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År 1958, den 20. nU0lwt, afsagde (',vcnfredninssnævnet pli
grundlag af mundtlig og skriftlig votering f0lcsnde

kendelsfJ
i Gagen nr. 1202/55 vedrørende fredning af den nordLi~e del af
Fiil Sø samt nogle arealer deromkring og et hedeal'eal mellem
søem og havet.

Ifølge den af frcdnin~snævnet for Idbe amt o,m 8. juni 1955
afsagt e kendel se tilskrev naturfredningsrf3det uno CJ.' 5. marts 1954
fredninGsnævnet s8ludes:

"Som det form-·mtlig vil være fredningsnævnet ],ekendt, hår
der igennem mange f~lY' væl'et arbejdet med spør-gsndHet c'm fr'edning
af Fiil Sø. Sa[.;en har .i sin tid vær'et rejst af DaYJrrw,1'kn Nntu!'-
frodningsforening ved skri velse af 4. april 1941 OVE1l'foy' f'rcdningE-
nævnet for llibe amtsl'8dskreds, der imidlertid p8 da,vær'ende tids-
punkt ikke mente at kunne fremme fredningen under h8~8yn til de
store landøkonomi ske in teresser.

Den dengang p~tænkte udtørring af den s~kaldte Mullemn0 blev
dog alligevel ikke udført, idet statens landvindin~~udval~ under
hensyn til den naturfredningsmæssige interesse ikko ønskede at
gi ve tilskud til fnr teat udtørring. Dette stanclp'J.nld; hlev imidler-
tid opgivet efter krigen navnlig under hAnsyn til, at det p~
grund af mineferen ikke var muligt at holde A0ens ~f10b til
Vesterhavet oprenset, hvilket medførte over'svømITieleor af de tid-
ligore tørlagte urcu!cr. Der opn~edes da ved on række forhapdlin-
ee!' mellem a/s Fiil Sø, statens land·.[indin€"sur~v!..1,10Gf: Naturfrod-
ningEr~det en overenskomst, g~ende ud P~~ at a/s Fiil Sø freder
den nordligste del af Fiil Sø, den s~kaldte Ftdde Sø, D~ledes at
dennes vand 8tand ikke !D?:1 sænkes, endvid ere areEd erne omkrinr;
Fidde Søen, nOi~le enkel te andre arealer ved den nor-dlii;e Gel at'
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Fiil Sø, nemlig en dol af Kirlteodde og mosear'oalet unhlr Holm-
banken samt det store hedeareul, der vest for :b'iil Sø str·ækker
sig helt ud til kysten. laIt drejer denne fredning 8i~ om 475 ha
hede, mose og søareal. A/S Fiil Sø var indforst8et ~ed, ut de
nævnte arealer fredes uden erstatning ved en fI edninf,Hdeklar>ation
under forudsætning af, at de fredede arealer frarr:atl'ikuleres,
0t:~ Gt t fredningsmyndighederne pf!itager sig de hermea. for bundne
landinspektørudgifter.

Ler har' nu siuen været ført en del forhandlinglH' mfJdNatur-
fredninesradot og ~/s Fiil Sø om den endelige afGrænsning af
de fr-edede områder, s!Uedes at der nu kun str11' tilbae;G at ud-
færdige endelig deklar-o.tion og for-anledige denne tint·;lyst. Det te
forudsætter som nævnt framatrikulering af de fredede urealer,
hvilket, efter hvad der er oplyst for Naturfrednia~8T~det, vil
rnedføl'e en udgift til landinspektør p8 c. 4.500 kr.

Der vil ved denne fredning opnAs, ut det m~get otore hede-
areul mollem søen og havet bevares sammen mod for fuglolivet
værdifulde lllose- og eng[..realer og endeliG den wivnli,':" :L botanisk
henseende meget interessante Fidde Sø, det eneste vokDested i
DEmmarkfe r- plan tdn Najas f'1exili s. Det mB s8.1edes flet 1'1'3-

offentlighedens synspunkt sie;es Clt være en r.1eget væl'difuld fred-

n~~, __~_~~_:-__~~!-_~~~!i__~!~__~C nævnte udet!t~~-_ ti.l 1'j,nd_in.~:~_~_kt0Y'-
iøvrigt opn~s ud an ud !~if t for eamfund et.

Natul'fI'sdningsråclet skal derfor tillELde sig at f()rCl~'J)ør{,;e,
om nævnet vil p8tU{~e si~; at foranledige frednin~;8de}:1[i)'ation
th1g1yst 0C clfholde 0.8 med frednint38ns i værksættelDc f'crbundn.3
ovennævnte udgift •.:r. N:Lturfl edningf':rF.idf~t vil Væl'(; villig til at
påtc:ge sig udfærdig~18en af fornødne kort samt udal'l'oj'le udki.l.Bt
til fredningsdeklaration, s8.fremt nævnet m:3.tte 0nske dette."

Det fremt:;:3.r videre af kEmofJlsen, at naturfredni.nt~:nr·8.det for-
anled i~!E:t af' en fOI'espø rgsel frEL nævnets sid e lmclor 23. >kp:dl
1954 tilskl'OV nævnot 8,1led08:

"Under henvisning til t'l'cdninomævnetR sk1'ivolse af 22. ds.
Rkal NaturfrcdnLngsr~det herved tillade sig at fromsende udkqst
til fredninGi:-1d eklara tion for arealer omkring den nordl iCe del
af den fhv. Fiil Sø,bilagt a/s Fiil S0'S tiltræden af deklara-
tionon æed skrivulse ~f 14. juni 1952 fra formanden for a/s
g0dsojer Oluf Ren, Quistrup.

Endvidere vedlæg~es m~lebordsblad, p8. hvilket de arAuler,
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der agtes fredet, er indtegnet med rødt.

Med hensyn til den i rådets skrivelse af 5. æurts d.~. om-
talte udgift til landinsp8kt0T skal oplyses, at dett0 spørGsmål
oprindelig blev forhundlet mundtli~t med Rtatsmini~teriet, som
bemyndigede Naturfredningsr~det til at lade arbejdot udføre,
hvorefter Statsministeriet ville søge en bevil1ine til dækninG
af uc.gift8n. Senere har statsmini s teri et imidler'tid med skri valse
af 5. februar d.4. anmodet Naturfredningsr~det om nt fore1æbce
sagen for fn~dninbtmævnet for Ribe amtsr8df-1kreds, c,~leaes ut
der tilvejebringes muli8hed for, at omkostningen afh01des i hen-
hold tll lovens rogler.

Det nø jogtige lJoløb er efter landin8pektørens oPC':H'e18e
kr. 4.517,-, hvilket fremkommer s~ledes:
Udstykning af et samlet areal p8 475 ho
Fradr~:l.C,idet (ler ikke udfærdig8s parcelkort
s8ledes at bel~bet bliver
h vortil kommer' 4)% pI'is tal stillæc.:, cC'

udlæg til afmærkningsmaterialer m.m.

kr. 2.962,-
" ~04,-

kl. 2.158,-
" 1.241,-

_". __ ;203 t-

kr. 4.282,-
Hertil udstykning af matr. nr. 3.:2 23)t-II

laIt K)' • Ij.~)17 -
=-====-==::-~=-!:=

Der fOI"eliggel" et udkast til fredning8deklal'atlon p~ grund-
lag nf an mel18In fodsejer Olufsen, ~uistrup, p~~ ej\::lnc~sv82Jle
Cl g hofjægermest er Fabrici us p8. Na turfrednint;;Rri3det s vegne ind-
g8et aftale. Ifølge dotte udkust vil fredninren i net vTsentlige
omfatte forbud mnd udstykning og bebygeelse med huse, skure,
bod er oG okæmrr;f"mdeind re tninc;er, mod græsnine af husdy l' og
anden landbrugomæssig udnyttt~lse, derundol' ~tfvandint';,o"[Jdyrkning
uller plantning; end vi d ere er fastsb.t begrænsnlngt)!- i e jerens
jEjgtret, bf;Jsternmelscl om færdselsret m.v. or.;om vandfltan("iensamt
f(,l'budma d fi sk(H-i. p,gtaleretten er tillcwt Na turfr'odningsI'8dot
n{j ]lredningsnævnet for Ribt~ amtsr.<J.dskredo hver for fJi2~.II

Det hedder derefter i kendelsen:
It]'r-edningrmævnet har besictir.;et det are:.-tl,del' er taL:.',',lY! 'l:t

frede, og hur derefter afholdt mode 0~ sacen i overenssterrlli~lse
med fredningslnv8ns § 10. Der blev ikke p~ mødet fromsat ind-
vendinger mod. planen.

Nævnet kan fuldtud til træde døt fra. Natul'fr,--dninzsriJdets side
fremførte om fredninzens betydning.
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Nævnet traf derf~fter beslutning om at medvirke til fredninc,enr

eennemf01'olse vod som erstatning til ejeren a.t bevilGe det beløb,
udgiften til 1c:.I,ndinspekturen andrager. Idet nævnet mener, at
frodningen i rvervejende gra!} har interesse fe)l' en videre kreds
og kun i mindre grad lokal interesse, bestommcn 'let i medfIOl' nf
fl'edn ingslovens § 17, stk. 2, at rj e to tre di ,:~delG af erst g,tningen
vil være at udrede af statskassen ('le; den sidEltc: trediedel af
amtsfonden.

Erst&tningens udredelse er betinget af, ut ejeren a/s Fitl So
udsteder Of!, lader tinglyse en frednin€~f'ldeklaration, del' poStalle
vænentlige punkter 81' ensl;ydende med det fOY01iU;;ende udkast cr:,
med prior'l tet næst allerede tinglyste servi tutten' og byrdel' samt
f.Jlgende hæftelser: Bankhæfteloe, lyst pi3.1Y.atr. nr. 2§: Henne,
d. 23. oktober 1844, pantebrev. lyst d. 3. docur.cLer 1')11-9 l.'or
'29.500 kr. til a/s Varde B~mk med fortrinm'et i matr. nr. 12., l~,
2.§ oe 17 Henne af:, matr. nr. '3 l!'iil So, Ramt to C1fvE.mdin~By.ommis-
sionskendelser, lyst hhv. d. 13. 8.ugust 19~3 p8 mat::c. fa'. 3
Fiil So rr:ed fortrinSl'et for størstebeLjb 3'32.g58 kr. 34 0ro (li.:

d. 12. september 1953 p8. matr. nr. 1.2, l~ Honn,:: Jf, matr. Hr. '3
Fiil Sø med fortrinsret for størstehe10t 218.T72 tr. 29 øre.
Den vest- og s.::mderjydoke Kredi tforening har nk0nt indvarslet
ikke eivet ID0de ved sagens behandling.

Erstatningsbeløbet kr. 4.517,00 tilli~dmu1 renter af beløbet
4% v. a. fIr_l, den l. april 1954 vil være at udbot;',le til Naturfr'ed-
nintSsr~J.ut."

Konklusionen er sålydende:
"P;1 de fornævnte betingeIRer tilkendes d(~r 'J./s Fiil Sø en

ersta tn ing stor kr. 4. S17 ,00 med ren ter heraf 4;{, p. a. fr~l Clen
l. april 1354, til betali.ng sker, hvilken el'Dtat{ling udredes
af statskassen med ta trediedele 07 af arnt2fanden med en tredie-
del og udbetales til naturfredninGsr~dGt."

VeJ. sagens frre.Læggelse for ovel'fredningsnævnet i henhold
til n~turfredningsl()v8nR § 19, stk. 3, fOlel~ ~ndnu ikke den
deklal'ation, S0m ifølge kendelsen skulle uclstod f'f) !l.f ::l/s Fiil Sø.
Deklarationen fremsendtes af frednin~~mævnet lF\CUr 17. april 1957.
Den er tin[lyst under 6. fetruar 1957 og har f01~en~e jndhold:

IIAktieselskabet ]'i il Sø pålægger herved frI' sit, og fremtidiGe
ejer'e matr. nr. 1.2, l~, 2~, 17 af Henne Hovudgaard seJ,mtmutr. nr.
3.2 og 3.12.af Fi II Sø, alle af' Henne sogn, 1,1be ".mt, f,~lgendo r,;e:r'-
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vi tutter:
A. l) Udstyknine, bebyggelse med hURe, skure, bo~cr af, skæmmnnde

indretninger er ikke tilladt (jfr. dG? ~fGnit D).
2) Græsning af heste, kreaturer eller f81., u18ning af græs,

101', flæg m.m., afsk1'ælning af lyng- Gllar græstørv,
slaning eller afbrænding af lyng, afvanding, opdyrkning
811er pl:mtning er fOl'budt (jfr. dog af:::mit B D,g D).

3) Ejerens jagtret 81' underkaDtet føl~endu bogrænsnjn~er:
a) Højst 5 persnner, hver med h0jSt l gJJnt, må være del-

tagere i jugten. Hver enkt;lt deltager rnAJhøjst jac;o 14
gantje arlig. J~~ten skc.,ldri ves pIA ~1m'3.v~".mliGSPOl'ts-
mæssig måde; ul brue af net oe fælder Gr ~orbudt, ljzc-
som d et 81" forbud t PB oøarealerne at c:p jage viLltot
ve d kunGtic;e mi dIer; i stærkt fro Gtvu jl', h VC'),- svømm0-
fuglene søcer våger eller andet f:lbent v:J.nd,ro:'} ;jai':t [)8
disse fugle ikke dri ves; der må, bortset fra h,ju;lp til
roning, ikke medtaees lønnet medhjmlp til oøjagtan.

b) Opsynsmanden m~ ikke drive jagt.
c) Naturfrodnincsrådet er berettiget til helt at f~rhyde

jagt pfj sjældnere fugle, f. eks. uri'uf:1.
d) Gift mB ikke udlægge s u.den efter ('velonr-lv.omstm(;!}

naturf1'edninesrådet.
4) Der må ikke opstilles flere elaktricitets- eller telefnn-

master end de nuvær-enc;e (jfr. der; affElit D).
5) Na turfredningsr 8 det rJ medlemmer har ret til fæl'dsel PI]

arealerne, og r8det er berettiget t:i.1at lade for.etr~.6e
vi den okabelige und ersø E:;elser, ringrr.:ærknin[, og optælling
af fugle samt til efter forudgåonde fDlh~ndlinB med ojcren
at lade nedskyde fugle tj.l brug fOl- vioenukuooJ.i[;o under-
søgelser- (J. li.gn.; ejerens persona18 f;kal være naturi'red-
nl~esr4det behjælpelig med oplypninger ved unders0sclser-

e
e

ne.
Endvidere bestemmes:

B. For matr. nr. 1.9.,l~, 2Q, 17 af Henne IIovodGaard (Heden !)g

Ski denkrog) forbeholdes der e j cren 1'(:;t t.il l ) at dyrke det
hidtil opdyrkede areal 2) at græsse e. 100 f'8r ost for
kommu.nevejen.
Det offentliges forunstnltnineer til dæmpning af sandflugt
PB anden måd e end vod træplan tning ber-øre8 ikke ved nærværen-
de fredningsbestemmelser.

