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Afslag og påbud efter naturbeskyttelsesloven i sag om 
rydning af træ- og buskvækst langs Varde Å 

Varde Kommune har i brev af 21. juni 2022 partshørt jer og varslet påbud i 
forbindelse med, at det er konstateret, at der er foretaget omfattende rydning 
af træ- og buskvækst på åbrinken langs Varde Å på en strækning nedstrøms 
udløbskanalen fra Karlsgårdeværket. Rydningen er foretaget på ejendommen 
matr.nr. 5f Sig By, Thorstrup, der ifølge kommunens oplysninger tilhører Marc 
Lauge Holding ApS. Den berørte strækning er omtrentligt vist på 
nedenstående luftfotoudsnit. I kommunens brev af 21. juni 2022 er det 
angivet, at der er tale om en ca. 300 m lang strækning, men det er retteligt 
en ca. 325 m lang strækning.  

HedeDanmark har i mail af 22. juni 2022 blandt andet svaret således på 
partshøringen:

”Det er mig der har står for opgaven med fældning af træer langs åen.
Formålet var et fjerne de træer som vi vurderede ville falde ud i åen på sigt og skabe 
muligheder for at få store fuldkronede ege lidt længere væk da kanten.
På grund af en misforståelse fra min side, havde jeg forstået det var et ønske fra 
kommunen at disse træer skulle fjernes. Det har jeg efterfølgende fundet ud ikke var 
tilfældet.

MARC LAUGE HOLDING APS
Skovridervej 27
6715 Esbjerg N

Teknik og Miljø
Bytoften 2, 6800 Varde

79946800

31-08-2022

Jens Martin Reincke Vahl
Direkte tlf.: 79947111

Journalnr.: 96034/22
Sagsnr.: 22/7190



31-08-2022

Journalnr.: 96034/22
Sagsnr.: 22/7190
Ref.: Jens Martin Reincke 
Vahl

Side 2 / 7

Jeg undersøgte derefter om der var begrænsninger og da der ikke var noget til 
hinder for at tynde bevoksningen selv om den stod i å-beskyttelses linen satte jeg 
opgaven i gang.
Jeg vil meget gerne mødes derude for at finde en løsning på min manglende 
ansøgning om dispensation.”

Varde Kommunes afgørelse
I har ikke indsendt en ansøgning om efterfølgende dispensation, men Varde 
Kommune har besluttet, at der ikke kan gives efterfølgende dispensation til 
opfyldningen, og der meddeles derfor afslag på efterfølgende dispensation fra 
§ 3-bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven.

Som følge af afslaget meddeles der samtidig påbud om retablering af det 
berørte areal. Retableringen skal bestå i, at det berørte areal fremover skal 
henligge urørt til naturlig tilgroning. Eventuel fjernelse af træer, der er i 
fare for at vælte ud i vandløbet eller fjernelse af invasive arter må kun ske 
efter skriftlig aftale med kommunen.

Det berørte areal må ikke tilsås eller tilplantes.

Kommunen sørger for, at påbuddet bliver tinglyst på ejendommen ved 
udløbet af nedennævnte klagefrist. Tinglysningen sker med hjemmel i 
naturbeskyttelseslovens § 74, stk. 2.

Udgifterne til tinglysning skal dækkes af ejeren af ejendommen. Når 
kommunen anmoder tinglysningskontoret om at foretage tinglysning, vil 
ejer modtage en opkrævning til betaling for tinglysningen. 

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

Varde Å er et beskyttet vandløb, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 
3, og efter denne må der blandt andet ikke ske ændringer af tilstanden af 
vandløbet uden dispensation fra kommunen. 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.

