
From:                                 Manne Kjell Suadicani

Sent:                                  Wed, 27 Oct 2021 09:47:23 +0200

To:                                      Anette Majland Pedersen

Subject:                             Lovliggørende dispensation til etablering af drænslange samt dispensation til 

udskiftning af denne med en 350 mm rørslange i samme trace på matr. nr. 10g Ansager By, Ansager i Varde 

Kommune

Attachments:                   Rørledning Ansager.pdf, Signaturbevis.txt

Kære Anette Mailand Pedersen

 

Vedlagt fremsendes lovliggørende dispensation til etablering af drænslange samt dispensation til udskiftning af 

denne med en 350 mm rørslange i samme trace på matr. nr. 10g Ansager By, Ansager i Varde Kommune.

 
Venlig hilsen

Manne Kjell Suadicani
Sagsbehandler skovlov | Storstrøm
+45 20 11 65 40 | +45 20 11 65 40 | manks@mst.dk

Miljøministeriet
Miljøstyrelsen | Fejøgade 1 | 4800 Nykøbing F | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

Sådan håndterer vi dine personoplysninger 

https://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/miljoestyrelsens-persondatapolitik
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Storstrøm 
J.nr. 2021-40996   
Ref. MANKS 
Den 21. oktober 2021 

 

Varde Kommune 
Bytoften 2 
6800 Varde 
CVR: 29189811 
 
Att: Anette Majland Pedersen 
Mail: amap@varde.dk 
  
 

Lovliggørende dispensation til etablering af drænslange samt dispen-

sation til udskiftning af denne med en 350 mm rørslange i samme trace 

på matr. nr. 10g Ansager By, Ansager i Varde Kommune 

 
Afgørelse 

Miljøstyrelsen giver hermed lovliggørende dispensation fra skovloven til etablering 
af drænsange samt dispensation til udskiftning af denne med en 350 mm rørslange 
i samme trace på matr. nr. 10g Ansager By, Ansager, som ligger i Varde Kommune. 
Projektet vedrører 0,05 ha fredskovspligtigt areal. Projektets placering og omfang 
fremgår af nedenstående kort.  
 

   
Figur 1. Med gul markering af projektstrækning gennem fredskov.  

 
Vilkår 

1. Projektet skal gennemføres som beskrevet i uddybning den 15. oktober 2021. 
2. rørslanges skal anlægges i samme trace som drænledningen fra 2016.  
3. Der skal ved anlægsarbejdet tages mest muligt hensyn til fredskoven, således 

at der ikke ryddes skov eller beskæres træer ud over hvad der er absolut nød-
vendigt.  
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4. Det berørte fredskovspligtige areal skal reetableres ved tildækning og plane-
ring og skal henligge som et åbent naturområde 

5. Anvendelsen af rørslangen ophører skal anlægget fjernes, og arealet skal re-
etableres til skov eller natur i overensstemmelse med skovlovens §§ 8-10. 

 
Miljøstyrelsen skal henlede opmærksomheden på, at arealet over rørledningen 
skal friholdes for trævækst jf Vandløbslovens § 6 stk. 3. 
 
Der stilles ikke vilkår om erstatningsskov, fordi det påvirkede areal er under mind-
stekravet for vilkår om erstatningsskov.  
 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 38, jf. § 11, stk. 1, og § 39 og §40 i skovloven (lov-
bekendtgørelse nr. 315 af 28. marts 2019) og § 2 i bekendtgørelse om erstatnings-
skov og særlige regler vedrørende kystbeskyttelse på fredskovspligtige arealer mv. 
(nr. 60 af 21. januar 2019).  
 
Denne afgørelse vedrører kun forholdet til skovloven. Du skal derfor være op-
mærksom på, om der er planlægningsbestemmelser, fredninger, servitutter eller 
tilladelser efter anden lovgivning, som kan være nødvendig for gennemførelse af 
det ansøgte.  
 
Dispensationen bortfalder, hvis projektet ikke er påbegyndt senest 3 år efter, at di-
spensationen er meddelt, jf. skovlovens § 42.  
 
