
Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

Afgørelse om anmeldte driftsændringer i Natura 2000-
område, herunder § 3-statusafgørelse - matr.nr. 8n og del af 
4a, Burgaard, Billum 

Varde Kommune træffer hermed afgørelse i sagen om din anmeldelse - 
modtaget den 2. august 2021 - af driftsændring i et Natura 2000-område 
efter naturbeskyttelseslovens § 19b. De berørte arealer er beliggende på 
matr.nr. 8n og del af 4a, Burgaard, Billum.

Om de anmeldte arealer på i alt 4,44 ha gælder, at de er beliggende i 
Natura 2000-området EF-habitatområde nr. H78 (Vadehavet med Ribe Å, 
Tved Å og Varde Å vest for Varde) og EF-fuglebeskyttelsesområde nr. F49 
(Engarealer ved Ho Bugt). 

Mark 2-0 (delvist), 3-0 og 3-1 er § 3-beskyttede strandenge, som de 
seneste 20 år har været omfattet af en MVJ-aftale (miljøvenlige 
jordbrugsforanstaltninger). Ifølge MVJ-aftalen er bl.a. afvandingen ændret, 
græsarealer skal fastholdes ved afgræsning hvert år eller ved at høste et 
eller flere høslæt, og de må ikke omlægges, afgræsses med mere end 0,8 
DE pr. ha og ikke anvendes til slæt før 25. juni. Du har oplyst, at du har 
erhvervet arealerne umiddelbart inden MVJ-aftalen blev indgået og derfor 
har du ikke kendskab til driftshistorikken forud herfor.

Sagens baggrund
Varde Kommune har den 2. august 2021 modtaget din anmeldelse af 30. 
juli 2021 om, at du ønsker at anmelde ændret drift i et Natura 2000-
område efter naturbeskyttelseslovens § 19b.

Efter en gennemgang af anmeldelsen og de berørte arealer har kommunen 
konstateret, at de indsendte oplysninger kræver præcisering og har derfor 
anmodet om supplerende oplysninger ved brev af 26. august 2021. 
Samtidig oplyses om afvandingsforhold på arealerne, at du skal være 
særligt opmærksom på, at vandstanden på arealerne i operation Engsnarre 
er reguleret ved afgørelser efter vandløbsloven for de enkelte delområder. 
Afgørelserne er ikke tidsbegrænsede, og hvis man ønsker at ændre de 
afvandingsmæssige forhold i området, forudsætter det, at der gennemføres 
en ny reguleringssag efter vandløbsloven. 

Som opfølgning herpå talte vi telefonisk sammen den 15. september 2021, 
hvor det blev aftalt, at kommunen skulle sende en arealopgørelse samt en 
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foreløbig statusvurdering af de § 3-beskyttede arealer, hvilket blev 
fremsendt ved brev af 30. september 2021. I brevet vurderes 
arealopgørelsen fra markkort 2020 at være korrekt, hvorfor det lægges til 
grund, at det er arealerne i nedenstående tabel – i alt et samlet areal på 
4,44 ha (kortbilag vedlægges), som er omfattet af anmeldelsen, og at 4,20 
ha heraf har været omfattet af en 20-årig MVJ-aftale. 

Tabel 1. Berørte marker, hvor der er anmeldt ændret drift efter 
naturbeskyttelseslovens § 19b (markkort 2020)

Marknr. Areal (ha) Markblok
3-1 1,16 457160-89, § 3
3-0 1,65 457160-88, § 3
2-1 0,24 457161-74, ej § 3
2-0 1,39 457161-74, delvis § 3

4,44

I den foreløbige statusvurdering tilkendegives det, at hvis du ønsker at 
omlægge eller sprøjte de §3-beskyttede arealer, kræver dette en 
dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Afhængig af hvilket 
gødskningsniveau, som du påtænker, kan dette også være 
dispensationskrævende. Herefter anmodes du om at beskrive de konkrete 
driftsændringer, som du ønsker at iværksætte med henblik på i første 
omgang at vurdere om driftsændringerne/aktiviteterne er omfattet af 
anmeldelsesordningen efter § 19b, eller om der kræves dispensation fra 
§3-beskyttelsen, idet det ikke er tilstrækkeligt at skrive ”så intensivt som 
muligt” eller ”hidtidig drift”, da oplysningerne har afgørende betydning for 
den videre sagsbehandling. 

