
Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at gennemføre 
naturpleje langs Holme Å

Varde Kommune gav den 4. oktober 2015 VVM-tilladelse til restaurering af 
Holme Å fra Hostrup Stemmeværk til udløbet i Varde Å. Den 30. juni 2020 
gav kommunen tilladelse efter vandløbsloven og dispensation efter 
naturbeskyttelsesloven til at gennemføre selve vandløbsrestaureringen, dvs. 
anlægsarbejdet i Holme Å og nedlæggelsen af Holme Kanal på dele af 
strækningen. 

Det samlede Holme Å-projekt omfatter ikke alene genopretning af vandløbet, 
men også en forbedring af naturforholdene i Holme Ådal over en knap 10 km 
lang strækning. 

Varde Kommune har den 7. marts 2022 ansøgt om at gennemføre naturpleje i 
Holme Ådal i overensstemmelse med den vedlagte plejeplan. Nærværende 
afgørelse vedrører således den fremtidige drift og naturpleje på arealerne 
langs åen.

Ansøgningen er vedhæftet angivelse af planlagte hegnslinjer og angivelse af 
enkelte arealer, hvor der er behov for rydning. Efterfølgende er det oplyst, 
hvor der etableres rørbroer/kreaturovergange over grøfter i projektområdet. 

Projektet
Størstedelen af de berørte arealer i projektet er privatejede og plejetiltagene 
er aftalt med lodsejere gennem individuelle møder i efteråret 2019. Som en 
del af aftalerne er der givet erstatning til den enkelte lodsejer for en reduceret 
råderet over arealerne, og disse aftaler er tinglyst på arealerne. Det er bl.a. 
aftalt med hver enkelt lodsejer, at:

- Varde Kommune tilpasser eksisterende dræn/grøfter fra arealerne uden 
for ådalen, således at afvandingen fra disse sikres.

- Den fremtidige vedligeholdelse af de ovenfor nævnte grøfter/dræn 
påhviler lodsejer. Vedligeholdelsen af de øvrige grøfter og dræn vil være 
præciseret i plejeplanen.

- Arealerne må ikke anvendes til dyrkning af afgrøder, herunder ikke 
anvendes til frøproduktion og til dyrkning af energiafgrøder, prydvækster, 
pyntegrønt og juletræer, hvilket dog ikke er til hinder for, at græs og 
anden plantevækst på arealerne kan anvendes til græsning og slæt.

- Slæt må først foretages efter Sankt Hans.
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- Arealerne må ikke tilføres plantebeskyttelsesmidler. Invasive arter skal 
dog bekæmpes efter gældende indsatsplan.

- Arealerne må ikke tilføres gødning eller andre jordforbedringsmidler, 
bortset fra den gødning, der efterlades af græssende husdyr.

- Arealerne må ikke omlægges.
- Den naturtype og tilstand, der dannes som følge af de bestemmelser, der 

tinglyses i medfør af nærværende aftale, er ikke omfattet af 
undtagelsesreglen (1-årsreglen) i § 2, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse nr. 
1067 af 21. august 2018 om beskyttede naturtyper eller senere 
bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser.

- Varde Kommune udarbejder en plejeplan i samarbejde med lodsejerne. 
- Vedligeholdelsen af det hegn, der er etableret som følge af projektet, 

påhviler lodsejerne. 
- Den ændrede arealanvendelse skal være implementeret senest 2 år 

efter at erstatningen er blevet udbetalt. 

Den omtalte plejeplan, der er udarbejdet i samarbejde med lodsejerne, er 
vedlagt som bilag 1 til denne afgørelse. I plejeplanen er der opstillet 
overordnede mål for resultatet af naturplejen, og det fremgår af plejeplanen, 
at målene skal nås ved at:

- Intensivt drevne arealer skal drives mere ekstensivt. 
- På arealer med høslæt, må der først tages slæt efter Skt. Hans. 
- Ekstensiv afgræsning er vigtig for at sikre, at blomsterplanterne ikke 

gnaves ned før de når at blomstre og sprede frø. 
- Hindre en tilgroning af ådalen. Det skal ske ved at fortsætte 

græsning, høslæt og hvor det er muligt at rydde og sætte græssende 
dyr på arealerne.

- At der ikke sprøjtes, gødskes og tilskudsfodres på projektets arealer.

