
Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

Afgørelse efter naturbeskyttelsesloven § 19b, stk. 4, samt afslag på 
dispensation efter naturbeskyttelsesloven § 65, stk. 2 jf. § 3, stk. 2 
vedrørende beplantning af energipil på matr. nr. 2p Kløvgård, 
Henne

Varde Kommune har den 3. maj 2021 modtaget din anmeldelse efter 
naturbeskyttelsesloven § 19b jf. bilag 2, stk. 1, til plantning af energipil på 
matr. nr. 2p Kløvgård, Henne, og som er beliggende i Natura 2000-området 
N84 Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage. 
Anmeldelsen er sendt via din søn Peter Schmidt.  

 
Figur 1 Der er søgt om plantning af energipil på matr. nr. 2p Kløvgård, 
Henne. Arealets afgrænsning er markeret med gul omkreds.

Varde Kommune har den 3. maj 2021 meddelt, at dele af det anmeldte 
areal umiddelbart er beskyttet i henhold til naturbeskyttelsesloven § 3, stk. 
2. Varde Kommune har udført en statusvurdering af arealerne med henblik 
på fastlæggelsen af beskyttelsesstatus, og konkluderet, at to delarealer på 
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henholdsvis 18830 m2 og 36082 m2 er beskyttet natur. Placeringen fremgår 
af kortbilaget (område 1 og 2).  

En aktivitet, der er omfattet af forbuddet i naturbeskyttelsesloven1 § 3 er jf. 
§ 19b, stk. 3, ikke omfattet af anmeldepligten § 19b, stk. 1, men skal 
behandles som en ansøgning om dispensation efter naturbeskyttelsesloven 
§ 65, stk. 2, jf. § 3, stk. 2. Varde Kommune har derfor vurderet, om der 
kan meddeles en dispensation til det ansøgte for de beskyttede arealer. 

Varde Kommune vurderer, at et centralt område indenfor det ansøgte ikke 
er beskyttet natur, og hvor der kan anmeldes energipil (område 3). Varde 
Kommune har vurderet i henhold til naturbeskyttelsesloven § 19, stk. 1 og 
4, om plantning af energipil på de ikke-beskyttede arealer kræver en 
nærmere vurdering af virkningen for arter eller naturtyper, som er på 
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området N84. 

Varde Kommunes afgørelse  
Varde Kommune giver hermed afslag på en dispensation efter 
naturbeskyttelsesloven § 65, stk. 2, jf. § 3, stk. 2, til plantning af energipil 
på en beskyttet eng på matr. nr. 2p Kløvgård, Henne. 

Varde Kommune varsler påbud om retablering af 11000 m2 beskyttet eng

Varde Kommune meddeler efter naturbeskyttelseslovens § 19b, stk. 4, at 
plantning af energipil på et delområde som ikke er beskyttet natur, kræver 
en konsekvensvurdering med hensyn til en potentiel væsentlig effekt for 
trækfuglene pibesvane, sangsvane, grågås, kortnæbbet gås, spidsand og 
krikand. Kommunens vurdering af aktiviteten skal iht. 
Naturbeskyttelsesloven § 19b, stk. 4, udarbejdes inden for 6 måneder fra 
dags dato. 

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

Du har anmeldt plantning af energipil på det østlige delområde af matr. nr. 
2p Kløvgård, Henne. Plantning af energiafgrøder indenfor et Natura 2000-
område skal meddeles iht. Naturbeskyttelsesloven § 19b, stk. 1, jf. bilag 2, 
for så vidt arealer, som ikke er omfattet af et forbud efter andet lovgivning, 
herunder naturbeskyttelsesloven § 3. 

1 Lov om naturbeskyttelse, LBKG nr. 1986 af 27.10.2021
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Efter naturbeskyttelseslovens § 3 må der ikke foretages ændringer i 
tilstanden af blandt andet enge og moser, og det fremgår af 
bemærkningerne til loven, at reglerne er udtryk for en samfundsmæssig 
interesse i, at de beskyttede naturtyper opretholdes. Kommunen kan kun i 
særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelsen ved at meddele en 
dispensation efter § 65, stk. 2, til tilstandsændringen.

