
Dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter 
vandløbsloven til at gennemføre naturpleje og etablere en 
rørbro i Skødstrup Enge. 

Varde Kommune ønsker, i samarbejde med nationalparkens græsnings-
forening og arealets lodsejer, at gennemføre et projekt, der skal forberede en 
beskyttet strandeng til afgræsning. Projektet omfatter hegning af arealet, 
etablering af en rørbro over et offentligt vandløb og en indledende afbrænding 
eller slåning af arealet med henblik på at forberede arealet til ekstensiv 
kreaturafgræsning. Det berørte areal ligger på matr.nr. 81 Ål Enge, Ål, et 
areal, der tilhører Erik Vig. 
Rørbroen ønskes etableret over det beskyttede, offentlige vandløb Storbæk 
(13.1 Ål Enge) mellem matr.nr. 81 og 67 Ål Enge, Ål. 

Landbrugsstyrelsen har givet tilsagn om tilskud til etablering af den 
ønskede rørbro og hegning af det berørte areal under ordningen: ”Rydning 
af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning” 

Varde Kommunes afgørelse
Varde Kommune giver tilladelse efter vandløbsloven og dispensation efter 
naturbeskyttelsesloven til at gennemføre projektet. Placeringen fremgår af 
vedlagte kortbilag. 

Tilladelsen og dispensationen er givet på følgende vilkår:
Vandløbsloven
1. Rørbroen skal etableres som beskrevet i ansøgningen. Den etableres i 

vandløbet Storbæk, (13.1 Ål Enge) ca. st. 1628 
2. Rørbroen må etableres med en maksimal længde på 4 meter. 
3. Bund af rør skal lægges med 1/5 af rørdiameter under bundkoten i 

vandløbet, så vandløbet har fri passage uden styrt. 
4. Rørbroen skal etableres med en rørdiameter på ø 80 cm med samme fald 

som vandløbet. 
5. På hver bredside skal der lægges stabilgrus for at sikre siderne fra 

dyrenes tråd.
6. Det fremtidige vedligehold, herunder renhold af gennemløbet under broen 

påhviler den til enhver tid værende ejer af arealet matr.nr. 81 Ål Enge, 
Ål.

7. Hvis anlægsarbejdet eller fremtidig vedligeholdelse af broen forårsager 
skader på vandløbets bund eller sideskråninger, påhviler det ejeren af 
matr.nr. 81 Ål Enge, Ål at retablere disse.
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8. Broen skal fjernes af den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 81 Ål 
Enge, Ål når broen ikke længere anvendes. 

9. Ejeren af broen bærer alle følger med hensyn til broen i tilfælde, hvor 
vandløbet senere skal uddybes, reguleres eller på anden måde ændres.

10. Udgifterne afholdes fuldt ud af bygherre.

Naturbeskyttelsesloven
11. Afbrænding af tagrør skal ske i perioden 1. november – 15. marts, og 

tidspunktet skal koordineres med kommunens Naturcenter.
12. Op til i alt 1,5 hektar må slås af med rørhøster eller lignende i perioden 

1. november – 15. marts.

Disse vilkår er stillet for at sikre de biologiske og landskabelige værdier i 
området

Når projektet er gennemført, bedes du meddele det til kommunen.

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

Varde Kommune og Nationalparkens Græsningsforening ønsker at 
gennemføre projektet i samarbejde med lodsejere og dyreholdere i området. 
Konkret skal projektet gøre det muligt at sikre en hensigtsmæssig ekstensiv 
afgræsning på ca. 5 hektar strandeng i Skødstrup Enge. Det berørte areal 
var i drift med afgræsning og/eller høslæt indtil for 5-10 år siden. 
Genindførelse af ekstensiv afgræsning af arealerne vil forhindre den 
fortsatte udvikling af ensartet rørskov i området, sikre en større botanisk 
variation på strandengen og sikre mere egnede ynglelokaliteter for 
områdets engfugle og samtidig forbedre området som levested for 
ynglende engfugle i området. 

Der fandtes indtil for ca. 10 år siden en rørbro over vandløbet med samme 
placering. Etablering af en ny rørbro er en forudsætning for at kunne 
gennemføre afgræsning af projektarealet.

Der er samtidig ansøgt om dispensation til at foretage en afbrænding af 
tagrørsvegetation på arealet og hvis det ikke kan lade sig gøre i praksis, at 
tagrør på arealet må slås af og efterlades på arealet.

Efter naturbeskyttelseslovens § 3 må der ikke foretages ændringer i 
tilstanden af blandt andet strandenge og vandløb, og det fremgår af 
bemærkningerne til loven, at reglerne er udtryk for en samfundsmæssig 
interesse i, at de beskyttede naturtyper opretholdes.
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Kommunen kan kun i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelsen.