Målet med plejen er ifølge plejeplanen at øge naturværdien i form af:
- Flere engfugle 
- Mere variation af engvegetationen 
- Udbrede karakteristisk engvegetation 

Derudover er der beskrevet en række konkrete tiltag i plejeplanen, som er 
uddybet af kommunen i forbindelse med ansøgningen og den efterfølgende 
dialog med lodsejere om projektet:

Afgræsning og høslæt
Et af de vigtigste redskaber til at bevare og udvikle naturværdierne i området 
er etablering af ekstensiv afgræsning på så store arealer som muligt. Der i 
plejeplanen fastsat hvilke græsningstryk, der vurderes at være 
hensigtsmæssige på de enkelte arealer i projektområdet. Lodsejerne er 
forpligtede til at reducere intensiv afgræsning til de angivne niveauer. Der er 
mulighed for at justere græsningstrykket ved enten at tillade et højere 
græsningstryk eller ved at forlange græsningstrykket nedsat, hvis kommunen 
finder det hensigtsmæssigt for naturtilstanden i området. Nogle steder er der 
foretaget hegning af arealer udenfor de tinglyste projektarealer for at sikre 
flere og større sammenhængende græsningsarealer.
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På egnede arealer må der tages høslæt 1-2 gange årligt og første slæt må 
først ske efter Skt. Hans (23. juni).

Grøfter
Det fremgår af de tinglyste lodsejeraftaler, at Varde Kommune tilpasser 
eksisterende dræn/grøfter fra arealerne uden for ådalen, således at 
afvandingen fra disse sikres. Det fremgår også, at den fremtidige 
vedligeholdelse af ovennævnte grøfter/dræn påhviler lodsejer, samt at 
vedligeholdelsen af de øvrige grøfter og dræn vil være præciseret i 
plejeplanen. 

Det fremgår af plejeplanens afsnit 6.1, at: ”Grøfter og dræn, der afvander fra 
højereliggende arealer, skal fortsat afvande direkte til Holme Å og kan 
vedligeholdes. Andre tværgrøfter (typisk øst – vest gående) tildækkes eller 
proppes til i enden. Dette sikrer mere naturlige vandstandsforhold i enge og 
moser til gavn for værdifulde og sjældne plantearter”. På plejeplanens bilag 3 
fremgår det, hvilke grøfter der bevares og afvander fra de højere liggende 
arealer. Ansøger har oplyst, at der ikke vil ske opfyldning af lovligt etablerede 
grøfter. Grøfter, der ikke er angivet på bilag 3 til plejeplanen må ikke 
vedligeholdes fremadrettet, medmindre kommunens Naturcenter vurderer, at 
det er nødvendigt for at sikre områdets naturværdier.

Hegn og hegnslinjer
Efter udarbejdelsen af plejeplanen har Varde Kommune aftalt hegnslinjer med 
den enkelte lodsejer i projektområdet. Kommunen har angivet planlagte 
hegnslinjer på bilag 2. En stor del af de planlagte hegn etableres om arealer, 
der allerede i dag afgræsses, men en væsentlig del af projektet handler om at 
udvide arealet med ekstensiv afgræsning, og i dele af projektområdet 
etableres kreaturhegn om arealer, der ikke har været i drift i en længere 
årrække. 

Etablering af kreaturovergange
Der etableres fire nye kreaturovergange over grøfter og vandløb. 
Kreaturovergangene etableres for at kunne afgræsse arealer i større enheder, 
og de etableres ikke på arealer, hvor anlægget eller driften vil kunne medføre 
væsentlig negativ påvirkning af biologiske værdier. 

Rydning
Det fremgår af plejeplanen, at visse delområder ryddes for træopvækst. I en 
del tilfælde er det efterfølgende vurderet, at rydningerne ikke vil medføre en 
væsentlig naturforbedring, og derfor er de udeladt. Nedenfor beskrives, hvilke 
rydninger, der gennemføres. 

Der foretages primært rydninger i forbindelse med etablering af nye 
hegnslinjer i området (se kortbilag 2). Rydningerne foretages ved at skære 
træer, buske og overhængende grene væk i et bånd på op til 1,5 meter på 
hver side af hegnet. Nedskårede træer og grene langs hegnslinjer fjernes i de 
fleste tilfælde ikke, men lægges i et bånd til henfald langs hegnslinjen. 
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Derudover er der i et enkelt delområde planlagt at fjerne ung pileopvækst på 
matr.nr. 7a Skamstrup By, Øse. Arealet på ca. 0,6 hektar vil ikke 
nødvendigvis omfatte alle buske i området. For bedst muligt at forhindre 
genvækst fra træerne prioriteres det, at rydningen foregår ved at trække 
træerne op med rod ved hjælp at et skovspil eller lignende. Eventuel kørsel 
med maskiner i området vil ske på køreplader. Arealet afgræsses ekstensivt 
af kreaturer, og afgræsning vil i et vist omfang kunne holde opvækst nede.

