
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadresse: 

Varde Kommune 

Bytoften 2, 6800 Varde 

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter 

vandløbsloven og planloven til vandløbsindsats i Ovnbøl Bæk. 
 
Som indsats i de Statslige vandområdeplaner har Varde Kommune 
udarbejdet et projekt til anlæggelse af to okkerbassinanlæg, to fauna-
passager, ét sandfang og 15 grusbanker i Ovnbøl Bæk.  

 

Forslaget har været i offentlig høring i en periode på 8 uger i perioden fra 

23. november 2021 til 18. januar 2022. Varde Kommune har modtaget 

bemærkninger til projektet fra BaneDanmark, Fiskeristyrelsen og ArkVest. 

Indkomne bemærkninger og Varde kommunes kommentarer er vedlagt 

som bilag 1. Detailprojektet er tilrettet i henhold til bemærkningerne og 

ligeledes vedlagt som bilag 2. 

 

Varde Kommunes afgørelse 

Varde Kommune giver tilladelse efter vandløbsloven og Planloven, samt 

dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at gennemføre projektet. 

Tilladelse gives på følgende vilkår, at: 
1. Projektet udføres som beskrevet i detailprojektet fra 9. februar 

2022. 
 

2. Skader på §3 områderne skal begrænses mest muligt. Efter behov 
skal anvendes køreplader på beskyttede arealer. Behovet vurderes 

konkret af Varde Kommunes naturcenter. 
 

3. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato 
for tilladelsen. 

 
Projektbeskrivelse 
Projektet omfatter anlæggelse af to okkerbassin anlæg i den øvre dele af 
Ovnbøl Bæk. To spærringer i vandløbet ved henholdsvis underføringen ved 

Lundvej og ved Jernbanen syd for Sig gøres passable for vandløbets fiske- 
og insektfauna. Derudover etableres et sandfang nedstrøms Lundvej og der 
udlægges gydegrus på 15 lokaliteter i vandløbet.  
 
Lokalitet og status  
Ovnbøl Bæk løber til Varde Å syd for Sig By og afvander et opland på ca. 
7,5 km2 nord og nordvest for Sig By. Vandløbet er ca. 8 kilometer langt.  

Ovnbøl Bæk er målsat i Vandområdeplanen fra 2015-2021, med krav om 
god økologisk tilstand. Der er p.t. ikke målopfyldelse i vandløbet, da 
vandløbet er okkerbelastet og vandløbsfaunaen har ikke fri faunapassage i 
vandløbet.  
 
Ovnbøl Bæk er beskyttet vandløb efter naturbeskyttelsesloven §3. 

 

 
Redegørelse for formålet med indsatsen 
Projektet har til formål, at genskabe rammerne for opnåelse af god 
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økologisk kvalitet i Ovnbøl Bæk. Dette opnås ved at forbedre vand-
kvaliteten og de fysiske rammer for en naturlig fiskebestand og 
vandløbsfauna, samt ved genskabelse af faunapassagen i vandløbet. 

Okkerbassin anlæggene består af 1-2 bassiner, hvor vandets skadelige 

okkerindhold udfældes og tilbageholdes. De to faunaspærringer gøres 

passable ved anlæggelse af stenstryg og ved Lundvej en delvis åbning af 

det rørlagte forløb.  

Der udlægges gydegrus på 15 positioner fordelt på de nederste 6 kilometer 

af vandløbet. Strækningerne med gydegrus er 15 meter lange og 

vandløbsbunden oprenses om nødvendigt før grusudlægning. Gydegruset 

udlægges i vandløbets faktiske bundbreddde og med vandløbets naturlige 

fald på mellem 3 til 5 promille.  

 

Konfliktsøgning 

 

Okkerloven 

Det øvre okkeranlæg 1 etableres i okkerpotentielt område. En eventuel 

lokalt øget okkerudvaskning fra udgravning til anlægget vil blive renset i 

okkerbassinanlægget og dermed ikke medføre en øget okkerbelastning i 

vandløbet. 

 
Naturbeskyttelsesloven 
Ovnbøl Bæk er udpeget som § 3 beskyttet vandløb og det øvre okkeranlæg 
1 berører en mindre del af et §3 beskyttet moseareal. I henhold til 
Naturbeskyttelsesloven vil ændringer i vandløbsprofilet og anlæg af 

okkerbassinet derfor kræve en dispensation. 
 
Planloven og VVM screening 

Varde Kommune har foretaget en VVM-screening og har den 5. maj 2022 

truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver en udarbejdelse af en VVM-

redegørelse.  

 

Etablering af søer i det åbne land kræver en tilladelse efter planloven, 

hvilket er meddelt i denne afgørelse.  

 

Afvandingsmæssige konsekvenser 

Okkeranlæggene 
De afvandingsmæssige forhold opstrøms okkersø 1 ændres ikke, da den 
projekterede vandspejlshøjde er tilpasset udløbet af de eksisterende 
dræntilløb og det målte vandspejl i den åbne øvre del af bækken. Alle 

kendte dræn kan føres ud i bassinanlægget uden opstuvende 

konsekvenser. 
 
