
Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

Dispensation til oprensning i Alslev Å og Kybæk

Varde Kommune skal oprense aflejret materiale i de offentlige vandløb Alslev Å 
og Kybæk. 

Vandløbene er beskyttede efter naturbeskyttelsesloven. 

Kybæk vedligeholdes normalt hvert år men ikke maskinelt, som der søges om i 
år.
Alslev å har opstrøms Toftnæsbro formindsket sit areal med ca. 30%. Det 
betyder, at vandløbet presses over mod modsatte brink, som eroderes kraftigt 
ind mod broen. Der ønskes dispensation til at fjerne aflejringen fra station 1879 
– 1929 således, at regulativet igen bliver overholdt og, at erosionen mod broen 
mindskes. 

Oprensningen vil lokalt ændre den indfundne naturtilstand i vandløbet, hvorfor 
der kræves en dispensation fra naturbeskyttelsesloven. 

Vandløbene er målt op i forår 2022. Det er efterfølgende konstateret, at 
regulativets krav til afstrømningsevne ikke er overholdt. 

Dispensation og vilkår
Varde Kommune giver dispensation efter naturbeskyttelsesloven til maskinelt 
vedligehold af Kybæks bund og sider, samt afgravning af areal ved Alslev Å. De 
konkrete områder fremgår af oversigtskort (bilag 3). 

Dispensationen er givet på følgende vilkår.

1. Der oprenses til den i regulativet fastsatte bundkote (maksimalt til 10 cm 
under gældende bundkote). 

2. Der oprenses primært aflejret materiale (sand og organisk materiale).

3. Eventuelt opgravede sten > 100 mm i diameter lægges tilbage i vandløbet.

4. Der skal foretages en afskrabning af slammet på ca. 550 m2 af matriklen ved 
Alslev Å ned til oprindeligt terræn og en efterfølgende fjernelse af afskrabet 
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materiale. Afskrabningen skal foretages snarest og senest d. 01. oktober 
2022.

Vilkårene er stillet for at sikre, at vandløbets fysiske tilstand beskadiges mindst 
muligt og at den biologiske tilstand hurtigt kan genetableres i vandløbet.

Hvor?
Alslev Å forløber syd for Varde og nord for Alslev. (Oversigtskort bilag 3).

For at overholde kravet til afstrømning, skal der afgraves et areal på ca. 200 m2 
nær Alslev Å lige opstrøms Toftnæsbro.(oversigtskort 1)

Det drejer sig om en del af matrikel nr. 20c Alslev by, Alslev.

Det oprensede materiale vil blive kørt væk.

Oversigtskort: 1 1995 Alslev Å Regulativet blev vedtaget i 1997.
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Oversigtskort 2: 2022 Alslev å. Rød markering angiver område, der skal fjernes.

Kybæk forløber sydvest for Hodde. Den krydser Hulvigvej øst for nr. 17. 
Bækken har tilløb til Varde Å. Se oversigtskort 2.

I Kybæk oprenses 366 meter fra st. 10368 – 10734. Det svarer til oprensning 
ca. 80 meter opstrøms Hulvigvej til ca. 58 meter før udløb i Varde Å.

Det oprensede materiale vil blive oplagt omkring vandløbet, hvor det er lettest i 
et lag på mindre end 5 cm. Dog udenfor §3-beskyttet areal.
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Oversigtskort 3: Rødt område markerer den konkrete strækning i Kybæk. Ingen §3-
beskyttede områder.

Varde Kommunes afgørelse
Oprensningen af vandløbet vurderes at kræve en dispensation fra natur-
beskyttelsesloven.

Varde Kommune giver dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgravning 
af ca. 200 m2 brink i Alslev Å og maskinel opgravning af ca. 366 meter i Kybæk, 
samt oplægning af det oprensede materiale fra Kybæk på ikke-§3 beskyttede 
arealer nær åen. De konkrete strækninger fremgår af ovenstående 
oversigtskort. 

Der er stillet vilkår for dispensationen. Se tidligere afsnit.

Begrundelse 
Varde Kommune har truffet afgørelsen på baggrund af følgende oplysninger og 
vurderinger.

En opmåling af vandløbene foretaget af Varde Kommune primo 2022 viser, at 
de konkrete strækninger ikke overholder vandløbsregulativernes krav til 
afstrømningsevne. Dette skyldes både aflejret materiale (sand og organisk 
materiale) og indsnævrede breddeprofiler. 
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Alslev Å
Opmåling af Alslev Å viser, at åen på strækningen ca. 50 meter opstrøms 
Toftnæsbro er formindsket med ca. 30%. Regulativet foreskriver, at der skal 
ske en oprensning, når tværsnitsarealet udgør mindre en 80% af det 
regulativmæssige areal. I løbet af årene siden regulativet blev gældende i 1997 
er åen blevet smallere på den nordlige side ca. 50 x 4 meter opstrøms 
Toftnæsbro. 
Indsnævringen presser vandet over mod modsatte brink, som eroderes 
kraftigt ind mod broen.
For igen at overholde regulativet og mindske erosionen mod broen, skal der 
graves ca. 200 m2 af den nordlige brink.

Det berørte bredareal er registreret som fersk eng omfattet af § 3-
bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven. Der er dog tale om en rørsump, 
som nærmere kan betegnes som en § 3-beskyttet mose.

Efter naturbeskyttelseslovens § 3 må der ikke foretages ændringer i 
tilstanden af blandt andet moser, 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.