Herefter afventer Varde Kommune disse oplysninger fra dig.

Den 8. december 2021 fremsender du mail, hvori du accepterer 
arealopgørelsen fra markkort 2020 samt arealopgørelsen for MVJ-arealerne. 
Dernæst fremsender du følgende beskrivelse af driftsændringer:
”Mark 2-0, 1,39 ha.
Marken ønsker jeg at tage med i omdrift således at marken omlægges ca.
hvert 5. år ved fræsning og isåning af 1-årig afgrøde med en græsblanding i udlæg.
I forbindelse med omlægning vil der blive udbragt husdyrgødning i form af 
dybstrøelse, max 80 kg N/ha.
I år uden omlægning kan det komme på tale at gøde med max 133 kg N/ha i form af 
kunstgødning, samt kalkning med max 4 tons/ha hvert 3.-5.
år.
Marken skal bruges til afgræsning og slæt, intensiteten afhænger af året, der 
forventes at blive taget mindst 1 slæt efter d. 25/6.
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herefter afgræsning med max 1,2 DE/ha.

Mark 2-1, 0,24 ha.
Marken er i omdrift og forventes omlagt ca. hvert 3. år ved pløjning og isåning af 1-
årig afgrøde med en græsblanding i udlæg.
I forbindelse med omlægning vil der blive udbragt husdyrgødning i form af 
dybstrøelse, max 80 kg N/ha, samt kalkning med max 4 tons/ha hvert 3.-5. år.
I år uden omlægning kan det komme på tale at gøde med max 170 kg N/ha i form af 
kunstgødning.
Marken skal bruges til afgræsning og slæt, intensiteten afhænger af året, der 
forventes at blive taget mindst 1 slæt efter d. 25/6.
herefter afgræsning med max 1,7 DE/ha.

Mark 3-0 + 3-1, 1,65 + 1,16 ha.
Dyrkning intensiveres, når afvanding lægges tilbage til oprindelig med bla. 
oprensning af grøfter.
Jeg forventer at tage 2-3 slæt og/eller afgræsse arealerne, hvis det er muligt at finde 
dyr til arealerne.
Gødskningsniveauet afhænger af antallet af slæt (hvordan året/vejret
er) men forventes at blive max 170 kg N/ha, samt kalkning med max 4 tons/ha hver 
3. - 5. år.
Hvis græsdækket trædes op/ødelægges forventes det reetableret med fræsning og 
isåning af en græsblanding.

For alle arealer gælder det, at der som udgangspunkt ikke sprøjtes, dog med den 
undtagelse, at der kan blive behov for kemisk bekæmpelse af giftige planter og 
invasive arter”.

Mailen afsluttes med at redegøre for, at intensiveringen af driften er 
begrundet i ændrede skatteregler og deraf afledte konsekvenser for din 
ejendoms ejendomsværdi og handelsværdi.

Varde Kommune anmoder den 21. december 2021 om en uddybning af de 
indsendte oplysninger, da den umiddelbare vurdering er, at ikke alle de 
indsendte oplysninger – i lyset af den foreløbige statusvurdering - er 
sammenhængende med en anmeldelse efter naturbeskyttelseslovens § 19. 
Der inviteres samtidig til et møde med henblik på at sikre, at der er 
tilstrækkelige oplysninger til at tage endeligt stilling til, hvilket lovgrundlag, 
som de indsendte driftsændringer skal sagsbehandles efter.  