Endeligt søges om at foretage rydning af et mindre pilekrat på 0,1 hektar 
langs åen på matr. 2k Skamstrup By, Øse.

Varde Kommunes afgørelse
Varde Kommune giver hermed dispensation efter naturbeskyttelsesloven til 
det ansøgte. Projektområdet og de enkelte tiltag fremgår af vedlagte 
kortbilag. 

Dispensationen er givet på følgende vilkår:
1. Naturplejen i projektområdet skal gennemføres i overensstemmelse med 

den vedhæftede plejeplan (bilag 1).
2. Eventuelle mindre afvigelser fra plejeplanen skal aftales med Varde 

Kommune og må kun gennemføres i det omfang Varde Kommunes 
Naturcenter vurderer, at det er hensigtsmæssigt for at bevare 
naturværdierne i området.

3. Rydning og udkørsel af træer skal foregå udenfor fuglenes
ynglesæson, dvs. i perioden 1. august til 31. marts.

4. Rydningen skal foretages på en skånsom måde. Marktrykket må 
maksimalt være på 250 g/cm2.

5. Ved rydning af hegnslinjer på maksimalt 3 meters bredde må afskåret 
materiale efterlades på arealerne langs hegnslinjen. 

6. Ved rydning af sammenhængende krat af buske og træer skal ryddet 
materiale fjernes fra de § 3-beskyttede arealer. Der må ikke efterlades 
grene over 2 meters længde og over 5 cm i diameter.

7. På de afgræssede arealer kan Varde Kommune til enhver tid – efter 
forudgående drøftelse med ejer og dyreholder – forlange 
græsningstrykket reduceret, hvis kommunen vurderer, at græsningen har 
en negativ effekt på områdets naturtyper og arter.

8. Der må ikke foretages tilskudsfodring, undtaget er dog mineraltilskud.
9. Ejer skal i græsningssæsonen sikre sig, at der føres tilsyn med beskyttede 

diger og gravhøje indenfor de hegnede arealer (se kortbilag 2). Hvis der 
konstateres begyndende optrædning af diger eller gravhøje, skal disse 
frahegnes. 

10. Grøfter og dræn, der er vist i plejeplanens bilag 3, må udelukkende 
vedligeholdes i det omfang det er nødvendigt for at aflede vand fra 
landbrugsarealer udenfor projektområdet til Holme Å. Øvrige grøfter og 
dræn i projektområdet må ikke vedligeholdes uden kommunens skriftlige 
accept.

Disse vilkår er stillet for at sikre, at Holme Å-projektet vil forbedre de 
biologiske og landskabelige værdier i området, og sikre, at det samlede 



31-05-2022

Journalnr.: 48441/22
Sagsnr.: 20/13491
Ref.: Niels Eg Poulsen

Side 5 / 13

projekt vil bidrage positivt til udvikling af naturindholdet i både vandløbet og 
på naturarealerne i ådalen. 

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

Holme Ådal er på den berørte strækning fra Varde Landevej nær 
stemmeværket ved Hostrup til udløbet i Varde Å i høj grad præget af 
vandløbsreguleringen, hvor størstedelen af vandet før genåbningen af Holme 
Å blev ledt gennem Holme Å Kanal til Karlsgårde Sø. På den øverste halvdel af 
strækningen lå kanalen i kanten af ådalen langs det oprindelige vandløb. I den 
vestlige del af projektområdet blev vandet ledt mod syd til Karlsgårde Sø via 
Holme Kanal. Selvom den oprindelige etablering af Holme Kanal for 100 år 
siden har påvirket naturen i ådalen kraftigt, så findes der mange steder på 
strækningen værdifulde moser og enge, samt enkelte mindre overdrev med 
mange værdifulde og karakteristiske arter.