B
es
te
m
m
el
se
r

B213360
Linje  



•...

•

e
e

•

6.
c. P8 matr. nr. 3~ af Fiil Sø (under Holmbanken) skal vand-

standen bevarc's i den nuværende højde. Rørbunden i udløbet
i ejendommens nordøstlige hjørnG må ikke swnk0s under --- cm
over dunsk normalnul.
Fiskeri er ikke tilladt.
POI'uden ejeren og felk i hans tjeneste m8 ku.n personer, der
hen' erhold t sBvel e j erens som na turfrl.;dnincsy li j 8t s tilladel s o
færdes pa areulet. E,jeren er dog ikke anDVEl.l'lig for donrw
bestemmelses everholdelse.

D. P~ matr. nr. 3~ af Fiil Sø (Kirkeodde og Fiddo Sø) har eje-
ron ret til at opføre bygniL1ger til en GBrd ved vejen til
Henne Ki rkeby. Bygnint::;ernes udseende skal d o{': være ;-,:,'"\~jkor.ldt
af naturfredningsrådet under I~ppel til fr(.dningsnævnet f0r
Ribe amtsr~dskreds. Det er till~dt Rt anb~tng8 master til
elektrici tet of, telefon til gårdens brug. D(:l' må ikke plan-
tes mere,end dGr er tilplantet.
Ejeren har ret til slåning af eræs og til ut lade kreaturer
græsse p~ en c. 20 td. Id. stor fenne pd Kirkeodde.
Fiskeriet i søen m;1 af ejeren ikke overd1'3DUs til anol'c.
Ejeren har fri bestemmelsosret med hensyn til vD.ndst:-.ndn-
hø j den i Fi dde Sø. Der må dog ingen sinde tl'æffes fornnstal t-
ningel' til yderligere sænkning af vandsto.nrJen, 0~~:na.tul'l:Y'cd-
ningsI'8. det har ret til PB e2:en beto s tn1.ng 1:"t lade an bl'"l Yl[';e

en spunsvæg ti.l fiksering af kanal bunden.
E. P8taleret for de foranst8ende bestemmeIRer har nll.turfn~d-

nine;sr8det og fredning8nævnet for Rib(; amtsr-:3dRkY'E:~ds."
Deklarationen r8spekterer de i fredn1n03keu(1 elsen næVllte,

tidligere tinglyst e r E:tti ghod or-. Frednin{:~mævnet har und 81"

l? jQni 1957 for8ynet deklarationen med f~l.c~ndG p~tegTIin~:
"De \'vennævnte hæftel ser, ti er respekt0J'()(;, betegnes nærmere

88.1 edos:
Pantebrev tinglyst 3/1? 1949 Ob senere til a/D Varde bank,
Varde, for 29.500 kr., .:;rundforbedringsl~i1 i ll. t. lov nr. 33
26/2 1937.

ang. afvanding af Fitl-so (Søn-
fortrinsH~ t i 11.t. lov 599 u.f

Afvandingskommissinnskonde1se
dersøen) tin~lyst 13/8 1953 med
14/11 1940 om landvindine.
AfvandingsltC'mmi ssionskendelse ang.
under F1ilsø, tingl. 12/9 1953 med
599 14/11 1940 om 1andviJ1(hne."

tørlægning af Inc11emsLlcn
fortrinsret i h.t. lov nl'.

B213360
Linje  



lo".·

,~ .'

•

e
e

7.
]'redn i.ngsnævnet hal' derhos under 18. novcm1Jol 1957 forsynet

deklarationen med følgende p~teening:
"Under henvisning til den m::mglende afstand:J,::.:.n[.'ivelse under-

punkt C bemffirkes, at efter indhentet nplysning h~s Det danske
hedaselskabs Varde afdeling ligger rørbun~en 158 cm nver D&nsk
Normal Nul og har ligget s8dan ihvertf~Lld lle oidf1tc: 8 ;)r."

Ovel'fredningsnævnet mener herefter f" t kunn Cl til trcule, :.1. t
kendelsen o~ deklarationen respekterer tidlicere tinglyste ret-
tigheder mud undtagolse af pantebrev, lyst ll. maj 1935 OG
sener e til Vest.. og sond er jyd sk lcredi tfor enint':.

UndEJrh\.~::"lsyntil, at ejer'n(,:s tiltrædf;lse uf' (;TI fredninr el'

betinget af, at de fredede arealer fraID!ltrikulø) (!S, ol! at fl'ed-
ningsIDyndighederne P!) ta~er si g cte hermed forbunr1ne land inspektø r-
udgifter, sem mulig ellers ikke ville være bluvet afholdt, medens
der 1øvri Gt ikke kræves erAta tning, mener o vEnf l't3dninr,snævnet,
at disse u.dcifter kan anses sam en ved ovel'øn::J}:N:;st fastsat
fredningRerstatning OB afholdes i cverensstcmmelne med natur-
fredningslnvens § 17.

Da oveT'fl'edningsnævnet i0 vrigt kan til tI [l;tlO ,:1leJt i kend el son
ant',;))·te, vil dl::une være at stadfæste. To kort nr.Rib. lo6A og
lo6BTvise.nde de frtedede arealer er vedhæftet nærværende kendelse.

h ~ b e s e m m e s :
Den nf fr'odninGsnavnet for Ribe amtsrqdokroda den 8. juni

1955 afsagte kl::ndelse, ved hvilken der i forbinddlse mod udste-
del sen af fOl'nævnt odeklara. tion er fC1I'eta{:ct f I'f;dninc: 'J.f don nC'rr1-
lire del af' Fiil Sø samt nog'le arealer' deromkrinG' og E-Jthedenreal
mellem søen og havot,stadfæztes.

I el'statning tillæggos der a/s Flil Sø 4. '~'17,C'r") kr. + renter
4% p.a. fra den l. april 1954 at regne, til betaling rker.

brstatningsudgift(;n udredes IT.8d 2/3 af statskassen 08 1/3 af
Ribe amtsfond. Er8tatnin~en + renter udbet~lcs til naturfred-
ningsr8det.

Udsy;ritt,;n:J l'i[ti{"hed
bekræft "'~.

g
"'''''·-ljz..--p·~~
~ F. Gr~e

overfredn in[;snævnnts f"okretær
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Fredningsnwvnet for Ribe Amtsraadskreds.

N~rv~rende Sag angaaende Fredning af Fiil Sø, der er belig-
gende i Henne, Aal og Janderup Sogne af Ribe Amt, er rejst paa
Foranledning af Danmarks Naturfredningsforening, der i Skrivelse
af 4. April 1941 til Fredningsnwvnet principalt har nedlagt Paa-
stand om, at hele den A/S Fiil 3ø tilhørende, nu resterende Del af
Søen bevares, saaledes at navnlig en Sænkning af Vandstanden forby-
des, subsidi~rt har erklæret at kunne gaa med til at begrænse Op-
gaven til en Fredning af den Del af Søen, der ligger Nord for den
saakaldte Langodde.

•

Naturfreuningsforeningen har til Støtte for sine Paastande
særlig paaberaabt sig ~runde af landskabelig-æstetisk og naturviden-
skabelig Art, og bl.a. Reservatraadet, Naturfredningsraadet, Jagt-
raadet, Dansk Jagtforening, Landsjagtforeningen af 1923, Varde og
Omegns Turistforening og Beboere omkring Søen har ladet give Møde
under Sagen og sluttet sig til ~aturfrednlngsforeningens Standpunkt.

Det omhandlede Areal er ifølge indhentet Tingbogsattest
beliggende paa Matr. Nr. 2 Henne Mølle, lc, le, 1hp, 11e og 17 Hen-
negaard, 2 og 3 Filsø og 14 Filsø ø, alle af Henne Sogn, 26 Vester
Vrøgum (Søhuse), 17, 18 og ~Oa Filsø, Aal Sogn, og 4 Jægumgaard,
Janderup Sogn, der i Henhold til tinglyste Skøder og Ejendomsdom til.
hører fornævnte Aktieselskab.

Fredningsnævnet har besigtiget Arealerne og den 26. April,
10. og 24. Maj og 8. og 29. November 1941 afholdt Møder, paa hvilke
der er blevet ført Forhandlinger med Ejerne, der har modsat sig en
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Fredning af Søen swrlig under Henvisning til den Mængde Korn, der kan
.(,·.·.avl~s~ilaa·d.e·..t.ørlagt~ Arealer"" og q"enBeskæftigelse,. som Udtørrings-
, '; r;' '. r ' (, : " ('. '.,

" ',,11·" , ~ J _.j ,~. .., '. l.... . .' .~~:. arb~jdet' ,)tilgiv.e'. Ejere.Jlhar' dogfpaa ,Be~ingelse .a.f,.:aten I!'redning
af den øvrige Del af 3øen helt blev opgivet, tilbudt at frede dels
den nordligste Del .af Søen, som afgrænses af en Linie
til Gammeltoft Odde, den saakaldte Fiddesø, og dennes nærmeste
givelser, dels et n~rwere angivet Hedeareal, beliggende mellem:
havet, Henne Aa og Kjwrgaard Plantage.

Panthaverne og andre Ejendommen berettigede har
indkaldt til Mødet den 29. November 1941, men ingen af disse
nedlagt Erstatningspaastande.

Statens Lundvindingsudvalg, for hvem ~jerne har
lagt et Pl'ojekt om Udtørring af den sydlige Del af Søen, har
repræsenteret paa Mødet den 24. I,lajd.A. og har været indvarsle
til de senere Møder. Paa Mødet den 24. Maj d.A. opfordrede Næv
Landvindingsudvalget til at afgive Erklæring i Sagen, som deref
blev udsat for at afvente denne Erklæring. I Skrivelse af l. 'S

tember 1941 meddelte Landvindingsudvalget imidlertid Frednings~
!

net, at det samme Dag efter at have forhandlet om Sagen med For
den for Reservatraadet, der tillige er Medlem af Naturfrednings
havde indstillet til llinisteriet for Landbrug og .b'iskeri,a t Tø
ning af den sydvestlige Del af Søen gennemførtes i Henhold til
~andvindingsloven, og sidst~wvnte Ministerium tilskrev derefter
5. September 1941 Amtsvejinspektør Kærn, Ribe, om at foranledig
Arbejdet med Hensyn til Tørlwgning af den sydvestlige ~el af F1,
380 ha, snarest sættes i Gang, hvilken Skrivelse bl.a. blev ko'
ceret for A/S Fiil Søs Udtørring og Det danske Hedeselskab,
udarbejdet et Projekt.

Den 28, November 1941 har Naturfredningsforeningen til-
stillet .I!'ormandenfor l!'redningsnævnet saalydende Telegram: "Danmarks
Naturfredningsforening t~afalder herved indtil videre overfor det
ærede N-:.evnsin Begæring om l!'re~ningaf Fii1 Sø.", hvorefter Ejerne
af Fiil Sø paa Mødet den 29. November d.A. erklærede, at det for-
nævnte Tilbud om Fredning af den saakald te I!'iddes~og de1; nærmere
betegnede Hedeareal maatte anses som bortfaldet.
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Det er oplyst under Sagen, at den sydlige Del af Søen udgør ca.
380 ha med et Vandareal af 145 ha, medens den nordlige Del,_ bortset fra

I

Fiddesøen, udgør ca. 300 ha med et Vandareal af 170 ha. Udgifterne til
Udtørringen er anslaaet til henholdsvis 316.800 Kr. og 211.000 Kr., hvor-
til kommer Detailafvanding ca. 357.500 Kr., ialt 885.300 Kr., og det for-

:"
iventes,'at 2/3 af Udgifterne til Hovedafvanding og Vejanlæg og 40~ af Ud-
I ,
\gifterne til Detailafvanding b.liver Ejer,ne gOd!t,gjortefter Reglerne i hent . , ,
·,.holdsvisLandvindingslaven og Grundforbedringsloven , hvorved Aktiesel-
l;skabets Udgifter nedsættes til ·ca. 600 Kr. pr. ha.

Under de førte Jt'orhandlingerhar der været fremsat .I!'orslagom
Fiddesøen i ~tedet for den øvrige Del af Nørresøen, dels
en Del af Nørres~en under Udtørringen, saaledes at den

~rdlige og østlige Del bevaredes i den nuværende Tilstand. Ejerne har
e været villige til at indgaa paa noget af disse Forslag, navnlig un-

.tlr Henvisning til den betydelige :I<'orringelseaf Projekte't, der derved
qremkommer., .
nJ Et rent kalkulatorisk Overslag over de økonomiske Virkninger af

foran nævnte Ændringer Biver følgende Resultat:
Fiddesø udtørres i dtedet for Nørresø:

Udgiften til }rojektets Gennemførelse vil blive nedsat. med ca.
Kr. Da det imidlertid er .l!'orudswtningen,at Staten ul reder 2/3 af

bliver Ejernes Besparelse kun ca. 8.000 Kr. Samtidig formind
det udtørrede Areal med 87 ha, medens 51 ha udenfor det nuværende

Dige ved Søens Vestside ikke kan inddrages under Kultur. Værdien af diss
fe t::Area1er - 87 + 51 = 138 ha - maa antagelig, idet man ser bort fra den paa
~.
,~fund af de nuværende Forhold s~rlig høje V~rdi, mindst sættes til 2.000

kultiveret Stand og til ca. 1.700 Kr., naar man ser bort fra
Kultiveringsudgifter, efter at Vandstanden er sænket. Ta-

bet for ~jerne bliver herefter:
138 ha a 1.700 Kr •..•••.••••••••• 2341.600 Kr.