Varde Kommune har efter en indledende screening vurderet, at to 
delområder af det ansøgte umiddelbart er beskyttet, og derfor kræver en 
vurdering med henblik på fastlæggelsen af beskyttelsesstatus. Varde 
Kommune har efterfølgende vurderet, om der kan meddeles dispensation 
efter naturbeskyttelsesloven § 65, stk. 2, til tilplantning af de beskyttede 
arealer. 

Areal 1: det sydøstlige delområde  

Figur 2, det sydøstlige delområde. Området er afgrænset med grøn 
omkreds. 

Området har ikke tidligere været vejledende registreret som beskyttet 
natur. Syd og øst for området er der registreret beskyttet hede og sø 
(skraveret med lilla på Figur 2). Dele af heden er fugtig hedemose. Et 
delområde var indtil 2008 bevokset med energipil. 

Bevoksningen blev ryddet i 2010. Syd og vest for bevoksningen er der 
løbende blevet anlagt et spor i forbindelse med vildtpleje. Imellem 
bevoksningen og den beskyttede hede og på nær vildtsporet er delområde 
1 ikke blevet omlagt siden loven trådte i kraft i 1992. Hele delområde 1 er 
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ikke blevet omlagt siden 2010, hvor rydningen blev udført. Der er dermed 
en kontinuitet på mere end hver 7-10 år, som anses som en 
regelmæssighed, hvor arealet kan vokse ind i beskyttelsen som eng.   

Figur 3 2008 En bevoksning med 
energipil kan ses. 

Figur 4 2010 Bevoksningen er ryddet. 
Der er anlagt en vildtstribe. 

Figur 5 2012 Figur 6 2014

Det fremgår af luftfotos for perioden 2012-2021, at dele af arealet er 
meget vandlidende. Der er et tydeligt vegetationsdække med tuer 
bestående af grove græsser og halvgræsser såsom lysesiv, mosebunke og 
rørgræs. Det sydvestlige område er blevet anvendt til græsning. 

Varde Kommune har udført en besigtigelse den 18. januar 2022 med 
henblik på en botanisk registrering samt en registrering af det fysiske miljø, 
herunder udbredelsen af fugtigbund 
(https://naturereport.miljoeportal.dk/925234). 

Ved besigtigelsen er der registreret en udbredt naturlig fugtig bund, som er 
en forudsætning for beskyttelse som naturtype eng eller mose. Der er en 
veludviklet tuet og ujævn vegetationsbund med spredt forekomst af 
halvgræsser. Fugtigbundsplanterne er udbredte. Der er registreret 
mosebunke, lysesiv, almindelig mjødurt, engkarse, sideskærm, rødel, pil 
sp., bidende ranunkel og kærtidsel. Disse er alle fugtigbundsplanter.  

Enkelte steder, blandt andet ved striben, hvor man har slået et vildtspor, er 
der hede-vegetation. Her er der registreret hedelyng, engelsk visse, 
børstesiv, bølget bunke, almindelig mangeløv, almindelig hvene, mosepors, 

https://naturereport.miljoeportal.dk/925234
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lyng-snerre og trind fyrremos. Vegetationen på dette delområde er typisk 
for naturtypen hede. 

Varde Kommune vurderer, at areal 1 lever op til beskyttelseskriteriet med 
hensyn til vegetationssammensætning samt det fysiske miljø, og dermed er 
vokset ind i beskyttelsen som eng i mosaik med hede jf. 
naturbeskyttelsesloven § 3, stk. 2. 

Varde Kommune har vurderet om der kan meddeles en dispensation efter 
naturbeskyttelsesloven § 65, stk. 2 jf. § 3, stk. 2 til en tilstandsændring, 
hvor arealet lægges om og plantes til med energipil. Dispensationspraksis 
er restriktiv. 