Afgørelsen må ikke udnyttes, før klagefristen på 4 uger er udløbet. Hvis afgørelsen 
påklages, har det opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen i så fald ikke kan 
udnyttes, før klagemyndigheden eventuelt stadfæster afgørelsen. 
 
Fortidsminder  

Hvis der under arbejdet træffes jordfaste fortidsminder, skal arbejdet straks stand-
ses, og anmeldes til det lokale arkæologiske museum.  
 
Dette fremgår af museumslovens § 27. Der henvises yderligere til § 25 i samme lov, 
der fastslår, at den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres, før igangsætning 
af arbejdet kan anmode vedkommende kulturhistoriske museum om at tage stil-
ling til, om arbejdet indebærer risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. 
 
Redegørelse for sagen 

Sagen omhandler et vandløb, der oprindeligt blev rørlagt i 1936 med 10” teglrør 
(~ø262mm). 
 
Der opstod afvandingsmæssige problemer i 2016. Efter mislykket forsøg på 
oprensning og punktreparation, blev den oprindelige rørledning opgivet. 
Som akut løsning blev der med rendegraver, gravet en ”grøft” igennem en 
lysning i skoven, forskudt for den oprindelige rørledning. Derefter blev der i 
samme tracé nedlagt en ø200 mm drænslangen med kædegraver. 
 
Det nye forløb af ø200 mm drænledning fra 2016, ligger med en strækning 
af ca. 80 meter igennem fredskoven. Vandløbsmyndigheden har på luftfoto op-
målt, at ca. 0,05 ha fredskovsareal blev påvirket i 2016 (figur 2).  
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Figur 2. Berørt fredskovsareal efter nedlæggelse i 2016, er opmålt til ca. 0,05 ha 

(fra ansøger). 

 
Drænslangen var en midlertidig løsning, da den har en mindre 
vandføringsevne end den oprindelige rørledning. For at sikre både de nuværende 
og fremtidige afvandingsforhold, skal rørledningen have samme ø350 mm rørdi-
mension på hele strækningen fra opstrømsliggende arealer til udløb i åben grøft 
nedstrøms Kanalvej. 
  
Samlet set betyder reguleringsprojektet, at drænrøret i fredskovsarealet 
skal udskiftes igen. Udskiftningen forventes gennemført inden for samme 
fredskovsareal som i 2016. 
 
Vandløbets tilstedeværelse, forventes ikke at forhindre, at skoven udvikler sig med 
højtstammende træer, selv om der fremover jf Vandløbslovens § 6 stk. 3 skal fri-
holdes en ”korridor” igennem fredskovsarealet, hvor rørledningen ligger. ”Korri-
doren” vil fremstå som en lysning i skoven og fungere som sti, adgangsvej og ar-
bejdsbælte til både vandløbsvedligeholdelse og skovdrift. 
 
Bilag IV-arter 

Der er ikke registreret arter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV, i området.  
 
Henset til at rørslangen lægges ned hvor den eksisterende drænledning ligger, vur-
derer Miljøstyrelsen, ikke at projektet vil medføre beskadigelse af plantearter eller 
yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag 
IV. 

 
Natura 2000-område 

Området er ikke udpeget til et Natura 2000-område, jævnfør habitat- og fuglebe-
skyttelsesdirektivet. Nærmeste Natura2000-område er Område 88 Nørholm 
Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde, som ligger 400 meter nord for pro-
jektområdet.  
 
Henset til, afstanden til det nærmestliggende Natura2000-område samt projektets 
begrænsede omfangskønner Miljøstyrelsen ikke at projektet vil indebære en for-
ringelse af naturtyper eller levesteder for arter eller at medføre betydelig forstyr-
relse af arter, som det nærtliggende Natura2000-område er udpeget for. 

 
Begrundelse for afgørelsen 
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Efter skovlovens § 11, stk. 1, må der på fredskovspligtige arealer ikke opføres byg-
ninger, etableres anlæg eller gennemføres terrænændringer, som ikke er nødven-
dige for skovdriften, eller anbringes affald. Efter § 38 kan der gives dispensation 
hertil, når særlige grunde taler for det. 
 