8.000 Kr •------------.
f ."

+ Besparelse i Anlægsudgifter ••••

eller 226.600 Kr.

II. Kun en Del af Nørresøen udtørres:
I ~tedet for en Dæmning fra Gammeltoftodde til Kirkeodde er

der regnet med en Dæmning fra Nørreodde til et Punkt paa Vestsiden af Søe
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En saadan Ændring vil fordyre Projektet lned ca. 30.000 Kr. Da Staten
forudsættes at udrede 2/3, vil Fordyrelsen for ~jerne blive ca, 10.000
Kr. Samtidig formindskes det udtørrede Areal lJiedca. go ha, roenKulti-
veringen af de udenfor 'det nuv~rende Dige ved Søens Vestside beliggende
Arealer forhindres ikke. Med de samme Eriser som under l. bli~er Bjer-
nes Tab perefter:

go ha a 1.700 ICr. .••••••••••..••••• 153.000 Kr.
Fordyrelse i Anlægsudgifter 10.000 Kr.

ialt 163.000 Kr.

'Ib
Uanset de meget v';J:lgtigeGrunde af æstetisk, landskabeli~,

ristm~ssig, naturvidenskabelig og jagtm~ssig Art, som kunde motivo
Fredni~g af Fiil Sø, finder Nwvnet dog under Hensyn til Størrelsril:
af d'e~Mængde Korn, der ll1aaantages at kunne avles paa de tørlag\~:
Arealer, og den He~k~ftigelse, Udtørringsarbejdet vil g~ve, samt \:

;
at NaturfredningsforeninGen indtil videre har frafaldet sin Beg~rl
om Fredning, og endelig til den Stilling, ~tatens Landvlndlngsudv~

. Ib
har indtaget i Sågen, ikke under de nuvwrende Forhold, hvor lIensy:'
til Besk~ftigelBen og Landets J!'orsyningmed Levnedsmidler
den videst mulige Anvendelse af Arealer, som er eller ved passeni~'
handling 1:a11;blive egnede til Kornavl, at burde træffe Bestemmel,fJ)

'1

e*,
Fredning af nogen Del af Søen.

T h i b e s t e m m e s :
Den ovenomneldte af Danmarks Naturfredningsforening

Sag angaaende Fredning af Fiil Sø, saaledes at en Sænkning af
standen forbydes, bør for Tiden ikke nyde Fremme.

Brynjulf Rasmussen
Ohr. Bendixen H, Gamrnelgaard

Ohr. H. AndersenAndr. B. Andreasen

'.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning



•FREDNINGSNÆVNET
~ FOR

• .(~IRIBE AMTS FREON! NGSKREDS

REG. NR.

\ ..
EzL ~f~r.q l

Varde, denX:...:...
rn~vadvel 3 . 8800 Varde

relf (05) 220399

Brev nr.

formanden

Under henvisning til naturfredningslovens § 58 skal nævnet herved meddele, at nævnet dags dato

har tiIskrevet

s!ledes:

I besvarelse af Deres andragende af 2~/6 - j '.I.,; 7

skal nævnet herved for sit vedkommende i medfør af naturfredningslovens § 3.:. 01:/ ~ 47 li.

(OFN - Kemde1se af 20/8.58)
meddele tilladelse til det planlagte byggeri på vilkår, at opfmelsen sker i 'overensstemmelse med de frem-

rll vill·d,r: !lt n~;hygningen f/r;r
sendte tegninger m. v. og de nævnet iøvrigt givne oplysninger. iltu:::l.I'UC f arve som den eksister~,':~llde

-hovedbygning- sa~t ~ dbr foretages mindst mulig terr~n-~r.c.r1n~.
Nævnets afgørelse kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt de pågældende, indbringes for

C1Qt"li"'r' - lI" -'Ci~ Hør"hJlm
Overfredningsnævnet, !nvu~e~aQ~ J)~~~..rr~i>bli~Ynt..af an~dgereh, Ribe amtsråd, primærkommunen,·X." ,}.JI.")."'~'Aj.}.l"J~).Å..h..h.l.h. ~

•e
e

Danmarks Naturfredningsforening og Fredningsstyrelsen, jfr. naturfredningslovens § 58.
>:'J\ XXA.hhAA';'",~:.

Skov- og naturatyrelsen
Evt. byggeri må derfor ikke påbegyndes inden klagefristens udløb.

Såfremt en klage er indgivet. må nævnets godkendelse ikke udnyttes, førend sagen er færdigbe-

handlet af Overfredningsnævnet.

Denne godkendelse bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år.

Modtaget l
Skov- og Naturstyrelsen

1 h NOV 1987Skov- og naturstyrelsen P. n. v.

E. b.

4. kontor ~

L~~~~~

~en Pedersen
sekr.

Slotsmarken 13

2970 HØrsholm.

l="oTO



•FREDNINGSNÆVNET
POR

RIBE AMTS FREDNINGSKREDS
Esbjerg. den

Rolr,gade 9<4 • POltbox 60

6701 Esblerg . TIr, 7S 1366 n
/iø

Ponnanden J.nr. 154/92

Under henvisning til naturfredningslovens § 58 skal
nævnet herved meddele, at nævnet dags dato har tllskrevet Ribe amt,
teknIsk forvaltning, Sorsigvej 35, 6760 Ribe sålepes:

l besvarelse af Deres andragende af 16 'l' 1992• JU l

angående tilladelse for Ribe amt, teknisk forvaltning

på matr.nr.
vedr. dispensation om ivær~sættelse af
pleje af arealer ved Filsø

3 b Filsø, Henne, Rlåbjerg kommune
skal nævnet herved for sit vedkommende l medfør af naturfrednlngs-

lovens § 50 Overfredningsnævnets kendelse af 20/8 - 1958.
meddele tilladelse til det planlagte på vilkår, at aet sker i over-

ensstemmeise med det fremsendte materiale m.v. og de nævnet iøvrigt

givne oplysnInger.

j •."\ ~. .-

Nævnets afgørelse kan senest 4 uger efter at afgørel-
sen er meddelt de pågældende, indbringes for Naturklagenævnet, Slots-
marken 15, 2970 Hørsholm, af andrageren, Ribe amt, primærkommunen,
Danmarks Naturfredningsforening, Skov- og Naturstyrelsen, lokale for-
eninger og lignende, som har væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage indgives til fredningsnævnet, der videresender
sagen til Naturklagenævnet.

iværksættel~e
lvt. ~~~~xx**~~~~~*4~~~xma derfor ikke påbegyndes inden

q::-::: klage fristens udløb.
Såfremt en klage er indgivet, må nævnets godkendelse

"j ikke udnyttes, førend sagen er færdigbehandlet af Naturklagenævnet.
Denne godkendelse bortfalder, såfremt den ikke er ud-

inden 3 år.

Skov- og Naturstyrelsen
4. kontor

/~.n.v.
: \ r~
~Poui ~~ald\ Andersen

sekr.
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm.

,....--
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Fredningsnævnets afgørelse
i

sagen om montering af et
~olvarmeanlæg på taget på
Henne Mølleå Badehotel .

( J. nr. 1/1997 )

I efteråret 1996 rettede arkitektfirmaet Frede Nielsen, Odense,
henvendelse til Ribe Amt, Natur - og Planafdelingen, om montering
af et solvarmeanlæg på taget på værelsesfløjen på Henne Mølleå Ba-
dehotel. Da værelsesfløjen er placeret i en bygning, der er opført
på et areal, som er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af

\:)

2~. august 1958 om fredning af Fiil sø, har amtet den 7. januar
1997 videresendt sagen til fredningsnævnet, for at nævnet kan tage
stilling til, om der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 skal
meddeles andrageren dispensation til projektets gennemførelse.

Fredningsnævnet har behandlet sagen og har besluttet at meddele
arkitektfirmaet Frede Nielsen dispensation til at montere solvar-
meanlægget på værelsesfløjens tag.

Sagens nærmere omstændigheder:

r iiI sø, arealerne heromkring og et hedeareal mellem søen og
Il~vct blev p~ foranledning af Naturfredningsrådet fredet ved Over-
fredningsnævnets kcndc-:lse,ilfsagt den 26. august 1958. I kendelsen
er citeret en skrivelse af 5. ffiQrts1954 fra Naturfredningsr~det

Aj(,_ f'" T'nprrrimin~f1tC"ril'lt.,J"~" 11~ .. ()./- 11:". ~'.:uturt!Lyrelsen ~
J',m 3N 1996 - \ 1\\ / Cl - CO()C» •
Atd. nr. ')

"-'



til fredningsnævnet. Det hedder blandt andet l skrivelsen:

" Der vil ved denne fredning opnås, at det meget store
hede areal mellem søen og havet bevares sammen med for fuglelivet
værdifulde mose - og engarealer og endelig den navnlig i botanisk
henseende meget interessante Fidde sø, det eneste voksested i Dan-
mark for planten Najas flexiIis. Det må således for offentlighe-
dens synspunkt siges at være en meget værdifuld fredning "

Fredningen blev herefter gennemført. I de i forbindelse hermed
fastsatte fredningsbestemmelser for de fredede områder hedder det
blandt andet:

• " A.I) Udstykning, bebyggelse med huse, skure, boder og skæm -
mende indretninger er ikke tilladt .

4) Der må ikke opstilles flere elektricitets - eller tele -
fonmaster end de nuværende .

E. Påtaleret for de foranstående bestemmelser har
fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds .... "

•
Hovedbygningen til Henne Mølleå Badehotel er tegnet af arkitekt

Poul Henningsen og er opført i 1936. Hotellet er i slutningen af
1980'erne blev udvidet med en værelsesfløj .

I en skrivelse, der er dateret den 27. november 1996 og stilet
til Ribe Amt, har arkitekt Frede Nielsen, Odense, på vegne ejeren
af Henne Mølleå Badehotel, Jakob Ibsen, ansøgt om tilladelse til
at montere et solvarmeanlæg på taget på sydsiden af værelsesflø-
jen. Det hedder blandt andet i skrivelsen, at " solfangerne vil
kunne tilpasses godt med det eksistrende tagpaptag l'. Med skrivel-
sen til amtet fulgte tegningsmateriale, hvorpå placeringen af sol-
v~rmeanlægget p~ taget er vist.

Rib0 Amt fremsendte med skrivelsen ~i 7. januJr 1997 ansøgnin-
gen til fredningsnævn0t. I skrivelsen h.lr ,:untetblandt cll1detan-
[ort:



•

" .... Den 28. november 1996 modtog amtet vedlagte løsningsfor-
slag, hvor man på sydsiden af værelsesfløjens tag ønsker solfange-
re installeret. Det kan her oplyses, at værelsesfløjen er omfattet
af Overfredningsnævnets kendelse af 26. august 1958 Filsø
fredningen ), hvorimod hotelleIs hovedfløj ikke er omfattet af
fredningsbestemmelser; men det er Natur - og Planafdelingens op-
fattelse, at det ud fra en helhedsbetragtning er bedre at få sol-
fangerne placeret på værelsesfløjen frem for.på hovedfløjen, hvil-
ket blandt andet skyldes, at tagfladen her ligger ca. 2 m lavere i
terrænet end hovedfløjens tag. Som det fremgår af det fremse~dce
tegninqsmaceriale, er solfangerelementerne " lagt ned" sa de
følger tagfladen. Solfangerne vil således kun være synlige fra
klitterne umiddelbart syd for hotellet og ikke fra de ellers omgi-
vende og fredede arealer. - Fra amtets side finder man således det
udarbejdede forslag acceptabelt og kan derfor gå ind for, at Fred-
ningsnævnet giver den fornødne dispensation i relation til natur-
beskyttelseslovens § 50 "

Fredningsnævnets behandling af sagen

Umiddelbart efter fredningsnævnets modtagelse af sagen den 8.
januar 1997 anmodede nævnet telefonisk arkitekt Frede Nielsen,
Odense, om at fremsende supplerende oplysninger om solvarmeanlæg-
get. Disse oplysninger blev tilstillet nævnet pr. telefax den 9.

• januar 1997 og pr. almindelig post, modtaget den 10. januar 1997.

Det fremgår af dette materiale, at solvarmeanlægget er frem-
stillet af ikke - korroderende materialer, at solfangerne leveres
i moduler på 2,5 m2, 3,5 m2, og 12,5m2. Alle modulerne er baseret
på Sun Strip absorbere, indbygget i vejrbestandige aluminiumskas-
ser . Dlsse kan leveres som letvægsmoduler , hvor det yderste lag
består af dobbelte polykarbonatplader, eller som moduler med jern-
[rit, 1l.<:rLietglas som yderste lag og temperaturbestandig teflon
fJOl11 inderste lag.

[ en skl:ivelGe af 13. j,..nuo.r 1997 medl..ielten,:rvnetarkitekt rre-

(1<' NLelst=l1,...t l1<.<:vnethavde modto.get s.l.gel1fro. Ribe Amt, og clt



nævnet samme dag havde anmodet Danmarks Naturfredningsforening om
en udtalelse.

I en skrivelse af 4. februar 1997 har Danmarks Naturfrednings-
forening meddelt, at

" Ovennævnte sag har været forelagt foreningens lokalkomite til
vurdering.

