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Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til anvendel-
se af overdrev til træningsterræn for trialkørsel 

./. Aalborg Kommune giver herved dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til brug 
af beskyttet overdrev til træningsterræn for trialkørsel på matr.nr. 3b Nr. Kongerslev 
By, Nr. Kongerselv. Se vedlagte kort.  

Arealet er beliggende 2,5 km nord for Kongerslev. Se vedlagte kort. 
 
Dispensationen gives på følgende vilkår:  

- At der kun køres på den del af arealet som har været genbrugsplads. Se 
vedlagte kortbilag 

- At der ikke anlægges nogen form for baneanlæg 
- At benyttelsen af arealet begrænses til maksimalt 2 træningsgange per uge 
- At baneforløbet veksler således at der ikke laves faste slidbaner med bare 

sandflader eller varige kørespor. 
- Dispensationen har en 3 års varighed frem til 1. februar 2015. 

 

Redegørelse og begrundelse 

Arealet er en gammel grusgrav og som efter endt råstofindvinding har været brugt 
som genbrugsplads. Størstedelen af arealet er registreret som beskyttet overdrev. 
Se vedlagte kortbilag.  
 
Aalborg Kommune ejer arealet og indgår en separat brugeraftale.  
Motorsporten trial er en sport hvor der køres på både cykler og motorcross uden 
sadel. Kørslen er langsom og handler om at forcere forhindringer og kørselsteknik. 
Banerne opsættes med markeringspæle fra gang til gang, og der er derfor intet ba-
neanlæg.  
 
Arealet er blevet kortlagt i sommeren 2011, og er vurderet til at have en moderat 
naturtilstand. Arealet længst mod nord har ikke været brugt som genbrugsplads og 
fremstår uforstyrret med bare sandflader, skrænter med sandskred og en god over-
drevsvegetation. Denne del af råstofgraven må ikke bruges til trialbane.  
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Figur 1. Nordligste del af arealet som ikke inddrages til trialbane. 

 
Den sydlige del af råstofgraven, som har været brugt som genbrugsplads, bærer 
tydelig præg af den tidligere brug. På den åbne flade i bunden er der stadig affalds-
rester, gamle containere og grusbelægning. Der er en moderat god overdrevsvegeta-
tion på skrænterne omkring fladen, men med en del haveplanter som har spredt sig 
fra det komposterede materiale fra genbrugspladsens tid.  
 
Af karakteristiske overdrevsarter kan nævnes blåhat, draphavre, fløjlsgræs, gulerod, 
almindelig hvene, hundegræs, håret høgeurt, smalbladet høgeurt, liden klokke, al-
mindelig knopurt, merian, hvid okseøje, prikbladet perikon, almindelig pimpinelle, 
rundbælg, humlesneglebælg, gul snerre og tjærenellikke. Men samtidig er der flere 
arter, som indikerer forstyrrelse og næringsberigelse; bakketidsel, vild pastinak, 
kæmpe bjørneklo, eng-brandbæger, grå bynke, almindelig hundegræs, almindelig 
kvik, vild kørvel, mælkebøtte, stor nælde, almindelig rajgræs, rejfan, agersnerle, bur-
resnerre, rød svingel, ager-tidsel, horse-tidsel, glat vejbred, gærde kartebolle, rynket 
rose og sildig gyldenris. 
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Figur 2. Flade parti af del med tidligere genbrugsplads. Set fra nord mod syd. 

Hele arealet fremstår tilgroet med en del hundegræs og karteboller uden pleje eller 
brug.  
 
 
Aalborg Kommune har ingen data for bilag IV arter på arealet, men det vurderes at 
den nordligste del af arealet er et levested for markfirben og eventuelt fouragerende 
flagermus om natten. Den nordligste del af råstofgraven er ikke en del af træningster-
rænet. Der findes ingen ynglevandhuller i graven eller i umiddelbar nærhed af area-
let. Aalborg Kommune vurderer derfor, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for 
dyre- og plantearter omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV.  
 
Aalborg Kommune vurderer, at med de stillede vilkår, vil brugen af overdrevet til tri-
albane ikke forringe arealets tilstand 
Ved at arealet får en minimal slidtage på skiftende steder, vil dele af vegetationen 
holdes nede og åbnes skiftevis, som kan være med til at fremme den karakteristiske 
overdrevsvegetation, som har brug åbne sandflader for at kunne etablere sig samt 
forbedre levestederne for markfirben. 
 
Denne dispensation har en 3 års varighed. Efter den 3-årige periode og såfremt bru-
ger ønsker at forlænge aftale, skal der søges om dispensation igen, og Aalborg 
Kommune vil vurdere effekten af trialbanen på det beskyttede overdrev. 
 
  
 
Klage m.v. 

./. Afgørelsen kan inden 4 uger påklages efter reglerne i vedlagte klagevejledning. En 
eventuel klage sendes til Aalborg Kommune, Park & Natur, Stigsborg Brygge 5, 9400 
Nørresundby eller e-mail park.natur@aalborg.dk, som videresender klagen til Natur- 
og Miljøklagenævnet. 
 
Dispensationen offentliggøres ikke. 

mailto:park.natur@aalborg.dk
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Når klagefristen er udløbet, og der ikke er indkommet klager, kan tilladelsen udnyt-
tes. Hvis der indgives klage, vil kommunen snarest underrette dig herom.  

Lovgivning 
Afgørelsen er truffet efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3, jf. § 3 (Lov om natur-
beskyttelse, lovbek. nr. 933 af 24. september 2009) 
 
Bemærkninger 
Det følger af naturbeskyttelseslovens § 66 at: 

 

 Betingelserne i afgørelsen er bindende for ejere og indehavere af andre ret-

tigheder over ejendommen. 

 Dispensationen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato eller ik-

ke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år.  

Der er ansøgers pligt at oplyse eventuelle andre, der skal bruge arealet, om afgørel-
sens indhold. 

 

Såfremt der er spørgsmål kontakt gerne undertegnede. 

 
Venlig hilsen 

 

 
 

 

Catrine Grønberg Jensen  
Biolog  
  
9931 2295  
cgj-teknik@aalborg.dk  
 

Kopi til:  

Naturstyrelsen, nst@nst.dk 
Kulturstyrelsen, post@kulturstyrelsen.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dnaalborg-sager@dn.dk  
Dansk Botanisk Forening, Mette Kirkebjerg Due, mette.due@gmail.com  
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk   
DOF Nordjylland, aalborg@dof.dk    
Friluftsrådet, Kreds 3, Himmerland-Aalborg@friluftsraadet.dk  
Aalborg Historiske Museum, historiskmuseum@aalborg.dk  
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