
Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

Afgørelse om anmeldte driftsændringer i Natura 2000-område – 
matr.nr. 8n og del af 4a, Burgaard, Billum

Varde Kommune træffer hermed afgørelse i sagen om din anmeldelse af 
driftsændring i et Natura 2000-område efter naturbeskyttelseslovens § 
19b. De berørte arealer er beliggende på matr.nr. 8n og del af 4a, 
Burgaard, Billum, og fremgår af vedlagte kortbilag. Bemærk dog at 
afgørelsen alene omhandler marknr. 3-1, 3-0 og 2-0 (markkort 2020). 

Afgørelse om at de anmeldte aktiviteter ikke har skadelig virkning
Varde Kommune træffer afgørelse om, at de anmeldte aktiviteter ikke har 
skadelig virkning på Natura 2000-området, hvorfor de anmeldte aktiviteter 
kan iværksættes. Der redegøres for de anmeldte aktiviteter nedenfor.

Varde Kommune finder derfor ikke grundlag for at indgå en frivillig aftale 
efter naturbeskyttelseslovens § 19c eller udstede et påbud efter 
naturbeskyttelseslovens § 19d. Der foretages således ikke yderligere i 
sagen.

Afgørelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. 

Hvis ikke de anmeldte driftsændringer er iværksat senest 3 år efter 
meddelelsen, skal der indsendes ny anmeldelse, hvis driftsændringen 
ønskes iværksat.

Dette er alene en afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 19b. Afgørelsen 
fritager dig ikke fra at skulle indhente tilladelse til forhold, som reguleres af 
anden lovgivning. 

Sagens baggrund
I afgørelsen af 28. januar 2022 er redegjort for sagens baggrund indtil da, 
hvorfor denne afgørelse vedlægges som bilag.

Varde Kommune traf som anført den 28. januar 2022 afgørelse at foretage 
en nærmere vurdering i sagen om din anmeldelse - modtaget den 2. 
august 2021 - af driftsændring i et Natura 2000-område efter 
naturbeskyttelseslovens § 19b. Afgørelsen er ikke påklaget.

Ved mail af 2. maj 2022 har du rettet henvendelse til kommunen om en del 
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af marknr. 2-0, hvilket har givet anledning til korrespondance herom. 
Varde Kommune foretager derfor i denne afgørelse præcisering af, hvad 
der gælder for ”mark 2-0 - §3-beskyttet” og for ”mark 2-0 – ikke §3-
beskyttet”.

Arealerne blev med ejer besigtiget den 19. maj 2022. Besigtigelsesnotat 
vedlægges. 

Varde Kommune har efterfølgende udarbejdet en konsekvensvurdering. 
Kopi heraf vedlægges.

Begrundelse
De berørte arealer
Om de anmeldte arealer gælder, at de er beliggende i Natura 2000-
området EF-habitatområde nr. H78 (Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og 
Varde Å vest for Varde) og EF-fuglebeskyttelsesområde nr. F49 (Engarealer 
ved Ho Bugt). 

Mark 2-0 (delvist), 3-0 og 3-1 er § 3-beskyttede strandenge, som de 
seneste 20 år har været omfattet af en MVJ-aftale (miljøvenlige 
jordbrugsforanstaltninger). Ifølge MVJ-aftalen er bl.a. afvandingen ændret, 
græsarealer skal fastholdes ved afgræsning hvert år eller ved at høste et 
eller flere høslæt, og de må ikke omlægges, afgræsses med mere end 0,8 
DE pr. ha og ikke anvendes til slæt før 25. juni. Du har oplyst, at du har 
erhvervet arealerne umiddelbart inden MVJ-aftalen blev indgået og derfor 
har du ikke kendskab til driftshistorikken forud herfor.

Du anmelder, at du ønsker en drift med tildeling af handelsgødning som før 
MVJ-aftalen på arealerne blev indgået, og du beskriver, at dyrkningen 
intensiveres – dog afhængig af vejrforholdene. Nedenfor er uddybende 
beskrivelse af driftsændringerne på markniveau.