Komiteen har ingen bemærkninger til det ansøgte, hvilket"

naturfredningsforeningen har tilsluttet sig.

Sagen har herefter været forelagt nævnets medlemmer. Denne fo-
relæggelse er afsluttet den 24. februar 1997.

Fredningsnævnets afgørelse:

I betragtning af at solfangerne skal monteres på sydsiden af
taget på badehotellets værelsesfløj, og at solfangerne anbringes
således på tagfladen, at de følger dennes hældning, og dermed ikke
visuelt skæmmer hverken hotellet eller dets omgivelser, finder
fredningsnævnet, at projektet ikke strider mod fredningsbestemmel-
serne . Fredningsnævnet. meddeler derfor i medfør af naturbeskyt -
telseslovens § 50 arkitekt Frede Nielsen, Odense, dispensation til
projektets gennemførelse, på vilkår at det gennemføres i overens-
stemmelse med de fremsendte tegninger og de oplysninger, der i øv-
rigt er forelagt nævnet.

Klagevejledning:

Denne afgørelse kan senest 4 uger efter, at afgørelsen er med-
delt de pilgældende, indbringes for Naturklagenævnet, Vermundsgade
3.s 13, ~~300 København O, uf andragerc:n, Ribe Amtskommune, Danmarks
N.lturfredningsforcning, Skov - og Naturstyrelsen samt lokale fore-
llLng0r, som har en væsentlig interesse i Rfgørelsen.

[,l .1(J(:; l.ndgi.ve::::;t: i l f redni ng::mævnet, dc:r vi.dcrcsender ~3ag(m t li



Naturklagenævnet.

Fredningsnævnet for Ribe Amts fredningskreds,
Esbjerg, den 5. marts 1997.

, "...., ,

-----.J~Tage Hanse~n~,-----
formand.

Skov- og Naturstyre1sen

8. kontor

Hara1dsgade 53

2100 København 0.





























































































FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding 
Telefon 99686800, mail: biran@domstol.dk 
 
 
 
 
 
Fredningsnævnets j. nr. 144/2012: Ansøgning fra Grundejerforeningen Henne Strand om 
dispensation til at udskifte en eksisterende gangbro over Henne Mølleå med samme placering 
som den oprindelige bro. 
 
Naturstyrelsen har forelagt Fredningsnævnet en ansøgning fra Grundejerforeningen Henne Strand 
om tilladelse til at udskifte den eksisterende gangbro over Henne Mølleå med en ny gangbro.  
 
Gangbroens sydlige landfæste skal opføres på ejendommen matr. nr. 1 e Henne, der er omfattet af 
Overfredningsnævnets kendelse, afsagt den 20. august 1958 om ”fredning af den nordlige del af Fiil 
Sø … samt nogle arealer deromkring og et hedeareal mellem søen og havet”. Det er formålet med 
fredningen at bevare de fredede arealer. Kendelsen indeholder forbud mod at anbringe skæmmende 
indretninger på de fredede arealer. 
 
Fredningsnævnet skal derfor meddele dispensation, såfremt der skal etableres et landfæste på det 
fredede areal. 
 
Fredningsnævnet har besluttet at behandle sagen på skriftligt grundlag. 
 
Fredningsnævnets formand har i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, 
besluttet at meddele Grundejerforeningen Henne Strand dispensation i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 1, og stk. 2, dispensation til at udskifte broen på de vilkår, der fremgår under 
afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse.”  
 
Sagens baggrund: 
 
Ved brev af 5. juni 1954 rettede Naturfredningsrådet henvendelse til Fredningsnævnet for Ribe amt 
med anmodning om, at der blev rejst sag om fredning af den nordlige del af Fiil Sø, nogle arealer 
omkring søen og et hedeareal mellem søen og havet. 
 
Naturfredningsrådet har anført i brevet blandt andet: 
 

”Som det formentlig vil være Fredningsnævnet bekendt, har der igennem mange år 
været arbejdet med spørgsmålet om fredning af Fiil Sø.  
 
… 
 
Der vil ved denne fredning opnås, at det meget store hedeareal mellem søen og havet 
bevares sammen med for fuglelivet værdifulde mose- og engarealer og endelig den i 
botanisk henseende meget interessante Fidde Sø, det eneste voksested i Danmark for 



planten Najas flexilis. Det må således set fra offentlighedens synspunkt siges at være 
en meget værdifuld fredning, der … i øvrigt opnås uden udgift for samfundet…” 

 
Fredningen blev gennemført ved fredningsnævnets kendelse, afsagt den 8. juni 1955; kendelsen 
blev den 20. august 1958 stadfæstet af Overfredningsnævnet. 
 
Den 11. september 2012 har Grundejerforeningen Henne Strand ansøgt Naturstyrelsen om tilladelse 
til at udskifte den eksisterende gangbro over Henne Mølleå. 
 
Den 6. december 2012 meddelte Naturstyrelsen Grundejerforeningen dispensation i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 8, til anlægsarbejdet. 
 
Det fremgår af Naturstyrelsens brev blandt andet, at broen skal bygges i et Natura 2000-område, der 
har status som Ramsarområde, Habitatområde og fuglebeskyttelsesområde. Broen er endvidere 
placeret inden for å-beskyttelseslinjen, i en kystnærhedszone, et værdifuldt kystlandskab, et 
bevarende kulturmiljø og et fredet område. Da broen erstatter en eksisterende bro, har Varde 
Kommune vurderet, at broen ikke vil påvirke de naturtyper med videre, som findes i område, og de 
hensyn, der varetages gennem den lovgivning, der regulerer området. Varde Kommune har derfor 
den 2. maj 2012 meddelt grundejerforeningen tilladelse til at udskifte gangbroen.  
 
Naturstyrelsen har i sin afgørelse anført følgende om Natura-2000 området, hvor broen skal bygges: 

 
”… 
Det er Naturstyrelsens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med 
andre planer og projekter, kan påvirke Natura2000-området væsentligt eller medføre 
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de 
dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Detaljeret kendskab til de enkelte 
arters forekomst i området haves dog ikke…”      

 
Fredningsnævnet modtog sagen den 6. december 2012. 
 
Da sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst, anmodede fredningsnævnet i brev af 25. januar 2013 
Grundejerforeningen Henne Strand om at oplyse det matrikelnummer, projektet vedrører, navnet på 
ejeren af det areal, hvor det sydlige brofæste skal bygges, hvor den nye bro skal bygges, og broens 
længde og bredde. Fredningsnævnet anmodede endvidere om et rids over byggefeltet med angivelse 
af, hvor den eksisterende bro er. 
 
I en mail af 25. januar 2013 har Ingeniørfirmaet Johansson & Kalstrup A/S, Varde, oplyst, at det 
areal, hvor det sydlige brofæste skal bygges, tilhører Aage V. Jensens Naturfond, at den nye bro 
skal placeres dér, hvor den eksisterende bro er placeret, at broen skal opbygges som en stålbro, at 
alle hulrum bliver opført som lufttætte rum, hvorfor den indvendige del af broen er 
vedligeholdelsesfri, at broen overfladebehandles til C5M, hvilket giver en forventet lang levetid, at 
gangarealet beklædes med en epoxy belægning i en farve svarende til strandsand, og at broens 
fundament støbes i beton. Det fremgår endelig af mailen, at broens frie bredde er 1,50 meter, 
udvendig bredde 1,75 meter, broens længde i frit spænd er 19,20 meter, og at broen inklusive 
brofæsterne vil være omkring 26 meter lang. 
 
Fredningsnævnets behandling af sagen: 



 
Fredningsnævnet har i høringsbrev af 4. april 2013 anmodet Varde Kommune, Grundejerforeningen 
Henne Strand, Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Orni-
tologisk Forening om eventuelle bemærkninger til ansøgningen med høringsfrist den 18. april 2013. 
 
Der er ikke ved høringsfristens udløb rejst indsigelser mod projektet. 
 
Fredningsnævnets afgørelse: 
 
Fredningsnævnet kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele dispensation fra en 
fredningsbestemmelse, såfremt det ansøgte ikke strider mod formålet med fredningen. 
 
Det er formålet med fredningen af den nordlige del af Fiil Sø, arealerne omkring søen samt 
hedearealet mellem søen og havet at bevare arealerne. 
 
Arealerne ligger i et Natura 2000-område, der tillige er Habitatområde nr. H 72, H 73, Fuglebe-
skyttelsesområde nr. F 50, F 56 og Ramsarområde nr. R1. 

 
Broen over Henne Mølleå forbinder sommerhusområderne i Henne med de store fredede arealer syd 
for åen og Filsø-området. Broen har derfor stor betydning for områdets udnyttelse til rekreative 
formål og for offentlighedens brug af de fredede arealer i fritidsøjemed. 
 
Under hensyn hertil og til intentionerne i naturbeskyttelsesloven om offentlighedens øgede adgang 
til landets fredede områder, vurderer fredningsnævnet, at det ikke strider formålet med fredningen 
at meddele dispensation til udskiftning af gangbroen for at sikre denne adgang. 
 
Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt 
naturbeskyttelsesområde, hvis projektet ikke indebærer forringelse af naturtyperne og levestederne 
for de arter eller betydelige forstyrrelser af de arter, som området er udpeget for, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2. 
   
Fredningsnævnet lægger i overensstemmelse med oplysningerne fra Varde Kommune, anført i 
Naturstyrelsens brev af 6. december 2012, til grund, at publikums færden i området ikke vil forringe 
bevaringsstatus og muligheden for at opfylde bevaringsmålsætningen for de arter og naturtyper, 
området er udpeget på. 
 
Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 og stk. 2, 
Grundejerforeningen Henne strand dispensation til at udskifte gangbroen på vilkår, 
 
at gangbroen udføres i overensstemmelse med den tegning, der er vedhæftet denne afgørelse, 
 
at den eksisterende gangbro fjernes fra området, 
 
at byggeaffald fjernes fra området umiddelbart efter anlægsarbejdets afslutning, 
 
at Grundejerforeningen påtager sig den løbende vedligeholdelse af broen, 
 
og  



 
at broen i tilfælde af manglende vedligeholdelse fjernes for grundejerforeningens regning og i 
øvrigt uden udgift for Åge V. Jensens Naturfond.   
 
 
Klagevejledning: 
 
Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøankenævnet. 
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. 
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

Modtageren af afgørelsen, 
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
offentlige myndigheder, 
en berørt nationalparkfond, 
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 
og miljø, og 
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 
 
Klage skal indsendes til Fredningsnævnet, c/o Retten i Kolding, Kolding Åpark 11, 6000 Kolding, 
som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, 
der er indgået i sagens behandling. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et 
gebyr til Naturklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet vil 
sende en opkrævning på gebyret til klageren, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. 
Denne opkrævning skal anvendes ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager 
ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når 
gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 
dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og 
Miljøklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk. 
 
Gebyret tilbagebetales, hvis 

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi 

klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. 
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 



Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 1) der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 2) klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. 
 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 
tilbagebetale gebyret, f. eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 
haft et afgørelsesudkast til partshøring. 
 
Såfremt en klage indgives, må nævnets dispensation ikke udnyttes, før sagen er færdigbehandlet og 
stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Byggeriet må ikke påbegyndes, før klagefristen er udløbet. 
 
Denne dispensation bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år. 
 
Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, skal 
ansøgerne rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller dispensationer i 
henhold til denne lovgivning.  
 

 
Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del 

Kolding, den 16. maj 2013 
 
 

Vagn Kastbjerg 
formand 

 
 
Afgørelsen er sendt til: 
 
 
Naturstyrelsen nst@nst.dk   
Varde kommune, Teknisk Forvaltning, pr. mail vardekommune@varde.dk   
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, pr. mail dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite v/Merete Vigen Hansen varde@dn.dk  
Friluftsrådet, Scaniagade 13, 2450 København SV, pr. mail fr@friluftsraadet.dk  
Friluftsrådet c/o Hanne Voetmann sydvestjylland@friluftsraadet.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, pr. mail natur@dof.dk  
DOF Varde, varde@dof.dk 
Johansson og Kalstrup A/S – Carsten Thomsen Kabel ctk@j-k-as.dk  
Grundejerforeningen Henne Strand ved Jens Husted – jhusted@esenet.dk  
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding 
Telefon 99686800, mail: biran@domstol.dk 
 

 

 

Fredningsnævnets sagsnummer: FN-SJN-69-2016: Ansøgning fra Aage V. Jensens Naturfond 

om dispensation til at etablere en højvandssluse i Henne Mølleå opstrøms broen ved Porsmo-

sevej, Henne, og at udvide en eksisterende parkeringsplads sydøst for broen ved Porsmosevej. 

 

Fredningsregisteret: Reg. nr. 00818 – Fiil Sø. 

 

 

Ansøgningen 

 

Aage V. Jensens Naturfond har den 20. oktober 2016 ansøgt fredningsnævnet om dispensation til at 

etablere en højvandssluse i Henne Mølleå opstrøms broen ved Porsmosevej til erstatning for en 

højvandsluse umiddelbart nedstrøms broen, samt lovliggørelse af og udvidelse af en mindre parke-

ringsplads sydøst for broen. Den projekterede højvandssluse skal have et fæste på den sydlige åbred 

 

Det fremgår af ansøgningen, at den eksisterende højvandssluse er udskiftningsmoden, og at en ny 

sluse bedre vil kunne sikre mod højvandsbetingede oversvømmelser og saltvandsindtrængning i 

Henne Mølleå opstrøms Porsmosevej og Fiil Sø. 

 

Aage V. Jensens Naturfond ejer anlægsarealet på begge sider af Henne Mølleå. 

 

Arealerne på sydsiden af åen er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse, afsagt den 20. august 

1958, om fredning af ”den nordlige del af Fiil Sø samt nogle arealer deromkring og et hedeareal 

mellem søen og havet”; fredningen er en status quo fredning. 

