Klage i henhold til naturbeskyttelsesloven § 16:
Naturklagenævnet
C/O Pærekøbing Amt
Amtsgården 1
1234 Pærekøbing
Klage over Pærekøbing Amts dispensation efter naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 16,
til retlig lovliggørelse af diger nær Pærekøbing Å matr. nr. 1a, 1b, 1cd, 1ef og 1g Pærely Hgd., Pærekøbing.
Det drejer sig om i alt 4 sager (amtets j. nr. 9-98-87-65-432-2005-99 og j.nr. 1-23-4-5672005-06), som vil blive behandlet samlet i denne klage.
Der er tale om diger der er etableret uden myndighedstilladelse inden for å beskyttelseslinien.
Danmarks Naturfredningsforening mener, at en retlig lovliggørelse af digerne vil være i strid
med intentionerne i Naturbeskyttelsesloven og i Regionplanen, samt vil betyde en forringelse
af mulighederne for at opfylde målsætningen for vandløbet. Der bør derfor ikke gives dispensation.
Området er i Regionplanen udpeget som ”naturområde”, økologisk forbindelseslinie og lavbundsareal. Pærekøbing Å er højt målsat som B2, opholds- og opvækstvand for laksefisk, men
målsætningen er ikke opfyldt. Store dele af det påvirkede areal, Pærekøbing Kær, er udpeget
som SFL område og som område til etablering af våde enge.
De etablerede diger er ikke i stand til at forhindre oversvømmelser (jf. Amtets rapport ”Pærekøbing Kær”), men vil påvirke åen med øget erosion af både bund og kanter. Ved oversvømmelser vil digerne holde på vandet og således modarbejde intentionen i etableringen. Det er
Danmarks Naturfredningsforenings opfattelse at de senere års øgede oversvømmelser skyldes
sætninger i den kraftigt drænede tørvejord. Dette er ligeledes konklusionen i Amtets rapport
”Pærekøbing Kær”. Ved besigtigelse kan det konstateres, at områder hvor græsningsdriften
ikke er ophævet, ligger op til en meter over de omkringliggende markers niveau.
Ovenstående bekræftes også i Naturklagenævnets afgørelse af 01. marts 2003 om grødeskæring i Pærekøbing og Pærely Å. Samtidig står der i samme afgørelse at ”Naturbeskyttelseslovens § 3 er udtryk for en generel samfundsmæssig interesse i at bevare naturtilstanden i beskyttede vandløb m.v., og efter bemærkningerne til loven er det ikke tilstrækkeligt til at begrunde dispensation, at der er påvist en væsentlig jordbrugs- eller anden økonomisk interesse
i, at et indgreb finder sted”.
Derudover vedtog amtets udvalg for Teknik og Miljø på deres møde den 10. september 2003
en politik for diger. Af den fremgår det, at der ikke skal etableres diger i Regionplanens regionale naturområder. Danmarks Naturfredningsforening finder derfor ikke en retlig lovliggørelse i
overensstemmelse med Amtets egen politik.
Etablering af diger ved salamimetoden betyder et øget pres på de omkringliggende landmænd,
således at de tvinges til at etablere diger. Danmarks Naturfredningsforening mener, at et sådant projekt skal udformes som en helhedsplan, således at helhedsvirkningerne kan vurderes.
Danmarks Naturfredningsforening vil dog i givet fald modsætte sig et sådant projekt for Pærekøbing Å.
Som det ser ud nu, er der problemer med at opfylde vandløbsmålsætningen for Pærekøbing Å.
Dette skyldes hyppig grødeskæring og manglende variation i vandløbsprofilet. Diger langs åen
vil fiksere vandløbet og således forringe mulighederne for at målsætningen opfyldes.
Samtidig vil en fortsat dræning og udnyttelse til kornproduktion på de omkringliggende arealer
betyde en fortsat sætning af arealerne. Dette vil resultere i øgede oversvømmelser og endelig
etableringen af en sø ved Pærekøbing Kær. Udgifterne til pumpning øges samtidigt med hyppigere oversvømmelser. Der således tale om en udvikling i en forkert retning, både ud fra et

driftsmæssigt, økonomisk og økologisk synspunkt. I stedet burde Amtet arbejde for at forbedre mulighederne for en bæredygtig udnyttelse gennem tilskud til driftsomlægning til græsning
o. lign. Dette er også intentionen i Amtets redegørelse fra foråret 2003 hvor muligheden for
arealfredning i Pærekøbing ådal undersøges. Diger i ådalen modvirker de skitserede muligheder. Det er derfor nødvendigt at tænke fremadrettet og give landskabet og naturen et løft –
herved sikrer man en fremtidig bæredygtig drift af arealerne.
Amtet har valgt at give afslag i en række lignende sager opstrøms for Pærekøbing Kær, og
Danmarks Naturfredningsforening opfordrer Naturklagenævnet til at ændre Amtets lovliggørelse af digerne til et afslag, således at afgørelsen følger de tidligere afslag fra Amtet.
Med venlig hilsen
Pærekøbing Lokalkomite
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