Den 3. januar 2022 afholdes møde mellem dig og Varde Kommune v/ Klaus 
B. Fries og undertegnede med henblik på at sikre at alle relevante 
oplysninger foreligger. På mødet gennemgås de indsendte driftsændringer, 
og det aftales, at der laves en afgørelse om § 3-statusvurdering (Mark 2-0, 
3-0 og 3,1), idet du tilkendegiver, at du vil være interesseret i at klage 
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over, at nogle af de anmeldte driftsændringer vurderes at være 
dispensationskrævende. Herudover drøftes mark 2-1, som ikke er §3-
registeret, hvorom du oplyser, at de anmeldte driftsændringer er den 
igangværende drift, som fortsætter. Vandstanden drøftes kort, idet det 
bemærkes, at vandstanden i engene reguleres af jordprop eller 
stemmeværk, og det vil kræve en reguleringstilladelse efter vandløbsloven 
at ændre herpå. Om sprøjtning oplyses, at der kun er en forpligtelse til at 
bekæmpe de invasive arter: bjørneklo og flyvehavre – kun førstnævnte er 
relevant i denne sammenhæng.

Der er anmeldt flere forskellige driftsændringer for arealerne. Du har 
tidligere tilkendegivet, at driften skal være så intensiv som mulig. I det 
omfang at driftsændringerne kan iværksættes uafhængigt af hinanden, 
lægges det til grund i den videre sagsbehandling, at flest mulige 
driftsændringer ønskes iværksat uafhængigt af hinanden.

Vurdering – Mark 2-1
Varde Kommune vurderer, at den anmeldte drift er uden betydning i 
forhold til arter og naturtyper i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-
området, og kommunen har ingen indvendinger mod den anmeldte drift. 

Begrundelse
Efter anmeldeordningen i naturbeskyttelseslovens § 19b skal kommunen 
vurdere en række nærmere beskrevne aktiviteters virkning på et 
internationalt naturbeskyttelsesområde før de sættes i gang, med henblik 
på en vurdering af virkningen på området under hensyntagen til områdets 
bevaringsmålsætninger.

Mark 2-1 har ikke været omfattet af MVJ-aftalen og er ikke § 3-beskyttet. 
Desuden ligger arealet højt i landskabet, tæt på bebyggelsen samt perifert i 
forhold til fuglebeskyttelsesmæssige interesser. Du oplyser endvidere på 
mødet den 3. januar 2022, at det er den igangværende drift, der skal 
fortsætte.  

Habitatområdet Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde 
er udpeget for at beskytte en lang række arter og naturtyper. Varde 
Kommune vurderer ikke, at arealet rummer arter og naturtyper på 
udpegningsgrundlaget i den nuværende tilstand, og det vurderes, at den 
planlagte drift ikke vil kunne medføre en væsentlig påvirkning af hverken 
arter eller naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for 
habitatområdet. 

Fuglebeskyttelsesområdet Engarealer ved Ho Bugt er udpeget for at 
beskytte arterne hedehøg, engsnarre, blåhals og trækkende klyde. 
Kommunen vurderer ikke, at arealet i dag har værdi for disse arter, og det 
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vurderes ikke, at driften af arealet vil kunne påvirke arternes levesteder 
negativt. 

Kommunen har på baggrund af vurderingen ovenfor ingen bemærkninger 
til den ønskede drift på mark nr. 2-1.

Denne vurdering er ikke en afgørelse og kan derfor ikke påklages, jf. 
vejledningen om reglerne om internationale naturbeskyttelsesområder, 
afsnit 2.10 og MAD2012.751.
 
Afgørelse – Mark 2-0, 3-0 og 3-1
§3-statusafgørelse
Varde Kommune har i forbindelse med din §19 b anmeldelse lavet en 
foreløbig vurdering af arealernes beskyttelsesmæssige status i forhold til 
naturbeskyttelseslovens §3, idet arealerne overvejende er registreret som 
strandenge. Du har bedt om at få en egentlig afgørelse, hvorfor arealerne 
er gennemgået på ny. Du har oplyst, at du ikke besidder driftsoplysninger 
fra før 1999, hvor du overtog arealerne. Du ønsker at intensivere driften på 
arealerne med omlægning ca. hvert 5 år, gødskning og kalkning. Du 
begrunder ansøgningen med, at med den nuværende drift og 
udbytteniveau vurderer du, at det er sandsynligt at ejendommen 
skattemæssigt vurderes anderledes i fremtiden med forøget skattebetaling 
til følge.