Det følger af de almindelige bemærkninger til naturbeskyttelsesloven, at 
der skal foreligge særlige omstændigheder, før der kan meddeles 
dispensation til foranstaltninger, som ændrer tilstanden i de beskyttede 
naturtyper, når ændringerne er væsentlige eller i strid med ønsket om at 
opretholde de pågældende naturtyper som sådanne, idet reglerne er udtryk 
for en generel samfundsmæssig interesse i, at de beskyttede naturtyper 
opretholdes. En væsentlig jordbrugs- eller anden almindelig økonomisk 
interesse er således ikke i sig selv tilstrækkelig til at begrunde en 
dispensation. Der må, for at et indgreb i områdets tilstand eventuelt kan 
accepteres, tillige være tale om et område, som ud fra 
naturbeskyttelsesmæssige hensyn vurderes som uden særlig interesse, 
eller om et indgreb, der i sig selv ikke skønnes at medføre nogen afgørende 
forrykning af tilstanden i området. Derudover forudsættes det, at en 
dispensation ikke vil skabe en uheldig præcedens for den fremtidige 
administration af § 3-beskyttelsen i området.

En særlig omstændighed, der kan begrunde dispensation, kan ifølge 
lovbemærkningerne f.eks. være, at der er tale om natur uden særlig 
fredningsmæssig interesse, eller at et ansøgt indgreb har en 
naturforbedrende funktion.

Du har via din søn Peter Schmidt på et telefonisk møde den 4. februar 2022 
anført, at arealet tidligere er blevet anvendt til energipil. Grunden til at det 
ikke længere er det, skyldes det store krondyrsbestand i området. Ønsket 
om beplantningen er begrundet ved, at det kan sikre skjul til 
krondyrbestanden, som herved i mindre grad vil søge ud på de øvrige 
dyrkede arealer.  

Naturtyper såsom enge, moser eller heder er ekstensive naturarealer uden 
regelmæssig omlægning, og hvor der vokser et naturligt plantesamfund. 
Plantning af energipil betragtes som en afgrøde, som forudsætter 
regelmæssig høst og omlægning. En sådan jordbrugsmæssig udnyttelse 
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vurderes der ikke at kunne meddele dispensation til. Energipil er 
karakteriseret ved en meget tæt beplantning, hvor der er få arter, som kan 
trives under. 

Varde Kommune vurderer, at jordbehandling med henblik på plantning af 
energipil ikke er en del af en hidtil regelmæssig praksis, eftersom arealet 
ikke er blevet anvendt til en afgrøde siden rydningen i 2010. 

Varde Kommune vurderer, at arealet har en karakteristisk 
vegetationssammensætning for naturtyperne eng og hede. Arealet er 
næringsfattigt og omgivet af andre naturarealer. Arealet er beliggende i et 
Natura 2000-område, hvor blandt andet naturtyperne tidvis våd eng 
(6410), tør hede (4030) og surt overdrev (6230) er på 
udpegningsgrundlaget. Arealet vurderes derfor til at have en værdi ud fra 
et naturmæssig hensyn. 

På det foreliggende grundlag vurderer Varde Kommune derfor, at der ikke 
foreligger omstændigheder som kan medføre, at der meddeles en 
dispensation efter naturbeskyttelsesloven § 65, stk. 2, jf. § 3, stk. 2, til 
plantning af energipil på areal 1, og som fremgår af Figur 2.

Inden Varde Kommune kan træffe afgørelse i sagen, skal der iht. 
Habitatbekendtgørelsens2 § 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. 

Der henvises til vurderingen af areal 3 med hensyn til 
væsentlighedsvurderingen. 

2 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelsen af visse arter, BEK nr. 2091 af 
12.11.2021
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Areal 2: engen nord for den ansøgte beplantning

 
Figur 7 Areal 2. Den vejledende registrerede eng er skraveret med grøn.

