
Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

Afgørelse om ikke VVM-pligt på hydrologiprojekt i Alslev Marsk

Varde Kommune har d. 13. december 2021 modtaget ansøgning om 
vandløbsregulering og vandstandshævning i Alslev Marsk, ved Varde Å. 

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

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. Hydrologiprojektet er vedlagt som bilag 1. 

Afgørelse
Varde Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke 
vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om 
miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i 
miljøvurderingsloven.

Begrundelse
Projektet har til hensigt at tilbageholde mere vand på engarealer og øge 
områdets attraktivitet over for engfugle, her især vadefugle. Dette gøres ved 
at lukke en række mindre grøfter ved afpropning til 10 cm under terræn, og 
ved at etablere et mindre bekkasinskrab. Derved tilbageholdes vandet i 
længere perioder i grøfter og enkelte lavninger i projektområdet. 

Derudover fjernes flere ældre, justerbare stemmeværker, som ikke længere 
virker efter hensigten og erstattes af permanente jordpropper. 
Stemmeværkerne stammer fra Naturstyrelsens projekt ”Operation 
Engsnarre”, delprojekt 11, Alslev Marsk fra 1999.

Ansøgningsmaterialet med naboerklæringer er vedlagt som bilag 1.

Efter en vurdering af kriterierne i bilag 6 til lov om miljøvurdering af planer 
og programmer og af konkrete projekter, antages projektet ikke at kunne 
påvirke miljøet væsentligt, herunder medføre forurening, støjgener, eller 
påvirke landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige værdier. 

Varde Kommune vurderer samlet, at det anmeldte projekt ikke er VVM-
pligtigt, fordi det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig 
indvirkning på miljøet. 

Screeningsskemaet er vedlagt som bilag 2.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke 
skal gennemgå en miljøvurderingsproces.
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Sagens oplysninger
Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven.

Projektet er omfattet af bilag 2 (pkt. 1c, 10f og 10g) Anlæg af vandveje, 
som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb, i 
miljøvurderingsloven.

Varde Kommune har foretaget offentlig høring af ansøgningsmaterialet, hvor 
der ikke indkom bemærkninger.

Samtlige berørte lodsejere i projektområdet har indgået en projektaftale 
med Varde Kommune. 

Natur, konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter
Hele projektområdet udgøres af arealer, der er § 3-beskyttede. Formålet 
med projektet er netop at forbedre naturtilstanden på disse arealer, og der 
vurderes ikke at være væsentlig risiko for, at naturværdier ødelægges 
hverken i anlægsfasen eller efterfølgende.

Projektet er berørt af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 2091 af 12. 
november 2021 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendt-
gørelsen). 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.

De berørte arealer er registreret som § 3-beskyttede enge. 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. 
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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.

Der er ikke kendskab til forekomst af andre bilag IV-arter end odder i eller 
ved projektområdet, og området vurderes ikke at have væsentlig betydning 
for andre arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. 

Offentliggørelse
Varde Kommunes afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet 
kan tilgås på kommunens hjemmeside www.vardekommune.dk

Offentliggørelsen finder sted d. 14. februar 2022. 

Gyldighed
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er 
beskrevet i reguleringsprojektet og på baggrund af de miljømæssige 
forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. 

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få 
afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt). 

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er 
meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Klage- og søgsmålsvejledning 
Ifølge Lov om miljøvurderingen af planer og programmer og af konkrete 
projekter §49, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der 
ikke kan klages over, at afgørelsen findes uhensigtsmæssig. 

Klagefrist
Klagefristen på denne afgørelse er d. 14. marts 2022.

Hvordan
Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 
Du logger på klageportalen med NemID/Mit-ID. En klage er indgivet, når den 
er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. I klageportalen sendes 
din klage automatisk først til Varde Kommune. Hvis Varde Kommune 
fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i 
nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

http://www.vardekommune.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden 
om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. 
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en 
begrundet anmodning til enten Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde, e-
mail: vardekommune@varde.dk eller Miljø- og Fødevareklagenævnet på 
mfkn@naevneneshus.dk. 

Varde Kommune videresender din anmodning til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som beslutter, om du kan fritages. Se betingelserne 
for at blive fritaget her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-
foedevareklagenaevnet/vejledning/

Gebyr
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 på 
www.naevneneshus.dk 

Hvem kan klage
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. De 
klageberettigede er:

 afgørelsens adressat
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø 

som hovedformål
 lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager 

væsentlige rekreative interesser

Sagsanlæg
Såfremt du ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal søgsmål 
være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis 
sagen påklages – inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

Gyldighed
Kommunen gør opmærksom på, at klage over afgørelsen har opsættende 
virkning. Dette betyder, at afgørelsen ikke har virkning før klagesagen er 
afgjort.

I kan begynde med bygge- og anlægsarbejder, når tilladelser i henhold til 
anden lovgivning er indhentet. Selv om I har påbegyndt bygge- og 
anlægsarbejde, indskrænker det ikke klagemyndighedernes ret til at ændre 
eller ophæve afgørelsen.

Aktindsigt
Varde Kommune gør opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til 
aktindsigt i sagen.

Persondata
I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at 
kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er 
nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataforordningen har du og 
andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse 

mailto:vardekommune@varde.dk
mailto:mfkn@naevneneshus.dk?subject=
mailto:mfkn@naevneneshus.dk
mailto:mfkn@naevneneshus.dk?subject=
mailto:mfkn@naevneneshus.dk?subject=
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/
http://www.naevneneshus.dk/
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oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret 
til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til 
Datatilsynet. 

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til dette brev.

Med venlig hilsen

Anette Majland Pedersen
 
E amap@varde.dk

Bilag
1. Hydrologiprojekt - # 21916/22
2. Screeningsskema, myndighed # 20843/22


