
Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at forlægge 
hjulsporet ”Redningsvejen” på en ca. 500 m lang strækning. 

Naturstyrelsen Blåvandshuk har søgt om dispensation til at flytte hjulsporet 
”Redningsvejen” over en ca. 500 meter lang strækning langs 
Nymindestrømmen. Ejendommen ejes af Naturstyrelsen, og den ligger på 
matr.nr. 156eh Bjerregård, Lønne.

Den berørte strækning er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som 
klithede og hedemose, og hele den berørte strækning ligger indenfor 
søbeskyttelseslinjen langs Nymindestrømmen.

Varde Kommunes afgørelse
Varde Kommune giver hermed dispensation til det ansøgte efter 
naturbeskyttelseslovens § 3 og § 16. Placeringen fremgår af vedlagte 
kortbilag. 

Dispensationen er givet på følgende vilkår:
1. Udover en indledende afslåning af overjordisk plantemateriale og 

etablering af ny hegnslinje må der ikke gennemføres anlægsarbejder i 
forbindelse med flytning af hjulsporets forløb.

2. Sporet lukkes for 4-hjulede køretøjer med en aflåst bom ved den nordlige 
tilkørsel fra parkeringspladsen ved Gammelgabvej (se kort).

3. Der opsættes informationsskilte ved indkørsel til sporet fra parkerings-
pladserne hhv. nord og syd for sporet ved de opstillede bomme der 
regulerer indkørsel. Informationsskiltene skal oplyse om, at sporet ikke er 
egnet til færdsel på cykel på hele strækningen, og at trækken med cykler 
er tilladt.

4. I forbindelse med sporets fremtidige vedligeholdelse må der ikke tilføres 
grus, flis eller andet materiale til sporet.

5. Den hegnslinje, som markerer sporets forløb skal godkendes af Varde 
Kommune før etableringen.

Disse vilkår er stillet for at sikre de biologiske og landskabelige værdier i 
området.

Når projektet er gennemført, bedes du meddele det til kommunen.

Naturstyrelsen Blåvandshuk
Aalholtvej 1
6840 Oksbøl
Henrik Lykke Sørensen <HLS@nst.dk>
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Begrundelse 
Varde Kommune har truffet afgørelsen på baggrund af følgende oplysninger 
og vurdering: 

Hjulsporet ”Redningsvejen” forbinder parkeringspladserne ved Gammelgab og 
Houstrup Strand. Hele den berørte strækning strækker sig gennem arealer 
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Den berørte strækning ligger 
desuden indenfor søbeskyttelseslinjen langs Nymindestrømmen.

En gennemgang af luftfotos fra 1944 til i dag viser, at sporet har eksisteret fra 
før området langs Nymindestrømmen blev fredet i 1947, og at sporet i hele 
perioden har været et hjulspor med meget begrænset kørende trafik. Det ses 
på luftfotos, at på enkelte våde strækninger spredes færdslen ud på flere 
parallelle spor, og det vurderes, at der har været en stigende tendens over de 
seneste 10 år til at kørslen ikke holdes indenfor det eksisterende spor. 

Naturstyrelsen har oplyst, at sporet benyttes i moderat omfang til 
arbejdskørsel i forbindelsen med Naturstyrelsens forvaltning af området. Fx i 
forbindelse med bekæmpelse af rynket rose i klitterne og ved tilsyn med de 
heste, der benyttes i naturplejen af klitterne øst for vejen, og det er oplyst, at 
sporet er meget benyttet til rekreativ færdsel til fods og på cykel. 

Mosearealerne langs Nymindestrømmen rummer en stor botanisk artsrigdom, 
med forekomst af en lang række karakteristiske og sjældnere plantearter, 
bl.a. sump-hullæbe, kødfarvet gøgeurt, klit-vintergrøn, nåle-sumpstrå og klit-
star. De største botaniske værdier findes indenfor de arealer langs 
Nymindestrømmen, som afgræsses ekstensivt af islandske heste. Det berørte 
hjulspor løber langs hegnet udenfor det indhegnede areal. Vegetationen i og 
omkring sporet domineres i de tørrere partier af hedelyng, revling med 
almindelig hvene, bølget bunke og sand-hjælme. I de vådeste partier findes 
en del spredte tagrør, hunde-hvene og lidt lyse-siv. Langs sporet vokser en 
del smalbladet kæruld, almindelig star, sump-kællingetand, klokkelyng og 
pletter med gråris. I sporet findes store vegetationsløse partier og en del 
forstyrrelsestolerante arter som enårig rapgræs og tudse-siv. 

