
 

Postadresse: 
Varde Kommune 
Bytoften 2, 6800 Varde 

 

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af 
helleanlæg 
 
Du har på vegne af Varde Kommunes afdeling for Vej og Park, søgt om 
dispensation til at etablere et nyt helleanlæg i krydset 
Strandvejen/Porsmosevej i Henne. Arbejdet udføres på vejmatriklen, matr.nr. 
7000b, Henne By Henne. Krydset ligger ved Henne cirka 1 kilometer nordvest 
for Filsø. 
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Nedenstående er tegning på et luftfoto fra ansøgningen.

 
 
Ombygningen ønskes foretaget som af trafiksikkerhedsmæssige grunde da 
der de seneste 5 år er sket 5 færdselsuheld i krydset, hvoraf 4 er sket med 
påkørsel af venstresvingende. 
 
Området er beliggende i habitatområde, fuglebeskyttelsesområde og 
Ramsarområde og vil påvirke ca. 1100 kvadratmeter Natura 2000 område. 
Størstedelen øst for Porsmosevej er ikke §3 beskyttet og nuværende 
anvendelse er grenplads og lokal affaldsstation for sommerhusområdet. 
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 Udkørslen fra den eksisterende dobbeltrettede cykelsti ønskes flyttet lidt mod 
vest og der etableres en ny passage over Strandvejen. Dette tiltag skal sikre 
cyklisterne mod svingende biler i krydset. Denne del af projektet vedrørende 
sikring af cykelstien vil medføre fjernelse af cirka 66 kvadratmeter af det §3 
beskyttede hedeområde vest for Porsmosevej. Dette areal er registreret som 
§3 beskyttet hede og kortlagt som den prioriterede habitatnaturtype 2140* 
Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede). Arealet er randpåvirket og 
græsdomineret langs vejene, men indeholder også arter som sandstar, 
hedelyng, almindelig kongepen, fåresvingel, lancetvejbred og 
plænekransemos. Herudover fandtes mindre træer af bjergfyr, eg og tjørn. 
Ligeledes findes en plet med hybenrose. Som helhed har arealet i 
basisanalysen en moderat naturtilstand. Nedenfor et foto af arealet. 
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Natura 2000  
 
Habitatområde nr. 73 Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, 
Fiilsø og Kærgård Klitplantage. Udpegningsgrundlaget er: 
1355 Odder (Lutra lutra) 
1330 Strandenge 
2110 Forstrand og begyndende klitdannelser 
2120 Hvide klitter og vandremiler 
2130 * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og 
grønsværklit) 
2140 * Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) 
2160 Kystklitter med havtorn 
2170 Kystklitter med gråris 
2180 Kystklitter med selvsåede bestande af hjemmehørende træarter 
2190 Fugtige klitlavninger 
2250 * Kystklitter med enebær 
3110 Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer) 
3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter 
ved bredden 
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 
3160 Brunvandede søer og vandhuller 
3260 Vandløb med vandplanter 
4010 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng 
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 
5130 Enekrat på heder, overdrev eller skrænter 
6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop 
6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn 
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 
7150 Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller 
blottet tørv 
7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 
7230 Rigkær 
9190 Stilkegeskove og -krat på mager sur bund 
91D0 * Skovbevoksede tørvemoser 
91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 
 
Fuglebeskyttelsesområde nr. 56. Udpegningsgrundlaget er: 
 
SPA 56 Fiilsø  
Rørdrum Y F3  
Pibesvane T F2, F4  
Sangsvane T F2, F4  
Rørhøg Y F3  
Hedehøg Y F3  
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Plettet rørvagtel Y F1  
Trane Y F3  
Pomeransfugl Tn F2  
Tinksmed Y F3  
Natravn Y F1  
Kortnæbbet gås T F4  
Grågås T F4 
 
 
 
 
  
 
Varde Kommunes afgørelse 
Varde Kommune giver hermed dispensation efter naturbeskyttelsesloven til 
det ansøgte.  
 