Arealerne langs Varde Å ligger fra kote 1,5 til 1,75 medens mark 2-0 ligger 
fra kote 1,75 til 2,50 for det strandengsregistrerede areal.

Mark 2-0
Registreringen som strandeng af mark 2-0 fastholdes. 

En nordøstlig del af arealet vurderes omlagt umiddelbart før 1954 og ikke 
herefter. Ingen andre dele af arealet ses omlagt i perioden 1945 til nu. 
Arealet har gennem årene været gødsket, men dog vurderes gødskningen 
at være moderat idet afgrøderne på flere luftfotos virker ugødskede. Der 
kan ikke udledes noget om kalkning eller sprøjtning fra luftfotos, men der 
ses dog ikke tegn på disse. Arealet er beliggende i Varde Ådal og fugtig. 
Arealet oversvømmes normalt flere gange hvert år fra Ho bugt. Matriklen er 
ikke besigtiget selvstændig, men sammen med en række naboarealer den 
11-06-2019. Generelt er strandengsplanter overvejende fundet i grøfter, 
medens der på høslætarealerne findes arter der tåler både salt, gødskning 
og slæt. Der findes dog en del arter, der udelukkende findes på fugtige 
arealer som mosebunke, rørgræs, eng-byg, eng-rævehale, eng-rapgræs, 
eng-rottehale, knæbøjet rævehale og tagrør.
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Varde Kommune har ikke oplysninger om, at arealer i området tidligere er 
kalket og grundet jordbundsforholdene lægges til grund, at det ikke 
tidligere har været sædvanligt i området. 

Mark 3-0 og 3-1
Registreringen som strandeng mark 3-0 og 3-1 fastholdes. 

Ingen dele af markerne ses omlagte efter 1945. Arealerne vurderes 
gødskede fra ca. 1980. Der kan ikke udledes noget om kalkning eller 
sprøjtning fra luftfotos, men der ses dog ikke tegn på disse. Arealet er 
beliggende i Varde Ådal og fugtig. Arealet oversvømmes normalt flere 
gange hvert år fra Ho bugt. Matriklen er ikke besigtiget selvstændig, men 
sammen med en række naboarealer den 11-06 2019. Generelt er 
strandengsplanter overvejende fundet i grøfter som ved mark 2-0, medens 
der på høslætarealerne findes arter der tåler både salt, gødskning og slæt. 
Der findes dog en del arter, der udelukkende findes på fugtige arealer som 
mosebunke, rørgræs, eng-byg, eng-rævehale, eng-rapgræs, knæbøjet 
rævehale og tagrør. I området er endvidere fundet strand-karse og dansk 
kokleare som er salttålende.

Varde Kommune har ikke oplysninger om, at arealer i området tidligere er 
kalket og grundet jordbundsforholdene lægges til grund, at det ikke 
tidligere har været sædvanligt i området.

§3-statusafgørelsen kan påklages af dig som lodsejer til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, se vedlagte klagevejledning.

Afgørelse om de dispensationskrævende driftsændringer
Afledt af ovenstående § 3-statusafgørelse tilkendegiver Varde Kommune, at 
nedenstående beskrevne driftsændringer kræver dispensation efter 
naturbeskyttelseslovens § 3, og afviser anmeldelsen efter 
naturbeskyttelseslovens § 19b. 

Mark 2-0
- Omlægning ca. hvert 5. år ved fræsning og isåning af 1-årig afgrøde med 
en græsblanding i udlæg. 
- Udbringning af husdyrgødning i form af dybstrøelse, max 80 kg N, i 
forbindelse med omlægning.
- Kalkning med max 4 tons/ha hvert 3.-5. år
- Sprøjtning
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Mark 3-0 og 3-1
- Ved optrædning af græsdækket reetableres dette med fræsning og 
isåning af en græsblanding.
- Kalkning med max 4 tons/ha hver 3. - 5. år.
- Sprøjtning.

De anmeldte driftsændringer kan ikke iværksættes. 