 

De fredede arealerne indgår i Natura 2000 området, der strækker sig fra Kallesmærsk Hede i syd til 

Henne Mølle Å, og omfatter habitatområderne nr. 72 og 73 Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, 

Filsø og Kærgård Klitplantage, fuglebeskyttelsesområde nr. 50 og 56 og Ramsarområde nr. R 1. 

 

Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt 

naturbeskyttelsesområde, hvis projektet ikke indebærer forringelse af naturtyperne og levestederne 

for de arter eller betydelige forstyrrelser af de arter, som området er udpeget for. 

 

Fredningsnævnet skal derfor, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og stk. 2, tage stilling til, om 

det strider mod formålet med fredningen og mod Danmarks forpligtelser i forhold de regler, der 

gælder for EF-habitatområderne, at dispensere til projektets gennemførelse. 

  

Fredningsnævnets afgørelse 

 

Fredningsnævnet har besluttet at meddele Aage V. Jensens Naturfond dispensation i medfør af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og stk. 2, til at etablere en ny højvandssluse opstrøms broen 

ved Porsmosevej, men afslag på ansøgningen til at udvide den eksisterende parkeringsplads sydøst 

for broen. 
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Den eksisterende parkeringsplads er lovlig, fordi den er etableret før gennemførelsen af fredningen. 

 

Begrundelsen for afgørelsen fremgår under afsnittet: ”Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse”. 

 

Vilkår for dispensationen 

 

Der gælder disse vilkår for dispensationen: 

 

1. Anlægsarbejdet skal gennemføres i overensstemmelse med projektbeskrivelsen, der er ved-

hæftet denne afgørelse. 

 

2. Højvandsslusen skal placeres som vist på vedhæftede luftfoto. 

 

3. Entreprenøren skal under anlægsarbejdet udlægge køreplader for at skåne åbrederne og 

undgå varig påvirkning af de arealer, der støder op til projektområdet.  

 

4. Rester fra den gamle sluse, herunder fundamenter, der fjernes, og byggeaffald skal depo-

neres uden for det fredede område. 

 

5. Overskydende opgravet materiale skal deponeres uden for det fredede område efter Varde 

Kommunes anvisninger. 

 

Hvis disse vilkår ikke overholdes, bortfalder dispensationen. 

 

Retsgrundlaget 

 

Fredningen af ”den nordlige del af Fiil Sø samt nogle arealer deromkring og et hedeareal mellem 

søen og havet” skal sikre vandstanden i den nordlige del af Fiil Sø samt bevare arealerne omkring 

søen, en del af Kirkeodden, mosearealet under Holmbanken og det store hedeareal, der strækker sig 

fra Fiil Sø ud til kysten, som er et særligt værdifuldt område for fuglelivet.  

 

Overfredningsnævnets kendelse indeholder i fredningsbestemmelsernes litra A forbud mod skæm-

mende indretninger i fredningsområdet og i fredningsbestemmelsernes litra C en bestemmelse om, 

at ”På matr. nr. 3 c af Fiil Sø (under Holmbanken) skal vandstanden bevares i den nuværende 

højde”. 

 

Sagens baggrund 

 

Aage V. Jensens Naturfond overtog i oktober 2010 Fiil Sø og større arealer omkring søen, herunder 

arealerne op mod Henne Mølle Å, hvor der er en højvandssluse ved Porsmosevej. Ved købet påtog 

fonden sig at vedligeholde og drive højvandsslusen. 

 

Fredningsnævnet modtog den 11. juli 2011 en ansøgning fra Aage V. Jensens Naturfond om 

dispensation fra bestemmelserne i Overfredningsnævnets kendelse om fredningen af den nordlige 

del af Fiil Sø mv. til at gennemføre et naturgenopretningsprojekt, der blandt andet omfattede 

genskabelse eller genopretning af Filsø, tiltag til sikring af offentlighedens adgang til området og til 

at opretholde den nuværende naturtilstand gennem naturpleje. 
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Fredningsnævnet meddelte den 16. maj 2013 Aage V. Jensens Naturfond dispensation til at 

gennemføre projektet. 

 

Aage V. Jensens Naturfond har gennemført genopretningsprojektet og ansøger nu fredningsnævnet 

om dispensation til at udskifte højvandsslusen samt til lovliggørelse af parkeringspladsen umid-

delbart sydøst for broen på Porsmosevej og til at udvide pladsen, så kapaciteten udvides fra 2 biler 

til 5 biler. 

 

I mail af 20. oktober 2016 har Naturrådgivningen, Odense, anført følgende: 
 

”… 

 Den nye  højvandssluse opføres ca. 25 m opstrøms for vejbroen. Højvandsslusen opføres i kraftige  

                           stålprofiler og stålspuns på tværs af vandløbet i samme højde i ca. kote 4,15 m DVR90, svarende til ca.  

                           0,8 m under terræn, og med omtrent samme vandslug/vandløbsåbning som i den nuværende højvands-  

                           sluse. Slusen udføres  med 2 eller 3 tophængte sluseklapper, der kun lukker ved kraftigt højvande og/ 

                           eller indadgående strøm, og som normalt vil være løftet op til næste vandret stilling med et wiretræk og  

                           med automatiseret styring. Den nuværende  højvandssluse fjernes så vidt muligt. Der etableres en par-  

                              keringsplads med plads til 5 biler sydøst for vejbroen af hensyn til bl.a. tilsyn og vedligeholdelse. 

    

                            …  

 Aage V. Jensen Naturfond overtog ansvaret for driften af den nuværende højvandssluse i Henne  Møl- 

 leå i forbindelse med købet af ejendommen Filsø i 2010. Slusen er opført i 1974 i stål og beton, der nu 

 er kraftigt korroderet. Bygværket vurderes at være tjenlig til udskiftning. Forprojekteringen viser dels,   

at der fortsat er behov for at opretholde en højvandssluse af hensyn til beskyttelse af de opstrøms area- 

 ler mod ekstreme højvandshændelser i Vesterhavet og herunder Filsø og Fidde Sø mod ind- 

trængning af saltvand, og dels, at den nuværende højvandssluse står på en meget tynd stålspuns, hvis  

 restlevetid er tvivlsom. 

   

 Den nuværende højvandssluse står i skel til ejendommen Henne Mølle, Porsmosevej 20, som blev 

udskilt i forbindelse med fondens erhvervelse af Filsø. I 2012 blev den nuværende højvandssluse 

samtidig klemt inde mellem vejbroen på Porsmosevej og den langsgående cykelstibro over Henne 

Mølleå. 

  

Det gør en ombygning af den nuværende højvandssluse med etablering af ny stålspuns dybt ned i vand-

løbsbunden meget vanskelig. Fonden har derfor valgt at foreslå, at højvandsslusen flyttes til den op-

strøms side af Porsmosevej, hvor fonden er lodsejer på begge sider af vandløbet…” 

 

 

Der er udarbejdet en projektbeskrivelse, der beskriver de aktuelle forhold, behovet for højvands-

beskyttelsen, det foreslåede projekt og dets konsekvenser: Der er anført i projektbeskrivelsen om 

den eksisterende højvandssluse blandt andet: 

 
”… 

 

Den nuværende højvandssluse er opført efter et projekt udarbejdet af Hedeselskabet, som blev godkendt 

af Ribe Amtsråd den 7. marts 1974, og anlægget blev afleveret den 9. oktober 1974. Bygværket var 

dimensioneret ud fra et tidligere bygværk på stedet med 4 stemmefag med hver en 2,6 m bred åbning. 

Stemmeværket består af 4 tophængte, to-delte sluseporte, som er spindelstyrede med snekkedrev, 

hvorved de kan hæves og sænkes manuelt. 
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Figur 1. Højvandsslusen i Henne Mølleå set fra sydvest i maj 2010 med vejbroen på Porsmosevej i 

baggrunden og inden, at cykelbroen blev opført foran. 

 

… 

 

Stemmeværket var oprindeligt kun opført med overkant i kote 3,20 m DNN (3,09 m DVR90) på 

grundlag af en kendt højeste vandstand i kote 2,36 m DNN. Stemmeværket blev efterfølgende hævet 

1,0 m med ekstra stålplader uden at bygværket i øvrigt blev forstærket. Ved en stormflod den 25. 

november 1981 skulle ydervandspejlet ifølge det oplyste være nået helt op i ca. kote 4,0 m (ca. kote 3,9 

m DVR90), hvorefter bygværket kollapsede. Dette ekstremt høje vandspejl er ikke yderligere do-

kumenteret. Bygværket blev genopført i 1982…  

 

Hele anlægget er i dag præget af kraftig korrosion. Beklædningen med stålplader, inkl. sluseportene er 

lokalt gennemtæret. Den underliggende stålspuns er udført af det tyndest mulige stålprofil, og det er 

usikkert, hvor meget ståltykkelse og dermed hvor meget styrke, som er tilbage i sammenstøbningen 

med betonpladen i vandløbsbunden. Det indebærer en risiko for, at bygværket i en stormflodssituation 

kan ”knække ved roden” og vælte trods aflastningen ind mod vejbroen.  

    

Stemmeværket er kun i funktion, når den tilsynsførende på baggrund af højvandsvarsler fra Esbjerg 

Havn vurderer, at det er nødvendigt. Der er ingen beskrevet slusepraksis for, hvornår sluseportene 

lukkes og åbnes igen. Det beror alene på erfaring og skøn… Det er oplyst, at højvandsslusen igennem 

en årrække har været i funktion 0 til 8 gange årligt. 

 

Den nuværende højvandssluse drives ved en manuel betjening af en mobil skruemaskine, der driver 

sluseportene ned og op ved hjælp af spindler. Der er intet sikkerhedssystem i tilfælde af, at noget sætter 

sig fast enten i slusekonstruktionen eller i sluseåbningerne. 

 

 

2. BEHOVET FOR HØJVANDSBESKYTTELSE 

 

Indtil sommeren 2012 var hovedformålet med slusedriften at beskytte digerne omkring den ca. 1200 ha 

store Filsø inddæmning mod overskylning og dermed inddæmningen mod oversvømmelser. I 2010 blev 

det laveste punkt i denne digebeskyttelse målt til kote 2,55 m på vestsiden af inddæmningen. En side-

gevinst ved denne slusedrift har været at beskytte opstrøms arealer omkring Henne Mølleå, Fidde Sø, 



 

5 

 

Rolf Sø og Søvigsund mod forhøjet vandstand og til dels også saltvandsindtrængning under ekstreme 

højvandshændelser.  

 

… 

 

Med etableringen af Filsø i sensommeren 2012 er Filsø-ejendommen blevet mindre følsom over for 

højvandshændelser, idet vandspejlet i Filsø er i ca. kote 1,60 m DVR90 og i Fidde Sø i ca. kote 2,1 m. 

Den gendannede Filsø er til gengæld følsom over for saltvandsindtrængning op gennem Henne Mølleå 

og ind i søen. Det afgørende er her, om der kan nå at strømme så meget saltvand ind under en 

højvandshændelse, at det kan skade dyre- og plantelivet i og omkring søerne. 

 

Der er opstillet en dynamisk hydraulisk model for den nye Filsø og afløbet ud gennem Henne Mølleå. 

Det er dog vanskeligt at modellere ekstreme højvandssituationer i vandløbssystemet, da der ikke er 

nogen entydig sammenhæng mellem vandstanden i Vesterhavet og afstrømningerne i vandløbet samt 

vandstanden i Filsø mv., lige som der kan være meget store tidsmæssige variationer i disse forhold. Den 

opstillede model omfatter heller ikke Fidde Sø og de omgivende vandløb. 

 

Vi har derfor valgt at foretage en række stationære hydrauliske beregninger på forenklede forud-

sætninger til at beskrive problemstillingerne…”  

 

Projektbeskrivelsen indeholder herefter en beregning af hvor meget saltvand, der ved givne 

højvandshændelser kan blive presset ind i Fiil Sø, hvor lang tid, der vil gå, inden saltvandet når ind i 

søen, samt påvirkningen af arealerne langs Henne Mølle Å, Mellemsø og Fiil Sø. Projekt-

beskrivelsen konkluderer, at der fortsat bør være en højvandsbeskyttelse af Fiil Sø og Fidde Sø. 

 

Naturrådgivningen foreslår ud fra overvejelser om driftsmæssig sikkerhed, miljøpåvirkning, an-

lægsøkonomi og driftsomkostninger, at der skal opføres en højvandssluse på tværs af Henne Mølleå 

ca. 25 m opstrøms vejbroen på Porsmosevej, regulativets St. 3434 m.  

 

Placeringen er vist på den situationsplan/det oversigtskortet, der er vedhæftet denne afgørelse. 

 

Projektbeskrivelsen indeholder herefter en beskrivelse af bygværket til højvandsslusen. 

 

Det fremgår af projektbeskrivelsen, at højvandsslusen skal udføres i en stålkonstruktion med 

tophængte portplader i kote + 2,00; portpladerne drives af elmotorer, som kan lukke og åbne 

portpladerne. Der monteres en stiv og ubevægelig væg op til kote + 4,15. Sluseåbningen bliver lidt 

større end den nuværende sluseåbning. På slusens opstrøms side monteres en 0,5 m bred gangbro, 

hvorfra man kan tilse slusen og betjene motorerne. Væggene i slusen beklædes med lodrette 

brædder i hårdttræ.   
 

Den nuværende højvandssluse fjernes ned til en betonbjælke i vandløbsbunden. Afstivningen ind 

mod vejbroen fjernes og borehuller lukkes. Ved detailprojekteringen skal det afklares, om der 

fortsat skal være en afstivning mellem betonvæggene i vandløbets sider svarende til betonbjælken i 

gangbroen, der evt. kan bevares.  