Området veksler mellem forarmede, kulturpåvirkede, intensivt drevne enge 
og værdifulde, upåvirkede eng- og mosepartier med et rigt naturindhold. 
Naturindholdet på arealer, hvor driften er ophørt, er nogle steder i tilbagegang 
som følge af tilgroning. De største naturværdier er knyttet til de områder, 
hvor fremsivende grundvand i ådalen skaber forhold for artsrige moser, som 
stedvis rummer værdifulde arter som engblomme, orkideer og en lang række 
karakteristiske plantearter for moseområder og insekter som f.eks. brunlig 
perlemorsommerfugl. En del af arealerne med de største botaniske værdier er 
i dag uden drift og ved at gro til, hvilket er den største trussel for 
naturindholdet.

Der er i plejeplanen fastsat hvilke naturplejeforberedende tiltag, der 
gennemføres i området, og hvilken drift, der er hensigtsmæssig for 
naturværdierne i området. 

Den primære plejeindsats i området vil være ekstensiv afgræsning eller 
høslæt. Selvom der er fastsat græsningstryk som ikke må overstiges for de 
enkelte delarealer i plejeplanen, så er der stillet vilkår om, at kommunen – 
efter dialog med lodsejer og dyreholder – kan forlange græsningstrykket 
reduceret, hvis det vurderes at græsningen har en negativ effekt på områdets 
naturtyper og arter.  

Det er afgørende for en positiv udvikling af naturtilstanden i projektområdet, 
at der ikke sker uhensigtsmæssig afvanding af moser og enge i området. 
Eftersom det gennem aftaler med lodsejere er sikret, at vedligeholdelse af 
grøfter i projektområdet som kun sker, når det er nødvendigt for at aflede 
vand fra højereliggende arealer udenfor projektområdet, så vil der over en 
kortere årrække ske en gradvis udvikling af afvandingsforholdene i området 
mod en mere naturlig hydrologi. I visse tilfælde vil kommunen vurdere, at 
enkelte, mindre grøfter eller grøblerender kan være nødvendige for at sikre 
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naturværdierne i området. Disse grøfter vil kun kunne vedligeholdes hvis 
kommunens Naturcenter vurderer, at det er nødvendigt for at sikre områdets 
naturværdier. Varde Kommune vil inden udgangen af 2023 gennemgå de 
grøfter, der er angivet på plejeplanens bilag 3 med henblik på at præcisere 
den fremtidige lovlige vedligeholdelse. Generelt for alle grøfter i 
projektområdet gælder, at de ikke må vedligeholdes eller uddybes i strid med 
den til en hver tid gældende § 3-beskyttelse.

På enkelte arealer er der givet dispensation til at etablere kreaturovergange 
ved rørbroer eller træbroer, så kreaturer kan færdes mellem forskellige dele 
af et græsningsareal, selvom forholdene generelt er våde i området. Det 
vurderes, at de berørte kreaturovergange vil bidrage til at sikre muligheden 
for ekstensiv afgræsning på større arealer, og de etableres alle uden at 
påvirke arealer med store botaniske værdier. 

Der er en risiko for, at tilgroning med træer og buske kan udkonkurrere en 
lang række værdifulde plantearter og tilknyttede insekter, der er tilpasset de 
lysåbne, naturligt ekstensivt afgræssede naturarealer. En stor del af arealerne 
i projektområdet vil blive drevet ekstensivt med høslæt og afgræsning, så der 
vurderes ikke at være et udbredt behov for rydning i området. For ikke at 
skabe en uønsket lokalpåvirkning af de samlede krat, der ryddes, er der stillet 
vilkår om, at ryddet materiale fjernes fra projektområdets arealer. 
Forpligtelsen til at bortkøre materialet gælder ikke langs hegnslinjer, hvor det 
kan være vanskeligt at færdes, så påvirkningen ved udkørsel vurderes at 
være større end gevinsten. 

Der er indenfor de afgræssede arealer registret to diger og 3 gravhøje, som er 
beskyttet mod ændringer jævnfør museumsloven (se kortbilag 2). Der er 
stillet vilkår om at ejer skal føre tilsyn i græsningssæsonen med henblik på at 
sikre, at der ikke sker optrædning af diger eller gravhøje. Det er ejers ansvar, 
at der ikke sker beskadigelse af diger og fortidsminder.

Vurdering
Efter naturbeskyttelseslovens § 3 må der ikke foretages ændringer i 
tilstanden af § 3-beskyttede naturtyper, 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.

