
Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven, tilladelse efter 
vandløbsloven og tilladelse efter planloven til at gennemføre Natura 
2000-projekt ved Ho Bugt

Ravnhøj Consult har d. 13. december 2021 søgt om tilladelse til delvis at 
lukke afløb fra en række afvandingsgrøfter i et projektområde i Alslev Marsk 
ved Varde Å. Det viste projektområde berører matr.nr. 1i, 1y, 4i, 6b, 10af, 
11c, 11d, 15n, 16b, 20b, 31c, 31d, 31f, 34, 46b og 51a Alslev By, Alslev. En 
del af matriklerne berøres ikke direkte af anlægsarbejdet. (bilag 1) 

Ansøgningen har været offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside i 
perioden fra d. 16. december 2021 til d. 13. januar 2022. 

I den efterfølgende dialog mellem Varde Kommune, ansøger og lodsejere er 
der aftalt en projekttilpasning, så nogle propper ændres og projektet ligeledes 
omfatter etablering af et bekkasinskrab (afskrabningsareal) på maks. 400 m2 
(bilag 2 og 3).

Varde Kommunes afgørelse
Varde Kommune giver hermed dispensation fra naturbeskyttelsesloven, 
tilladelse efter planloven og tilladelse efter vandløbsloven til at gennemføre 
projektet. 

Dispensationen og tilladelsen er givet på følgende vilkår:

1) Projektet skal udføres som ansøgt og må ikke påvirke 
afvandingsforholdene udenfor projektområdet.

2) Bekkasinskrabet skal udgraves således, at den maksimale gravedybde er 
25 cm under terræn.

3) Bekkasinskrabet skal tilpasses landskabsformerne og anlægges med et 
varieret forløb, og det skal placeret som angivet på kortbilag 4.

4) Bekkasinskrab skal anlægges med jævnt skrånende bund og bredder. 
Hældningen må ikke være stejlere end 1:5. 

5) Ved udgravningen af skrab må mindre ”totter” (0,2-0,5 m2) af det 
oprindelige græstæppe efterlades ved at grave udenom.  

6) Ved kørsel med gravemaskiner skal der benyttes madrasser eller 
køreplader, hvis det er nødvendigt for at undgå varige spor på de 
omgivende beskyttede arealer

7) Der må ikke laves forbindelse mellem bekkasinskrab og vandløb, heller 
ikke via dræn.
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8) Der må ikke udsættes fisk, krebs eller ænder. Der må heller ikke opstilles 
andehuse, fasangårde eller nogen form for hegn bortset fra kreaturhegn.

9) Der må ikke udlægges foder i eller ved bekkasinskrabet eller i den 
omgivende eng. Bekkasinskrabet må heller ikke kalkes eller lignende.

10) Opgravet materiale fra etablering af skrabet skal udplaneres som en lav 
jordbanke mellem skrabet og vejgrøften øst for. 

11) Jordbanken etableres med et anlæg fladere end 1:5 og en maksimal 
lagtykkelse på 20 cm over nuværende terræn.

12) Materiale til etablering af jordpropper i de to grøfter med tilløb til 
Ålegrøften skal enten komme fra overskudsjord fra etablering af skrab 
eller ved at etablere et fladere anlæg på grøfterne indenfor afpropningen. 

13) Anlægsarbejdet skal foregå i perioden 15. juli. - 1. april.

14) Du meddeler Varde Kommune, når projektet er afsluttet.

15) Tilladelsen bortfalder, hvis du ikke har udnyttet den inden 3 år fra dato 
for tilladelsen.

Disse vilkår er stillet for at sikre, at bekkasinskrabet falder godt ind i landskabet 
og for at sikre, at projektet forbedrer naturværdierne i den marsklignende ådal.

Vandløbsregulering 
Projektet berører regulering af en række mindre private grøfter som alle er 
beliggende indenfor projektområdet. Projektet afgrænses af de offentlige 
vandløb: Varde Å, Ålegrøften og Klemmensgrøften, som ikke påvirkes af 
ændringerne.

 
Oversigtskort over projektområdet i Alslev Marsk og de offentlige vandløb

De private grøfter reguleres bl.a. ved at 6 eksisterende stemmeværker 
ændres til permanente afpropninger og der etableres 13 nye jord-propper i 
eksisterende grøfter. 

