Klage i henhold til naturbeskyttelsesloven § 3:
Naturklagenævnet
C/O Pærekøbing Amt
Amtsgården 1
1234 Pærekøbing
Klage over dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at opføre bådehus ved
Pærekøbing Sø, Pærekøbing.
Amtet har den 11. februar 2002 givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at opføre
et 72 m2 og 5 m højt bådehus på bredden af Pærekøbing Sø på en del af søens mose- og rørsumpsarealer (amtets j.nr. 1-23-45-67-899-1234-2005).
Området er omfattet af et byggefelt i lokalplan nr. 88, hvorfor det ikke er amtet der skal give
dispensation for søbeskyttelseslinien. Byggefeltet ligger indenfor et ubrudt naturareal langs
søen. Desuden berører en del af området et smalt fredskovsareal.
Danmarks Naturfredningsforening er ikke enig i amtets påstand om at der kan dispenseres fra
§ 3 i naturbeskyttelsesloven med henvisning til arealets størrelse. Dette til trods for at amtet
fremhæver den negative indflydelse på bredzonen og at naturen her vil ændre tilstand. Der er
tale om en uheldig lokalplan, hvor et byggefelt er placeret i et beskyttet naturområde. Ved at
dispensere fra § 3 åbner amtet op for der kan gøres indhug i naturområderne langs søbredden
ved salamimetoden.
DN er enig i at et bådehus vil give rekreative gevinster for Pærekøbing Roklub, og det er ikke
bådehuset som sådan vi er modstandere af. De rekreative gevinster kan dog opnås ved en
anderledes placering, hvorfor det er placeringen der er forkert. Der er efter DN’s mening plads
til bådehuset nærmere roklubben mod syd.
Ved at tage en bid af søens mose- og rørsump gør man indhug i en anden væsentlig rekreativ
side af Pærekøbing Sø, nemlig naturoplevelser. Argumenterer man for den rekreative gevinst
ved bådehuset bør man således også foretage en vurdering af hvorledes de begyndende indhug i søens bredvegetation vil begrænse denne rekreative værdi for byens borgere!
På baggrund af ovenstående forhold ønsker DN at Naturklagenævnet ændrer amtets dispensation til et afslag.
Med venlig hilsen
Pærekøbing Lokalkomite