Sporet flyttes til lidt mere tørre arealer, som domineres af en forholdsvis tæt 
vegetation af hedelyng og revling. Stedvis findes partier med en del sand-
hjælme og forekomst af f.eks. bølget bunke, sand-star, fåre-svingel, 
sandskæg, almindelig kongepen, almindelig engelsød, vellugtende gulaks 
samt en del rensdyrlaver og bægerlaver.

Efter naturbeskyttelseslovens § 3 må der ikke foretages ændringer i 
tilstanden af blandt andet heder og moser, og det fremgår af 
bemærkningerne til loven, at reglerne er udtryk for en samfundsmæssig 
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interesse i, at de beskyttede naturtyper opretholdes.

Kommunen kan kun i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelsen.
Varde Kommune vurderer, at den nuværende tilstand, hvor en række 
parallelle, dybe kørespor medfører en uønsket påvirkning af naturindholdet og 
landskabeligt skæmmer de berørte arealer. Det vurderes, at hvis sporet og 
hegnslinjen flyttes længere mod vest vil det føre til en forbedring af 
naturtilstanden i de fugtige partier, som i dag enten er opkørte af færdsel, 
eller påvirket af tilgroning på grund af manglende afgræsning. Det vurderes, 
at den ekstensive græsningsdrift i løbet af en årrække vil øge variationen, og 
dermed øge artsrigdommen og dominansen af blomsterplanter indenfor den 
udvidede indhegning.

Selve flytningen af sporet sker uden indgreb, bortset fra en indledende slåning 
af vegetationen, og der er stillet vilkår, som sikrer, at vedligeholdelse af 
sporet ikke intensiveres. Flytning af hegnslinjen sikrer, at færdslen kanaliseres 
ind på det nye spor.

Varde Kommune vurderer, at man ved at flytte sporet vil undgå, at der 
etableres parallelle spor, fordi der ikke vil være samme risiko for dybe 
kørespor på de mere tørre arealer. Der blev ikke ved en besigtigelse af 
arealerne i juli 2021 registreret sjældne arter langs den planlagte strækning, 
som er domineret af forholdsvis få arter. Det nye sportrace vil formodentlig 
blive forstyrret i partier, så der vil opstå vegetationsløse pletter. Det vurderes 
dog, at der langs sporet vil opstå nye nicher til blomsterplanter som 
almindelig kongepen, almindelig kællingetand, engelsk visse, liden klokke 
håret høgeurt og andre arter, der trives med en vis grad af forstyrrelse i 
kanten af det nye spor. 

Det er ikke ønskeligt, at en omlægning af hjulsporet fører til øget færdsel med 
hverken 2-hjulede eller 4-hjulede køretøjer. I forbindelse med forlægning af 
sporet sikres det, at der er opstillet aflåste bomme, som forhindrer uønsket 
færdsel på sporet i firehjulede køretøjer. Derudover er der stillet vilkår om at 
opsætte informationsskilte ved indkørsel til sporet fra parkeringspladserne 
hhv. nord og syd for sporet. Informationsskiltene skal oplyse om, at sporet 
ikke er egnet til færdsel på cykel på hele strækningen, og at trækken med 
cykler er tilladt.

Det vurderes derfor, at der foreligger særlige omstændigheder, som kan 
begrunde både biologisk og landskabeligt, at der kan meddeles den 
fornødne dispensation.