Mark 2-0 – ikke §3-beskyttet
- Omlægning ca. hvert 5. år ved fræsning og isåning af 1-årig afgrøde med 
en græsblanding i udlæg. 
- Udbringning af husdyrgødning i form af dybstrøelse, max 80 kg N, i 
forbindelse med omlægning.
- Kalkning med max 4 tons/ha hvert 3.-5. år
- Sprøjtning
- samt de nedenstående driftsændringer, der er anmeldt på den § 3-
beskyttede del af marken.

Mark 2-0 - §3-beskyttet
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- Gødskning med max 133 kg N/ha i form af kunstgødning i år uden 
omlægning.

- Afgræsning og slæt, intensiteten afhænger af året, der forventes at 
blive taget mindst 1 slæt efter d. 25/6, herefter afgræsning med 
max 1,2 DE/ha.

Mark 3-0 og 3-1
- 2-3 slæt og/eller afgræsse arealerne, hvis det er muligt at finde dyr 

til arealerne,
- gødskningsniveauet afhænger af antallet af slæt (hvordan 

året/vejret er) men forventes at blive max 170 kg N/ha.

Data om naturindhold på arealerne
Mark 2-0 del af denne registrering: 
https://naturereport.miljoeportal.dk//874054. Det fremgår af 
registreringen, at arealerne omfatter store ensartede folde med dominans 
af rajgræs, mosebunke, strandengsarter ses kun i grøfter. 
Strukturindeks:0,56, Artsindeks:0,22, Naturtilstandsindeks:0,36. 

På luftfoto fra 1999 (før OE) fremstår arealet tydeligt gødsket med 
kunstgødning som intensivt slætgræs-areal. På baggrund af luftfotos 
vurderes det, at arealet især i den første halvdel af den 20 årige 
aftaleperiode har været afgræsset forholdsvis intensivt. I løbet af de senere 
år fremstår især den sydøstlige ¼ af arealet mere vådt og perioden med 
ekstensiv drift kan ses på arealet. Mark 2-0 ligger i kote 1,75 – 2,0.

Besigtigelsen viste, at arealet er hestegræsset og opdelt i flere mindre 
fenner. Generelt fremstår mark 2-0 kulturpåvirket. Det vurderes 
umiddelbart på baggrund af terræn og vegetation, at § 3-afgrænsningen er 
er korrekt. Det nordvestlige (ikke registrerede) hjørne domineres af 
græsser som alm rajgræs og alm kvik, det fremstår temmelig tørt uden 
indslag af fugtigbundsarter bortset fra enkelte lav ranunkel. Arter som 
knæbøjet rævehale og kryb-hvene er helt fraværende. Den § 3-
registrerede del af mark 2-0 ligger lavere og størstedelen er helt domineret 
af knæbøjet rævehale og kryb-hvene med indslag af fløjlsgræs, mose-
bunke, almindelig kvik og hvid-kløver. Arealet er tydeligvis periodevis 
oversvømmet, men der blev ikke registreret egentlig strandengsvegetation 
eller vegetation præget af fremsivende grundvand, og der vurderes ikke at 
være potentiale for udvikling af habitatnaturtyper som rigkær eller 
strandeng indenfor en lang årrække.

Mark 3-0 og 3-1 indgår begge i en § 3-registreret strandeng i Varde Ådal, 
arealerne blev registreret med tilstødende arealer i 2019: 
https://naturereport.miljoeportal.dk//874055. Dengang blev arealerne 

https://naturereport.miljoeportal.dk//874054
https://naturereport.miljoeportal.dk/874055
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beskrevet som ensartede folde med dominans af rajgræs, eng-rævehale, 
knæbøjet rævehale, strandengsarter ses kun i grøfter. Strukturindeks:0,56, 
Artsindeks:0,14, Naturtilstandsindeks:0,31 

På luftfoto fra 1999 (før OE) fremstår arealet som et høslætareal uden 
omlægning, men evt. med temmelig intensiv gødskning. Arealet fremstår 
igennem hele OE-perioden med høslæt, og den hævede vandstand ses i 
driftspor (flere kørespor, nogle år partier uden to slæt mv.). I sommeren 
2016 blev grøblerender og grøfter vedligeholdt/genetableret. Mark 3-0/3-1 
ligger ca. i kote 1,75.

