
Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

Dispensation i henhold til naturbeskyttelsesloven § 3, stk. 1 
til oprensning af to søer på matr. nr. 1ap, 1ao og 1bh Øse By, 
Øse 

Der er den 23. august 2021 søgt om dispensation efter 
naturbeskyttelsesloven1 § 65, stk. 2, jf. § 3, stk. 1, til oprensning af to søer 
på matr. nr. 1ap, 1ao og 1bh Øse By, Øse, og som er ejet af henholdsvis Jens 
Kristian Vestergård Sørensen og Erling Steffen Pedersen. 

Sø 1 er en ca. 2100 m2 stor sø beliggende nord for Holme Å Kanal på matr. 
nr. 1ao og 1ap Øse By, Øse. Søen er ifølge ansøgningen groet til med siv og 
græs, og vandspejlet ønskes delvis fritlagt. 

Sø 2 er en ca. 900 m2 stor sø vest for Holme Å Kanal på matr. nr. 1bh Øse 
By, Øse. Ansøgeren ønsker at gøre vandspejlet mere frit og mere tilgængeligt, 
ved at der fjernes nogle træer og buske rundt om søen, og at vandhullet 
graves op. 

Ved begge søer ønskes det opgravede materiale deponeret på søens bred.  

Figur 1 To søer på henholdsvis matr. 1ao og 1ap Øse By, Øse og 1bh Øse By, Øse, 
ønskes oprenset

1 Lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 1986 af 27.10.2021
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Varde Kommunes afgørelse
Varde Kommune giver hermed dispensation efter naturbeskyttelsesloven § 
65, stk. 2, jf. § 3, stk. 1, til at oprense et delområde på ca. 1000 m2 i den 
østlige del af sø 1 på matr. nr. 1ap Øse By, Øse. Placeringen fremgår af det 
vedlagte kortbilag. 

Varde Kommune meddeler dispensation til rydning af træopvækst rundt om 
sø 2 på matr. nr. 1bh Øse By, Øse. Varde Kommune meddeler afslag på 
dispensation til oprensning af sø 2 på matr. nr. 1bh Øse By, Øse. 

Dispensationen er givet på følgende vilkår:

Sø 1:

1. Oprensningen skal foregå i perioden 1. sept. - 1. april.

2. Der må kun oprenses aflejret materiale og plantemateriale. Søens 
bund og bredder må ikke ændres.

3. Søen må ikke udvides i den beskyttede mose.

4. Det oprensede materiale skal udplaneres og nedpløjes på 
omdriftsarealerne på matr. nr. 1ap Øse By, Øse, og uden at der er 
risiko for udledning til mosen (se kortbilag).  

5. Det oprensede materiale skal udplaneres således, at der ikke 
fremkommer volde eller lignende.

 
6. Det oprensede materiale må ikke placeres i områder, der i henhold 

til naturbeskyttelsesloven er beskyttede, herunder den beskyttede 
eng på matr. nr. 1ap og 1ao Øse By, Øse.

7. Der må ikke laves forbindelse mellem sø og vandløb, heller ikke via 
dræn.

8. Ved kørsel med gravemaskiner skal der anvendes dæk med et lavt 
dæktryk, eller der benyttes madrasser eller køreplader, hvis der er 
risiko for varige spor i den beskyttede eng.

9. Der må ikke foretages nogen form for terrænændringer uden for 
søarealet.

10. Hvis der pumpes vand ud af søen inden rensning, sikres der, at der 
ikke pumpes bundsediment ud af søen. Udpumpning må kun foregå 
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i perioden 1. sept. - 1. april. Udledningen må ikke ske direkte til 
Holme Å Kanal, eller med risiko for, at overfladevandet og 
sedimentet kan ende i Holme Å Kanal. 

11. Inden for 14 dage efter endt opgravning skal Varde Kommune 
orienteres, således at forholdene med hensyn til placering af det 
opgravede materiale kan besigtiges.

12. Der må fremover ikke udsættes fisk, krebs eller ænder. Der må 
heller ikke opstilles andehuse, fasangårde eller nogen form for hegn 
bortset fra kreaturhegn. 

