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Dispensation til sørestaurering af Bromme Lillesø
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I Vandområdeplanerne 2015-2021 (VP2) er det besluttet at gennemføre en restaure-
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ringsindsats for udvalgte søer, jf. bekendtgørelse nr. 794 af 24. juni 2016 om indsats-

4180 Sorø

programmer for vandområdedistrikter. Formålet er at forbedre vandkvaliteten i 24 søer
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med henblik på at opnå god økologisk tilstand i henhold til målene i vandrammedirek-
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tivet.
I statens vandområdeplaner er Bromme Lillesø udpeget til restaurering. Søen er 13,7
ha stor og ligger i Bromme Plantage, matr.nr. 22c Krøjerup By, Bromme (se kort herunder). Søen ejes af Stiftelsen Sorø Akademi. Sorø Kommune er projektansvarlig,
mens Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet står for selve
udførslen.

Sorø Kommune skal som myndighed foretage en vurdering af projektet i forhold til
naturbeskyttelseslovens § 3.

Dispensationen
Sorø Kommune giver hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at foretage biomanipulation af fiskebestanden i Bromme Lillesø. Arbejdet må først påbegyndes, når klagefristen er udløbet.

Line Strandholm Magnussen
T 57876348
lsma@soroe.dk

Dispensationen gælder kun for naturbeskyttelseslovens § 3 og bortfalder, hvis den
ikke er udnyttet inden 3 år1.
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jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2 og evt. planlovens § 56, stk. 1

Redegørelse
I Vandområdeplanerne 2015-2021 (VP2) er det besluttet at gennemføre en restaureringsindsats med henblik på at opnå god økologisk tilstand i 24 søer, herunder Bromme Lillesø i Sorø kommune. Den teknisk faglige vejledning findes her:
http://dce2.au.dk/pub/SR149.pdf. Tilskud til udgifter i forbindelse med opgaven gives i
henhold til bekendtgørelse om tilskud til restaurering af søer.

Kommunen fik i 2018 udarbejdet en forundersøgelse, baseret bl.a. på den statslige
NOVANA sø-overvågning, til vurdering af søens tilstand og tiltag til forbedring af
vandkvaliteten. Her konkluderes det, at søens fiskebestand har en skæv biologisk
struktur, som kan reguleres gennem biomanipulation. Kommunen har derfor søgt og
modtaget støtte fra Miljøstyrelsen til at udføre biomanipulation over to år.

Projektbeskrivelse
Forundersøgelsen konkluderer, at der skal opfiskes omkring 80 % af søens karpefiskebiomasse, svarende til ca. 4,2 ton fisk. Dette gennemføres over en toårig periode
med et fisketryk på ca. 60 % pr. år, på grund af fiskenes rekruttering og genvækst. Der
laves en efterfølgende fiskeundersøgelse til at vurdere bestandssammensætningen.

Statens Naturhistoriske Museum vil løse opgaven med ruseredskaber - primært ved
brug af agnede fiskeruser (fiskefælder) kombineret med åle- eller torskeruser.

Naturtilstand
Søen er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det betyder, at tilstanden ikke må
ændres. Efter naturbeskyttelseslovens § 65 kan kommunen, i særlige tilfælde, give
dispensation fra § 3.

Kommunen skal desuden ved administration af lovgivningen sikre, at yngle- og rasteområder for en række strengt beskyttede dyrearter (opført på habitatdirektivets bilag

IV)2 ikke bliver forringet. Arterne på Habitatdirektivets bilag IV er ligeledes beskyttet
efter § 29 a i Naturbeskyttelsesloven, hvor de kaldes bilag 3 arter. Arter omfattet af
beskyttelsen må ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden. Forbuddet gælder i forhold til alle livsstadier og yngle- eller rasteområder, der
ikke må beskadiges eller ødelægges. Vi er ikke bekendt med forekomst af bilag IV
arter på arealet.

Det er vores vurdering, at der ikke er ret stor sandsynlighed for at søen er yngle- eller
rasteområde for bilag IV paddearter pga. fiskebestanden. Der lever helt sikkert flagermus (som alle er beskyttede) i skoven omkring søen, som finder føde udover vandfladen. Men uanset arternes forekomst, så har projektet med opfiskning af fredfisk en
sådan karakter, at der ikke er risiko for en væsentlig negativ påvirkning.