Varde Kommune skønner, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for 
dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. De fugtige 
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arealer langs Nymindestrømmen vurderes at være levested for spidssnudet 
frø og strandtudse, og markfirben forekommer spredt i klitterne langs 
Nymindestrømmen. Det vurderes ikke, at en forskydning af hjulsporet mod 
vest vil forringe arealerne som levested for de nævnte arter. Kommunen 
har ikke detaljeret kendskab til andre bilag IV-arters forekomst i området. 

Natura 2000
Ejendommen er berørt af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1595 af 6. 
december 2018 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 
(habitatbekendtgørelsen). Det drejer sig om Ramsarområde nr. 2 
Ringkøbing Fjord, Fuglebeskyttelsesområde nr. F43 (Ringkøbing Fjord) og 
Habitatområde nr. H62 (Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen). 

Fuglebeskyttelsesområdet (F43) er udpeget for en lang række fuglearter, 
som primært er knyttet til arealerne omkring den nordlige del af 
Nymindestrømmen og den øvrige del af Ringkøbing Fjord. Det vurderes, at 
der kan forekomme ynglende rørhøg eller rørdrum i rørskovsbræmmer 
langs Nymindestrømmen nord for de afgræssede arealer.

Habitatområdet (H62) er udpeget for en lang række naturtyper og arter 
bl.a. en række klit-naturtyper, som findes udbredt langs 
Nymindestrømmen. Både det eksisterende og det fremtidige forløb af 
hjulsporet strækker sig igennem en kortlagt forekomst af klithede (2140). 
Det kommende forløb af sporet vil ikke berøre nærtliggende forekomster af 
havtornklit (2160) eller rigkær (7230). Odder (1355) forekommer 
formodentlig på arealerne langs Nymindestrømmen, men arten vurderes 
ikke at blive berørt af projektet. 

Varde Kommune vurderer, at dispensationen ikke vil kunne medføre 
væsentlige forringelser/forstyrrelser for de arter og naturtyper, som 
naturområdet er udpeget for at beskytte.

Dispensationens gyldighed
Hvis der ikke bliver klaget, må dispensationen udnyttes, når klagefristen er 
udløbet. Se dog afsnittet ”Andre tilladelser”.

Hvis der bliver klaget over dispensationen, skal sagen afgøres endeligt af 
Miljø- og Fødevareklagenævnet. Dispensationen må i så fald ikke udnyttes, 
medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Du får omgående besked, hvis der bliver klaget over afgørelsen.
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Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra i dag, 

Klagebestemmelser og klagefrist
Vedlagt klagevejledning på sidste side forklarer, hvad du skal gøre, hvis du 
ønsker at klage.

Baggrund for dispensationen 
Dispensationen er givet på baggrund af din ansøgning af 6. juli 2021, samt 
på baggrund af aftaler ved fælles besigtigelse den 1. juli 2021.

Dispensationen er givet efter § 65, stk. 1 og 2, jævnfør § 3 og § 16, i lov 
om naturbeskyttelse (lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 om 
naturbeskyttelse).

Andre tilladelser
Denne dispensation fritager dig ikke fra at skulle indhente tilladelse til forhold, 
som reguleres af anden lovgivning.

Det berørte areal er omfattet af fredningen: ”Nymindestrøm”. 
Fredningsnævnet har den 22. oktober 2021 givet dispensation til det ansøgte 
efter naturbeskyttelseslovens § 50. Arealet ligger desuden indenfor 
klitfredningslinjen. Kystdirektoratet har den 14. oktober givet dispensation til 
det ansøgte efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8.

Som lodsejer er man inden gravning m.m. forpligtiget til at få kortlagt 
forekomsten af eventuelle jordledninger på arealet (el, gas, telefon, m.m.). 
Kortlægningen kan ske ved henvendelse til de relevante selskaber. Hvis 
man foretager jordarbejder uden denne kortlægning – og der sker skade på 
en jordledning – kan man blive mødt med et erstatningskrav fra selskabet, 
der ejer jordledningen.

Efter museumslovens § 25 kan den, der udfører et jordarbejde, forud for 
igangsætning af arbejdet, anmode det lokale kulturhistoriske museum om en 
udtalelse om, hvorvidt arbejdet indebærer risiko for ødelæggelse af 
fortidsminder. Efter lovens § 27 skal jordarbejde standses, hvis der under 
arbejdet findes spor af fortidsminder, og fortidsmindet skal straks anmeldes til 
det lokale kulturhistoriske museum.