Projektarealet er en strandeng, der ligger temmelig langt fra kystlinjen langs 
Ho Bugt. Arealet oversvømmes i perioder hvert år, når der er høj vandstand. I 
det berørte område er mellem en fjerdedel og halvdelen af arealet under 
tilgroning med tagrør – især langs periferien af området. De centrale arealer 
er fortrinsvis domineret af kryb-hvene og på lidt tørrere arealer af almindelig 
kvik. Pletvis findes partier med rød svingel, strand-trehage og enkelte 
strandasters, men generelt er arealet artsfattigt og uden væsentlig botanisk 
variation. Arealet veksler mellem våde og mere tørre arealer. 

Det vurderes, at genindførelse af ekstensiv afgræsning på arealet vil kunne 
bidrage til et væsentligt øget naturindhold i området, både til glæde for 
områdets ynglende engfugle og habitatnaturtypen strandeng. I den 
nuværende tilstand som rørskov kan arealerne have værdi for fuglearter 
som rørhøg og rørdrum, men det vurderes, at der i de tilstødende arealer 
findes så store sammenhængende rørskovsarealer at naturpotentialet ved 
at indføre ekstensiv afgræsning på arealet er væsentligt større. 

Den planlagte placering af rørbroen vurderes af dyreholder og kommune at 
være mere praktisk for den fortsatte naturpleje i området end den tidligere 
placering længere opstrøms i vandløbet. 

Erfaringsmæssigt undgår kreaturer ofte at afgræsse eller færdes i partier med 
tætte tagrørsbevoksninger, og en indledende afbrænding eller slåning vil 
bidrage væsentligt til at accelerere effekten af plejen på naturindholdet i 
området. 

Afbrænding af arealerne foretrækkes fordi en stor del af biomassen 
umiddelbart fjernes fra arealerne. Ved afslåning efterlades tagrør på arealerne 
og de bliver delvis skyllet væk eller samlet i bunker ved høje vandstande, 
hvorfor afslåning af større arealer kan være problematisk. Når biomassen 
(f.eks. ved afbrænding) fjernes fra arealerne skabes lys til andre plantearter, 
og næringsophobning på arealerne reduceres. Næringstilførslen fra slåning i et 
enkelt år vurderes dog ikke at have væsentlig betydning på det konkrete 
areal, og med et vilkår om at begrænse afslåning til maksimalt 1,5 hektar 
vurderes opsamling af de afslåede tagrør ikke at være nødvendigt i det 
konkrete tilfælde.

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

Kommunen vurderer, at placering af rørbro på de nævnte vilkår ikke giver 
problemer i forhold til vandets forløb.
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Kommunen vurderer i øvrigt, at projektet ikke er i strid med kommuneplanen. 

Natura 2000 og særligt beskyttede arter
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). 

Projektarealerne ligger i habitatområde H78 (Vadehavet med Ribe Å og 
Varde Å vest for Varde) og fuglebeskyttelsesområde F49 (Engarealer ved 
Ho Bugt). Endeligt ligger projektarealet i Ramsarområde nr. 27 
(Vadehavet).

Udpegningsgrundlaget for habitatområde H78 omfatter en lang række 
fiske- og pattedyrarter, der er tilknyttet vandløb og Vadehavet, herunder 
bæklampret og odder, der kan være tilknyttet det offentlige vandløb 
Storbækken, hvor rørbroen etableres. Derudover er området udpeget for at 
beskytte en række naturtyper, herunder strandeng (1330), der er relevant 
for dette projektområde. Udpegningsgrundlaget for 
fuglebeskyttelsesområde F49 er ynglefuglene hedehøg, engsnarre og 
blåhals samt trækkende klyde. I 2019 er trækkende spidsand foreslået 
tilføjet til udpegningsgrundlaget.

Projektet gennemføres med henblik på at gennemføre en hensigtsmæssig 
ekstensiv afgræsning på ca. 5 hektar strandeng i Skødstrup Enge. Det 
berørte areal var i drift med afgræsning og høslæt indtil for 5-10 år siden. 
Genindførelse af ekstensiv afgræsning af arealerne vil forhindre den 
fortsatte udvikling af ensartet rørskov i området, sikre en større botanisk 
variation på strandengen og sikre mere egnede ynglelokaliteter for 
områdets engfugle og samtidig forbedre området som levested for 
fuglearterne på udpegningsgrundlaget. Blåhals er knyttet til bræmmer af 
rørskov i området, men det vurderes, at projektet vil skabe nye bræmmer 
af tagrør og projektet vil således ikke reducere arealet eller værdien af 
levestedet for blåhals, en art, der i øvrigt er i fremgang i området.