Forundersøgelsen konkluderede, at søen trods et lavt fosforniveau har været uklar
gennem en årrække at fiskebestanden i 2005 og 2013 var ude af balance med en tæt
bestand af småskaller, brasen og aborrer (med ringe vækst), og med meget få store
fisk.
Kommunen vurderer på baggrund af forundersøgelsen, at biomanipulationen vil vende
udviklingen i søens tilstand i en positiv retning.

Offentliggørelse
Dispensationen skal3 offentliggøres, hvis den anses for at være af større betydning
eller af almindelig offentlig interesse, samt når afgørelsen ikke er af underordnet betydning, og når den må anses for at have interesse for andre klageberettigede end de
som kommunen altid underretter. Vi offentliggør tilladelsen på Sorø Kommunes
hjemmeside: https://soroe.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser

2

Ifølge Bekendtgørelse nr. 1240 af 24/10/2018 om udpegning og administration af internationale naturbe-

skyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
3

Jf. § 10 i Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper

Klagevejledning
Som ejer kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet 4 over afgørelsen efter naturbeskyttelsesloven og evt. vilkår for afgørelsen. De klageberettigede 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 organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klagefristen for afgørelsen efter naturbeskyttelsesloven er 4 uger efter, at du har modtaget dette brev. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, f. eks. på kommunens hjemmeside, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på
en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
Sådan klager du: Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal klagen indsendes digitalt til Sorø Kommune via Miljø- og Fødevareklagenævnets Klageportal hos
Nævnenes Hus. Klageportalen findes på www.naevneneshus.dk. Du logger på med
NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr for at klage. Gebyrets størrelse
kan ses på www.naevneneshus.dk. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Klagen er indgivet, når du har godkendt klagen og betalt gebyret eller bestilt en faktura
i Klageportalen.
Klagenævnene skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at
bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Sorø Kommune. Vi
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jf. naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 1 og § 86.

videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer
afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen5.

Med venlig hilsen
Line Strandholm Magnussen
Biolog, Projektleder
Kopi af dette brev er sendt til:


Ejer: Stiftelsen Sorø Akademi, Søgade 17A, 1,4180 Sorø. E-mail:
ssa@stiftsor.dk



Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum · Fiskeatlas, e-mail:
hcarl@snm.ku.dk



Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. Email: dnsoroe-sager@dn.dk



Museum Vestsjælland, Oldvejen 25C, 4300 Holbæk, E-mail:
plan@vestmuseum.dk



Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, mst@mst.dk



Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. E-mail:
fr@friluftsraadet.dk



Friluftsrådet i Sydvestsjælland, E-mail: sydvest@friluftsraadet.dk



Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. E-mail:
natur@dof.dk



Dansk Ornitologisk Forening, Lokalforening. E-mail: soroe@dof.dk



Danmarks Sportsfiskerforbund, Woersåesgade 1, 7100 Vejle. E-mail:
post@sportsfiskerforbundet.dk.



Danmarks Sportsfiskerforbund, v/ regional miljøkoordinator. E-mail: mkh@kanet.dk



Danmarks Jægerforbund, v/ regionsformand. E-mail: Hunter@jensen.tdcadsl.dk
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Danmarks Jægerforbund, lokalt. E-mail: seh@stiftsor.dk

jf. naturbeskyttelseslovens § 88 og evt. planlovens § 62, stk. 1



Fiskeriinspektoratet i Roskilde, Langebjergvænget 11, 4000 Roskilde. E-mail:
ros@fd.dk



Dansk Botanisk Forening. E-mail: nbu_sj@botaniskforening.dk



Dansk Kano og Kajak Forbund, Idrættens Hus, Brøndby Stadion, 2605
Brøndby. E-mail: miljo@kano-kajak.dk



Dansk Forening for Rosport, Postboks 74, Skovalleen 38 A, 2880 Bagsværd.
E-mail: dffr@roning.dk

Kommunens registrering og videregivelse af oplysninger
Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på
oplysningerne eller samarbejder med kommunen. Kommunen sletter oplysningerne
når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem. Du har
ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.
Persondata
Du kan kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver om dine rettigheder i henhold
til databeskyttelseslovgivningen. Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af dine personlige oplysninger. På Datatilsynet.dk kan du læse mere
om databeskyttelsesrådgiverens rolle.
Dine rettigheder
Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Sorø
Kommunes behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne, hvilket sker ved at kontakte kommunen. Læs mere om dine rettigheder
her: http://soroe.dk/databeskyttelse.

