
Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

Afslag efter museumsloven

Varde Kommune giver herved afslag på ansøgning om efterfølgende dis-
pensation til fjernelse af et beskyttet digestykke. Digestykket er registreret 
på matr.nr. 2b Åsted By, Kvong. Se kortudsnittet herunder.

Den 22. april 2022 modtog kommunen jeres høringssvar til kommunens 
brev af. 5. april 2022. I mener ikke, at der har været et dige på 
strækningen, men at der alene har været tale om sammenføget sand. I 
oplyser desuden, at den registrerede strækning med sammenføget sand 
blev jævnet først i 90’erne, hvorefter der blev plantet et tre-rækket 
læhegn. Jeres tiltag har ikke været for at optimere markdriften.  

Kommunen har forholdt sig til jeres bemærkninger i afsnittene herunder. 

Afgørelse
Varde Kommune giver hermed afslag på ansøgning om efterfølgende dis-
pensation til fjernelse af digestykket beliggende matr.nr. 2b Åsted By, 
Kvong.

NØRREGAARD KVONG ApS
Att. Henrik Haahr Pedersen
Brinksvej 2A
6800 Varde
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Begrundelse
Beskyttelsen af sten- og jorddiger i museumsloven er en forbudsbestem-
melse, hvor kommunen i særlige tilfælde kan dispensere. Væsentlige jord-
brugsmæssige, økonomiske eller rekreative interesser er ifølge bemærknin-
gerne til loven således ikke begrundelse nok for sløjfning af et dige. Det 
fremgår yderligere, at vurderingen af, hvorvidt et dige er beskyttelsesvær-
digt, bør ske ud fra 3 kriterier: digets fremtræden som landskabselement, 
digets kulturhistoriske betydning og digets betydning som biotop eller 
spredningskorridor.

Hvis et dige skal tages ud af beskyttelsen, skal det som udgangspunkt 
hverken være landskabeligt, kulturhistorisk eller biologisk værdifuldt. Det 
er tilstrækkeligt, at diget vurderes værdifuldt i én betydning for at være 
beskyttelsesværdigt. Et dige kan have væsentlig landskabelig, kulturhisto-
risk eller biologisk værdi uanset, at det udgør en rest af et system.

Varde Kommune har kontrolleret, om det pågældende digestykke er kor-
rekt registreret som beskyttet dige. 

Digestykket er vist som dige på det sidste 4 cm-kortværk fra før 1992, hvil-
ket er et kriterium for, om et dige er omfattet af beskyttelsen. Det er 
desuden en forudsætning, at diget eksisterede i 1992, da digebeskyttelsen 
trådte i kraft. Se herom i afsnittet om luftfototolkning.

Varde Kommune har haft sagen til udtalelse ved ARKVEST – Arkæologi 
Vestjylland. ARKVEST udtaler blandt andet:

”Ser man på det her omtalte dige isoleret set, har det en anseelig alder, og 
det er et matrikelskel, så det burde ikke fjernes.”

Luftfototolkning
Overlappende luftfotos fra 1980, 1985 og 1990 er undersøgt i 
spejlstereoskop ved 3 x og 8 x forstørrelse.

På billedet fra 1980 er næsten hele strækningen trædækket, og det er 
vanskeligt at erkende, om der er et dige under træerne. I 1985 er der et 
par huller i trædækket, og her ses noget, der ligner en digestruktur med 
skyggeafkast mod nord. I 1990 er der kun få træer på diget, og på denne 
optagelse ses tydeligt en digestruktur med skyggeafkast mod nord på hele 
den registrerede strækning.

På ortofotos fra 1992 og 1995 ses de samme træer som på billedet fra 
1990. Det kan derfor konkluderes, at diget, som ses i 1990, også 
eksisterede i 1992, da digebeskyttelsen trådte i kraft.
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På ortofoto fra 1999 ses bart sand på hele strækningen, og det er tydeligt, 
at diget er pløjet op for nyligt.

Konklusion
På det foreliggende grundlag er den samlede konklusion, at digestykket er 
ulovligt fjernet mellem 1995 og 1999. 

Både museet og Varde Kommunen konkluderer således, at der har været et 
dige på strækningen. Jævnfør kommunens luftfotos er digestykket ikke, 
som oplyst af jer, fjernet først i 90’erne men mellem 1995 og 1999. 
Digestykket er således fjernet efter beskyttelsen trådte i kraft i 1992.

Der er tale om et gammelt dige, idet det fremgår af både de høje og de 
lave målebordsblade. 

Varde Kommune er enig i vurderingen fra ARKVEST om, at der er tale om 
et digestykke med væsentlig kulturhistorisk betydning. Dels på grund af 
dets alder, dels fordi det markerer matrikelskel og dels fordi det har været 
en del af et større digesystem. Det fjernede digestykke har desuden på 
grund af digets alder haft en vis biologisk betydning som småbiotop og 
spredningskorridor.  

Kommunen finder derfor ud fra en samlet vurdering af sagen, at der ikke 
kan meddeles efterfølgende dispensation til fjernelse af digestykket.  

Videre forløb
Hvis der ikke er klaget over afslaget inden klagefristens udløb, vil sagen 
blive overgivet til Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på eventuel med-
delelse af påbud.

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

Baggrund for afgørelsen
Afgørelsen er givet efter museumslovens § 29j, stk. 2, jf. § 29a (lovbe-
kendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014).

Databeskyttelse
Varde Kommune skal orientere jer om, at vi har modtaget oplysninger om 
jer, ligesom vi skal give jer en række oplysninger. Se venligst vedlagte.

Kopi af dette brev er sendt til:
Danmarks Naturfredningsforening Varde Afdeling v/Merete V. Hansen, 
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(dnvarde-sager@dn.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).                    
Miljøstyrelsen (mst@mst.dk).
ARKVEST – Arkæologi Vestjylland, Lundvej 4, 6800 Varde 
(post@arkvest.dk).  
Slots- og Kulturstyrelsen, Fejøgade 1, 4800 Nykøbing F (for@slks.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).    

Med venlig hilsen

Kirsten Forst Hansen
Sagsbehandler

E kifh@varde.dk

mailto:sbp@sagro.dk
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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 er 4 uger fra modtagelsen af dette brev.

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 Varde Kommune, Naturcenteret, Bytoften 2, 6800 
Varde eller på e-mail til vardekommune@varde.dk. Varde Kommune 
videresender herefter anmodningen 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

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