Mark 3-0 og 3-1 blev besigtiget af kommunen den 19. maj 2022. De to 
marker ligger ved siden af hinanden op til Varde Å. Begge arealer er ret 
ensformige, græsdominerede og artsfattige. De er præget af mange års 
slæt-drift, evt. med eftergræsning (begge arealer er hegnede). Arealerne 
rummer mange lave partier med stor dominans af knæbøjet rævehale og 
kryb-hvene og især langs grøfterne findes - i de lavere partier – en del 
tagrør og stedvis mose-bunke, men langs grøfterne findes en tør levée med 
arter som fandens mælkebøtte, ager-tidsel og vild kørvel. Nogle partier 
domineres af almindelig kvik og rød svingel er almindelig på arealerne. I en 
enkelt plet i den nordlige del af mark 3-1 vokser en bestand af strand-
trehage, men samtlige øvrige arter på arealet er lige så karakteristiske for 
kulturpåvirkede enge, der ikke er saltpåvirkede. 

Lovgrundlag
Driftsændringer inden for Natura 2000-områder, der er omfattet af bilag 2, 
skal anmeldes efter naturbeskyttelseslovens § 19b, stk. 1. Kommunen kan 
herefter træffe afgørelse om at foretage en nærmere vurdering heraf efter 
naturbeskyttelseslovens § 19b, stk. 4. Herefter skal der udarbejdes en 
konsekvensvurdering. Hvis kommunen vurderer, at den anmeldte aktivitet 
ikke har skadelig virkning, kan aktiviteten iværksættes, men hvis 
kommunen modsat vurderer, at den anmeldte aktivitet har skadelig 
virkning, skal kommunen meddele påbud efter naturbeskyttelseslovens § 
19d, hvis ikke det er muligt at opnå en aftale efter naturbeskyttelseslovens 
§ 19c, jf. §3, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1105 af 12. august 2016 om 
anmeldelsesordningen efter naturbeskyttelseslovens § 19b og skovlovens § 
17.

Vurdering
Det berørte Natura 2000-område udgøres af flere områder, og målene for 
områderne er fundet i de gældende Natura 2000-planer (2016-2021):
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EF-fuglebeskyttelsesområde nr. F49 (Engarealer ved Ho Bugt). Det 
fremgår af den gældende Natura 2000-plan (2016-2021), at der i 
området er fokus på egnede levesteder for fuglearter på 
udpegningsgrundlaget. De overordnede mål for området er: 
- At sikre god-høj artstilstand for områdets udpegningsarter. 
- At sikre områdets økologiske integritet i form af tilstrækkeligt 

uforstyrrede levesteder med naturlig hydrologi, hensigtsmæssig 
drift, lav nærings-stoftilførsel og gode spredningsmuligheder.

- En høj prioritering og styrket beskyttelse af ynglefuglearter, som er 
fåtallige og kun forekommer i 1 – 3 beskyttelsesområder i 
Danmark: Blåhals. 

- En høj prioritering af ynglefuglearter, der er truede på nationalt 
biogeografisk niveau.

EF-habitatområde nr. H78 (Vadehavet) omfatter flere 
beskyttelsesområder ved Vadehavet. De relevante dele af de 
overordnede mål er: 
- At områdets økologiske integritet sikres i form af en for 

naturtyperne hensigtsmæssig drift/pleje og hydrologi, en lav 
næringsstofbelastning, bekæmpelse af invasive arter og gode 
sprednings- og etableringsmuligheder for flora og fauna. 

- At Vadehavet fastholdes som et af landets vigtigste yngle- og 
rasteområder for havpattedyr, fugle og fisk knyttet til kystområder 
med bl.a. tidevandspåvirkede strandenge og lavvandede 
havområder.