 Varde Kommune har ligeledes udført en statusvurdering af en eng nord for 
det ansøgte, og som har været vejledende registreret siden 1993. 
Statusvurderingen behandles særskilt i dok. nr. 22407/22, som sendes i 
partshøring hos dig sammen med denne afgørelse. 

Konklusionen er, at engen fastholdes som værende beskyttet efter 
naturbeskyttelsesloven § 3, stk. 2. 
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Areal 3: Areal i omdrift, hvor der kan anmeldes plantning af 
energipil

Figur 8 Areal 3: et opdyrket areal beliggende imellem de to beskyttede 
enge, hvor der kan anmeldes energipil efter naturbeskyttelsesloven § 19b, 
stk. 1. Arealet er markeret med rød afgrænsning.

Varde Kommune har vurderet beskyttelsesstatus af det opdyrkede areal 
imellem arealerne 1 og 2, og hvor der også er anmeldt plantning af 
energipil efter naturbeskyttelsesloven § 3, stk. 1. 

Kommunen vurderer, at areal 3 ikke er beskyttet i henhold til 
naturbeskyttelsesloven § 3, stk. 2, fordi omlægningshyppigheden er mindre 
end 7 år. 

Arealet er beliggende i Natura 2000-område nr. 84 Kallesmærsk Hede, 
Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage. Kommunen skal efter 
naturbeskyttelsesloven § 19b, stk. 1 jf. bilag 2, nr. 1 vurdere, om projektet 
i sig selv eller sammen med andre potentielt kan påvirke arter eller 
naturtyper som er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. 
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På udpegningsgrundlaget for Habitatområdet H73 Kallesmærsk Hede, 
Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage er;

Odder (1355), strandeng (1330), forklit (2110), hvid klit 
(2120), grå/grøn klit* (2130), klithede* (2140), havtornklit 
(2160), grårisklit (2170), Skovklit (2180), klitlavning (2190), 
enebærklit* (2250), revling-indlandsklit (2320), lobeliesø 
(3110), søbred med småurter (3130), kransnålalge-sø 
(3140), næringsrig sø (3150), brunvandet sø (3160), 
vandløb (3260), våd hede (4010), tør hede (4030), surt 
overdrev* (6230), tidvis våd eng (6410), Urtebræmme 
(6430), hængesæk (7140), tørvelavning (7150), rigkær 
(7230), Bøg på mor med kristtorn (9120), stilkege-krat 
(9190), skovbevokset tørvemose* (91D0) og elle- og 
askeskov* (91E0) 

Arten odder, som også er eneste bilag IUV-art inden for en radius af 600 
m, er registreret øst for område i tilknytning til Fidde Strøm. Odderens 
udbredelsesområde og levested sikres bedst ved forekomst af fristeder i 
tilknytning til vandløbssystemer i form af rørskov, krat, udyrkede bræmmer 
eller uforstyrrede områder. Varde Kommune vurderer, at en forøgelse i 
andelen af pilekrat ikke vil påvirke odder væsentlig. 

De nærmeste habitatnaturtyper er surt overdrev, våd hede og tør hede 67 
til 132 m syd for areal 3. Varde Kommune vurderer, at der på grund af 
afstanden kan afvises, at habitatnaturtypernes integritet kan blive påvirket 
væsentlig af plantning af energipil indenfor det angivne felt. Påvirkningen af 
beplantningen vil være lokal indenfor det anmeldte felt. 

På udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområde F56 Fiilsø er;

Rørdrum (Y), pibesvane (T), sangsvane (T), grågås (T), 
kortnæbbet gås (T), spidsand (T), krikand (T), rørhøg (Y), 
plettet rørvagtel (Y), trane (Y), klyde (Y), tinksmed (Y), 
fjordterne (Y), natravn (Y), hedelærke (Y), blåhals (Y) og 
rødrygget tornskade (Y)     

Det fremgår af basisanalysen for området3, at arterne pibesvane, 
sangsvane, grågås, kortnæbbet gås, spidsand og krikand anvender 
landbrugsarealerne og de våde enge øst for Filsø som fourageringssted. 