Propperne består af 2 m lange jordpropper med opfyldning til henholdsvis 10 
cm under terræn og 20-25 cm under terræn langs nordgående markvej (jf. 
projektbeskrivelse). 
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Oversigtskort fra bilag 2

Kortudsnit fra bilag 2

Begrundelse 
Varde Kommune har truffet afgørelsen på baggrund af følgende oplysninger og 
vurdering: 

De berørte engarealer blev tidligere drevet mere intensivt, men de har i mere 
end 20 år været drevet under MVJ-ordninger og plejegræsaftaler uden tilførsel af 
gødning. I forbindelse med Operation Engsnarre blev der gennemført 
vandstandshævning på arealet, der fastlåste vandstanden 30 cm under terræn i 
sommerperioden. I de seneste år har arealerne været en del af et fælles 
græsningsprojekt organiseret af Nationalparkens græsningsforening. 
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Justering af afvandingsniveau i grøfter og etablering af et bekkasinskrab sker på 
en § 3-beskyttet marsklignende eng i den nedre del af Varde Ådal. Arealet ikke 
langt fra Ho Bugt oversvømmes af og til ved høj vandstand i bugten.

Arealerne i projektområdet blev besigtiget for Varde Kommune i 2021. Den 
vestlige og nordlige del af arealet er beskrevet som kreaturgræsset, grøftet eng 
i Alslev Marsk, som varierer mellem tørre arealer domineret af mose-bunke, 
og våde arealer domineret af kryb-hvene (https://naturereport.miljoeportal.dk 
/915888). De sydlige arealer langs Ålegrøften beskrives som flade og ret 
ensformige, græsdomineret arealer med mange grøfter. Dele var fugtige ved 
besigtigelsen den 21. juni 2021 (https://naturereport.miljoeportal.dk/915885; 
https://naturereport.miljoeportal.dk/915960). Samlet domineres arealerne af mose-
bunke og kryb-hvene. Der er spredt på arealerne registreret en række 
almindelige arter fra strandenge og ferske, som gul fladbælg, almindelig star, 
kær-snerre, tigger-ranunkel, harril, strand-trehage og musevikke, men der er 
ikke registreret sjældne eller rødlistede arter.

Efter naturbeskyttelseslovens § 3 må der ikke gives dispensation til at ændre i 
tilstanden af blandt andet enge med mindre, der er tale om naturforbedrende 
indgreb. Det fremgår af bemærkningerne til loven, at reglerne er udtryk for en 
samfundsmæssig interesse i, at de beskyttede naturtyper opretholdes. 
Kommunen vil normalt være tilbageholdende med at dispensere til etablering 
af egentlige søer i ådalen. I det konkrete tilfælde vurderes det som afgørende, 
at der ikke er tale om etablering af sø-anlæg, men om etablering af et en flad 
og periodisk udtørrende afskrabningsflade, som efterligner eller genskaber en 
naturlig lavning i engen. De lavninger vil øge den biologiske variation på 
arealerne i ådalen, og den vil kunne være levested for plante- og dyrearter, 
som ellers ikke findes på lokaliteten. Tilsvarende vil den delvise afpropning af 
grøfter på arealet bidrage til at øge tilgængeligheden af sjapvandsarealer som 
i højere grad end i dag vil tilgodese engfuglearters krav til levested og skabe 
øget botanisk variation på arealet.

Normalt er Varde Kommune meget tilbageholdende med at acceptere, at 
overskudsjord fra naturgenopretningsprojekter må deponeres indenfor 
åbeskyttelseslinjen på arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 

I dette tilfælde planeres overskudsjorden ud mellem en lavning og en vejgrøft 
i projektområdet for at forhindre en uønsket afvanding af en eksisterende 
lavning på arealet. Det vurderes, at de stillede vilkår sikrer, at jordbanken 
ikke vil kunne erkendes i landskabet efterfølgende, og der sker ikke i 
forbindelse med projektet en negativ påvirkning af værdifulde plante eller 
dyrearter i området. 

