
 

Judith Merete Haslund Vølund 

Brandsbyvej 30 

5932 Humble 

 

 

Vækst og Bæredygtighed 

Teknik og Miljø 

Fredensvej 1 

5900 Rudkøbing 

Tlf. 63 51 60 00 

teknik.miljoe@langelandkommune.dk 

 

4. juni 2020 J. nr. 20/2875 Ref: ae  

Dispensation til etablering af gennemkørsel i stendige, matrikel 5b Brandsby By Humble  

 

Langeland Kommune har, fra Judith Merete Haslund Vølund, med fuldmagt fra, ejer Thomas Skov, mod-

taget ansøgning om dispensation til etablering af et mindre gennembrud i et stendige. Formålet med gen-

nembruddet er at etablere en indkørsel til et græsareal – til opbevaring af en båd. 

 

Begrundelse for ansøgning. 

Ansøger, som er nabo til den ansøgte adresse, har ikke mulighed for at opbevare båden på egen matri-

kel, grundet matriklens størrelse og terrænforhold. Ved at etablere en indkørsel på ca. 6 meter i stendiget 

vil det være muligt at tilgå det bagvedliggende græs-

areal, hvor båd og bådtrailer kan være parkeret. Opbe-

varing af båden tæt på bolig, har stor betyder i forhold 

til almindeligt vedligehold og tilsyn med skibet. 

 
Digets beskyttelse. 

Sten – og jorddiger er beskyttet efter § 29 a, stk. 1 i 

museumsloven. Formålet med beskyttelsen er at sikre 

de kulturhistoriske, biologiske og landskabelige vær-

dier der er knyttet til diger. Alle stendiger i det åbne 

land er omfattet af beskyttelsen. Jorddiger er omfattet 

hvis de er vist med digesignatur på det sidst rev. 4 cm. 

Kort, fra 1992.  Indsat er udsnit af dette 4 cm kort. Med 

blå linje er markeret stendigets udstrækning. (ca. 60 

meter) med rød det ønskede gennembruds placering. 

(ca. 6 meter).  

Som det fremgår, er det aktuelle dige ikke afsat med 

digesignatur på kortet. Det er således kun fordi det er 

et stendige, at det er omfattet af museumsloven. Der-

for kræver en ændring af digets tilstand kræver en di-

spensation. 
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Besigtigelse. 

Langeland Kommune har besigti-

get lokaliteten sammen med an-

søger. 

Der er tale om et forholdsvis vel-

bevaret stendige, (se foto) sand-

synligvis af nyere dato, da det 

ikke fremgår på historiske kort. 

Bagved diget ligger et sammen-

hængende græsareal, med spredt 

beplantning af frugttræer. Det er 

på dette areal båden vil blive op-

bevaret. 

I den sydlige enden, gående i øst-

lig retning er et levende hegn og dige, med forholdsvis høje træer og buske, hvis dette bevares, vil det 

skærme for indsigten til båden, så den ikke vil virke som et skræmmende element i landskabet. 

 

 

Afgørelse. 

Der gives hermed dispensation, I henhold til § 29 j, stk. 2. til etablering af en ca. 6 meter bred gennem-

kørsel, i stendiget. Dispensationen er midlertidig og gives på følgende vilkår. 

 

• Dispensationen er kun gyldig for en 10-årig periode. Således skal stendiget reetableres senest 1. 

juni 2030, Medmindre der forud for den dato er ansøgt og meddelt en ny dispensation. 

 

• Det skal tinglyses på ejendommen. (Brandsby-

vej 27) at stendiget skal reetableres efter den 

10-årige periode. 

 

• Sten som bliver fjernet for at etablere gennem-

bruddet skal bevares på arealet og i den 10-

årige periode placeres som et dige i en linje fra 

det nordlige hjørne af gennembruddet imod øst. 