3 Miljøstyrelsen, 2020, Natura 2000-basisanalyse 2022-2027 – Kallesmærsk Hede, 
Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage – Natura 2000-område nr. 84, 
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Ifølge rapporten ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus4”, anvender disse 
arter tilpas store lysåbne landbrugsarealer som fourageringshabitat. En 
gunstig bevaringsstilstand kan fastholdes eller opnås ved, at arealets 
størrelse skal være stabil eller stigende. 

Tilplantning med blandt andet flerårige energiafgrøder kan ifølge 
anmeldevejledningen5 forringe fuglebeskyttelsesområder, der f.eks. er 
udpeget, fordi der er rastende gæs, svaner og i et vist omfang vadefugle. 
Disse arter kræver ”frit udsyn”, hvilket kan forhindres ved tilplantning med 
buske eller træer. Levende hegn og enkeltstående træer forøger 
tilstedeværelsen af præderende rovfugle, hvorfor sikkerhedsafstanden til 
disse er høj. 

Varde Kommune skal træffe afgørelse efter naturbeskyttelsesloven § 19b, 
stk. 1 og 4, om aktiviteten skal vurderes nærmere i en 
konsekvensvurdering, som skal udarbejdes efter principperne fra 
habitatbekendtgørelsen. Præcedens tilskriver, at der på baggrund af den 
bedste videnskabelige viden uden rimelig tvivl kan fastslås, at såvel arterne 
som naturtyperne på udpegningsgrundlaget for det pågældende Natura 
2000-område ikke skades. Vurderingen skal forholde sig til selve aktiviteten 
men også eventuelle kumulative effekter. Desuden er kravet om vurdering 
af effekten ikke begrænset til selve det areal i det internationale 
naturbeskyttelsesområde, hvorpå aktiviteten påtænkes iværksat. Effekten 
af aktiviteten skal vurderes for hele det udpegede område. Ved vurderinger 
af eventuelle påvirkninger gælder forsigtighedsprincippet i forhold til at 
beskytte de internationale naturbeskyttelsesområder. Der skal således 
være en høj grad af vished for, at aktiviteten ikke vil skade 
udpegningsgrundlaget. Hvis det ikke på baggrund af bedste videnskabelige 
viden uden rimelig tvivl kan afvises, kan aktiviteten ikke igangsættes. 

På det foreliggende grundlag kan Varde Kommune ikke afvise, at 
tilplantningen med energipil kan skade fuglebeskyttelsesområdets integritet 
i form af en reduceret mulighed for fouragering for arterne pibesvane, 
sangsvane, grågås, kortnæbbet gås, spidsand og krikand. 

Habitatområde H73 og Fuglebeskyttelsesområde F56 og F50, Miljø- og 
Fødevareministeriet
4 DMU, 2005, Kriterier for gunstig bevaringsstatus - Naturtyper og arter omfattet af 
EF-habitatdirektivet & fugle omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet, Faglig rapport 
nr. 457 3. udgave
5 Naturstyrelsen, 2012, Vejledning om reglerne om internationale 
naturbeskyttelsesområder i naturbeskyttelseslovens § 19b, § 19d og § 19e, 
Miljøministeriet
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Arealet som ønskes tilplantet med energipil, udgør 2 ha ud af et område på 
19 ha, og som er en variation af landbrugsareal i omdrift og lysåbne enge. I 
området er der ingen levende hegn eller solitærtræer. Varde Kommune 
vurderer, at en tilplantning potentielt kan medføre, at matr. nr. 6 og 2p 
Kløvgård, Henne, i mindre grad vil være egnet som fourageringssted for 
arterne pibesvane, sangsvane, grågås, kortnæbbet gås, spidsand og 
krikand, fordi de vil holde en sikkerhedsafstand til den centralt placerede 
bevoksning med energipil og til de omkringliggende tilgroede naturarealer. 