Praksis for dispensation er meget restriktiv. I praksis gives kun dispensation, hvis 
der ikke kan findes en placering uden for fredskov, og hvis hensynet til overord-
nede samfundsmæssige formål vejer tungere end hensynet til at bevare arealet 
som fredskov.  
 
Jævnfør vandløbslovens §3 er det tilladt enhver grundejer at sænke grundvandet 
på egen ejendom til den for dyrkningen nødvendige dybde ved almindelig udgrøft-
ning og dræning med afløb til bestående vandløb uden anvendelse af pumpeanlæg. 
Anlæg af nye grøftesystemer og almindelig vedligeholdelse af grøfter kræver såle-
des ikke tilladelse. 
 
Større anlæg og anlæg, som ikke har sigte på afvanding af egen ejendom, kræver 
tilladelse efter SL §11. Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte projekt kræver tilla-
delse efter skovlovens §11.  
 
Miljøstyrelsen finder det klart, at anlægget ikke kan ligge uden for fredskov. Miljø-
styrelsen finder desuden, at etablering af rørslangen har et samfundsmæssigt hen-
syn, som overstiger hensynet til fredskovspligten.  
 
På den baggrund finder Miljøstyrelsen, at der kan gives dispensation til det an-
søgte på de ovennævnte vilkår.  

 
Klagevejledning mv. jf. § 60 og §§ 62 – 64 i skovloven 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger 
fra afgørelsen er givet af Miljøstyrelsen. 
 
Følgende er klageberettigede:  
 Adressaten for afgørelsen.  
 Enhver, som i øvrigt har en individuel væsentlig interesse i sagen. 
 En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. 
 Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse 

af natur og miljø. 
 Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetag-

er væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørels-

en. 
 

En klage sendes via Klageportalen ved at logge på www.borger.dk eller 
www.virk.dk med dit NemID og derefter anvende selvbetjeningsløsningen. Klagen 
vil indledende blive behandlet af Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er 
tilgængelig for Miljøstyrelsen på Klageportalen. Ved indgivelse af klage, skal der 
betales et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisatio-
ner og offentlige myndigheder.  
 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageporta-
len, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget ”fritagelse for brug af Klage-
portalen”. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende 
en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen videresender herefter til 
anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, 
hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  
 
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal sagen anlægges inden 6 må-
neder fra meddelelsen af afgørelsen.  
 
Du er velkommen til at ringe til Miljøstyrelsen på tlf. nr. 7254 4000, hvis du har 
spørgsmål til afgørelsen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Manne Kjell Suadicani 
manks@mst.dk 
 
 
Kopi til:  

 Verny Teglgaard Jensen CPR 240955-XXXX 
 Dansk Ornitologisk Forening, CVR.nr. 54752415 
 Dansk Ornitologisk Forening Sydvestjylland, CVR.nr. 19224538 
 Dansk Botanisk Forening, CVR.nr. 20538228 
 Danmarks Naturfredningsforening, CVR.nr. 60804214 
 Danmarks Naturfredningsforening Varde, varde@dn.dk 
 Friluftsrådet Sydvestjylland, CVR.nr. 56230718 
 Lepidopterologisk Forening, CVR.nr. 35261141 
 Varde Kommune, CVR.nr. 29189811 

 
______________________________ 

 
Miljøstyrelsen er bemyndiget til at træffe afgørelse i henhold til skovloven på Mil-
jøministerens vegne, jævnfør § 27 i bekendtgørelse om delegation af opgaver og 
beføjelser til Miljøstyrelsen (nr. 1514 af 25. juni 2021). 
 
Miljøstyrelsen Østjylland varetager skovlovsadministrationen i hele Jylland. En-

heden har et stort antal ubehandlede sager på grund af en øget tilgang af sager. 

Miljøstyrelsen Storstrøm, der varetager skovlovsadministrationen i resten af 

Danmark, har ledig sagsbehandlerkapacitet. Derfor er denne sag behandlet af 

Miljøstyrelsen Storstrøm selvom sagen er lokaliseret i Jylland. 

 

  
 

 
 

mailto:varde@dn.dk