- At de marine naturtyper er præget af en god vandkvalitet og en rig 
bundvegetation og -fauna, som bl.a. vil sikre fødegrundlaget for de 
mange dyre- og fuglearter, der har deres levesteder her. 

- At de mange dynamiske naturtyper prioriteres højt og fastholdes 
som typiske for området. 

- At de lysåbne naturtyper og skovnaturtyperne sikres en god 
naturtilstand, og forekomsterne gøres mere sammenhængende. 

- At naturtypernes funktion som bl.a. levesteder for træk- og 
ynglefugle og øvrige arter på udpegningsgrundlaget sikres. 

- Vadehavsområdets forekomster af strandenge, grå/grøn klit, 
klithede, klitlavning, tidvis våd eng, og skovklit udgør mere end 5 
% af det samlede kortlagte areal i den atlantiske region, og 
prioriteres derfor højt. Det samme gælder for naturtyperne 
vadeflade og enårig strandengsvegetation, der ikke er systematisk 
kortlagt men alligevel vurderes at udgøre en meget væsentlig andel 
af det samlede danske areal for hver af naturtyperne. 
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- At levestederne for arterne på udpegningsgrundlaget er 
tilstrækkeligt store og uforstyrrede og rummer gode 
fourageringsmuligheder og uforstyrrede yngleområder. 

Habitatområde H78 (Vadehavet)
Det vurderes, at næringsudvaskningen fra arealerne som følge af et enkelt 
års gødskning og dermed ændrede drift vil være meget beskeden og det vil 
udgøre væsentligt mindre end 1% af den samlede belastning af Vadehavet.

Den anmeldte driftsændring vil ikke påvirke arter på udpegningsgrundlaget 
for habitatområdet. Langt de fleste arter er knyttet til de marine områder 
eller områdets vandløb. Mark 3-0 og 3-1 støder op til Varde Å, og arealerne 
er omgivet af grøfter, der periodevis har et frit vandspejl i direkte 
forbindelse med åen. Det vurderes ikke, at den anmeldte drift på nogen 
måde vil kunne påvirke vandløb eller marine naturtyper væsentligt.  

Staten har senest i 2016 kortlagt habitatnaturtyper i området ved Ho Bugt. 
På det tidspunkt har man valgt ikke at kortlægge de § 3-beskyttede 
strandenge som habitatnaturtype 1330 strandeng. Arealerne oversvømmes 
nogle gange om året, typisk i forbindelse med høj vandstand i åen og Ho 
Bugt. Bortset fra lavninger, der vil være vandfyldte efter oversvømmelser 
med saltvand forventes saltpåvirkningen at være begrænset. På baggrund 
af besigtigelsen den 19. maj 2022 vurderes det, at arealerne er for 
forarmede til at rumme habitatnaturtyper. Arealerne har ikke potentiale for 
at udvikle sig mod ferske habitatnaturtyper som rigkær (7230) eller tidvis 
våd eng (6410). På trods af 20 år med drift uden gødskning rummer 
arealerne ikke en vegetation, der er karakteristisk for habitatnaturtypen 
(1330) strandeng. Arealerne vil formodentlig med en ændret afvanding og 
ekstensiv afgræsning kunne udvikle voksesteder for flere karakteristiske 
strandengsarter i lavere partier. En fremtidig gødskning af arealerne vil 
især medføre en højere og tættere plantevækst og eventuelt en større 
dominans af meget produktive arter som almindelig kvik. 

Fuglebeskyttelsesområde F49 (Engarealer ved Ho Bugt)
Hedehøg yngler både i rørskov og i afgrøder som raps og korn. Arten 
fouragerer i høj grad i landbrugsområder. Hedehøg yngler formentlig ikke 
regelmæssigt i fuglebeskyttelsesområdet. Der findes store arealer egnede 
som fødesøgningsområder, og de anmeldte vurderes ikke at have væsentlig 
betydning for artens bevaringsstatus i beskyttelsesområdet.