Det vurderes, at både bæklampret og odder kan have levesteder i eller ved 
det offentlige vandløb Storbæk, men det vurderes ikke at hverken 
etablering af en rørbro eller gennemførsel af den planlagte naturpleje vil 
påvirke området som levested for de to arter væsentligt. 

Det ansøgte projekt er direkte forbundet med og nødvendigt for Natura 
2000-områdets forvaltning, idet formålet med projektet er at realisere 
Natura 2000-planen for området, og der er således ikke krav om yderligere 
vurdering. 
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Derudover er det kommunens vurdering, at projektet ikke vil forringe 
levevilkårene for beskyttede arter, som er omfattet af habitatdirektivets 
bilag IV. 

Forholdende for odder er beskrevet ovenfor. Der er registreret strandtudse 
nær projektområdet. Det er muligt, at afgræsningen vil forbedre nogle 
lavninger i græsningsarealet som mulige levesteder for strandtudse, men 
projektområdet oversvømmes formodentlig for hyppigt med saltvand til at 
strandtudse vil kunne yngle i normale år. 

Der er ikke konkret kendskab til forekomster af andre bilag IV-arter.

Okkerpotentielt område
Rørbroen etableres i okkerpotentielt område. 
For at imødegå problemer med okker, er det vigtigt, at vandløbet ikke 
graves dybere end til naturlig bund.

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 og tilladelsen
Dispensationen er givet på baggrund af din ansøgning af 25. august 2022.

Dispensationen er givet efter § 65, stk. 2, jævnfør § 3, i lov om 
naturbeskyttelse (lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 om 
naturbeskyttelse).
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Tilladelse til etablering af rørbro er meddelt efter vandløbslovens § 17 
jævnfør lovbekendtgørelse 2019 af 25. november 2019.

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

Vær opmærksom på, at der skal søges om tilladelse i henhold til
afbrændingsbekendtgørelsens (bek. nr. 1339 af 10. december 2014
Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af
ild, lys, varmekilder m.v.). Tilladelse skal søges ved Sydvestjysk Brandvæsen. 
Bemærk, at afbrænding i perioden 1. marts – 31. oktober endvidere 
forudsætter en udtalelse fra Naturstyrelsen.

Hvis det i forbindelse med projektet bliver nødvendigt at udlede grundvand til 
vandløb, skal der forinden indhentes tilladelse hertil efter 
miljøbeskyttelsesloven. En eventuel ansøgning herom skal sendes til Varde 
Kommune.

Du skal være opmærksom på, at du ikke uden kommunens godkendelse må 
lave ændringer i grøfter, rørledninger eller dræn, som kan medføre 
opstuvning af vand uden for din ejendom.

Som lodsejer er man inden gravning m.m. forpligtiget til at få kortlagt 
forekomsten af eventuelle jordledninger på arealet (el, gas, telefon, m.m.). 
Kortlægningen kan ske ved henvendelse til de relevante selskaber. Hvis 
man foretager jordarbejder uden denne kortlægning – og der sker skade på 
en jordledning – kan man blive mødt med et erstatningskrav fra selskabet, 
der ejer jordledningen.

Efter museumslovens § 25 kan den, der udfører et jordarbejde, forud for 
igangsætning af arbejdet, anmode det lokale kulturhistoriske museum om en 
udtalelse om, hvorvidt arbejdet indebærer risiko for ødelæggelse af 
fortidsminder. Efter lovens § 27 skal jordarbejde standses, hvis der under 
arbejdet findes spor af fortidsminder, og fortidsmindet skal straks anmeldes til 
det lokale kulturhistoriske museum.

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).
Nationalparkfond Vadehavet, Havnebyvej 30, 6792 Rømø 
(vadehavet@danmarksnationalparker.dk). 
Ib Marius Glibstrup, Skødstrupvej 7, 6840 Oksbøl (bredejer ved rørbro)
Erik Vig, Broengvej 1, 6840 Oksbøl (Ejer af eng og bredejer ved rørbro)

Bilag: 
Klagebestemmelser
Databeskyttelse
Kortbilag

Med venlig hilsen

Niels Eg Poulsen
Biolog

E niep@varde.dk
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Klagebestemmelser og klagefrist
Dispensationen efter naturbeskyttelsesloven 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.

Tilladelsen efter vandløbsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af
- den, afgørelsen er rettet til.
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. 

(vadehavet@danmarksnationalparker.dk)

Klagefristen udløber 4 uger efter 12. oktober 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.

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