 

Det fremgår endvidere af projektbeskrivelsen, at ”der er opstået en uofficiel holdeplads” for en eller 

to biler sydøst for vejbroen på Porsmosevej. Fonden ønsker parkeringspladsen lovliggjort og 

samtidig udvidet til at kunne rumme 5 biler til brug for tilsyn og vedligeholdelse af højvandsslusen, 

vejbroen, vandføringsmålestationen og det offentlige vandløb. Der foreslås derfor etableret en 

parkeringsplads med form af en halvcirkel med radius 10 meter, svarende til 157 m
2
, som etableres 

ved en afretning af terrænet, belagt med 0,20 m stabilgrus samt med en 4,0 m bred overkørsel til 

Porsmosevej. 
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Projektbeskrivelsen indeholder endelig en vurdering af konsekvenserne ved udskiftningen af 

højvandsslusen:   

 
                          

”Placeringen af den nye højvandssluse er valgt, dels for at sikre plads til det nødvendige anlægsarbejde, 

dels fordi terrænet på begge vandløbssider når ubrudt op over kote 4,8 m DVR90 inden for en afstand af 

kun 36 m på tværs af vandløbet, og dels fordi Aage V. Jensen Naturfond er lodsejer på begge sider af 

vandløbet opstrøms for vejbroen.  Længere opstrøms falder terrænet på vandløbets sydside ned under 

kote 4,0 m, hvilket på sigt måske ikke vil være tilstrækkeligt til at sikre mod oversvømmelser uden om 

bygværket. 

 

…  

 

Det er vores vurdering, at den foreslåede højvandssluse vil kunne give en bedre sikkerhed mod 

højvandsbetingede oversvømmelser og saltvandsindtrængning i Henne Mølleå opstrøms Porsmosevej, 

end den nuværende sluse, idet der dog altid vil være en vis risiko for funktionssvigt. 

 

Ved automatisk styring vil højvandsslusen kunne indstilles til at lukke ved en valgt høj vandstand, når 

der samtidig opstår en væsentlig indadgående strøm. Og den vil åbne så snart det udvendige vandspejl 

falder under det indvendige således, at opstuvningen af vand på den landværts side bliver mindst mulig. 

Det vil således kun være i korte perioder af få timers varighed enkelte gange om året, at der ikke vil 

være faunapassage i vandløbet, men kontinuiteten genskabes så snart sluseportene åbner igen. 

 

… 

 

Vi har valgt ikke at gøre bygværket højere end den nuværende højvandssluse, som aldrig har været 

overskyllet. Hvis dette på et tidspunkt skulle ske, vil der løbe vand over bygværket og ned i Henne 

Mølleå. Det er en situation, som først forventes at kunne ske efter en væsentlig generel vand-

standsstigning i havet, og hvis der skulle ske overløb hen over slusen, vil det blive kortvarigt og med 

begrænsede vandmængder, som ikke vurderes at udgøre en trussel mod flora og fauna i de opstrøms 

søer….” 

 

Det fremgår endelig af projektbeskrivelsen, at anlægsarbejdet skal udføres i perioden maj til 

september, hvor risikoen for storme og højvande er minimal, og hvor vandføringen i åen er mindst. 

Anlægsarbejdet forventes gennemført i sommeren 2017. 

   

Fredningsnævnets behandling af sagen: 

 

Fredningsnævnet har i høringsbrev af 28. november 2016 anmodet Aage V. Jensens Naturfond, 

Naturstyrelsen Blåvandshuk, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, København, Varde Kom-

mune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening om 

eventuelle bemærkninger til ansøgningen med høringsfrist den 6. december 2016. 

 

 Naturstyrelsen har i en mail, modtaget den 2. januar 2017 oplyst: 
 

”… 

  

Fredningsnævnet bør være opmærksom på, om det ansøgte kræver Fredningsnævnets godkendelse. 

  

Det er SVANA vurdering at fredningsgrænsen løber i åens sydlige bred ….  

  

… 
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SVANA finder desuden at Fredningsnævnet bør vurdere om anlæggene (sluse samt mindre udvidelse af 

parkeringsareal) er omfattet af fredningens bestemmelser: 

A. l) Udstykning, bebyggelse med huse, skure, boder og skæmmende indretninger er ikke tilladt (jfr. 

dog afsnit D)…” 
 

Varde Kommune har i brev af 16. januar 2017 kommenteret projektet og vurderet dets betydning 

for de arter og naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. 

 

Varde Kommune har anført i brevet blandt andet: 

 
”Fredningsnævnet har den 1. december 2016 fremsendt brev med høring i denne sag. Nævnet har end-

videre den 9. januar 2017 anmodet Varde Kommune om at udarbejde en Natura 2000-konsekvens-

vurdering af det ansøgte projekt. 

 

Det berørte areal er beliggende i Natura 2000-område nr. 84, Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiil-

sø og Kærgård Klitplantage, der har status som habitatområde, fuglebeskyttelsesområde og Ramsar-

område.  

 

Vurdering af højvandsslusen 
 

Habitatområde nr. 73, Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage, er udpeget 

for odder samt for en lang række naturtyper. Odderen forekommer i hele Filsøområdet, - herunder den 

berørte del af Henne Mølleå. Arealet på nordsiden af den berørte del af åen er kortlagt som den 

prioriterede naturtype 2140* Klithede. Arealet umiddelbart syd for åen er ikke kortlagt, men kom-

munen vil ikke udelukke, at dette areal kan være samme naturtype eller en anden naturtype fra 

udpegningsgrundlaget (for eksempel 4030, Tør hede eller 6230*, Surt overdrev). Endelig er Henne 

Mølleå efter kommunens vurdering formentlig et eksempel på naturtypen 3260, Vandløb med 

vandplanter. 

 

Højvandsslusen vil kun være lukket i kortere perioder, og den vil ikke udgøre end større spærring for 

odderen end den eksisterende sluse, der nedlægges. Projektet vurderes dermed ikke at påvirke odderen, 

og da slusen opføres med samme vandslug m.v. som den eksisterende sluse vurderes det, at naturtypen 

3260 heller ikke vil blive påvirket negativt. 

 

Det arealmæssige indgreb ved etablering af slusen er begrænset til få kvadratmeters gravearbejde i 

vandløbsbrinkerne og til nedramning af spunsvægge på tværs og på langs af vandløbet. Det er en for-

svindende lille del af det samlede areal af naturtyper fra udpegningsgrundlaget, der bliver berørt, og det 

vurderes dermed, at der ikke er nogen risiko for, at udskiftning af slusen vil forringe bevaringsstatus 

for naturtypen 2140* eller andre naturtyper fra udpegnings-grundlaget.  

 

Det forudsættes, at der stilles vilkår om, at der i forbindelse med anlægsarbejdet anvendes køreplader, 

så der ikke sker en varig påvirkning af de tilstødende arealer. Der bør også stilles vilkår om, at 

overskydende opgravet materiale skal fjernes og deponeres uden for beskyttede områder. 

 

Det skal efter kommunens vurdering også tages i betragtning, at en manglende udskiftning af høj-

vandsslusen på sigt vil medføre risiko for saltvandspåvirkning af flere naturtyper fra habitatområdets 

udpegningsgrundlag, hvilket forringer muligheden for opfyldelse af områdets bevaringsmålsætning. 

 

Fuglebeskyttelsesområde nr. 56 Fiilsø er udpeget for ynglende rørdrum, rørhøg, hedehøg, plettet rør-

vagtel, trane, tinksmed og natravn samt for trækkende pibesvane, sangsvane, pomeransfugl, kortnæbbet 

gås og grågås, og Ramsarområde nr. 1, Fiilsø er udpeget for store forekomster af vandfugle. Kommu-

nen vurderer, at det berørte areal ikke har betydning for nogen af disse arter. 

 

Hvad angår arter, der er omfattet af beskyttelsen på habitatdirektivets bilag IV, vurderes det, at 

følgende arter udover odderen forekommer eller kan forekomme i Filsø-området: vandflagermus, 

brunflagermus, sydflagermus, birkemus, markfirben, strandtudse og spidssnudet frø. Kommunen 

vurderer, at flytning af slusen ikke vil have nogen betydning for flagermusarternes mulighed for 
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fouragering i området. På grund af arealets karakter vurderes det desuden, at det berørte areal er uden 

betydning for markfirben, strandtudse og spidssnudet frø. Birkemus kan teoretisk forekomme langs 

vandløbsbrinkerne, men det berørte areal er som nævnt arealmæssigt yderst begrænset, og det vurderes 

på den baggrund, at sluseprojektet ikke vil påvirke områdets økologiske funktionalitet for en eventuel 

bestand af birkemus. 

 

Det bemærkes, at etablering af sluseprojektet kræver Varde Kommunes tilladelse efter vandløbsloven 

og dispensation fra § 3-bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven. Kommunen er sindet at meddele den 

fornødne tilladelse og dispensation. 

 

Vurdering af holdeplads for biler 
 

Det er anført i projektbeskrivelsen, at der sydøst for vejbroen er opstået en uofficiel holdeplads for en 

bil eller to. Denne plads ønskes lovliggjort og udvidet til en 157 m² stor holdeplads for fem biler til 

brug for tilsyn og vedligeholdelse af højvandsslusen, vejbroen, vandføringsmålestationen og det 

offentlige vandløb. 

 

Den nuværende anvendelse af det berørte areal til holdeplads for et par biler har - så vidt det er 

kommunen bekendt og efter luftfotos at dømme fundet sted, siden før arealet blev fredet og omfattet af 

§ 3-beskyttelsen i naturbeskyttelsesloven. Der er derfor efter kommunens vurdering ikke behov for en 

lovliggørende dispensation i forhold til disse bestemmelser. Kommunen finder til gengæld ikke, at det 

med den påtænkte anvendelse er dokumenteret, at der er behov for en væsentlig udvidelse af pladsen til 

en kapacitet på 5 biler på et areal, der både er fredet, § 3-beskyttet og formentlig udgør en naturtype fra 

udpegningsgrundlaget. Kommunen kan derfor ikke umiddelbart anbefale en dispensation til udvidelse 

af holdepladsen…” 

 

Der er ikke rejst indsigelser mod projektet. 

 

Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse: 

 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 

fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående afvigelser fra en 

fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun fo-

retages efter reglerne om gennemførelse af fredninger. 

 

Fredningen af Fiil Sø skal sikre vandstanden i den nordlige del af søen og bevare arealerne omkring 

søen fra Kirkeodden og mosearealet under Holmbanken til kysten. 

 

Fredningsnævnet bemærker indledningsvist, at etableringen af en ny højvandssluse, der får fæste på 

åbredderne, er omfattet af fredningsbestemmelsernes litra A, fordi der i forbindelse med anlægs-

arbejdet sker indgreb i det fredede område og etableres en i landskabelig henseende skæmmende 

konstruktion i åbrinken. Fredningsnævnet skal derfor behandle sagen. 

 

Fredningsnævnet bemærker herefter vedrørende: 

 

Parkeringspladsen: 

 

Aage V. Jensens Naturfond ansøger om lovliggørelse af den beskedne parkeringsplads sydøst for 

broen på Porsmosevej og om dispensation til at udvide parkeringspladsen, så den kan anvendes af 

ind til 5 biler. 
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Fredningsnævnet lægger Varde Kommunes oplysning om, at der allerede før fredningens gen-

nemførelse har været en parkeringsplads til et par biler sydøst for broen på Porsmosevej, til grund. 

Fredningsnævnet betragter derfor parkeringspladsen som lovlig i forhold til fredningen. 

  

I betragtning af at parkeringspladsen hovedsageligt skal anvendes i forbindelse med tilsyn af 

højvandsslusen, og da en udvidelse af parkeringspladsen skal ske ind på det fredede område, der 

tillige er § 3-beskyttet, finder fredningsnævnet, at det strider mod formålet med fredningen at 

dispensere til udvidelse af pladsen til en kapacitet på 5 personbiler. Fredningsnævnet meddeler 

derfor Aage V. Jensens Naturfond afslag på ansøgningen om dispensation til at udvide parkerings-

pladsen.  

 

Højvandsslusen: 

 

Fredningsnævnet dispenserede ved afgørelsen, truffet den 16. maj 2013, til et naturgenopretnings-

projekt, der omfattede genskabelse og genopretning af Fiil Sø, tiltag til sikring af offentlighedens 

adgang til området samt til at opretholde den nuværende naturtilstand gennem pleje. 

 

Den eksisterende højvandsluse skal sikre, at saltvand ved højvande ikke trænger op gennem Henne 

Mølle Å og ud i Fiil Sø og skader dyre- og plantelivet i og omkring søen. 

 

Det fremgår af ansøgningen, at det vil få alvorlige følger for faunaen og floraen i Fiil Sø, hvis 

saltholdigheden i søerne når op på 2 til 4 promille.  

 

Det er derfor Naturrådgivningens vurdering, at der fortsat bør være en højvandsbeskyttelse af Fiil 

Sø og Fidde Sø.  

 

Varde Kommune har i sin udtalelse bemærket, at det arealmæssige indgreb ved etableringen af høj-

vandsslusen er begrænset til få kvadratmeters gravearbejde i vandløbsbrinkerne og til nedramning 

af spunsvægge på tværs og på langs af vandløbet, samt at kun en forsvindende lille del af det 

samlede areal af naturtyper fra udpegningsgrundlaget vil blive berørt. Varde kommune har end-

videre bemærket, at højvandsslusen, der udføres med samme vandslug som den eksisterende sluse, 

kun vil være lukket i kortere perioder, og at højvandsslusen ikke vil udgøre en større spærring for 

odderen end den eksisterende sluse. Varde Kommune har endelig bemærket, at en manglende 

udskiftning af højvandsslusen på sigt vil medføre risiko for saltvandspåvirkning af flere af de 

naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget for habitatområdet. 

 

Varde kommune konkluderer, at udskiftningen af slusen ikke vil forringe bevaringsstatus for de 

arter og naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget. 

 

Fredningsnævnet lægger til grund, at indtrængende havvand indebærer en trussel mod faunaen og 

floraen i og omkring Fiil sø, der er en ferskvandssø, og at en højvandssluse kan sikre søen. 

 

Fredningsnævnet lægger endvidere til grund, at den eksisterende højvandssluse må betragtes som 

udslidt, og at den kan kollapse.     