Varde Kommune vurderer, at en samlet plan for naturplejen i området er en 
afgørende del af genopretningen af Holme Ådal. Det er kommunens 
vurdering, at en realisering af den samlede plejeplan vil bidrage til en positiv 
udvikling af naturindholdet i projektområdet. Ingen af de beskyttede 
naturarealer vurderes at få ringere naturtilstand som følge af den planlagte 
naturpleje. Det vurderes derfor, at der foreligger særlige omstændigheder, 
som kan begrunde, at der kan meddeles den fornødne dispensation til det 
samlede projekt.
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Bilag IV-arter
Varde Kommune skønner, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for 
dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Kommunen har 
kun sporadiske data om bilag IV-arter langs Holme Å. 

Spidssnudet frø er udbredt i hele Varde Kommune, og arten blev registreret 
et par steder ved feltarbejde i 2015. Lukning af visse grøfter og etablering 
af ekstensiv afgræsning forventes kun at forbedre levesteder for arten. 

Grøn Kølleguldsmed forekommer i store dele af Varde Å-systemet, og den 
er bl.a. registreret umiddelbart nedstrøms Holme Ås udløb i Varde Å. Odder 
er registreret ved Holme Å i forbindelse forundersøgelserne for projektet. 
Vandløbet og ådalen vil kun blive et bedre levested for odder og grøn 
kølleguldsmed når vandet kommer tilbage i Holme Å. 

Der findes flere arter af småflagermus i Varde Kommune, blandt andet 
Vandflagermus, Brunflagermus og Sydflagermus. Der findes kun ganske få 
store, gamle træer med hulheder i selve ådalen, og det vurderes ikke at 
væsentlige ynglelokaliteter vil blive påvirket selv om krat og trævegetation 
i ådalen ryddes. I forbindelse med eventuelle rydninger af pilekrat fjernes 
ikke egnede redetræer for flagermus. Mange arealer i ådalen er 
formodentlig egnede fourageringslokaliteter for flere flagermusarter. Det 
vurderes ikke at en eventuel rydning af træopvækst og indførelse af 
ekstensiv afgræsning vil påvirke levesteder for flagermus negativt. 

Varde Kommune har ikke konkrete data om andre bilag IV-arter i området.

Kommunen vurderer i øvrigt, at projektet ikke er i strid med kommuneplanen. 
Projektet er helt i overensstemmelse med kommunens naturkvalitetsplan, der 
har peget på Holme Ådal som et af flere højt prioriterede 
hovedindsatsområder. 

Natura 2000
Ejendommen er berørt af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 2091 af 12. 
november 2021 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 
(habitatbekendtgørelsen). 

Den vestligste del af projektområdet ved Holme Ås udløb i Varde å berører 
projektområdet Habitatområde nr. H77 Nørholm Hede, Nørholm Skov og 
Varde Å øst for Varde med et overlap på ca. 7 hektar. Størstedelen af det 
berørte areal udgøres af et nedlagt dambrugsareal, der i dag fremstår 
temmelig kulturpåvirket. Der findes ikke kortlagte habitatnaturtyper 
indenfor projektområdet, bortset fra en meget lille forekomst af den 
prioriterede habitatnaturtype Elle- og Askeskove (91E0). 
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Det fremgår af plejeplanen for det delområde, der berører habitatområdet, 
at: ”Området skal være naturområde uden en egentlig plejende drift. På 
egnede arealer vil der kunne tages et høslæt og enkelte arealer vil med 
fordel kunne afgræsses med et lavt græsningstryk.” 

Kommunen vurderer, at dispensationen ikke medfører væsentlige 
forringelser/forstyrrelser for de arter og naturtyper, som naturområdet er 
udpeget for at beskytte.

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 den plejeplan, der ligger til grund 
for projektet, og de aftaler, der er indgået med lodsejere om naturplejen i 
forbindelse med Holme Å-projektet. 

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. 

Vær bl.a. opmærksom på, at dispensationen til etablering af 
kreaturovergange ikke må udnyttes før de enkelte kreaturovergange (broer, 
røroverførsler) er myndighedsbehandlet efter vandløbsloven. 

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.
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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).
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). 
Berørte lodsejere.

Bilag: 
Klagebestemmelser
Databeskyttelse
Bilag 1: Plejeplan, Genopretning af Holme Å, Hostrup – Varde Å
Bilag 2: Kortbilag (vest og øst) viser konkrete tiltag, der er aftalt som 

følge af plejeplanen.

Med venlig hilsen

Niels Eg Poulsen
Biolog

E niep@varde.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 udløber 4 uger efter den 31- maj 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.

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/
mailto:vardekommune@varde.dk


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
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