Hvis du fortsat ønsker at iværksætte de anmeldte driftsændringer, kræves 
en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til de anmeldte 
driftsændringer, jf. naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2, jf. § 3. Du bedes 
give besked, hvis du ønsker at ansøge om dispensation, og i modsat fald 
afsluttes sagen.

Afgørelsen meddeles i medfør af naturbeskyttelseslovens § 3 og § 19b, stk. 
3.

Begrundelse
Begrundelsen er, at statusafgørelsen om de §3-beskyttede arealer viser, at 
de anmeldte driftsændringer er dispensationskrævende efter 
naturbeskyttelseslovens § 3, og dermed er der ikke tale om anmeldelses-
pligtige aktiviteter efter naturbeskyttelseslovens § 19b, stk. 1, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 19b, stk. 3.

Det fremgår af naturbeskyttelseslovens § 19b, stk. 3, 1. pkt., at ”En 
aktivitet, der er omfattet af forbuddene i § 3, § 8, § 15 eller § 18 eller i § 
28 i lov om skove, er ikke omfattet af stk. 1”.

Anmeldelsesreglen i § 19 b gælder således kun, hvis de i bilag 2 anførte 
aktiviteter ikke kræver forudgående tilladelse el.lign. efter anden 
lovgivning. De aktiviteter, der hermed er undtaget fra bestemmelsen, 
omfatter bl.a. alle de aktiviteter, der kræver tilladelse eller dispensation 
efter naturbeskyttelsesloven, og disse aktiviteter er opregnet i 
habitatbekendtgørelsens (bekendtgørelsen nr. 1595 af 6. dec. 2018) §§ 7-8 
og dermed i forvejen er omfattet af kravet om konsekvensvurdering eller 
screening efter habitatbekendtgørelsens § 6.

Efter naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 2, nr. 4, må der ikke foretages 
ændringer i tilstanden af ferske enge, når sådan naturtype enkeltvis eller 
sammen med andre naturtyper er større end 2.500 m2. Der kan i særlige 
tilfælde gøres undtagelse fra bestemmelsen, jf. naturbeskyttelseslovens § 
65, stk. 2.

Det fremgår desuden af § 2, stk. 3 i naturtypebekendtgørelsen, at ”Indgås 
der aftale med en offentlig myndighed om pleje af et areal, der er omfattet 
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af bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 3, kan den tidligere 
udnyttelse af arealet genoptages efter aftaleperiodens udløb, medmindre 
andet er bestemt i aftalen. Genoptagelsen skal ske senest et år efter 
aftaleperiodens udløb”.  

Bestemmelsen medfører, at arealer, der har været §3-beskyttede, inden 
der blev indgået en plejeaftale, kan vende tilbage til den tidligere 
udnyttelse af arealet, når plejeaftalen udløber, uden at dette er 
dispensationskrævende i forhold til § 3. Der er dog den begrænsning, at 
genoptagelsen skal ske senest 1 år efter plejeaftalens udløb.

Af ovenstående statusafgørelse fremgår, hvorledes Varde Kommune 
vurderer, at den tidligere lovlige drift skal fastlægges, og de nævnte 
driftsændringer er således ikke omfattet af undtagelsen i natur-
typebekendtgørelsens § 2, stk. 3, hvorefter den tidligere udnyttelse af 
arealet i forhold til §3-beskyttelsen kan genoptages inden for 1 år efter 
aftaleperiodens udløb, men derimod vurderes disse at være dispensations-
krævende i forhold til naturbeskyttelseslovens § 3. 

Dette får yderligere den konsekvens, at de påtænkte driftsændringer ikke 
er anmeldelsespligtige efter naturbeskyttelseslovens § 19, stk. 1, idet det 
fremgår af naturbeskyttelseslovens § 19b, stk. 3, 1. pkt., at en aktivitet, 
der er omfattet af bl.a. forbuddet i § 3, ikke er omfattet af stk. 1. 

Varde Kommune afviser derfor anmeldelsen efter naturbeskyttelseslovens § 
19b, idet disse driftsændringer ikke er omfattet af anmeldelsesordningen. 
De anmeldte driftsændringer kan ikke iværksættes uden dispensation.