13. Der må ikke udlægges foder i eller ved søen eller i mosen. Søen må 
heller ikke kalkes eller lignende.

14. Der må ikke beplantes med buske og træer i området.

15. Oprensningen følges op med bekæmpelse af bredbladet 
dunhammer og tagrør, ved at nye planter i den opgravede sø slås 
under overfladen i tre på hinanden følgende år.

Sø 2:

1. Der må ryddes træopvækst rundt om søen, således at der kan 
komme mere lys ned til søen.

2. De ryddede træer fjernes fra søens bred.

3. Søens bund og bred må ikke blive påvirket af plejen.

4. Der må ikke oprenses plantemateriale, eller i øvrigt graves i søen.

5. Der må ikke plantes på ny på de delområder, hvor der bliver udført 
en rydning.

6. Der sikres en 10 m bred bræmme omkring søen, hvor der hverken 
gødskes eller sprøjtes med pesticider.

7. Der må fremover ikke udsættes fisk, krebs eller ænder. Der må 
heller ikke opstilles andehuse, fasangårde eller nogen form for hegn 
bortset fra kreaturhegn. 

8. Der må ikke udlægges foder i eller inden for en 10 m bræmme fra 
søen. Søen må heller ikke kalkes eller lignende.
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9. Varde Kommune orienteres, således at forholdene med hensyn til 
rydningen kan besigtiges.

Disse vilkår er stillet for at sikre, at de to søer kan tage sig godt ud i 
landskabet og blive et godt levested for planter og dyr, samt for at sikre 
naturværdierne i området. Gode råd om pleje og anlæg af søer findes i 
linket under bilag.

Begrundelse 
Efter naturbeskyttelseslovens § 3 må der ikke foretages ændringer i 
tilstanden af blandt andet søer og moser, og det fremgår af 
bemærkningerne til loven, at reglerne er udtryk for en samfundsmæssig 
interesse i, at de beskyttede naturtyper opretholdes. Varde Kommune har 
truffet afgørelsen på baggrund af følgende oplysninger og vurdering: 

Sø 1:
Sø 1 på matr. nr. 1ao og 1ap Øse By, Øse, er beliggende i det sydlige del af 
et 8 ha stort græsareal, som bliver anvendt til græsning. Omkring søen er 
der en ca. 2 ha stor mose/kær, som er beskyttet i henhold til 
naturbeskyttelsesloven § 3, stk. 2. Søen ønskes oprenset, fordi den i dag er 
groet til og domineret af især tagrør. 

Varde Kommune har besigtiget sø 1 den 1. sept. 2021 og den 25. jan. 
2022. Kun mindre delområder centralt og mod øst har en blank 
vandoverflade. Det vestlige delområde har karakter af mose af undertypen 
rørsump. Søen er forholdsvis næringsrig og artsfattig. Søen er helt 
domineret at tagrør. Ved de dybere partier er der lidt blankt vand. Her er 
der registreret bredbladet dunhammer, liden andemad, manna-sødgræs, 
vandpileurt og svømmende vandaks. 

Mosen omkring søen er blevet besigtiget i 20122. Arealet er kortlagt som 
højstaude-/rørsump med en udbredt bestand af ensartede græsser såsom 
tagrør. Der blev registreret rørgræs, høj sødgræs, hyldebladet baldrian, 
kær-svovlrod, kærsnerre, angelik og kærtidsel. Naturtilstanden er lav.  

Varde Kommune vurderer, at søens værdi som biotop kan forbedres ved, at 
der foretages en delvis opgravning af plantematerialet, således at tagrørets 
dominans formindskes. En delvis nulstilling af successionen i det østlige del 
af søen, hvor der fortsat er enkelte dybere partier, kan skabe gode 
forudsætninger for kolonisering af et mere artsrigt plantesamfund af 
primært vand- og sumpplanter.

