kanoisætningen og ombordstigningen. 
Efter en fælles besigtigelse med ansøger, er det aftalt at en stor sten, som ligger i vejen, må 
flyttes over til modsat brink og at plankevæggen skal laves så den flugter mest muligt med 
brinken, så der ikke ændres i vandløbsprofilet. Dette kan gøres ved, at der også graves en 
smule af brinken i den ene ende. På den måde undgås det både at isætningspladsen stikker ud 
i vandløbsprofilet og at der skal fyldes for meget op bag væggen. Påfyldning af grus/jord må 
kun ske lige ved plankevæggen. Terrænet bag skal stadig være græsbevokset. 
For at plankevæggen kan flugte mest muligt med brinken, bliver den nødt til at starte ca. der, 
hvor kommunens skalapæl står i dag og slutte lige ved tilløbet fra vest. Den skal slutte helt 
tæt mod brinken i hver ende, så der ikke kan løbe vand bagom væggen eller skabes turbulens 
i tilløbet der kommer fra vest. Der må ikke komme grus/jord i vandløbet.  
 
Trampestien ned til pladsen kræver ikke egentlig anlægsarbejde. Strækningen er allerede i dag 
frahegnet og bliver slået efter behov. Stien skal ikke anvendes til kørsel; kun gående færdsel 
(med kanoer). Parkering er allerede mulig langs Røde Møllevej. 
 

Vurdering og begrundelse 
Både sti og kanoisætningsplads ønskes etableret i § 3 beskyttet natur (hhv. eng og vandløb).  
 
Beskyttet natur (§ 3) 
Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af beskyttede naturarealer. Formålet med be-
stemmelsen er at beskytte naturområderne, beskytte levestederne for de vilde planter og dyr 
og dermed bidrage til beskyttelsen af arterne, samt beskytte den danske biodiversitet.  
Kommunen kan give dispensation fra naturbeskyttelseslovens §§ 3. Der skal foreligge særlige 
omstændigheder, før der kan gives dispensation, når ændringen af tilstanden er væsentlig el-
ler i modstrid med at opretholde hensigten i bestemmelsen. 
 
Arealerne blev besigtiget i forbindelse med den første ansøgning den 20. juni 2018 og igen 
sammen med Fredningsnævnet den 20. august 2018. Kommunen genbesigtigede arealet i 
marts 2022. 
Stien placeres i kanten af arealet mellem et hegnet afgræsset areal og vandløbet Tingbæk på 
en relativ tør og artsfattig del af engen dvs. med moderat til ringe naturkvalitet og med lille 
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risiko for at skulle udbedre bløde huller. Stien udgør en meget lille del af de samlede beskytte-
de naturarealer i området, og tilstandsændringen vurderes at være minimal.  
 
Isætningspladsen vil ligeledes påvirke en meget lille del af Lindenborg Ås samlede bred og 
pladsen kommer til at flugte med vandløbsbrinken og det omgivende terræn. Isætningsplad-
sens placering få meter fra broen (Nybro) og vejdæmningen (Vælderskoven) gør, at det i for-
vejen er et relativt forstyrret område, og pladsen vil dermed ikke komme til at fremstå som et 
betydeligt fremmedlegeme i området. Hidtil har man udelukkende anvendt den modsatte bred 
(ved vejdæmningen ved Vælderskoven) til kanoisætningssted, så den nuværende brug flyttes 
(helt eller delvist) blot over på den modsatte bred og forventes således ikke at medføre flere 
forstyrrelser i området end hidtil. 
På baggrund af at påvirkningerne af beskyttet natur er meget begrænsede, og at det ansøgte 
sikrer øget/forbedret offentlig rekreativ adgang til naturarealerne i området, vurderes det at 
der kan meddeles dispensation fra § 3. 
 

Å-beskyttelseslinje (150 m på hver side af Lindenborg Å) 
For vandløb omfattet af § 16 må der ikke foretages ændringer i tilstanden af arealet inden for 
150 m fra vandløbet dvs. at der er forbud mod at placere bebyggelse, f.eks. bygninger, skure, 
campingvogne og master. Der må heller ikke foretages tilplantning eller ændringer i terræn. 
Formålet med denne bestemmelse er bl.a. at sikre åers værdi som landskabselementer og 
spredningskorridorer for plante- og dyrelivet.  
Da kanoisætningspladsen er så lille et anlæg og da det ikke vil påvirke åens værdi som land-
skabselement, vurderes det ansøgte ikke at være i strid med bestemmelsen. 
 
