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Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

Efterfølgende dispensation efter museumsloven

Varde Kommune giver hermed efterfølgende dispensation til fjernelse af et 
beskyttet dige. Diget er registreret på matr.nr. 1b Snittrup, Lunde. 
Ejendommen ejes af jer. Digets placering er angivet på kortudsnittet 
herunder. 

Beskyttede diger er angivet med rød linje. Det fjernede digestykke er markeret med 
blå ring. 

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

Beskyttelsen af sten- og jorddiger i museumsloven er en forbudsbestemmel-
se, hvor kommunen i særlige tilfælde kan dispensere. Det fremgår af vejled-
ningen til loven, at vurderingen af, hvorvidt et dige er beskyttelsesværdigt, 
bør ske ud fra 3 kriterier: digets fremtræden som landskabselement, digets 
kulturhistoriske betydning og digets betydning som biotop eller 
spredningskorridor. 
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Hvis der skal gives dispensation til sløjfning af et dige, skal det hverken 
være landskabeligt, kulturhistorisk eller biologisk værdifuldt. Det er til-
strækkeligt, at diget vurderes værdifuldt i én betydning for at være beskyt-
telsesværdigt. Et dige kan have væsentlig landskabelig, kulturhistorisk eller 
biologisk værdi uanset, at det kun udgør en rest af et system. 

Efterfølgende dispensation
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 af kriterierne for, om et dige er omfattet af beskyttelsen.

I jeres ansøgning oplyser I, at I ønsker efterfølgende dispensation til 
fjernelse af digestykket, da I ønsker at etablere et staldanlæg/plansiloer på 
arealet. I begrunder jeres ansøgning med, at I ikke mener, at diget har 
særlig høj kulturhistorisk, landskabelig eller biologisk værdi, idet der er tale 
om et yngre dige, der ikke markerer sogneskel og som ikke har været en 
del af et sammenhængende digesystem. I vurderer desuden, at diget på 
grund af sin begrænsede højde ikke har været særlig synligt i landskabet, 
ligesom diget ikke har dannet biotop eller været en del af en økologisk 
spredningskorridor. 

Diget er markeret med digesignatur på de lave målebordsblade.

Varde Kommune har haft sagen i høring ved ARKVEST. ARKVEST udtaler 
blandt andet:

”Diget er formodentlig etableret som et granhegn/markskel engang i 1900-
tallet. Det har ikke nogen særlig høj alder, idet det ikke ses på de høje 
målebordsblade. Der er heller ikke tale om et ejerlavsdige, matrikelskel 
eller vejdige. Det synes således ikke at kunne tillægges nogen høj 
kulturhistorisk værdi.” 

Diget er ikke registreret i matrikel- eller ejerlavsskel, og der er heller ikke 
tale om et vejskel, ligesom diget ikke har været en del af et større 
sammenhængende digesystem. Diget har således på grund af dets alder og 
beliggenhed ikke haft nogen særlig høj kulturhistorisk værdi. Digestykket 
har desuden haft en begrænset biologisk værdi på grund af den isolerende 
beliggenhed mellem dyrkede marker uden korridorfunktion til 
omkringliggende naturarealer. På baggrund af tolkning af luftfotos i 
spejlstereoskop vurderer Varde Kommune desuden, at diget har haft ret 
begrænsede dimensioner, og at det ikke har haft nogen særlig landskabelig 
betydning. 
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Luftfototolkningen viser desuden, at diget formentlig er korrekt registreret, 
og at det er fjernet ulovligt mellem 1995 og 1999 af tidligere ejere.

Kommunen finder med baggrund i ovenstående, at der foreligger sådanne 
helt særlige omstændigheder, som kan begrunde, at der meddeles en dispen-
sation til sløjfningen af digestykket.

Varde Kommune skønner, at denne afgørelse 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. 

Dispensationens gyldighed
Hvis der ikke bliver klaget, er dispensationen gældende, når klagefristen er 
udløbet. 

Hvis der bliver klaget over dispensationen, skal sagen afgøres endeligt af 
Miljø- og Fødevareklagenævnet. Dispensationen er i så fald ikke gældende, 
medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

I får omgående besked, hvis der bliver klaget over dispensationen.

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

Baggrund for dispensationen:
Dispensationen er givet på baggrund af jeres ansøgning af 7. juni 2022.

Dispensationen er givet efter museumslovens § 29j, stk. 2, jævnfør § 29a 
(jævnfør lovbekendtgørelse 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.

Såfremt I har spørgsmål til afgørelsen, er I velkomne til at kontakte mig.

Kopi af dette brev er sendt til:
Danace, att. Christien Bas (chb@danace.dk)
Danmarks Naturfredningsforening Varde Afdeling v/Merete V. Hansen 
(dnvarde-sager@dn.dk).
Naturstyrelsen, Blåvandshuk, Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl (blh@nst.dk).                                              
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Dansk Ornitologisk Forening, Varde (varde@dof.dk).                                                                                 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. 
(natur@dof.dk).                     
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. 
(dn@dn.dk).                                                                                         
ARKVEST – Arkæologi Vestjylland, Lundvej 4, 6800 Varde 
(post@arkvest.dk).  
Slots- og Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V 
(fortidsminder@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

Bilag:
Klagebestemmelser
Databeskyttelse
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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 21. juni 2022, hvor afgørelsen 
annonceres på Varde Kommunes hjemmeside.

I klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. I 
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 I klager, skal I 
betale et gebyr. I betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som 
I 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 I ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal I 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 jeres 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
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