Den tætte rørsump fremstår meget kulturpåvirket. Den er stærkt domineret 
af tagrør, og derudover er der en del stor nælde og almindelig mjødurt, 
ligesom den invasive kæmpe-balsamin findes i ret stort antal på de helt ånære 
arealer. Rørsumpen er dermed uden større botaniske værdier, men den kan 
have en vis betydning for fuglelivet, ligesom den kan give skjul for odder, som 
forekommer i og ved åen. Det vurderes dog, at betydningen for fuglelivet og 
odder ikke påvirkes væsentligt ved inddragelse af et 4 m bredt bælte på i alt 
ca. 200 m2 langs åen.

Det vurderes derfor, at der foreligger særlige omstændigheder, som kan 
begrunde, at der kan meddeles den fornødne dispensation.

Det bemærkes dog, at der i forbindelse med udførelsen af arbejdet er 
efterladt en del slam på et ca. 550 m2 stort areal ved åen. Arealet med slam 
er vist med en blå polygon på luftfotoudsnittet nedenfor.
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Fig. 1Polygonen viser areal på ca. 550 m2 ved Alslev Å med efterladt slam.

Slammet vil medvirke til at gøre rørsumpen endnu mere kulturpåvirket, 
hvilket er en naturmæssig forringelse. Der stilles derfor vilkår om, at der skal 
foretages en afskrabning af slammet ned til oprindeligt terræn og en 
efterfølgende fjernelse af det afskrabede materiale. Afskrabningen skal 
foretages snarest.

Kybæk

Kybæk vedligeholdes sædvanligvis manuelt. 
Der er dog nu ophobet så meget sand i vandløbet på den konkrete 
strækning, at sandet p.g.a. påvirkning fra Varde Å presses længere opstrøms i 
vandløb, hvilket medfører, at ny gydegrus strækning fyldes op med sand.
Dette medfører igen, at gydegrusstrækningen ikke kan opfylde sit formål som 
yngleplads for fiskene. 

Hvis der indtræder fare for betydelige skader, som følge af unormalt store 
aflejringer i vandløbet, kan vandløbsmyndigheden iværksætte ekstraordinære 
oprensninger. Det forudsætter normalt, at lodsejere fremsætter ønske 
herom, og at det vurderes at have betydning for en væsentlig del af de 
berørte arealer.
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I dette tilfælde har sandophobningen betydning for en nylig restaurering 
længere opstrøms i vandløbet, som nævnt ovenfor.

Der må fjernes sand- og mudderaflejringer, hvorimod grus og sten ikke må 
fjernes.

Vandløbsbunden må oprenses til 10 cm under regulativmæssig bundkote.

Gældende for begge vandløb

Efter naturbeskyttelseslovens §3 må der ikke foretages ændringer i tilstanden 
ud over sædvanlig vedligeholdelse. 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.

Det vurderes, at der foreligger særlige omstændigheder, som kan begrunde, 
at der kan meddeles den fornødne dispensation.

Kommunen vurderer i øvrigt, at oprensningerne ikke er i strid med kommune-
planen. 

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 
Natur- og Miljøklagenævnet. Dispensationen må i så fald ikke udnyttes, 
medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Der bliver omgående givet besked, hvis der bliver klaget over afgørelsen.

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden udgang af 2025. 

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



21-09-2022

Journalnr.: 77531/22
Sagsnr.: 22/6132
Ref.: Jeanett Dam

Side 8 / 11

Baggrund for dispensationen 
Dispensationen er givet efter § 65, stk. 3, jævnfør § 3, i lov om naturbe-
skyttelse, jævnfør bekendtgørelse nr. 1578 af 8. december 2015 af lov om 
naturbeskyttelse.

Andre tilladelser
Denne dispensation fritager ikke kommunen for at skulle indhente tilladelse til 
forhold, som reguleres af anden lovgivning.

Der er sendt kopi af dette brev til:

Matr.nr. Ejer Vandløb

20c Alslev by, Alslev Gitte K. Svendlund Alslev Å

1a Hodde by, Hodde Esben T. Axelsen og 
Stine Jensen

Kybæk

1a og 1h Hulvig by, 
Hodde

Morten B. Thams Kybæk

1m Hodde by, Hodde Green I A/S Kybæk

Danmarks Naturfredningsforening Varde Afdeling v/Merete V. Hansen, 
Frøstrupvej 200, Lunde, 6830 Nørre Nebel (dnvarde-sager@dn.dk).
Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø (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, v/Rasmus Fuglsang Frederiksen 
(rasmusfuglsangfrederiksen@gmail.com).                                                                                                              
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).                                                                         
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, Vingsted, 7182 Bredsten 
(post@sportsfiskeren.dk). 

mailto:dnsvenborg-sager@dn.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:varde@dof.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:hob@jlbr.dk
mailto:lkm@lrs.dk
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Varde Sportsfiskerforening v/Hans Henrik Hansen, Solsortevej 8, 6851 Janderup 
(vandpleje@vsff.dk)

Med venlig hilsen

Jeanett Dam
 

E jeda@varde.dk

Bilag

1. Ansøgning om afgravning ved Alslev Å # 68748/22
2. Ansøgning om maskinelt vedligehold i Kybæk # 77562/22
3. Oversigtskort # 77686/22
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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, 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.

http://www.naevneneshus.dk/
mailto:vardekommune@varde.dk
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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.