Fredning 
Området ligger indenfor fredningen ”Gravlevdalen, Rebild Bakker, opstrøms dele af Lindenborg 
Å”, hvor et af hovedformålene bla. er at ” forbedre muligheden for den rekreative udnyttelse af 
området”. Fredningsnævnet meddelte d. 19. februar 2019 dispensation til det ansøgte. Ansø-
ger nåede imidlertid ikke at udnytte dispensationen indenfor de 3 års gyldighed og genfrem-
sendte derfor ansøgningen til Fredningsnævnet d. 1. juni 2022. Fredningsnævnet meddelte ny 
dispensation d. 16. august 2022. Der er ikke indklommet klager over afgørelsen. 

Natura 2000 
Stiforløbet og kanoisætningspladsen ønskes etableret indenfor Natura 2000-område nr. 18 
”Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø”. Natura 2000-området består (her) af Habitatom-
råde (H20) og fuglebeskyttelsesområde (F4).  

Kanoisætningspladsen ønskes anlagt i brinken af Lindenborg Å, der er kortlagt som habitatna-
turtypen vandløb (3260) med tilstødende habitatnaturtype urtebræmmer (6430) på begge 
sider. Både vandløb og urtebræmme vil således blive berørt, men da det drejer sig om relativt 
robuste naturtyper og en meget begrænset strækning (5 m) ud af mange km vandløbs- og 
urtebræmmestrækning i området, vurderes påvirkningen ikke at være væsentlig.  
Stiforløbet ligger ikke indenfor kortlagte habitatnaturtyper. Nærmeste kortlagte habitatnatur-
type er et rigkær beliggende umiddelbart på den anden side af vandløbet Tingbæk og det vur-
deres ikke, at hverken lejlighedsvise udbedringer eller brug af stiforløbet vil medføre væsentli-
ge påvirkninger af habitatnaturtyper i Natura 2000 området. 
 
Forstyrrelser i anlægsfasen samt færdsel i området, vil potentielt kunne påvirke evt. forekom-
ster af arter på udpegningsgrundlaget. Konkret vurderes det at kunne gælde for odder, bæk-
lampret, isfugl, damflagermus og evt. stor vandsalamander. 
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Odder er tæt knyttet til vandløbet og dets bredder og vil derfor kunne blive påvirket af projek-
tet. Der er fundet odder på/ved arealet, men selve den del af vandløbet, hvor pladsen ønskes 
etableret, rummer ikke egnede yngle- eller rastesteder for arten (rørskov, krat, huler i brin-
ken, under trærødder eller under buske). Odder vurderes ikke at blive påvirket af den (meget 
begrænsede) modificering af vandløbsbrinken og det vurderes heller ikke at flytning af kanoi-
sætningspladsen til den modsatte bred vil påvirke odder væsentligt. Færdslen vil desuden 
overvejende være i dagtimerne, hvor odderen raster i skjul. 
 
Bæklampretten er helt knyttet til selve vandløbet. Den er især afhængig af en god biologisk 
vandløbskvalitet, fri bevægelighed i vandsystemet og de rette bundforhold. En mindre ændring 
af brinken vurderes ikke at påvirke arten væsentligt. 
 
Isfuglen lever og yngler i klare og rene søer og vandløb, hvor der er rig fauna af små fisk, som 
udgør størstedelen af isfuglens føde. Det er nødvendigt, at der på levestederne er jord- og ler-
skrænter, da isfuglene yngler i skrænterne, hvor de har gravet et dybt redehul. Isfugle er rela-
tivt sky og kræver ro omkring ynglestedet.  
Der er forekomst af isfugl i området, men der vurderes ikke at være egnede ynglesteder i 
umiddelbar nærhed af projektområdet. Isfugl vurderes ikke at blive påvirket af den (meget 
begrænsede) modificering af vandløbsbrinken og det vurderes heller ikke at flytning af kanoi-
sætningspladsen til den modsatte bred vil påvirke isfugl væsentligt. 
 
De to nærliggende lokaliteter Regan Vest og Thingbæk Kalkmine er begge overvintringssteder 
for damflagermus, men da der er en afstand på over 200 m til ind- og udflyvningsstederne, 
vurderes det ansøgte ikke at medføre påvirkning af flagermusene, hvor de er mest sårbare (i 
forbindelse med overvintring samt ind- og udflyvning). Hele området omkring Lindenborg Å 
udgør fødesøgningsområde for flagermusene, og der findes givetvis egnede rastesteder (som-
merkvarterer i form af hule træer eller hulheder i træer) rundt omkring i området. Men der 
vurderes ikke at være egnede rastesteder i selve projektområdet v. Nybro og der skal ikke 
fældes træer i forbindelse med projektet. Færdsel vurderes ikke at medføre væsentlig påvirk-
ning af flagermus; særligt da publikumstrykket overvejende vil være i dagtimerne, hvor fla-
germus raster. 
 
Stor vandsalamander er ret vidt udbredt i området, men den er fortrinsvist tilknyttet vandhul-
ler (ynglested) og vil ikke være særligt tilknyttet projektområdet. Det vurderes således ikke 
sandsynligt, at det ansøgte vil medføre en væsentlig påvirkning af stor vandsalamander. 
 