Du har via din søn Peter Schmidt meddelt, at gæs og svaner i mindre 
omfang anvender arealerne på matr. nr. 2p Kløvgård, Henne, siden Filsø er 
blevet retableret. Forekomsten skulle være færre flokke, som består af få 
individer. 

Kommunen har lagt vægt på, at der i højere grad bliver anmeldt flerårige 
afgrøder i området, hvorved der kan opstå en kumulativ effekt. De øvrige 
anmeldte arealer med energipil er beliggende øst for matr. nr. 2p Kløvgård, 
Henne, og er dermed en del af det udpegede fourageringssted jf. 
basisanalysen for fuglebeskyttelsesområdet. 

Der træffes derfor afgørelse efter naturbeskyttelsesloven § 19b, stk. 4 om, 
at der skal udarbejdes en konsekvensvurdering inden for 6 måneder 
vedrørende den anmeldte aktivitet. Hvis der ikke kan afvises, at 
fuglebeskyttelsesområdet tager skade, skal kommunen efter 
anmeldebekendtgørelsens6 § 3, stk. 1 inden for 6 måneder bringe lovens § 
19c - § 19e i anvendelse med henblik på at afbøde skaden.

Klagebestemmelser og klagefrist
Vedlagt klagevejledning på sidste side forklarer, hvad du skal gøre, hvis du 
ønsker at klage. Du kan klage over Varde Kommunes vurdering om 
beskyttelsesstatus af arealerne, kommunens afslag på dispensation efter 
naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2, og kommunens beslutning efter 
naturbeskyttelseslovens § 19b, stk. 4 om at iværksætte en 
konsekvensvurdering af den anmeldte aktivitet.   

Hvis der bliver klaget over dispensationen, skal sagen afgøres endeligt af 
Miljø- og Fødevareklagenævnet. En klage har opsættende virkning i forhold 
til kommunens tidsfrist på 6 måneder iht. naturbeskyttelsesloven § 19b, 
stk. 4. 

6 Bekendtgørelse om anmeldeordningen efter naturbeskyttelseslovens § 19b og 
skovlovens § 17, BKG nr. 1105 af 12.08.2016
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Afgørelsen er annonceret på Varde Kommunes hjemmeside den 18. februar 
2022. Klagefristen udløber dermed den 18. marts 2022 kl. 23.59.

Baggrund for afgørelsen
Afgørelsen er truffet er givet på baggrund af din ansøgning af den 3. maj 
2021, samt på baggrund af en samtale med Peter Schmidt fra den 4. 
februar 2022.

Statusvurderingen er udført med hjemmel i § 9, stk. 1 i bekendtgørelse om 
beskyttede naturtyper (BEK nr. 1067 af 21.08.2018) jævnfør § 3, stk. 2 i 
lov om naturbeskyttelse (LBK nr. 1986 af 27.10.2021).

Afslag på dispensationen er givet efter § 65, stk. 2 jævnfør § 3, stk. 2 i lov 
om naturbeskyttelse.

Afgørelsen om at vurdere anmeldelsen nærmere er truffet efter § 19b, stk. 
4 i lov om naturbeskyttelse. 
   
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.

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).
Jysk Landbrugsrådgivning, att. Jacob Carl, John Tranums Vej 25, 6705 
Esbjerg Ø (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).
Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk), 
(lbt@sportsfiskerforbundet.dk), (vadehavet@sportsfiskerforbundet.dk).  
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Bilag: 
Klagebestemmelser
Databeskyttelse

Med venlig hilsen

Olivier Vryens
Biolog

E oliv@varde.dk
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Klagebestemmelser og klagefrist
Afgørelsen 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/
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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
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