 

I betragtning af intentionerne bag og formålet med genopretningen af Fiil Sø samt bevarings-

målsætningen for området, at den eksisterende højvandssluse må betragtes som udslidt, og Varde 

Kommunes vurdering af, at projektet ikke forringer status for de arter og naturtyper, som indgår i 
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udpegningsgrundlaget for Natura-2000 området, vurderer fredningsnævnet, at det ikke strider mod 

formålet med fredningen at udskifte højvandsslusen med en ny sluse.  

 

Fredningsnævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte vurderingen af, at højvandsslusen bør 

flyttes til vandløbsregulativets St. 3434 ca. 25 meter opstrøms broen på Porsmosevej, fordi terrænet 

her ligger i en højere kote end terrænet længere opstrøms broen. 

 

Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og stk. 2, Aage 

V. Jensens Naturfond dispensation til at udskifte højvandslusen med den placering af den nye sluse, 

som er vist på luftfotoet, der er vedhæftet denne afgørelse. 

 

Dispensationen til at etablere den nye højvandsluse er givet på de vilkår, der fremgår under afsnittet 

”Vilkår for dispensationen”.      

 

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 

 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Natur- og Miljø-

klagenævnet over afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog 

altid fra bekendtgørelsen. 

 

Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Natur- og Miljø-

klagenævnets Klageportal via borger.dk eller virk.dk. 

 

Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via forsiden på Natur- og Miljøklagenævnets 

hjemmeside www.nmkn.dk. 

 

Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 

 

En klage skal være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen senest kl. 23:59 på den dag, hvor 

klagefristen udløber. Det indebærer, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt faktura i 

Klageportalen. 

 

Klageren skal oplyse sit CPR-nummer eller CVR-nummer.  

  

Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside indeholder information om beregning af klagefrister i de 

tilfælde, hvor en klager anmoder om at blive undtaget fra brug af Klageportalen. 

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 

afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse 

af natur og miljø, og 
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 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

indbetaler et gebyr på 500 kr.  

Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales 

gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om 

gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  

 

Gebyret tilbagebetales, hvis 

  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 

efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenæv-

net, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekt-

tilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

 

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i 

sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 

tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft 

et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er 

udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, 

hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, skal 

ansøgerne rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller dispensationer i 

henhold til denne lovgivning.  

 

Kolding, den 5. april 2017 

 

 

 

Vagn Kastbjerg 

formand 
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Denne afgørelse med bilag er sendt til: 

 

Aage V. Jensens Naturfond - post@avjf.dk 

Naturstyrelsen Blåvandshuk - blaavandshuk@sns.dk 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning – svana@svana.dk 

Varde kommune, Teknisk Forvaltning - vardekommune@varde.dk 

Jens Vahl, Varde Kommune – jerv@varde.dk 

Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité v/formand Merete Vigen Hansen, varde@dn.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Kbh. Ø 

Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk   

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, fr@friluftsraadet.dk  

Friluftsrådets lokalafdeling ved Hanne Voetmann, fam.voetmann@mail.dk  

Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, natur@dof.dk  

Dansk Ornitologisk Forening lokal, varde@dof.dk  

 

  

mailto:post@avjf.dk
mailto:blaavandshuk@sns.dk
mailto:svana@svana.dk
mailto:vardekommune@varde.dk
mailto:jerv@varde.dk
mailto:varde@dn.dk
mailto:nst@nst.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:fam.voetmann@mail.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:varde@dof.dk
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Bilag: 

 

3. PROJEKTFORSLAGET 

 

Der har været overvejet flere forskellige sluse-typer: 

 

a. Sidehængte, selvvirkende sluseporte 

b. Tophængte selvvirkende sluseklapper 

c. Porte af lodret ophængte, mekanisk drevne jalousi-plader, som de 

nuværende 

d. Svømmende porte, hvor porten ved opdrift svinger ind og lukker slusen 

e. Porte liggende og hængslet i bunde, som trækkes op med mekanik 

f. Segment-buer på en vandret aksel, der drejes på plads som i Hvide 

Sande 

g. Tophængte, neddrejende sluseklapper, som løftes op mekanisk 

 

Ud fra overvejelser om driftsmæssig sikkerhed, miljøpåvirkning, anlægsøkonomi og 

driftsomkostninger er vi i samarbejde med rådgivende ingeniør Morten S. Rosbæk, Svendborg 

kommet frem til følgende projektforslag, som er vist på plankort og i tværsnit på tegningerne i Bilag 

10A og 11A: 

 

Der opføres en ny højvandssluse på tværs af Henne Mølleå ca. 25 m opstrøms for vejbroen på 

Porsmosevej, regulativets St. 3434 m. Placeringen er vist på situationsplanen/oversigtskortet i Bilag 

1. 

 

Der nedslås 3 eller 4 dobbelte meget kraftige H-stålprofiler så langt ned i vandløbsbunden, at 

pælene er indspændt i moræneler svarende til den maksimale vandspejlsforskel hen over bygværket. 

For at begrænse korrosionen af bygværket forsynes H-pælene med påsvejsede anoder, som 

forventes at skulle udskiftes hvert 10. år. 

Mellem pælene nedslås en mindst 10 mm tyk stålspunsvæg ned i vandløbsbunden og tilsvarende til 

hver side ud til vandløbets brinker. Spuns-jernene nedslås således i standard-låse i de store pæle, 

hvorved der dannes en sammenhængende væg ca. 30 meter på tværs af vandløbet og ind i det 

omgivende terræn. 

 

Tilsvarende sættes en 3-4 m lang spunsvæg i hver af vandløbets nedstrøms sider for at sikre en 

lodret afgrænsning af slusen ind mod sideskråningerne af hensyn til sluseklappernes fulde 

bevægelighed.  

 

Henover de nedrammede spuns-jern i vandløbsbunden mellem de store stålpæle betonstøbes der en 

bjælke med overkant i kote 0,46 m DVR90 svarende til bunden i den nuværende højvandssluse.  

Den regulativmæssige bundkote på stedet er 0,39m DVR90. 

 

I hver af de to eller tre åbninger mellem de store stålpæle etableres en 1,60 m høj tophængt 

portplade fra kote +2,00 m og ned til betonbjælken i kote +0,46 m. Den samlede åbning bliver 

herved lidt større end den nuværende.  
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Over åbningerne og ud til siderne etableres en stiv og ubevægelig væg op til kote 4,15 m, hvilket er 

tæt på det nuværende.  Væggen beklædes med lodrette 40 mm brædder med fer og not i hårdttræ 

som azobé/jerntræ, der boltes på en stålramme med rustfrie bolte. Alt træ vil være FSC-certificeret. 

 

De 2-3 højvandsklapper bevæges af hver sin simple elmotor, der via et wiretræk over en talje på en 

stagbom sænker portene i forbindelse med et forventet højvande, og som igen hæver dem til næsten 

vandret, når højvandet er på retur. Portpladerne drejes ned af højvandstrykket og støder via 

gummianslag mod tre sider til forventet tæthed. Der skal være et ca. 0,13 m dybt anslag/overlæg på 

nedstrøms side af betonbundpladen ned til kote ca. 0,33 m. 

  

Der bygges en 0,5 m bred gangbro på slusens opstrøms side, hvor fra man kan tilse slusen og 

betjene motorerne. 

 

Slusen forventes i øvrigt udstyret med automatisk drift styret af op- og nedstrøms 

vandstandsmålinger og evt. en doppler flowmåler således, at slusen først lukkes ved en høj 

vandstand i ca. kote 1,5 m og indadgående strøm for igen at åbne, når det ydre vandspejl er lavere 

end det indvendige. Slusen skal af hensyn til personsikkerheden forsynes med alarmer med lys og 

lyd under sluseklappernes bevægelse. Sluseklapperne bør endvidere automatisk afprøves f. eks. en 

gang ugentligt mandag formiddag. Slusen vil endvidere blive forsynet med et gsm-modul, som via 

sms sender fejlmeldinger til den tilsynsførende.    

 

Det er påtænkt at forsyne den nye sluse med stemmefalse bag hver sluseport, således at det vil være 

muligt at foretage en afspærring i tilfælde af reparationer eller funktionssvigt.  

 

Den nuværende højvandssluse fjernes ned til betonbjælken i vandløbsbunden. Afstivningen ind 

mod vejbroen fjernes og borehuller lukkes. Ved detailprojekteringen skal det afklares, om der 

fortsat skal være en afstivning mellem betonvæggene i vandløbets sider svarende til betonbjælken i 

gangbroen, der evt. kan bevares.  

 

Sydøst for vejbroen på Porsmosevej er der opstået en uofficiel holdeplads for en bil eller to. Fonden 

vil gerne have lovliggjort forholdet og samtidig udvidet pladsen til at kunne rumme 5 biler til brug 

for tilsyn og vedligeholdelse af højvandsslusen, vejbroen, vandføringsmålestationen og det 

offentlige vandløb. Der foreslås derfor etableret en parkeringsplads med form af en halvcirkel med 

radius 10 meter, svarende til 157 m
2
, som etableres ved en afretning af terrænet og belagt med 0,20 

m stabilgrus samt med en 4,0 m bred overkørsel til Porsmosevej. 
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Bilag: 
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding 
Telefon 99686800, mail: sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk  
 
 
 
 
 
 
Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-51/2017: Ansøgning fra Forsvarsministeriets Ejen-
domsstyrelse om dispensation til at afvikle en efterårsøvelse på arealer i Kærgård Klitplantage 
og ved Fiil Sø. 
 
 
Fredningsregisteret reg. nr.: 05760.00 – Kærgård Plantage,  
 
Fredningsregisterets reg. nr.: 00818 – Fiil Sø.  
 
 
Ansøgningen: 
 
Fredningsnævnet har den 17. august 2017 modtaget en ansøgning fra Forsvarsministeriets Ejen-
domsstyrelse om dispensation til at afvikle en efterårsøvelse i Kærgård Klitplantage og på arealer 
omfattet af fredningen af Fiil sø og Løvklit.  
 
Ansøgningen omfatter følgende:  
 
1. Kærgård Klitplantage - dispensation til at rydde et bælte på 3 x 100 meter klitfyr i plantagen for at 
anlægge et kørespor og etablere ca. 50 skyttestillinger.  
 
2. Løvklit – dispensation til kørsel og graveaktiviteter, som vil kunne fjerne vegetation. 
 
3. Fiil Sø – dispensation til kørsel med tunge køretøjer ad etablerede veje og spor, etablering af en 
bro over Henne Å, udlægning af køreplader, eventuelt anlæg af skyttestillinger og bankets.  
 
Retsgrundlaget: 
 
Driften af Kærgård Klitplantage er fastlagt i en deklaration, som er tinglyst den 6. maj 1974 på flere 
ejendomme i klitplantagen. Fredningsnævnet er indsat som påtaleberettiget i deklarationen. 
 
Løvklit er omfattet af en deklaration, dateret den 4. august 1955 og tinglyst den 28. marts 1956. 
 
Fiil Sø og søens omgivelser blev fredet ved Overfredningsnævnets kendelse, afsagt den 20. august 
1958. Kendelsen indeholder blandt andet forbud mod afskrælning og slåning af lyng. 
 
De arealer, hvor efterårsøvelsen skal afvikles, indgår i Natura 2000-område 84, Kallesmærsk Hede, 
Grærup Langsø, Filsø og Kærgård Klitplantage, Habitatområde 73 Kallesmærsk Hede, Grærup 
Langsø, Fiil sø og Kærgård Klitplantage, Fuglebeskyttelsesområde F 50 Kallesmærsk Hede og Græ-
rup Langsø og Ramsarområde R 1 Fiil sø. 

mailto:sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Fredningsnævnet skal meddele dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og stk. 
2, jf. stk. 3, fra kendelsen om fredningen af Fiil sø til øvelsens gennemførelse i det omfang, øvelsen 
påvirker de fredede arealer. 

Fredningsnævnet skal som påtaleberettiget i deklarationen om driften af Kærgård Klitplantage tage 
stilling til, om de interesser, som fredningsnævnet skal varetage, tilsidesættes af øvelsesaktiviteterne. 

Fredningsnævnet har besluttet at behandle sagen på skriftligt grundlag. 

Under fredningsnævnets forberedelse af sagen har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse oplyst, at 
der ikke skal foretages aktiviteter på Løvklit. 

Fredningsnævnets afgørelse: 

Denne afgørelse er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af forretningsorden for frednings-
nævn § 10, stk. 5. 
 
Fredningsnævnet meddeler i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og stk. 2, jf. stk. 3, For-
svarsministeriets Ejendomsstyrelse dispensation fra kendelsen om fredning af Fiil Sø til at vikle ef-
terårsmanøvren på Fiil Sø Hede, ligesom fredningsnævnet som påtaleberettiget ikke har indvendin-
ger mod øvelsesaktiviteterne i Kærgård Klitplantage. 
 
Begrundelsen fremgår under afsnittet ”Fredningsnævnets begrundelse og resultat”. 

Vilkår for dispensationen:      
 

Der gælder disse vilkår for dispensationen: 
 

• Der må ikke køres i eller omkring vådområderne i klitplantagen og på Fiil Sø Hede. 
 

• Kørsel på vildtagrene i Kærgård Klitplantage må ikke finde sted. 
 

• Kørsel i Kærgård Klitplantage skal ske i overensstemmelse med de retningslinjer, som Natur-
styrelsen Blåvandshuk har anført i høringssvaret, dateret den 21. september 2017, til fred-
ningsnævnet og som vist på vedhæftede luftfoto. 

 
• Kørsel på Fiil Sø Hede skal ske ad de tracér og i overensstemmelse med de retningslinjer, 

som Varde Kommune som tilsynsmyndighed anviser Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. 
 

• Der må ikke graves skyttestillinger eller etableres bankets på Fiil Sø Hede. 
  

• Broen over Henne Mølleå og tilkørslen hertil skal sikres, så terrænet ved og omkring broen 
ikke påvirkes af trykket fra de køretøjer, der benytter broen. 