De afvandingsmæssige forhold opstrøms indtaget til okkersø 2 ændres 
ikke, da søens vandspejlshøjde er projekteret 5 cm lavere end den 
nuværende regulativmæssige bundkote ved vandindtaget i vandløbet eller 
ca. 22 cm under bækkens vandspejlshøjde ved en årsmiddelvandføring. 

Bundbredden på indløbstryg, mellemstryg og udløbsstryg er ligeledes 
dimensioneret større end gældende regulativ bundbredde i Ovnbøl Bæk. 
Bundkoten i afløbsstryget fra okkersøens bassin 2 er projekteret til at 
ramme nuværende regulativmæssige bundkote i Ovnbøl Bæk. 
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Faunapassagen ved Lundvej 
De afvandingsmæssige forhold omkring Lundvej ændres ikke. 
 
Faunapassagen ved jernbanen 
De afvandingsmæssige forhold omkring jernbanen er vist i Bilag 11 – 

Afvandingsmæssige forhold ved jernbane. Opstrøms for jernbanen sker der 
ingen ændringer i de afvandingsmæssige forhold, men på en strækning af 

ca. 150 m nedstrøms for jernbanen vil vandstanden hæves mellem 0 og 56 
cm, som følge af det stryg, som etableres. Det vurderes ikke at have 
betydning for den ekstensive arealanvendelse af arealerne på denne 
strækning. 

 
Udlægning af grus. 
Der ændres ikke på de afvandingsmæssige forhold ved udlægning af 
gydegrus, da udlægningen sker under gældende regulativmæssige bund. 
 
 

Regulativmæssige ændringer 

I forbindelse med godkendelse af projektet vedtages samtidigt de nye 

regulative dimensioner og stationeringer for Ovnbøl Bæk.  

Disse er vedlagt i bilag 4. 

 

Ændringerne vil være at optage i regulativet ved førstkommende revision af 

dette. 

 

Tidsplan og økonomi 

Projektet påregnes gennemført i foråret/forsommeren 2023.  

 

Projektet finansieres af Fiskeristyrelsen via nationale midler og midler fra 

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Fiskeristyrelsen har meddelt Varde 

Kommune et tilsagn om en anlægsudgift på op til 2.750.000 kr + moms. 

 

Tilsyn 

Varde Kommune, Naturcenteret varetager tilsynet på anlægsarbejdet.  

 

Baggrund for afgørelsen 

Afgørelsen er truffet på baggrund af detailprojektet fra 9. februar 2022. 

Godkendelse af projektet er meddelt efter vandløbsloveni §§ 17, 37, 47 og 

48, samt efter § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering 

m.v. ii 

 

Dispensationen efter naturbeskyttelsesloveniii er givet efter lovens § 65, 

jævnfør § 3 og § 16 (lovbekendtgørelse nr. 121 af 26. januar 2017 af lov 

om naturbeskyttelse). 

 

Tilladelsen efter planloveniv er givet efter lovens §35, stk. 1 

(Lovbekendtgørelse nr. 50 af 19. januar 2018) 
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Klagevejledning 

Klagefristen på denne afgørelse er d. 22. december 2022.  

Se nærmere i vedlagte bilag 5 Klagevejledning. 

 

Afgørelsens gyldighed 

Hvis der ikke bliver klaget, må du udnytte afgørelsen, når klagefristen er 

udløbet.  

Hvis eventuelle klageparter klager over afgørelsen, skal Natur- og 

Miljøklagenævnet afgøre sagen endeligt. Du må i så fald ikke udnytte den, 

før Natur- og Miljøklagenævnet afgør sagen. 

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

Afgørelsen/dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år 

fra dato for tilladelsen. 

 

Baggrund for afgørelsen 

 

Har du spørgsmål til denne afgørelse, er du velkommen til at kontakte mig. 

 
 

Bilag 
1. Indkomne høringssvar 
2. Detailprojekt 
3. Oversigtskort 
4. Ny regulativ dimensioner og stationering 

5. Klagevejledning 

 

Med venlig hilsen  

 

 

Flemming Sørensen 

Projektmedarbejder 

 

E flso@varde.dk 

 

 

 

 

 

 
 

 
i Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 127 af 26/01/2017 § 17. Vandløb må kun reguleres efter 

vandløbsmyndighedens bestemmelse.   
ii Bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering m.v. nr. 834 af 27/06/2016 § 3. Vandløb må kun 

reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.   
iii Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 121 af 26/01/2017 § 65. Kommunalbestyrelsen kan i særlige 

tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelserne i § 3, stk. 1-3, og § 18, stk.1.   
iv Bekendtgørelse af lov om planlægning nr. 50, af 19/01/2018 §35, I landzoner må der ikke uden tilladelse fra 

kommunalbestyrelsen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående 

bebyggelse og ubebyggede arealer, jf. dog §§ 5 u og 36-38. Ved kommunalbestyrelsens tilladelse efter 1. pkt. kan der 

lægges særlig vægt på kommuneplanens retningslinjer for omdannelseslandsbyer. 


