
Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

Afgørelse – Vejen har ikke væsentlig rekreativ interesse og 
er derfor ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens § 26a

Varde Kommune træffer hermed afgørelse om, at vejen beliggende 
matr.nr. 3 Langsom Gde., Alslev, der tidligere var adgangsvej fra Forumvej 
og Alslev Møllevej til adressen Alslev Møllevej 12, 6800 Varde, ikke havde 
væsentlig rekreativ interesse og derfor ikke er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 26a. Vejstykket er vist på kortudsnittet herunder 
med gult. 

Afgørelsen meddeles i medfør af § 26a, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 1986 
af 27. oktober 2021 om naturbeskyttelse.

Sagens baggrund
I forbindelse med indsendelse af matrikulær sag på matr.nr. 3 Langsom 
Gde., Alslev har LandSyd oplyst at et vejstykke er nedlagt, og at der er 
udlagt et nyt sti-/vejstykke på matr.nr. 1a Langsom Gde., Alslev. 

Ved telefonsamtale med dig den 15. december 2021 oplyste du, at den 
nedlagte vej i sin tid blev etableret som en industrivej for færdsel til det nu 
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nedlagte dambrug og landbrugsejendommen umiddelbart nord for 
dambruget. Indtil den nedlagte vej blev etableret, havde færdsel til 
dambruget og landbruget foregået af Alslev Møllevej under jernbanen, men 
vejen er for smal til, at de store køretøjer kan komme igennem. 

Ved brug af den nedlagte vej kørte man ned igennem ved møllen med de 
tunge køretøjer, hvilket gjorde skade på møllen. De store køretøjer kørte så 
tæt på bygningerne ved møllen, at de ofte kørte ind i tagrenden. Ved 
omlægningen køres der nu uden om møllen.  

Den nedlagte vej blev ikke benyttet af fodgængere og kun af ganske få 
cyklister, der som udgangspunkt benyttede vejen til at komme ud til 
Sønder Heden Plantage.

Den 16. december 2021 besigtigede kommunen området. Henning fra 
Dambruget deltog som din repræsentant i en del af besigtigelsen. Henning 
bekræftede dine oplysninger om, at vejen ikke blev benyttet af 
fodgængere, og at vejen sjældent blev benyttet af cyklister. Ligesom 
Henning bekræftede dine oplysninger om, at vejen var etableret som 
adgangsvej i sin tid blev etableret som en industrivej, og at nedlæggelse af 
vejen og etablering af det nye vejstykke har medført, at møllen ikke 
længere beskadiges af den tunge trafik.

Varde Kommune har haft sagen i høring hos de muligt klageberettigede 
organisationer og offentlige myndigheder, ligesom sagen har været i høring 
hos naboer i en omkreds af ca. 1 km. Ved høringsfristens udløb den 10. 
januar 2022 er der ikke indkommet høringssvar, hvorfor der træffes 
afgørelse på det foreliggende grundlag. 

Arealet ligger i en afstand af ca. 280 m fra Alslev Å, hvor 
åbeskyttelseslinjen (naturbeskyttelseslovens § 16) strækker sig ca. 150 m 
på hver side af vandløbet, og ca. 175 m fra beskyttet natur (mose, eng og 
hede) jf. naturbeskyttelseslovens § 3. De direkte berørte arealer er ikke 
omfattet af den vejledende registrering efter naturbeskyttelseslovens § 3, 
ligesom de heller ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 16. Alslev Å 
er på strækningen ved Alslev Møllevej inkluderet i habitatområde for Alslev 
Ådal. 

Begrundelse
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 26 a, stk. 1, må gennemgående veje og 
stier, veje og stier, der i øvrigt fører til de naturtyper, der er omfattet af 
lovens §§ 22-25 (strande, skove, udyrkede arealer og klitfredede arealer), 
og veje og stier, der fører til særlige udsigtspunkter, kulturminder og 
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lignende, tidligst nedlægges 4 uger efter, at ejeren har givet skriftlig 
meddelelse herom til kommunalbestyrelsen. Hvis ikke kommunen senest 4 
uger fra modtagelsen har truffet afgørelse om at ville foretage en nærmere 
vurdering af vejens eller stiens rekreative betydning, kan nedlæggelse 
iværksættes, jf. § 26 a, stk. 2.