I selve anlægsfasen vil der være øget forstyrrelse på selve arealet hvor kanoisætningspladsen 
etableres, hvilket kan påvirke arterne fra udpegningsgrundlaget, men da der er tale om en 
kort periode og begrænsede arbejder, så vurderes det ikke at ville påvirke eventuelt forekom-
mende arter væsentligt. Det vurderes således ikke at det ansøgte, vil kunne medføre en væ-
sentlig påvirkning af arter eller naturtyper på Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag. 
 
 
Bilag IV-arter  
Indenfor et 10 km område er der registreret adskillige flagermus arter, odder, markfirben, stor 
vandsalamander og spidssnudet frø, men selve projektarealet vurderes ikke at rumme yngle- 
eller rasteområder for bilag IV arter (se evt. vurderinger af damflagermus, odder og stor 
vandsalamander ovenfor). Hverken anlægsarbejdet eller den efterfølgende brug vurderes at 
kunne beskadige et yngle eller rasteområder for nogen af de nævnte arter.  
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Stien ned mod kanoisætningspladsen. 
 

 
Den ansøgte placering af kanoisætningspladsen i forgrunden. Det nuværende isætningssted ses overfor 
(vejskråningen nedenfor Vælderskoven). 
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Klage m.v. 
Afgørelsen kan inden 4 uger påklages efter reglerne i vedlagte klagevejledning. 
Dispensationen offentliggøres sammen med tilladelsen efter vandløbsloven. 
Når klagefristen er udløbet, og der ikke er indkommet klager, kan tilladelsen udnyttes. Hvis 
der indgives klage, vil kommunen snarest underrette dig herom. 
 
Lovgivning 
Afgørelsen er truffet efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2, jf. § 3 (Lov om naturbeskyttel-
se, jf. lovbek. nr. 1986 af 27. okt. 2021) 
 
Bemærkninger 
Det følger af naturbeskyttelseslovens § 66 at: 
 

 Betingelserne i afgørelsen er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over 
ejendommen. 

 Dispensationen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato eller ikke har væ-
ret udnyttet i tre på hinanden følgende år.  

Der er ansøgers pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om afgørelsens ind-
hold. 
Vær opmærksom på eventuelle elkabler, kloakrør og lignende.  
 
Orientering fra museerne 
Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Før jordarbejdet 
sættes i gang skal man være opmærksom på Museumslovens § 25-27. Disse bestemmelser 
vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver 
bygherren mulighed for at få en udtalelse om sandsynligheden for fund af arkæologisk betyd-
ning, samt besked om de finansieringsmæssige konsekvenser. 
Findes der under jordarbejdet alligevel spor af fortidsminder, fx knogler, flintredskaber, ler-
karskår m.m., skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet 
skal straks anmeldes til museet. 
Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til Nordjyske Museer. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Susanne Gregersen 
Biolog 
 
 
Bilag: 
Oversigtskort 
Udpegningsgrundlag 
Klagevejledning 
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Kopi til: 
Rebildcentret, peter@rebildcentret.dk   
Miljøstyrelsen: mst@mst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening: dnrebild-sager@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Samrådet, v/Thorkild Kjeldsen, thorkild.kjeldsen@mail.tele.dk  
Nordjyske Museer: historiskmuseum@aalborg.dk 
Dansk Botanisk Forening: nbu_jyl@botaniskforening.dk og dbf.oestjylland@gmail.com 
DOF- Hovedkontoret: natur@dof.dk  
DOF-Nordjylland: rebild@dof.dk 
Friluftsrådet: fr@friluftsraadet.dk, himmerland-aalborg@friluftsraadet.dk   
Danmarks Sportsfiskerforbund, Hovedkontoret, post@sportsfiskerforbundet.dk , lbt@sportsfi-
skerforbundet.dk  
Danmarks Sportsfiskerforbund, himmerland@sportsfiskerforbundet.dk  

mailto:peter@rebildcentret.dk
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mailto:dnrebild-sager@dn.dk
mailto:thorkild.kjeldsen@mail.tele.dk
mailto:historiskmuseum@aalborg.dk
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mailto:himmerland@sportsfiskerforbundet.dk
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Bilag 2: Udpegningsgrundlag for Natura 2000 området (2 forskellige) 
 
Fra basisanalyse 2016-21: 
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Fra Basisanalyse 2022-27: 

 

 
 



Side 11 af 11

Klage- og søgsmålsvejledning 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

Der kan klages over afgørelsen indtil 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen 
udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på 
Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rebild Kommune 
via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- 
kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Rebild Kommune. Hvis Rebild Kommune 
fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageporta-
len. Du får besked om videresendelsen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, 
medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive 
fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rebild Kommu-
ne. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, 
hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk. 

Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold 
til loven være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/