2 https://naturereport.miljoeportal.dk//720047

https://naturereport.miljoeportal.dk//720047
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Den vestlige del har til gengæld en så fremskreden succession, at arealet 
forudsætter en ikke-hensigtsmæssig opgravning, hvis der skal genskabes 
et blankt vandspejl. Dette delområde friholdes for en rydning eller 
oprensning, og omregistreres til naturtypen mose. 

For at sikre et mere gunstigt miljø i søen stilles der vilkår om, at der ikke 
må udsættes fugle eller fodres i eller ved søen, eftersom en unaturlig høj 
andebestand medfører en kraftig næringsstofberigelse. Der stilles 
endvidere vilkår om, at oprensningen følges op med en tilbagevendende 
pleje, hvor tagrør og bredbladet dunhammer bliver slået ned. 

For at undgå, at den beskyttede mose omkring søen bliver negativt 
påvirket ved, at det afgravede materiale deponeres på arealerne, er der 
stillet vilkår om, at alt det opgravede materiale skal udplaneres på det 
dyrkede græsareal på matr. nr. 1ap Øse By, Øse, og på sådan en måde, at 
der ikke opstår unaturlige volde eller lignende.   

Sø 2:
Sø 2 på matr. nr. 1bh Øse By, Øse, er blevet gravet i 2000-2001 efter en 
tilladelse meddelt af Ribe Amt (se sagsnr. 8-70-21-3-567-3-99). Der er 
plantet syd og øst for søen. Vest og nord for er der en naturlig tilgroning 
med især birk og rødel. 

Søen har en middel til god naturtilstand. Ved besigtigelserne fremstår søen 
med et blankt vandspejl. Der var ikke tegn på næringsstofberigelse. 
Næringselskende arter såsom liden andemad, bredbladet dunhammer og 
tagrør er ikke registreret i søen. Der blev registreret almindelig sumpstrå, 
frøbid, svømmende vandaks og enkelte star-arter i vegetativ tilstand. Langs 
bredden vokser der lysesiv, mosebunke, bredbladet mangeløv, kærtidsel, 
birk og rødel.   

Der vurderes, at en oprensning af søen ikke vil forbedre dens naturtilstand. 
Der meddeles dermed ikke dispensation efter § 65, stk. 2, jf. § 3, stk. 1 til 
oprensning af søen.
  
Omkring søen er der høj bevoksning, som skygger kraftigt i søen. En del af 
opvæksten er fra plantede træer. Varde Kommune vurderer, at en rydning 
af disse vil medføre et større lysindfald i søen, hvorved der sikres en 
hurtigere opvarmning af denne. Dette er en forudsætning for, at padder og 
tudser kan trives i søen. Der stilles vilkår om, at en rydning ikke må følges 
op med ny tilplantning. Rydningen må ikke påvirke skovens bredprofil. 

Der er stillet vilkår om at der skal udlægges en dyrkningsfri bræmme om 
søen, da det medvirker til, at søen kan opnå en god naturkvalitet. En 
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dyrkningsfri bræmme mindsker udvaskningen af næringsstoffer fra 
landbrugsjorden til søen. For at søer og andre naturtyper kan opnå en god 
naturkvalitet til gavn for plante- og dyrelivet, er det vigtigt, at der ikke 
ledes næringsstoffer til dem. 

Varde Kommune stiller ligeledes vilkår om, at der ikke må fodres eller 
udsættes fugle i eller ved søen, eftersom en unaturlig høj andebestand 
medfører eutrofiering. Omsætning af det organiske materiale, som ender 
direkte i søen, opbruger desuden ilt i søen, som kan medføre iltfattige 
forhold til skade for fauna. 

Kommunen har ved besigtigelsen konstateret, at der er fodret med byg 
direkte i søens sydøstlige ende. Fodringen vurderes at være i strid med 
vilkårene stillet i forbindelse med tilladelsen efter § 35 i planloven til søens 
etablering, forbuddet mod en tilstandsændring i henhold til 
naturbeskyttelsesloven § 3, stk. 1, og miljøbeskyttelsesloven3 § 27, stk. 1. 
Varde Kommune vil i den nærmest fremtid følge op på fodringen i søen. 