Af naturbeskyttelseslovens § 26a, stk. 3, fremgår, at det kan besluttes, at 
en sti ikke må nedlægges, hvis stien har væsentlig rekreativ betydning, og 
hvis der ikke findes eller etableres tilfredsstillende alternative 
adgangsmuligheder.

Om en sti har væsentlig rekreativ betydning vurderes ikke alene på hvor 
mange, der benytter den, men beror på en konkret vurdering af den 
rekreative betydning, de alternative adgangsmuligheder og de 
omstændigheder, der ligger til grund for ønsket om nedlæggelse, jf. Natur- 
og Miljøklagenævnets afgørelse NMK-512-00086 (i dag Miljø- og 
Fødevareklagenævnet).

Varde Kommune vurderer på baggrund af oplysninger fra dig samt 
kommunens besigtigelse den 16. december 2021, at der alene var tale om 
en industrivej til dambruget og det tilstødende dambrug, og at vejstykket 
dermed ikke havde væsentlig rekreativ betydning. Endvidere bemærkes, at 
vejstykket havde et forløb tæt på boligen, og at der er etableret alternativ 
adgangsmulighed. Naturbeskyttelseslovens § 26a, stk. 3 finder således ikke 
anvendelse. 

Natura2000
De arealer, der berøres af det ændrede vejforløb, støder tæt op til et 
Natura 2000-område med status som habitatområde. Habitatområde nr. 
239, Alslev Ådal er udpeget for odder, en række fiskearter og en lang 
række naturtyper. De berørte arealer er ikke relevante for de nævnte arter, 
ligesom ingen af naturtyperne fra udpegningsgrundlaget berøres direkte af 
vejændringen. Da vejændringen i øvrigt ikke fører til et ændret 
færdselsmønster i forhold til habitatområdet, er der ingen risiko for, at 
ændringen vil forstyrre eller på anden måde påvirke Natura 2000-området 
væsentligt, hvorfor der ikke skal udarbejdes en egentlig Natura 2000-
konsekvensvurdering.

Klagebestemmelser og klagefrist
Varde Kommune vurderer, at afgørelsen kan påklages idet der er tale om 
fortolkning af lovgivning, hvor der efter Miljø- og Fødevareklagenævnets 
nyere praksis er klageadgang, jf. MAD 2015.198. Der vedlægges derfor 

https://pro.karnovgroup.dk/b/documents/7000881115?utm_source=karnov-link&ids_in_range=26a-3#LBKG20211986_P26a_3
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klagevejledning, men der gøres opmærksom på, at spørgsmålet om 
klageadgang afgøres af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

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

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.

Afsluttende bemærkninger
Dette er alene en afgørelse efter naturbeskyttelsesloven. Afgørelsen fritager 
ikke fra at skulle indhente tilladelse efter anden lovgivning også eller til 
forhold, som reguleres af anden lovgivning.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger, er du velkommen til at ringe til 
mig.

Kopi af dette brev er sendt til:
Naboer – alle beboere og virksomheder – i en radius på ca. 1 km omkring 
den nedlagte vej/sti.  
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 (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 Forening for Rosport, Postboks 74, Skovalléen 38 A, 2880 Bagsværd 
(dffr@roning.dk).                                                                                      
Dansk Kano og Kajak Forbund, Idrættens Hus, Brøndby Station, 2605 
Brøndby (miljoudvalg@kano-kajak.dk).                                                                                                             

https://pro.karnovgroup.dk/b/documents/7000881115?utm_source=karnov-link
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Med venlig hilsen

Kirsten Forst Hansen
Sagsbehandler

E kifh@varde.dk

Bilag:
Klagevejledning
Databeskyttelse
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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 den 11. marts 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, 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.

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

mailto:vardekommune@varde.dk
mailto:vkdpo@varde.dk
mailto:dt@datatilsynet.dk
http://www.vardekommune.dk/databeskyttelse
http://www.vardekommune.dk/databeskyttelse