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

Der er ikke foretaget naboorientering jævnfør planlovens § 35 stk. 4 og 5, idet 
det ansøgte skønnes at have underordnet betydning for naboerne. 

Kommunen vurderer i øvrigt, at projektet ikke er i strid med kommuneplanen. 

https://naturereport.miljoeportal.dk/915888
https://naturereport.miljoeportal.dk/915888
https://naturereport.miljoeportal.dk/915885
https://naturereport.miljoeportal.dk/915960
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Natura 2000
Arealerne 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 berørte areal indgår i et Natura 2000-område, 
der har status som habitatområde, fuglebeskyttelsesområde og 
Ramsarområde. Der kan ifølge habitatbekendtgørelsen som udgangspunkt kun 
gives dispensation/tilladelse til det ansøgte, såfremt projektet ikke vil påvirke 
Natura 2000-området væsentligt - herunder at det ikke vil forringe 
bevaringsstatus eller muligheden for at opfylde bevaringsmålsætningen for de 
arter og naturtyper, området er udpeget for.

Habitatområde nr. 78, Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for 
Varde er udpeget for en række fiske- og pattedyrarter, der er tilknyttet 
vandløb og Vadehavet herunder 1355 (odder). Området er desuden udpeget 
for en lang række naturtyper – herunder 1330 (strandeng) og 3260 
(Vandløb). 

Fuglebeskyttelsesområde nr. 49, Engarealer ved Ho Bugt, er udpeget for 
ynglende hedehøg, engsnarre og blåhals samt for trækkende klyde.

Ramsarområde nr. 27, Vadehavet, indgår i Natura 2000-området. 
Ramsarområder er vådområder med så mange vandfugle, at de har 
international betydning og skal beskyttes.

Det berørte areal er som registreret som § 3-beskyttet eng. Bortset fra 
vandløbene Varde Å og Ålegrøften findes der ikke kortlagte habitatnaturtyper 
på eller ved arealerne, og arealerne vurderes ikke at rumme naturtyper 
beskyttet af habitatdirektivet. Engene oversvømmes årligt ved høje 
vandstande i Ho Bugt, men ved de regelmæssige oversvømmelser er de 
overvejende påvirket af fersk bagvand. Den marsklignende eng er uden 
fremsivende grundvand og naturligt meget næringsrig. Der vurderes ikke at 
være potentiale for udvikling af ferske habitatnaturtyper. 

Det vurderes ikke, at vandløbene bliver påvirket direkte af projektet. De 
berørte arealer er ikke relevante for andre af de arter og naturtyper, der 
indgår i udpegningsgrundlaget for habitatområdet. 

Odder kommer formodentlig sporadisk langs den nedre del af Varde Å og 
Ålegrøften, men det vurderes ikke at projektet vil forringe levesteder for 
arten. 

Af de nævnte fuglearter findes hedehøg og engsnarre ikke som ynglende i 
Varde Ådal mens blåhals forekommer relativt udbredt. Projektet vil ikke 
forringe ynglemulighederne for nogen af disse arter. 

Det er muligt, at ekstensiv afgræsning og tilgængeligheden af våde lavninger 
vil gøre arealerne ved Alslev Marsk mere attraktive for engsnarre 
fremadrettet. Arealet er ikke relevant for trækkende klyder. 

Det vurderes på baggrund af ovenstående, at der ikke er nogen risiko for, at 
projektet vil påvirke Natura 2000-området væsentligt, - herunder at det ikke 
vil forringe bevaringsstatus eller muligheden for at opfylde 
bevaringsmålsætningen.
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Varde Kommune skønner, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- 
og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Der er ikke kendskab til 
forekomst af bilag IV-arter på ejendommen.

Myndighedsvurdering efter vandløbsloven
Varde Kommunes vandløbsmyndighed vurderer, at projektet ikke påvirker de 
afvandingsmæssige problemer udenfor projektområdet.

Vandløbsmyndigheden vurderer ligeledes, at projektet ikke medfører øget 
afvanding indenfor Ribe Amts tidligere naturgenopretningsprojekt: ”Operation 
Engsnarre”, med Varde Kommunes vandløbsafgørelse af d. 6. maj 1999.