Du kan klage over tilkendegivelsen om, at anmeldte driftsændringer er 
dispensationskrævende i forhold til naturbeskyttelseslovens § 3, se 
klagevejledning nedenfor.

Afgørelse om nærmere vurdering af anmeldte driftsændringer
Varde Kommune træffer hermed afgørelse om at foretage en nærmere 
vurdering af de nedenfor anførte driftsændringer, som vurderes at være 
anmeldt efter naturbeskyttelseslovens § 19b:

Mark 2-0
- Gødskning med max 133 kg N/ha i form af kunstgødning i år uden 

omlægning.
- Afgræsning og slæt, intensiteten afhænger af året, der forventes at 

blive taget mindst 1 slæt efter d. 25/6, herefter afgræsning med 
max 1,2 DE/ha.

Mark 3-0 og 3-1
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- 2-3 slæt og/eller afgræsse arealerne, hvis det er muligt at finde dyr 
til arealerne,

- gødskningsniveauet afhænger af antallet af slæt (hvordan 
året/vejret er) men forventes at blive max 170 kg N/ha.

Vurderingen foretages for at afklare, om der er særlige forhold i denne sag, 
som betyder, at de ønskede ændringer i driften ikke må gennemføres.

De anmeldte driftsændringer må ikke iværksættes, før kommunen har 
foretaget sin vurdering. 

Afgørelsen gælder i op til 6 måneder, men kan i særlige tilfælde forlænges. 

Afgørelsen meddeles i medfør af naturbeskyttelseslovens § 19b, stk. 4.

Begrundelse
De anmeldte arealer ligger i Natura 2000-området EF-habitatområde nr. 
H78 (Vadehavet) og EF-fuglebeskyttelsesområde nr. F49 (Engarealer ved 
Ho Bugt). 

Arealerne er § 3-beskyttede strandenge, som har været omfattet af en 20-
årige MVJ-aftale (miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger). Du anmelder, at 
du ønsker en drift med tildeling af handelsgødning som før MVJ-aftalen på 
arealerne blev indgået, og du beskriver, at dyrkningen intensiveres – dog 
afhængig af vejrforholdene. 

Kommunen vurderer, at der for de anmeldte marker planlægges en 
intensivering af driften, herunder intensivering af græsning og høslæt. Du 
har endvidere givet udtryk for et ønske om at vende tilbage til de 
afvandingsforhold, der var gældende før, at MVJ-aftalen blev indgået.

Jævnfør bilag 2 i naturbeskyttelsesloven er der tale om anmeldelsespligtig 
aktivitet: ”Væsentlig ændring inden for kort tid i græsningsintensitet, 
herunder ophør med græsning eller høslæt”.

Næringstilførsel og intensiveret drift kan have en negativ påvirkning på en 
række af de arter og naturtyper området er udpeget for at beskytte. 

Kommunen kan ikke umiddelbart afvise, at den anmeldte aktivitet på 
arealerne kan medføre en negativ påvirkning af udpegningsgrundlaget for 
Natura 2000-området og de bevaringsmålsætninger, der er knyttet til 
området. Varde Kommune har derfor behov for at bruge mere end 4 uger 
til at undersøge sagen og foretage en nærmere vurdering.
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Du kan klage over afgørelsen om at ville foretage en nærmere vurdering af 
de anmeldte driftsændringer, se klagevejledning nedenfor.

Sagens videre forløb
Varde Kommune vil nu gå i gang med at foretage den nævnte vurdering. 
Hvis kommunen kommer frem til, at driftsændringerne ikke påvirker 
området, kan de gennemføres som ønsket. 

Hvis kommunen derimod vurderer, at driftsændringerne vil påvirke 
området, skal kommunen vurdere, om der er behov for at begrænse eller 
stoppe ændringerne af hensyn til de bevaringsmålsætninger, der er knyttet 
til området. 

Derudover kan der blive behov for at gå videre jf. bestemmelserne i 
naturbeskyttelseslovens § 19 a-h for at sikre den drift eller de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at realisere Natura 2000-planen for 
området. 