Databeskyttelse
Varde Kommune skal orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger om 
dig, ligesom vi skal give dig en række oplysninger. Se venligst vedlagte.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger, er du velkommen til at ringe til 
mig.
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Der er sendt kopi af dette brev til:
Danmarks Naturfredningsforening Varde Afdeling v/Merete V. Hansen 
(dnvarde-sager@dn.dk).
Miljøstyrelsen (mst@mst.dk).                                                                                   
Naturstyrelsen Blåvandshuk, Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl (blh@nst.dk).                                              
Dansk Ornitologisk Forening, Varde (varde@dof.dk).                                                                                 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. 
(natur@dof.dk).                                                                                  
Dansk Botanisk Forening (dbf.oestjylland@gmail.com).                                                                                                              
ARKVEST – Arkæologi Vestjylland, Lundvej 4, 6800 Varde 
(post@arkvest.dk).
Landboretligt Udvalg, att. Holger Bjørnskov, Jysk Landbrugsrådgivning, 
John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø (hob@jlbr.dk). 
Landboretligt Udvalg, att. Laila Kubel Madsen, Nordre Boulevard 95, 6800 
Varde (lkm@lrs.dk).     
Sagro, att.: Stine Bundgaard Pedersen (sbp@sagro.dk). 
Friluftsrådet (sydvestjylland@friluftsraadet.dk).    
Kaj Merrild Hareskov, Kystdirektoratet (kaj@kyst.dk).
Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del, 
(sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk)                                                               

Bilag: 
Klagebestemmelser
Databeskyttelse
Kortbilag (oversigt)
Kortbilag (Kortlagte naturtyper)

Med venlig hilsen

Peter Witt
Biolog

E pwit@varde.dk
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Klagebestemmelser og klagefrist
Dispensationen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af
 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,
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative 

interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klagefristen udløber 4 uger efter den 8. november 2021, hvor afgørelsen annonceres på Varde 
Kommunes hjemmeside.

Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk 
eller www.virk.dk - typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Varde Kommune. En 
klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du 
betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Spørgsmål vedrørende gebyr 
rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som du finder via Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet på e-mail 
mfkn@naevneneshus.dk eller til Varde Kommune, Naturcenteret, enten til adressen Bytoften 2, 6800 
Varde eller på e-mail til vardekommune@varde.dk. Hvis du sender din anmodning til Varde Kommune, 
videresendes anmodningen herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, 
hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har således opsættende virkning, 
medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsen er 
bekendtgjort af kommunen eller – i forbindelse med klage – af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

http://www.naevneneshus.dk/
mailto:vardekommune@varde.dk


Databeskyttelse

Varde Kommune indsamler og behandler oplysninger om dig i forbindelse med behandlingen af din hen-
vendelse eller sag. Varde Kommune har ansvaret for, at dine personoplysninger behandles forsvarligt. Du 
kan kontakte os på mail vardekommune@varde.dk, telefonnummer 79946800, eller adressen Bytoften 2, 
6800 Varde. 

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Varde Kommune behandler om dig, og hvordan de be-
handles. Du har også ret til at få rettet forkerte oplysninger og at få slettet oplysninger, hvis de ikke 
længere skal bruges. Endelig har du i nogle tilfælde ret til, at behandlingen af dine oplysninger begræn-
ses. 

Vores databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på mail vkdpo@varde.dk angående spørgsmål om 
behandling af oplysninger og om rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen. 

Du kan klage til Datatilsynet over Varde Kommunes behandling af dine personoplysninger på mail 
dt@datatilsynet.dk eller adressen Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Læs mere om vores behandling af dine persondata på www.vardekommune.dk

mailto:vardekommune@varde.dk
mailto:vkdpo@varde.dk
mailto:dt@datatilsynet.dk
http://www.vardekommune.dk/databeskyttelse