Tidsplan og økonomi
Det er planen, at projektet gennemføres i foråret 2022 og udgifterne afholdes 
i henhold til ansøgningen.

VVM-screening
Projektet er omfattet af bilag 2 i Miljøvurderingsloven (LBK nr. 1976 af 
27/10/2021) (punkt 1 c og 10f). Jf. lovens § 15 skal bygherre indsende en 
VVM-ansøgning. Herefter skal myndigheden screene for VVM-pligt.

Varde Kommune vurderer, efter VVM-screening, at der ikke er grundlag for at 
udarbejde en VVM-redegørelse. Afgørelsen om ikke VVM-pligt er truffet 
særskilt og offentliggjort på kommunens hjemmeside d. 14. februar 2022 med 
klagefrist til d. 14. marts 2022. 

Baggrund for dispensationen og tilladelsen
Dispensationen/tilladelsen er givet på baggrund af din ansøgning af d. 13. 
december 2021, med efterfølgende projekttilpasning af d. 7. februar 2022 og 
opfølgende telefoniske samtaler.

Dispensationen efter Naturbeskyttelsesloven, er givet efter § 65, stk. 2, 
jævnfør § 3 og § 16, i lov om naturbeskyttelse (LBK nr. 240 af 13. marts 
2019).

Tilladelsen efter Planloven, er givet efter § 35, stk. 1 i lov om planlægning 
(LBK nr. 1157 af 1. juli 2020).

Tilladelse efter Vandløbslovens, er givet efter § 17 i lov om vandløb, (LBK nr. 
127 af 26. januar 2017), efter bekendtgørelse om vandløbsregulering- og 
restaurering mv (BEK nr. 834 af 27. juni 2016).

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

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



14-02-2022

Journalnr.: 16802/22
Sagsnr.: 21/13421
Ref.: Anette Majland 
Pedersen

Side 7 / 10

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.

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

Afgørelsens gyldighed
Afgørelsen kan påklages indenfor en frist på 4 uger fra dags dato. Det samme 
kan Varde Kommunes afgørelse om ikke VVM-pligt.

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

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

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra i dag. 

Hvis du har spørgsmål til denne afgørelse, er du velkommen til at kontakte 
mig. 

Med venlig hilsen

Anette Majland Pedersen

E amap@varde.dk
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Bilag

1. Ansøgning # 20734/22
2. Projekttilpasning og supplerende høring # 20734/22
3. Naboerklæringer # 21398/22
4. Kort med bekkasinskrab i lavning # 21428/22

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. Jacob Carl; <jca@tellus.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>
Nationalparkfond Vadehavet, Havnebyvej 30, 6792 Rømø; 
<vadehavet@danmarksnationalparker.dk>

mailto:dnvarde-sager@dn.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:blh@nst.dk
mailto:varde@dof.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:dbf.oestjylland@gmail.com
mailto:post@arkvest.dk
mailto:jca@tellus.dk
mailto:lkm@lrs.dk
mailto:sbp@sagro.dk
mailto:sydvestjylland@friluftsraadet.dk
mailto:vadehavet@danmarksnationalparker.dk


Klagebestemmelser og klagefrist
Dispensationen efter naturbeskyttelsesloven 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.

Tilladelsen efter vandløbsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af
- den, afgørelsen er rettet til.
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. 

(vadehavet@danmarksnationalparker.dk)

Tilladelsen efter planloven kan påklages til Planklagenævnet af 

- miljøministeren 
- enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter 

lov om nationalparker,
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af 

natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for 
arealanvendelsen, når foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som 
dokumenterer dens formål, og foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 
medlemmer. 

Klagefristen udløber 4 uger efter d. 14. februar 2022, 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 og/eller Planklagenævnet, 
som du finder via Nævnenes Hus – www.naevneneshus.dk. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet og/eller Planklagenævnet 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 og/eller Planklagenævnet på e-mail mfkn@naevneneshus.dk og/eller 
plan@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 og/eller 
Planklagenævnet, 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 og/eller Planklagenævnet 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 
og/eller Planklagenævnet.

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


Databeskyttelse

Varde Kommune indsamler og behandler oplysninger om dig i forbindelse med behandlingen af 
din henvendelse 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 
behandles. 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 begrænses. 

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