Engsnarre yngler ikke regelmæssigt i området. Engsnarre forekommer 
naturligt i ferske enge, kær og moser med få eller ingen vedplanter, og 
hvor vegetationen er 30-50 cm høj. De berørte arealer vurderes ikke at 
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være egnede levesteder for engsnarre uanset om de planlagte 
driftsændringer gennemføres eller ej.

Blåhals har en af de største bestande i Vadehavsområdet. Fuglen yngler og 
foruragerer oftest i tagrørsbræmmerne langs grøfter, men kan også være 
tilknyttet en kombination af kratbevoksning og åbne områder. Den 
anmeldte aktivitet vurderes ikke at påvirke blåhals.

Klyde har store forekomster af trækkende fugle i Vadehavet med de største 
forekomster ved Rømødæmningen. I Ho bugt findes mindre forekomster på 
op til få hundrede fugle. Spidsand anvender, som klyde, engene som 
højvandsrasteplads – især i perioder med stærk blæst. Spidsand er knyttet 
til lavvandede sjapvandssøer på engene. En ændret drift med moderat 
gødskning og høslæt vurderes ikke at ændre væsentligt på arealernes 
værdi som rasteområde sammenlignet med i dag. De anmeldte aktiviteter 
vurderes ikke at have betydning for klydes og spidsands rastemuligheder.

Konklusion
Samlet set vurderes det, at gennemførsel af de anmeldte driftsændringer 
ikke vil medføre en skadelig påvirkning af de arter og naturtyper Natura 
2000-området er udpeget for at beskytte.

Lovgrundlag
- Naturbeskyttelseslovens § 19b, stk. 1, 3 og 4, – lovbekendtgørelse nr. 
1986 af 27. oktober 2021 om naturbeskyttelse.
- Bekendtgørelse om anmeldelsesordningen efter naturbeskyttelseslovens §
19b og skovlovens § 17 – bekendtgørelse nr. 1105 af 12. august 2016.
- Vejledning nr. 9941 af 17. juni 2013 om reglerne om internationale
naturbeskyttelsesområder i naturbeskyttelseslovens § 19b, § 19d og § 19e.

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

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 

mailto:dnsvenborg-sager@dn.dk
mailto:varde@dof.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:dbf.oestjylland@gmail.com
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(post@arkvest.dk).
Landboretligt Udvalg, att. Holger Bjørnskov, Jysk Landbrugsrådgivning, 
John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø (hob@jlbr.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), 
(sydvestjylland@friluftsraadet.dk).
Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk), 
(lbt@sportsfiskerforbundet.dk (vadehavet@sportsfiskerforbundet.dk).Varde 
Å og Ho Bugt Fritidsfiskerforening v/Ingolf Hansen, Fridtjof Nansensvej 43, 
Gjesing, 6715 Esbjerg N (ingolfhenning@gmail.com).
Nationalparkfond Vadehavet, Havnebyvej 30, 6792 Rømø 
(vadehavet@danmarksnationalparker.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). 
Nationalparkfond Vadehavet, Havnebyvej 30, 6792 Rømø 
(vadehavet@danmarksnationalparker.dk).

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

Med venlig hilsen

Mette E. Lauridsen
Jurist

E mele@varde.dk

Bilag:
- Klagevejledning
- Kort over arealerne
- Afgørelsen af 28. januar 2022
- Besigtigelsesnotat – 19. maj 2022
- Konsekvensvurdering

mailto:post@arkvest.dk
mailto:hob@jlbr.dk
mailto:lkm@lrs.dk
mailto:sbp@sagro.dk
mailto:sydvestjylland@friluftsraadet.dk
mailto:fam.voetmann@mail.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:ingolfhenning@gmail.com
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mailto:miljoudvalg@kano-kajak.dk
mailto:vadehavet@danmarksnationalparker.dk
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Klagebestemmelser og klagefrist
Denne afgørelse 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 21. juni 2022, hvor
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.