Konklusion vedrørende dispensation 
På baggrund af ovenstående, vurderer Varde Kommune, at der foreligger 
særlige omstændigheder, som kan begrunde, at der kan meddeles den 
fornødne dispensation efter naturbeskyttelsesloven § 65, stk. 2, jf. § 3, stk. 
1, til oprensning af den østlige del af sø 1 på matr. nr. 1ap Øse By, Øse, og 
til rydning af træopvækst omkring sø 2 på matr. nr. 1bh Øse By, Øse. 

Habitatbekendtgørelsen 
Inden der kan træffes afgørelse i sagen, skal der iht. 
Habitatbekendtgørelsens4 § 6 jf. § 7 og § 10 foretages en vurdering af, om 
projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan 
påvirke et Natura 2000-område væsentligt, og om projektet kan forringe 
levevilkårene for bilag IV-arter. 

Søerne ligger henholdsvis 254 m og 725 m øst for nærmeste Natura 2000-
område, som er Habitatområde nr. H77 Nørholm Hede, Nørholm Skov og 
Varde Å øst for Varde. 

På udpegningsgrundlaget for området er naturtyperne revling-indlandsklit 
(2320), søbred med småurter (3130), kransnålalge-sø (3140), næringsrig 
sø (3150), brunvandet sø (3160), vandløb (3260), våd hede (4010), tør 

3 Lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 100 af 19.01.2022
4 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelsen af visse arter, BEK nr. 2091 af 
12.11.2021
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hede (4030), surt overdrev (6230), tidvis våd eng (6410), urtebræmme 
(6430), hængesæk (7140), tørvelavning (7150), kildevæld (7220), rigkær 
(7230), bøg på mor (9110), bøg på muld (9130), ege-blandskov (9160), 
stilkege-krat (9190), skovbevokset tørvemose (91D0) og elle- og askeskov 
(91E0). 

Den nærmeste registrerede habitatnaturtype er næringsrig sø, som er 
Karlsgårde Sø, og skovbevokset tørvemose nordøst for Karlsgårde Sø. 
Karlsgårde Sø har ifølge basisanalysen5 for området en moderat 
naturtilstand på grund af en ikke-god kemisk tilstand. 

Ved besigtigelsen i 20186 er der i den nærmeste skovbevoksede tørvemose 
registreret følgende arter; almindelig røn, dunbirk, stilk-eg, vinter-eg, 
gråpil, sitkagran, rødel, glansbladet hæg, almindelig gedebald, lysesiv, 
skov-kogleaks, mosebunke, almindelig mangeløv, hindbær og fliget 
brombær. Naturtilstanden vurderes til at være moderat. Arterne er 
almindelig og robuste, og arealet vurderes derfor til ikke at være sårbart. 

Varde Kommune vurderer, at oprensningen af sø 1 på matr. nr. 1ap og 1ao 
Øse By, Øse kun påvirker selve søen, som denne dispensation omhandler. 
Der er stillet vilkår om, at der ikke må laves forbindelse imellem søen og 
Holme Å Kanal, som løber ud i Karlsgårde Sø. Det opgravede 
plantemateriale skal endvidere deponeres på græsarealet nord for søen, 
således at der ikke sker en udledning eller udvaskning til 
habitatnaturtyperne. Rydningen omkring sø 2 på matr. nr. 1bh Øse By, Øse 
vurderes ikke til at kunne påvirke på grund af afstanden til Natura 2000-
området.    

Arterne på udpegningsgrundlaget er grøn kølleguldsmed (1037), 
flodperlemusling (1029), bæklampret (1096), flodlampret (1099), 
havlampret (1095), laks (1106), snæbel (1113) og odder (1355). 

Ingen af arterne er registreret i tilknytning til Karlsgårde Sø og dens tilløb, 
hvorfor de vurderes til at ikke at blive påvirket af denne afgørelse. 