Dispensationen er givet på følgende vilkår: 
1. Arbejdet skal foregå så skånsomt som muligt i de § 3 beskyttede 

områder. Der må ikke deponeres overskudsjord på § 3 beskyttede 
arealer. Dette vilkår gælder også midlertidigt oplag. 

2. Cykelstien skal placeres så tæt på vejen som muligt på det hede 
registrerede areal.  

3. Kørsel og jordarbejder på det registrerede hede areal må kun foretages 
på det areal der inddrages. 

 
 
Disse vilkår er stillet for at sikre de biologiske og landskabelige værdier i 
området  
 
Når projektet er gennemført, bedes du meddele det til kommunen. 
 
Begrundelse  
Varde Kommune har truffet afgørelsen på baggrund af følgende oplysninger 
og vurdering:  
 
Projektet gennemføres for at højne trafiksikkerheden i krydset, hvor der sker 
mange uheld.   
 
Efter naturbeskyttelseslovens § 3 må der ikke foretages ændringer i 
tilstanden af blandt andet heder, 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. 
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Varde Kommune vurderer, at de sikkerhedsmæssige omstændigheder kan 
forbedres ved projektet og at projektet dermed har en samfundsmæssig 
interesse. Kommunen vurderer ligeledes, at der ikke foreligger andre 
muligheder for krydsombygningen end det ansøgte idet der i vejopbygningen 
af de eksisterende veje ligeledes er indbygget hældninger til sikring af 
vandafledningen fra vejen og cykelstien. Kommunen har således allerede 
skubbet projektet så langt mod nord som teknisk kan realiseres for at 
minimere projektets inddragelse af beskyttet natur. Disse projekttilpasninger 
har betydet, at det kun er et lille areal til sikring af cyklisternes overgang af 
Strandvejen, der ikke kan holdes ude af beskyttede naturarealer. 
 
Det vurderes derfor, at der foreligger særlige omstændigheder, som kan 
begrunde, at der kan meddeles den fornødne dispensation. 
Kommunen vurderer i øvrigt, at projektet ikke er i strid med kommuneplanen. 
 
 
 
Konsekvensvurdering Natura 2000. 
 
Som følge af at der fjernes 66 kvm. af en naturtype på 
udpegningsgrundlaget vurderes projektet at være væsentlig og projektet 
konsekvensvurderes. 
Fuglebeskyttelse: Varde kommune vurderer ikke, at projektet har 
betydning for arter på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet. 
Eneste relevante art på heder er natravn, men arealinddragelsen er så 
beskeden, at dette ikke vurderes at påvirke området som levested for 
arten. 
Habitatområde: Projektet vurderes ikke at have betydning for 
bevarelsesmålsætningen for arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget 
for habitatområdet. Eneste naturtype der påvirkes, er klithede, hvor det 
samlede kortlagte areal i seneste periode, er ca. 2400 hektar indenfor 
habitatområdet. Samtidig er der i seneste kortlægning udpeget yderligere 
258 hektar af naturtypen og arealet øges stadigt på baggrund af rydninger 
af tilgroede arealer. Det vurderes, at naturtilstanden på det berørte areal er 
lav på grund af randpåvirkninger og der vil derfor ikke forsvinde væsentlige 
naturværdier som følge af projektet. 
 
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.  
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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. 
 
Baggrund for dispensationen  
Dispensationen er givet på baggrund af din ansøgning af 18. januar 2022 
samt efterfølgende møde, hvor mulige projekttilpasninger blev 
gennemgået. Arealet blev besigtiget den 14. februar 2022. 
 
Dispensationen er givet efter § 65, stk. 2, jævnfør § 3, 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 projektet 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. 
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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. 
 
 
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). 
 
 
Bilag:  
Klagebestemmelser 
Databeskyttelse 
 
 
 
 
Med venlig hilsen  
 
 
Niels Eg Poulsen 
 
E niep@varde.dk 
 
 

 
 
 



 

 

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. 
 



 

 

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 
 
 


