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Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til fjernelse af styrt og udlægning af 
gydebanker i Bælum Bæk 
 
Rebild Kommune giver herved dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at fjerne to styrt 
og udlægge 5 gydebanker i Bælum Bæk - fordelt over en strækning på ca. 1,5 km nord for 
Bælum By, se nærmere placering på nedenstående oversigtskort.  
 

På ovenstående kort er placering af de tre gydebanker markeret med sort cirkel og de to styrt (hvor der også efterføl-
gende udlægges gydebanker) er markeret med rød cirkel. 
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Dispensationen gives på følgende vilkår: 
 Projektet udføres som ansøgt og beskrevet i tilladelse efter vandløbsloven 
 Evt. opgravet materiale må ikke udbringes på beskyttet natur. 
 Der må ikke efterlades jord eller affald i beskyttet natur. 
 Der skal anvendes køreplader ved kørsel i fugtige engområder, hvor kørsel kan skade 

engvegetationen eller efterlade varige spor 
 
Det er ansøgers pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om dispensationens 
indhold. 
 
 
Redegørelse 
Projektet er søgt af Rebild Kommunes vandløbsafdeling. For at kunne opnå målopfyldelse i 
Bælum Bæk, ønsker Rebild Kommune at fjerne 2 styrt og udlægge 5 grusbanker i bækken 
(hvoraf de 2 grusbanker placeres hvor de to styrt er fjernet).  
De to små delvis ødelagte styrt ønskes opgravet, og der tænkes udlagt gydegrus i nedenfor 
beskrevene dimensioner. Gruset udlægges for at udjævne det fald, som styrtene har givet. 
Herudover ønskes der anlagt gydebanker tre andre steder i bækken. 
Gydebankerne skal være ca. 10 meter lange og gå fra bred til bred. Der tænkes anvendt gy-
degrus, dvs grus i følgende sammensætning: 85% 16-32 mm og 15% 32-64 mm. Gydeban-
kerne skal være mindst 20 cm høje. Mudder og sand aflejringer afgraves. Der graves også af 
bunden, hvis den ligger i regulativmæssig bunddybde. De nye gydebanker må ligge 5-10 cm 
over regulativmæssig bund. Dette vil kun i meget begrænset omfang hæve vandstanden, da 
korte ”pukler” i vandløbsbunden øger vandhastigheden, i stedet for at hæve vandstanden. 
 
Vurdering 

Naturbeskyttelseslovens § 3 
Fjernelse af styrt og udlægning af gydebanker ønskes foretaget i Bælum Bæk, der er omfattet 
af naturbeskyttelseslovens § 3. Ifølge naturbeskyttelseslovens § 3 må der ikke laves ændrin-
ger i tilstanden af beskyttede arealer uden forudgående dispensation. Projektet vurderes at 
kræve dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, da der sker en tilstandsændring af vand-
løbet lokalt på de pågældende delstrækninger. Det vurderes ikke at det ansøgte vil medføre 
tilstandsændringer på de tilstødende beskyttede eng- og mosearealer. 
 
Både vandløbet og de tilstødende eng- og mosearealer forstyrres midlertidigt i anlægsfasen, 
men tilstanden i vandløbet ændres varigt. På sigt forventes det imidlertid at gydebankerne vil 
medføre en positiv påvirkning af vandløbsmiljøet og det tilknyttede plante- og dyreliv. Vilkåre-
ne er stillet for bedst muligt at beskytte vandløbet og engene og de planter og dyr, som lever 
der. 
 
Natura 2000 og bilag IV 
Den pågældende strækning af Bælum Bæk ligger ca. 2 km i fugleflugt fra Natura 2000-område 
nr. 17: Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov og bækken afvander til Haslevgård Å, 
der dels afgrænser og dels ligger indenfor samme Natura 2000 område. I forhold til arter og 
naturtyper på udpegningsgrundlaget, vurderes projektet at have en gunstig effekt på bla. na-
turtypen ”Vandløb med vandplanter” og odder. Projektet vurderes derudover ikke at påvirke 
habitatområdet væsentligt. 

Rebild Kommune vurderer, at projektet ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteom-
råder for dyrearter på habitatdirektivets bilag IV a eller ødelægge plantearter på habitatdirek-
tivets bilag IV b. 
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Miljømål 
Der er ikke målopfyldelse i vandløbet Bælum Bæk, da tilstanden for fisk er ukendt og for små-
dyr i vandløbet er der moderat økologisk tilstand. Det ansøgte indeholder vandløbsrestaurering 
(udlæg af gydebanker) jf vandplan 1, der også medvirker til at sikre god økologisk tilstand for 
smådyr. Herudover ønskes de 2 små delvist ødelagte spærringer også fjernet. 
Rebild Kommune vurderer at projektet på sigt vil få en positiv effekt på tilstanden i vandløbet. 
 
Fredning 
På en strækning nærmest byen (hvor de tre gydebanker ønskes placeret) ligger Bælum Bæk 
umiddelbart tilstødende en fredning. Det drejer sig om en rekreativ fredning af en gamle jern-
banestrækning, der nu er udlagt som cykel- og gangsti. Det ansøgte vurderes ikke at være i 
strid med fredningsbestemmelser eller mål.  
 
Kommuneplan 2017-2029 
I Kommuneplan 2017-2029 ligger området indenfor bl.a. udpegning af økologiske forbindelse 
(langs Bælum Bæk). Rebild Kommune vurderer ikke at projektet strider imod udpegningerne i 
området.  
 
Rebild Kommune vurderer at projektet medfører forbedrede forhold for fisk og smådyr og at 
projektet er af naturforbedrende karakter. Der meddeles derfor dispensation til projektet. Af-
gørelsen vurderes at være i overensstemmelse med lovens formål og kommuneplanens ret-
ningslinjer.  
 
 
Klage m.v. 
Afgørelsen kan inden 4 uger påklages efter reglerne i vedlagte klagevejledning. 
Dispensationen lægges på hjemmesiden sammen med den vandløbsretlige afgørelse. 
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. 204 af 13. marts 2019). 
 
 
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 
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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 Nordjyllands Histo-
riske Museum – telefon 9931 7400 eller e-mail historiskmuseum@aalborg.dk 
 
Behandling af dine oplysninger 
I din sag kan der ske behandling af personlige oplysninger. De vil blive behandlet fortroligt og 
efter Databeskyttelsesforordningen og lov på området. Har du spørgsmål kan du kontakte 
kommunens databeskyttelsesrådgiver på telefon 99 88 76 18 eller e-mail dpo@rebild.dk. Du 
kan også læse mere om Rebild Kommunes persondatapolitik på www.rebild.dk. 
   
 

Med venlig hilsen 

 

 

Susanne Gregersen 

Miljømedarbejder 

 
 
Kopi til: 
Ansøger sender kopi af denne afgørelse til alle berørte lodsejere. 
Miljøstyrelsen: mst@mst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening: dnrebild-sager@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Samrådet, v/Thorkild Kjeldsen, thorkild.kjeldsen@mail.tele.dk  
Nordjyllands Historiske Museum: 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   
Dansk Entomologisk Forening: def@entoweb.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund, Hovedkontoret, post@sportsfiskerforbundet.dk , lbt@sportsfi-
skerforbundet.dk  
Danmarks Sportsfiskerforbund, himmerland@sportsfiskerforbundet.dk  
 
Bilag: 
Bilag 1 – Klagevejledning 
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Bilag 1:  

 

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 at klagen er sendt videre. 

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/