Afvandingsforhold på arealer omfattet af Operation Engsnarre
Mark 3-0 og 3-1
Denne afgørelse vedrører alene forhold efter naturbeskyttelseslovens 
bestemmelser. Du har anmeldt, at du ønsker at vende tilbage til en drift 
under de afvandingsforhold, der var gældende før MVJ-aftalen blev indgået. 
Du skal være særligt opmærksom på, at vandstanden på arealerne i 
operation Engsnarre er reguleret ved afgørelser efter vandløbsloven. Disse 
afgørelser er ikke tidsbegrænsede, og hvis man ønsker at ændre de 
afvandingsmæssige forhold i området, forudsætter det, at der gennemføres 
en ny reguleringssag. Det er som udgangspunkt den, som har interesse i 
en vandløbsregulering, som rejser en reguleringssag.

Yderligere oplysninger om vandløbsregulering fremsendes separat.

Lovgrundlag
- Naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 2, § 19b, stk. 1, 3 og 4, og § 65, stk. 2 
– lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 om naturbeskyttelse.
- Bekendtgørelse om anmeldelsesordningen efter naturbeskyttelseslovens § 
19b og skovlovens § 17 – bekendtgørelse nr. 1105 af 12. august 2016.
- Bekendtgørelse nr. 1067 af 21. august 2018 om beskyttede naturtyper § 
2, stk. 3.
- Vejledning nr. 9941 af 17. juni 2013 om reglerne om internationale 
naturbeskyttelsesområder i naturbeskyttelseslovens § 19b, § 19d og § 19e.

Klagebestemmelser og klagefrist
Vedlagt klagevejledning på sidste side forklarer, hvad du skal gøre, hvis du 
ønsker at klage.
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Databeskyttelse
Se vedlagte information om databeskyttelse.

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), 
(sydvestjylland@friluftsraadet.dk).
Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk), 
(lbt@sportsfiskerforbundet.dk (vadehavet@sportsfiskerforbundet.dk).Varde 
Å og Ho Bugt Fritidsfiskerforening v/Ingolf Hansen, Fridtjof Nansensvej 43, 
Gjesing, 6715 Esbjerg N (ingolfhenning@gmail.com).
Nationalparkfond Vadehavet, Havnebyvej 30, 6792 Rømø 
(vadehavet@danmarksnationalparker.dk).
Dansk Forening for Rosport, Postboks 74, Skovalléen 38 A, 2880 Bagsværd 
(dffr@roning.dk). 
Dansk Kano og Kajak Forbund, Idrættens Hus, Brøndby Station, 2605 
Brøndby (miljoudvalg@kano-kajak.dk). 
Nationalparkfond Vadehavet, Havnebyvej 30, 6792 Rømø 
(vadehavet@danmarksnationalparker.dk).

mailto:dnsvenborg-sager@dn.dk
mailto:varde@dof.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:dbf.oestjylland@gmail.com
mailto:post@arkvest.dk
mailto:hob@jlbr.dk
mailto:lkm@lrs.dk
mailto:sbp@sagro.dk
mailto:sydvestjylland@friluftsraadet.dk
mailto:fam.voetmann@mail.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:ingolfhenning@gmail.com
mailto:vadehavet@danmarksnationalparker.dk
mailto:miljoudvalg@kano-kajak.dk
mailto:vadehavet@danmarksnationalparker.dk
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Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger, er du velkommen til at ringe til 
mig.

Med venlig hilsen

Mette E. Lauridsen
Jurist

E mele@varde.dk

Bilag:
- Kort over arealerne
- Klagevejledning
- Databeskyttelse
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Klagebestemmelser og klagefrist

Brevet indeholder flere afgørelser. Vurderingen af mark 2-1 vurderes ikke 
at kunne påklages, men det vil være Miljø- og Fødevareklagenævnet, som 
træffer afgørelse herom. §3-statusafgørelsen vil kunne påklages af 
lodsejer. Tilkendegivelsen om de dispensationskrævende driftsændringer 
samt afgørelsen om at foretage en nærmere vurdering efter § 19b 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 28. januar 2022, hvor 
afgørelsen er annonceret 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. 

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



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