(se indsat kortbilag). Gennembruddet skal des-

uden etableret så der bliver bevaret 1-2 meter 

af stendiget imod syd, herved vil den oprinde-

lige struktur i sammenhæng med det østgående 

dige blive bevaret. Ved omsætning af stendiget 

er det vigtigt at det bliver gjort af personer med 

viden om kulturhistorie og stendiger, således 

skal den side af stenen som er synlig fortsat 

være synlig når stendiget er flyttet. Dette er af 

hensyn til de mosser og larver som vokser på 

stenene.  
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• Det er ikke tilladt at dyrke gennemkørslen, det er ligeledes ikke tilladt at gødske eller sprøjte, 

hverken dige eller gennemkørsel.  

 

• Det er nødvendigt at ansøge vejmyndighed om en overkørselstilladelse, da der kan være over-

sigtsforhold som har trafiksikkerhedsmæssig betydning. Tilladelsen er således også givet på be-

tingelse af at det er muligt at opnå en tilladelse fra vejmyndighed. 

 

• For at bevare hjørnestrukturen i sammenhæng med det østgående dige, skal der bevares mindst 

1 meter stendige i den sydlige ende. 

 

• Det er vigtigt at afslutningen af diget, ind imod gennemkørslen, etableres på en måde så diget 

fortsat fremstår som et naturligt og velafgrænset element.  

 

 
Begrundelse for afgørelsen. 

Det er Langeland Kommunes vurdering at digets landskabelige- og biologiske værdi er bevaret ved de 

vilkår der følger med dispensationen. De Landskabelige da hjørnet af digestrukturen imod syd bevares og 

de biologiske da stendiget bliver reetableret med det samme på en midlertidig placering og på sigt bliver 

reetableret på den oprindelige placering. 

Digets kulturmæssige betydning af diget er vurderet til at være lav- idet der er tale om et dige af nyere 

dato. 

 

Vurdering af konsekvenser for Natura 2000 og Bilag IV- arter. 

Det ansøgte er ikke beliggende indenfor Natura 2000 

 

Der blev ved besigtigelsen ikke observeret bilag IV arter i eller omkring diget. 

 

Der er i dispensationen sat vilkår om at det etablerede gennembrud ikke må dyrkes, samt at diget bliver 

etableret igen med ny beliggenhed, hvorfor effekten for de arter som benytter diget må forventes at være 

minimal. 

 

Annoncering af afgørelsen. 
Afgørelsen annonceres på Langeland Kommunes hjemmeside den 5. juni 2020. 

 
 
 

Venlig hilsen 

 

 

Astrid Ejlersen 

Biolog 
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Klagevejledning  

 
Dispensationen efter museumsloven kan indenfor 4 uger efter afgørelsen er annonceret, påklages til Na-
tur- og Miljøklagenævnet af  
 

− adressaten for afgørelsen 
 

− ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører 
 

− offentlige myndigheder 
 

− 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 organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekre-
ative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.  

 
Klagefristen er 4 uger og skal derfor være indgået senest d. 3. juli 2020. 
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem 
Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Det koster et gebyr på 500 kr. at få behandlet 
en klage hos Natur- og Miljøklagenævnet. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Gebyret 
bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist fordi klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberettiget 
eller Natur- og Miljøklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. Gebyret tilbagebetales 
også, hvis den, der klager, får helt eller delvis medhold i klagen.  
 
Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter modtagelsen af dette 
brev.  
 
Kopi er fremsendt til: 
 
Slots- og Kulturstyrelsen  post@slks.dk  
Langelands Museum   Langeland.museum@langelandkommune.dk  
Odense bys museer   museum@odense.dk  
Dansk botanisk forening  toni.reese@get2net.dk  
Dansk Naturfredningsforening  dn@dn.dk  
DN Langeland    langeland@dn.dk  
Dansk Ornitologisk forening  natur@dof.dk  
DOF Langeland   langeland@dof.dk  
Ejer Thomas Skov 