Rydningerne medfører tilstandsændringer i form af blandt andet væsentligt 
ændret lysindfald og erosion af brinkerne. Rydningerne er foretaget uden 
dispensation herfra, og indgrebet må derfor anses som en overtrædelse af 
naturbeskyttelseslovens bestemmelser. 
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Varde Å indgår på den berørte strækning i et Natura 2000-område med 
status som habitatområde. Habitatområde nr. 77 ”Nørholm Hede, Nørholm 
Skov og Varde Å øst for Varde” er udpeget for en række arter og 
naturtyper, hvoraf en del forekommer på den berørte strækning, - 
herunder flere af fiskearterne, odder og flodperlemusling samt naturtyperne 
3260 ”Vandløb” og 6430 ”Urtebræmme”. 

Kommunen vurderer, at tilstandsændringen i form af væsentligt ændret 
lysindfald og erosion af brinkerne, forringelse af levested for arterne fra 
Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag samt forringelsen naturtyperne 
3260 ”Vandløb” og 6430 ”Urtebræmme” fra udpegningsgrundlaget samlet er 
udtryk for en væsentlig naturmæssig forringelse.

Endelig indgår det berørte areal i kommunens udpegning af Grønt 
Danmarkskort, og det foretagne arbejde er på grund af forringelsen af 
naturværdien ikke i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer 
om Grønt Danmarkskort.

Det vurderes derfor, at der ikke foreligger særlige omstændigheder, som 
kan begrunde, at der kan meddeles den fornødne dispensation. Kommunen 
meddeler derfor afslag og påbud om retablering af arealet som anført. 

Det bemærkes, at kommunen har overvejet, om arealet skulle påbydes 
tilplantet og/eller tilsået, men det vurderes, at den påbudte naturlige 
tilgroning vil give det naturmæssigt bedste resultat. Der er en del opvækst 
af unge buske og træer på det berørte areal, og efter den kraftige lysstilling 
ved rydningen vil de skyde relativt hurtigt i vejret. Ligeledes må det berørte 
areal formodes at rumme en væsentlig frøpulje af vegetation, der er 
naturlig for arealet. Da en del af de ryddede træer havde en væsentlig 
alder og størrelse, vil der dog under alle omstændigheder forløbe en 
længere årrække, førend der opnås naturmæssige forhold, der svarer til 
forholdene før rydningen. Det må også formodes, at arealet og 
vegetationen i en overgangsperiode vil være temmelig ruderatpræget.

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

Du får omgående besked, hvis der bliver klaget over afgørelsen.

Kommunens beslutning om, at der ikke kan meddeles efterfølgende 
dispensation til det ulovlige forhold, er et afslag, der kan påklages til Miljø- 
og Fødevareklagenævnet. Kommunens påbud kan ikke i sig selv påklages, 
men der kan efter hidtidig praksis klages, hvis det gøres gældende, at der 
slet ikke er tale om et ulovligt forhold. 
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Hvis der bliver klaget over afgørelsen, skal arealet stadig henligge urørt, 
indtil Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse.

Baggrund for afgørelsen 
Kommunens afgørelse er truffet på baggrund af ovenstående samt på 
baggrund af HedeDanmarks høringssvar af 22. juni 2022.

Afslaget er givet efter § 65, stk. 2, jævnfør § 3, i lov om naturbeskyttelse 
(lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 om naturbeskyttelse).

Påbuddet er meddelt efter samme lovs § 73, stk. 5.

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.

Der er sendt kopi af dette brev til:
HedeDanmark, att. Ruben Martinsen (rma@hededan mark.dk)
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). 

mailto:dnsvenborg-sager@dn.dk
mailto:varde@dof.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:dbf.oestjylland@gmail.com
mailto:post@arkvest.dk
mailto:lkm@lrs.dk
mailto:sbp@sagro.dk
mailto:fam.voetmann@mail.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:miljoudvalg@kano-kajak.dk
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Bilag: 
Klagebestemmelser
Databeskyttelse

Med venlig hilsen

Jens Martin Reincke Vahl
biolog

E jerv@varde.dk



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, at 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.

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

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

