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Lovliggørende dispensation med vilkår om delvis retablering - 
26b, Rifbjerg By, Simmerbølle 
 
 
Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Langeland og 

Svendborg kommuner efter Lov om forpligtende kommunale 

samarbejder. 

 
Svendborg Kommune har den 21. oktober 2013 sendt dig et varsel om 
påbud om retablering af strandrørsump og strandsø i forbindelse med 
gravearbejde på din ejendom matrikel nummer 26b, Rifbjerg By, 
Simmerbølle. 
 
Du og forpagter Henrik Oldenbjerg har efterfølgende bedt om et møde 
med henblik på at drøfte lovliggørelse af forholdet. Vi besigtigede derfor 
i fællesskab strandsøen igen den 14.november 2013. Til stede ved 
besigtigelsen var: Jens Christian Bay (lodsejer), Henrik Oldenbjerg 
(forpagter) og Anne Jensen (Langeland Kommune, vandløbs 
myndighed). Det er Henrik Oldenbjerg som har lavet 
gravearbejdet. 
På besigtigelsen fortalte Henrik Oldenbjerg at gravearbejdet var 
foretaget i god tro og ikke med henblik på at ødelægge natur. 
Gravearbejdet er foretaget for at vedligeholde eksisterende dræn. 
Vi gennemgik det fremsendte varsel om påbud og Henrik 
Oldenbjerg ville gerne lovliggøre forholdet. 
Henrik Oldenbjerg fortalte at det ikke var muligt for ham at 
udjævne halvøerne fuldt ud idet det ikke var muligt at køre med 
gravemaskiner i strandsøen. Det er derfor kun muligt at foretage 
en delvis retablering. 
Kommunens afgørelse er hermed en lovliggørende dispensation 
med vilkår om delvis retablering.    
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Lovliggørende dispensation  
Svendborg Kommune giver hermed, efter naturbeskyttelseslovens1 § 
65, stk. 3, lovliggørende dispensation fra samme lovs § 3, til at 
bibeholde mindre dele af de tre halvøer på matr. nr. 26b, Rifbjerg 
By, Simmerbølle. 
 
Dispensationen gives på vilkår. Det er således en forudsætning for 
udnyttelse af dispensationen at: 
 

• Det oprindelige niveau i terræn genskabes i rørsumpen, se figur 
1. Terrænændring i rørsump skal udjævnes således at det 
allerede opgravede materiale udspredes i et ikke over 30 cm tykt 
lag i rørsumpen ved siden af grøfterne. Alternativt kan det 
opgravede materiale fjernes fra arealer med beskyttet natur. 
 

• De tre halvøer i søen skal så vidt muligt fjernes, se figur 1. Dette 
gøres ved at udjævne halvøerne således at det opgravede 
materiale spredes ud så halvøerne ikke kan erkendes ved 
middelvandstand i søen. Det accepteres dog at mindre dele af de 
tre halvøer efterlades, idet det vurderes at være praktisk umuligt 
at køre gravemaskinerne langt nok ud i strandsøen til at kunne 
fjerne halvøerne helt. 

 
• Frist for opfyldelse af ovenstående vilkår er snarest muligt dog 

senest den 1. maj 2014. Du er selv ansvarlig for at holde fristen. 
 

• Der må, fra og med brevdato, ikke udlægges korn eller på anden 
måde fodres i søen. 

 
Du skal rette henvendelse til kommunen, når arbejdet er udført, 
hvorefter kommunen kan besigtige og godkende projektet. 
Hvis du er i tvivl om hvordan vilkårene skal følges, så er du velkommen 
til at kontakte kommunen. 
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Figur 1 Luftfoto fra 2012. Røde streger viser grøfter, der er blevet 
oprensede. Det oprensede materiale er lagt ved siden af grøften og 
delvis ud i strandsøen (tre halvøer) der er således sket en ændring i 
niveauet i terræn (grønne streger). 
 

 
Figur 2 Foto, taget af Svendborg Kommune den 9. oktober 2013, af en 
af de tre halvøer. Grøn streg på figur 1 viser hvor de tre halvøer 
strækker sig ud i strandsøen. 



 

  Side 4 af 6  
 

 

 
 
Figur 3 Røde ringe viser fodring med korn på to af de tre halvøer. Der 
blev fodret tilsvarende fra alle tre halvøer, både i vandet og på selve 
halvøen. Foto er taget af Svendborg Kommune den 9.oktober 2013. 
 
Klagevejledning 
Du kan klage over kommunes afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. 
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. 
 
Klager skal sendes til mt@svendborg.dk. Kommunen videresender 
klagen til Natur- og Miljøklagenævnet med kopi af sagens akter og 
kommunens bemærkninger. I vil få kopi af kommunens brev til Natur- 
og Miljøklagenævnet.   
 
Andre kan også klage over afgørelsen. Klageberettigede efter 
naturbeskyttelsesloven er 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 natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisa-
tioner, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
Klageberettigede efter planloven er ansøger samt enhver anden med 
retlig interesse i sagens udfald. Landsdækkende foreninger og 
organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø 
eller som varetager væsentlige brugerinteresser inden for 
arealanvendelsen kan også være klageberettigede. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en 
klage, at klageren indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. 
Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for 
alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige 
myndigheder. 



 

  Side 5 af 6  
 

 
Natur- og Miljøklagenævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når de 
har modtaget klagen. Nævnet modtager ikke check eller kontanter. 
Betales gebyret ikke inden den fastsatte frist på 14 dage og på den 
anviste måde, afvises klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes 
på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret 
tilbagebetales, hvis der gives medhold i klagen. 
 
En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis der 
bliver klaget, vil kommunen underrette jer hurtigst muligt. Kommer der 
klager, må tilladelsen kun udnyttes, hvis Natur- og Miljøklagenævnet 
bestemmer dette. 
 
Fristen for eventuel søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 
1, i naturbeskyttelsesloven. 
 
En kopi af denne afgørelse skal, ifølge museumslovens1 § 24, sendes til 
nærmeste statsanerkendte museum. Ejer/bygherre kan, jf. 
museumslovens § 25, bede museet om en udtalelse om risikoen for at 
ødelægge væsentlige fortidsminder. Udgiften til mindre forundersøgelser 
afholdes af museet. Skal der foretages større forundersøgelser eller 
eventuel efterfølgende arkæologisk undersøgelse, afholdes udgifterne af 
bygherre.  
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Nicolai Wøldike Schmith 
Biolog 
 
Dir. Tlf. 3017 5419 
mt@svendborg.dk 

                                           
1 Lovbekendtgørelse nr. 1505 af 14. december 2006 
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Kopi er sendt til: 
 

• Forpagter, Henrik Oldenbjerg: henrik@oldenbjerg.dk 
• Langeland Kommune: post@langelandkommune.dk 
• Naturstyrelsen nst@nst.dk 
• Øhavsmuseet ohavsmuseet@ohavsmuseet.dk 
• Dansk Botanisk Forening toni.reese@get2net.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 
• Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk og svendborg@dof.dk 
• Friluftsrådet Sydfyn@friluftsraadet.dk 


