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Vurdering af mulighederne for dispensation til etablering af regnvandsbassin
på §3-beskyttet overdrev på matrikel nr. 423 Kruså,
I det følgende gives en vurdering af naturindholdet i det beskyttede overdrev på ovenstående matrikel, og en vurdering af hvorvidt det er muligt at dispensere til etablering
af regnvandsbassin i overdrevet.
Besigtigelse:
Overdrevet blev registreret som beskyttet i 2018 som surt overdrev, hvor det blev besigtiget første gang. Her blev der fundet arter som mosebunke, græsbladet fladstjerne*, mangeblomstret frytle*, mark frytle*, vellugtende gulaks*, håret høgeurt*,
almindelig kamgræs*, almindelig kællingetand*, rødknæ, rød svingel, hare star*, kær
tidsel*, tveskægget ærenpris m.fl.
Arter med * er fine arter og indikerer god naturtilstand for overdrev. Desuden er arter
som almindelig kamgræs* en indikator for lang tid uden jordbearbejdning. Overdrevet
har derfor forventeligt haft samme gode naturtilstand i mange år forinden den første
besigtigelse i 2018.
Endvidere kan det oplyses, at kommunen ved samme besigtigelse observerede den
fredede art maj-gøgeurt på et overdrev med lignende historik og naturværdi blot
100m syd-øst for det omtalte overdrev.
Vi konkluderer på baggrund af den botaniske artssammensætning og arealets driftshistorie/ gennemgang af dyrkningshistorikken som den fremgår af luftfotos, at der er
tale om et overdrev, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3.
Alternative placeringer:
ARWOS har d. 12 februar fremsendt en vurdering af 11 alternative placeringer. 10 af
disse placeringer blev vurderet for teknisk eller økonomisk vanskelige at gennemføre
mens én placering (nord for overdrevet på matrikel 260 Kruså, Bov) blev vurderet af
ARWOS til at være den eneste reelle løsning. Denne løsning er væsentligt billigere
med en umiddelbar besparelse på omkring 1,2 millioner kr, jf. ARWOS’ egen beregning. Samtidig er den oprindelige placering mere hensigtsmæssig ift. bortskaffelse af
overskudsjord, da placeringen i overdrevet vil kræve en midlertidig forstærkning af
broerne over vandløbet ved Madeskovvej som igen vil hæve den samlede pris for projektet.
Anlægget:
Regnvandsbassinet ønskes etableret med en størrelse på omkring 9.000m2. Dette inkluderer selve regnvandsbassinet, adgangsveje, servicevej og ledningsanlæg. Overdrevet har en størrelse på ca. 22.800m2. Projektet vil resultere i at næsten 40% af
overdrevets samlede størrelse bliver inddraget.
Øvrige udpegninger:
Hovedparten af arealet er omfattet af å-beskyttelseslinjen og skovbyggelinjen. Da formålet med skovbyggelinjen er at sikre ind-og udsynet, vil anlægget ikke være i strid
med formålet da der udelukkende sker nedgravning.
Formålet med å-beskyttelseslinjen er at sikre vandløbet som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for dyre- og planteliv. Vi vurderer
at regnvandsbassinet er i strid med dette formål, da der er tale om et teknisk anlæg.

Overdrevet hvor regnvandsbassinet ønskes placeret, ligger desuden inden for områder
der i kommuneplanen er udpeget som områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser og delvist inden for områder der er udpeget som særlig økologisk forbindelse. I
kommuneplanens retningslinjer fremgår det, at der her skal tages særlige hensyn til
naturværdierne og områdernes evne til at fungere som spredningskorridorer for planter og dyr. Vi vurderer at etablering af et vådt, teknisk anlæg i et beskyttet overdrev
vil stride imod disse hensyn.
Der ligger desuden et beskyttet dige langs arealets sydvestlige rand. Diget vil skulle
fjernes delvist. Det vurderes at der ikke kan meddeles dispensation fra museumsloven
til at etablere tekniske anlæg delvist inden for beskyttede jorddiger.
Klagenævnets praksis:
En dispensation til etablering af regnvandsbassin inden for beskyttet overdrev vil, jf.
klagenævnets praksis, forventeligt blive omstødt til et afslag, hvis dispensationen påklages.
F.eks. omgjorde
Naturklagenævnet (MAD2001.433) omgjorde f.eks. en tilladelse til etablering af et
nødvendigt regnvandsbassin i en beskyttet eng til et afslag. Der henvistes til, at en dispensation måtte forudsætte, at der ikke var andre acceptable løsninger, der ikke
gjorde tilsvarende skade, og at en mindre meromkostning ikke kunne være afgørende.
Vurdering og sammenfatning:
Der ønskes etableret et teknisk anlæg på et §3-beskyttet overdrev med god naturtilstand. Anlægget vil berøre ca. 40% af det beskyttede areal og dermed mindske arealet væsentligt. En formindskelse af arealet vurderes i sig selv at påvirke naturkvaliteten, da små naturlokaliteter alt andet lige er mindre værdifulde end større naturlokaliteter.
Jf. § 65 i Naturbeskyttelsesloven kan der ved særlige tilfælde gives dispensation fra
naturbeskyttelseslovens § 3 til indgreb i beskyttet natur, men kun hvis der ikke er andre alternativer. Særlige tilfælde kan være, at projektet har et naturforbedrende formål, eller hvis der er væsentlige samfundsmæssige eller rekreative interesser forbundet med indgrebet.
Klagenævnets praksis på området er restriktiv, og dispensationer til denne type indgreb i beskyttede overdrev omgøres typisk, da de ikke har et naturforbedrende formål
og da der findes andre alternative placeringer.
Vi vurderer, at der ikke er tale om et særligt tilfælde, selvom der er tale om et samfundsmæssigt nødvendigt formål, da der kan findes alternative, teknisk mere hensigtsmæssige placeringer, som ikke berører beskyttet natur, og som er væsentligt billigere.
Projektet er i strid med kommuneplanens retningslinjer om særlig beskyttet natur
(områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser og særlig økologisk forbindelse).
Projektet vil ud over dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 kræve dispensation
fra museumslovens § 29a (jorddiger), samt naturbeskyttelseslovens §§ 16-17 å-beskyttelseslinjen og skovbyggelinjen. Det vurderes at der kan meddeles dispensation
fra skovbyggelinjen, men ikke fra å-beskyttelseslinjen eller museumslovens § 29a.
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Den samlede vurdering er derfor at der ikke kan meddeles de nødvendige dispensationer til etablering af regnvandsbassin inden for det beskyttede overdrev på matrikel nr.
423 Kruså, Bov.
Bilagsliste:
Bilag 1 – Oversigtskort
Bilag 2 - Projekttegning
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Bilag 1 - Oversigtskort

Figur 1: Øverst ses beskyttet natur. Nederst ses relevante bygge- og beskyttelseslinjer.
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Bilag 2 – Projekttegning
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