Varde Kommune skønner, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for 
dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Detaljeret 
kendskab til de enkelte arters forekomst i området haves dog ikke. Den 
nærmeste registrering af en bilag IV-art er odder, som er registreret 1570 
m mod sydøst, hvor Nørbæk passerer Karlsgårde Sø7. Varde Kommune 

5 https://mst.dk/media/194511/n88-noerholm-hede_jhans.pdf 
6 https://naturereport.miljoeportal.dk//830927 
7 https://naturereport.miljoeportal.dk//794798 

https://mst.dk/media/194511/n88-noerholm-hede_jhans.pdf
https://naturereport.miljoeportal.dk//830927
https://naturereport.miljoeportal.dk//794798
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vurderer, at odder potentielt kan fouragere og hvile i og langs Holme Å 
Kanal, men at arten ikke bliver negativt påvirket af, at sø 1 renses op. 
Oprensningen vil desuden foregå uden for ynglesæsonen. 

Kommuneplanlægning
vurderer i øvrigt, at projektet ikke er i strid med kommuneplanen8. 

Søerne ligger indenfor en udpegning som dallandskab (RL 19.4 og 19.5). 
Områdets karakter som halvkulturlandskab bliver ikke påvirket af 
oprensningen og rydningen af træopvækst. 

Begge søer og deres direkte omgivelser er udpeget som ”eksisterende 
værdifuld natur og økologisk forbindelse” i henhold til Grønt Danmarkskort 
(RL 20.3, 20.4 og 20.6). Dispensationen påvirker ikke arealernes funktion 
som økologisk forbindelse, eftersom biotopen bibeholdes, og blot forbedres.  

Søerne ligger indenfor udpegningen som lavbundsareal (RL 21). 
Oprensningen vurderes til ikke at medføre et ændret vandstandsniveau på 
de omkringliggende arealer. Dispensationen forhindrer ikke en eventuel 
fremtidig realisering af et vådområde. 

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.

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.

Afgørelsen er annonceret på Varde Kommunes hjemmeside den 27. jan. 
2022. Klagefristen udløber dermed den 24. feb. 2022 kl. 23.59.

8 Varde Kommune Kommuneplan 2021-2033, https://vardekommune.dk/wp-
content/uploads/2021/12/02.-Hovedstruktur-Endelig-vedtagelse.pdf 

https://vardekommune.dk/wp-content/uploads/2021/12/02.-Hovedstruktur-Endelig-vedtagelse.pdf
https://vardekommune.dk/wp-content/uploads/2021/12/02.-Hovedstruktur-Endelig-vedtagelse.pdf
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Baggrund for dispensationen og tilladelsen
Dispensationen er givet på baggrund af din ansøgning af 23. sept. 2021, 
samt på baggrund af besigtigelsen den 1. sept. 2021 og den 25. jan. 2022.

Dispensationen er givet efter § 65, stk. 2, jævnfør § 3, stk. 1, 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.

Hvis det i forbindelse med oprensningen bliver nødvendigt at udlede 
grundvand til vandløb, skal der forinden indhentes tilladelse hertil efter 
miljøbeskyttelsesloven. En eventuel ansøgning herom skal sendes til Varde 
Kommune.

Du skal være opmærksom på, at du ikke uden kommunens godkendelse 
må lave ændringer i grøfter, rørledninger eller dræn, som kan medføre 
opstuvning af vand uden for din ejendom.

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).
Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk), 
(lbt@sportsfiskerforbundet.dk), (vadehavet@sportsfiskerforbundet.dk). 
Dansk Kano og Kajak Forbund, Idrættens Hus, Brøndby Station, 2605 
Brøndby (miljoudvalg@kano-kajak.dk). Varde Å og Ho Bugt 

Bilag: 
Klagebestemmelser
Databeskyttelse
Kortbilag
Pjecen "Gode råd om anlæg og pleje af søer" i linket
http://www.vardekommune.dk/sites/default/files/borger/natur_og_miljoe/nat
ur/folder_-_gode_raad_om_anlaeg_og_pleje_af_soeer.pdf.

Med venlig hilsen

Olivier Vryens
Biolog

E oliv@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, at 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. 

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
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http://www.vardekommune.dk/databeskyttelse