 
• Arealerne skal være retableret senest 6 uger efter øvelsens afslutning. 

 
Hvis vilkårene ikke overholdes, bortfalder dispensationen. 
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Sagens baggrund: 
 
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har anført i ansøgningen blandt andet: 
 

”… 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse anmoder hermed Fredningsnævnet om stillingtagen til hvorvidt 
øvelsen Brave Lion planlagt i november 2017, vil kræve Fredningsnævnets tilladelse eller dispensation 
fra de tinglyste beskyttelser i Kærgård Plantage og Løvklit, samt Fiil Sø fredningen, for at blive gennem-
ført. 
 

… 

Hvis Fredningsnævnet vurderer, at dispensation er påkrævet for at udføre øvelsen som beskrevet, anmo-
der Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse om at få en dispensation på baggrund af det vedlagte materia-
le.  

Beskrivelse af øvelsen, øvelsens nødvendighed og øvelsesaktiviteternes forhold til naturbeskyttelse på de 
berørte arealer er vedlagt som bilag.  

Der gøres opmærksom på, at der samtidig med denne anmodning er sendt en anmodning om behandling 
hos Varde Kommune angående forhold, hvor kommunen er tilsynsmyndighed...” 

 
Øvelsens omfang og benyttelsen af arealerne i klitplantagen og ved Fiil Sø er beskrevet således: 
  

”… 
 
Øvelse Brave Lion den 20. - 26. november 2017 omkring og på Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn 

Idet der er sket en ændring i den geopolitiske situation, er der opstået et behov for at skabe større afstan-
de i de militære øvelsesaktiviteter, end Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn alene vil kunne give. Derfor er 
der nu et behov for at inddrage områder tilstødende Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn for at skabe til-
strækkeligt dybde og bredde i kampen og for at opnå den nødvendige realistiske træning over korrekte og 
doktrinære afstande med den type enhed (Brigade), som ønsket trænet under øvelsen. Det af Forsvarsmi-
nisteriet ejede terræn vil således også blive benyttet under øvelsen. Forsvaret vil ligeledes anvende alle-
rede eksisterende Ustillinger (etablerede stillinger) i Kærgård og Blåbjerg, men har behov for at udvide 
til- og afgangsveje, samt større forhold tilpasset nutidens materiel og enhedsstørrelser. Selvom Oksbøl 
Skyde- og Øvelsesterræn er det største af Forsvarsministeriets terræner, er der behov for at få endnu stør-
re afstand til militær træning, hvor flere enheder skal lære at operere sammen. Den eneste mulighed for 
at gøre dette og samtidigt finde den rette landskabskomposition, hvor skovbevoksede områder møder 
større, åbne arealer, passende for den bevægelse de trænende enheder skal foretage, er ved at inddrage de 
nedenfor beskrevne arealer i øvelsesaktiviteten. Øvelsen Brave Lion er en afsluttende certificeringsøvel-
se af enhederne inden udsendelse til Baltikum og til indgåelse i NATO beredskab. Behovet for at udføre 
øvelsen, grunder således i væsentlige samfundsinteresser.  
 
Øvelsesaktiviteterne vil foregå inden for tre arealer, som enten er fredet eller pålagt restriktioner gennem 
tinglyste deklarationer, hvor Fredningsnævnet er påtaleberettiget:  
  

• Fiil Sø … 

• Kærgård Plantage …. 

• Løvklit … 

Der er blevet givet positive, mundtlige tilsagn fra alle berørte lodsejere til afholdelse af øvelsen på deres 
matrikler. Skriftlige tilsagn vil blive eftersendt, når disse modtages.   



4 
 

Generelle militære betegnelser og aktiviteter er forklaret yderligere i bilag 1 og 2.    
 
Kærgård Plantage  

 
Plantagens nordlige kant skal bruges til at øve kamp mellem to bataljoners enheder, som henholdsvis be-
væger sig fra Henne Å og er placeret langs nordkanten af Kærgård Plantage. Plantagen skal indeholde to 
ruter af eksisterende spor, hvor bevægelse mellem øvelsesterrænet og lejrområde nord for plantagen og 
Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn skal foregå. Desuden vil gående infanteri kæmpe mod hinanden. Om-
rådet vil blive benyttet i hele øvelsesugen.  

Øvelsesaktiviteten vil primært foregå på arealer ejet af Naturstyrelsen, men der vil også foregå færdsel 
på areal underlagt deklarationen på Forsvarsministeriets eget terræn.  
 
Rydning af ca. 3 m x 100 m med klitfyr, til nyt køre-
spor  

Det fremgår af deklarationens bestemmelser at: 

”Skov- og klitvæsnet vil alene anlægge vej, spor og stier, som er nødvendige for plantagens drift og ple-
je, eller som tager sigte på områdets udnyttelse til rekreative formål for offentligheden”.  
 
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vil derfor anmode Fredningsnævnet, som er påtaleberettiget, om 
at forholde sig til, om rydningen, som beskrevet nedenfor, vil ligge inden for rammerne af den eksiste-
rende deklaration. I forbindelse med øvelsen, er der behov for at rydde et 
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mindre spor, igennem en klitfyrbevoksning, således at det er muligt at komme til og fra den nordlige 
skovkant på klitrækken. Placeringen af sporet kan ses i figur 1.  
Placeringen er valgt ud fra, hvor der er en naturlig mulighed for passage gennem klitrækken ind i Kær-
gård Plantages nordlige kant. Plantagen er et vigtigt omdrejningspunkt i øvelsen, fordi der ellers ikke vil 
blive skabt tilstrækkeligt dybde i kampen og for at opnå den nødvendige, realistiske, træning over kor-
rekte og doktrinære afstande med denne type enhed (Brigade). Passagen igennem klitrækken er nød-
vendig at etablere, idet enheden skal benytte to veje gennem det snævre område som plantagen er – 
mellem Filsø og den klitfredede område samt Vesterhavet. Uden passagen, kan enheden ikke komme 
ind til de to ruter gennem plantagen, hvilket skaber en ringe fleksibilitet i opgaveløsningen og dermed 
være i modstrid med øvelsesformålet. Sporet vil skabe den rigtige sammenhæng mellem terrænet nord 
for Forsvarsministeriets øvelsesterræn og selve øvelsesterrænet. Herved gives enhederne det rigtige 
planlægningsgrundlag i deres operationer.  
 

 

 

 

 

 

Side  2  af  15 
Figur 1  Det spor der ønskes ryddet for fyr, så gennemkørsel bliver mulig, er  
markeret med lysegrønne linje i rød cirkel.   De øvrige, eksisterende spor, som  
på nuværende tidspunkt planlægges at blive brugt under øvelsen, er markeret  
med gult, blåt, lysegrønt (sydlige lysegrønne linje) og mørkegrønt (her  
anvendes den eksisterende asfaltvej). De allerede etablerede kampstillinger i  
Kærgård Plantage er markeret som U7 og U8.  
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Figur 2 Område (indtegnet med mørkeblå) til 
manøvrer med køretøjer med bælte. Fjenden vil 
placere sig et sted på den røde linje. Det røde 
punkt viser hvor der er behov for at skabe en 
indgang til Kærgård plantage, som bliver for-
bundet med eksisterende spor. Det rødskrave-
rede område markerer den mest våde del af 
arealet.  
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Sporet vil efterfølgende kunne benyttes i rekreativt øjemed og i skovdriften, hvis Naturstyrelsen vælger 
dette. Naturstyrelsen kan også vælge at lade det gro til efter øvelsen. Sporet vil ikke fremstå som visuelt 
dominerende, da det tager hensyn til de eksisterende landskabsforhold og vil være snoet. Sporet vil ikke 
blive lagt gennem kortlagt habitatnatur og rydningen vil ikke kunne påvirke beskyttede dyrearter væ-
sentligt, da der er tale om et begrænset stykke klitfyrbevoksning uden særlig biologisk værdi. Til gen-
gæld vil sporet muliggøre en større biologisk udveksling mellem hedearealet nord for Kærgård Plantage 
og åbne arealer inden for plantagen.  
 
Øvelsesaktiviteter der ikke umiddelbart vurderes at kræve påtale fra Fredningsnævnet i forhold 
til Kærgård Plantagedeklarationen, for at blive udført  

Udover den beskrevne rydning, vil de eksisterende spor blive benyttet til alt kørsel med hjulkøretøjer 
og mandskabsvogne med gummibælter. Der vil i mindre grad, kunne forekomme kørsel udenfor spor. 
Dette vil altid ske i forbindelse med eksisterende spor og vil benytte sig af den eksisterende bevoks-
nings muligheder.  
   
I figur 1 ses plan for hvilke spor der på nuværende tidspunkt tænkes benyttet under øvelsen. Der er be-
hov for potentielt at kunne benytte alle eksisterende spor inden for det fredede område. Anvendte spor 
vil blive retableret til tidligere tilstand, efter brug. Den eksisterende cykelsti igennem plantagen vil ikke 
blive anvendt under øvelsen.  
 
I forbindelse med spor der benyttes til kørsel, kan der enten blive gravet liggende skyttestillinger til en-
keltmand (maks. 2 m2 og 30 cm dyb) eller disse kan blive lagt ved brug af naturligt forekommende ma-
teriale eller terræn til sløring. Sandsynligheden for at stillinger vil blive gravet er lille, grundet den be-
grænsede tid der er på øvelsen. I tilknytning til de lysåbne arealer, vil stillinger kun blive gravet i skov-
kanten. Der vil maksimalt blive etableret 50 af sådanne stillinger langs med spor igennem plantagen. 
Afgørende herfor er, om den taktiske vurdering tilsiger, at det er bedst at grave en stilling eller skabe 
den på anden vis. 
 
… 
  
Hvis terrænet (lavninger, krat, høje, etc.) i sig selv skaber dækning for soldaten, anvender soldaten disse  

Forstyrrelserne af lysåbne naturtyper vurderes ikke at ville være væsentlige, da der ikke vil forekomme 
kørsel på våde arealer og mindre graveaktiviteter kun vil foregå i kanten af træbevoksede områder og 
under følgende instrukser: 

- I skov må gravning ikke finde sted på hede- og engarealer samt inden for 2 meter fra vådom-
råder i skov. 

- Gravning i nærhed til våd- og vandområder må ikke påvirke disse hydrologisk (afvanding 
m.v.)  

- Alt gravearbejde skal retableres minimum til terrænniveau (dvs. hvor det påvirkede område ef-
ter retablering topografisk ikke skiller sig ud fra det omgivende terræn) inden for 6 uger efter 
gravearbejdet er udført.  

- Gravearbejder skal være retableret senest 6 uger efter udførsel og efter følgende retningslinjer: 
o Huller fyldes op med det oprindelige materiale til terrænniveau. o Tørv lægges til-

bage på oprindeligt sted, i det omfang det er muligt, således at mineraljord ligger i 
bunden af det tidligere hul og tørvelaget/ det organiske materiale på toppen. 

o Hvis vejret ikke tillader en fuldstændig retablering inden for øvelses ugen eller ugen 
efter, bliver der lavet aftaler med lodsejer omkring tidspunkt for endelig retablering. 

  
De tørre, lysåbne arealer vil i visse tilfælde kunne have spor efter kørsel efter øvelsen, men da disse vil 
forekomme i mindre grad, vil det kun medvirke til en større mikrovariation i terrænet, skabe bedre for-
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hold for lokal foryngelse og skabe åbne jordflader, nogle steder med blottet mineraljord, til gavn for dyr 
og planter som fremmes af sådanne forhold (så som markfirben). Alt dette vil fremme den allerede ek-
sisterende naturtilstand på de lysåbne arealer i skoven, uden at ændre naturtyperne.   

Kortlagt habitatnatur 

 
I Kærgård Plantage vil områder, som er kortlagte habitatnaturtyper ikke blive anvendt til kørsel uden 
for spor eller graveaktivitet. Eksisterende spor vil blive anvendt, bortset fra rydningen af et kort køre-
spor igennem en klitfyrbevoksning i plantagens nordlige kant (figur 2, nordligste lysegrønne linje). 
Derfor vurderes det, at naturtyper beskyttet under Habitatdirektivet og som indgår i Natura 2000-planen 
for habitatområdet, der inkluderer Kærgård Plantage, ikke vil blive væsentligt påvirket af aktiviteten.   
  
Anden myndighedsbehandling 

 
Der pågår ved skrivende stund en konstruktiv dialog med Naturstyrelsen Blåvandshuk om benyttelse af 
deres arealer. Fremtidige aftaler på skrift, vil blive eftersendt.  
… 
 
 Aktiviteterne vurderes af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse efter dialog med Miljøstyrelsen, ikke 
at være i strid med Skovloven. 
….  
 
Fredning vedrørende Fiil Sø 
 
Der er givet positive tilsagn fra lodsejere Aage V. Jensen Naturfond igennem Skovrider Jacob Pals-
gaard Andersen (se bilag 3) og Niels Peter Nielsen om brug af terrænet, under forudsætning af at tilla-
delse fra myndigheder, så som Fredningsnævn, opnås.  
 
I Fredningen vedrørende Fiil Sø, står: 
”2) Græsning af heste, kreaturer eller får, slåning af græs, rør, flæg m.m., afskrælning af lyng- eller 
græstørv, slåning eller afbrænding af lyng, afvanding, opdyrkning eller plantning er forbudt”. 
  
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse anmoder derfor Fredningsnævnet, om at forholde sig til, om 
øvelsesaktiviteter som beskrevet nedenfor vil ligge inden for rammerne af den eksisterende deklaration 
og hvis ikke, ønsker Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse at få dispensation til disse. 
  
Matriklerne 1C, 17a og 2b, Henne By, Henne planlægges anvendt under øvelsen. Der er ikke en rest-
rektion mod færdsel eller spor på disse matrikler inden for Fiil Sø fredningen. 
  
I området syd for Henne Å og nord for Kærgård Plantage (indtegnet i figur 2) vil der blive kørt med 
tunge køretøjer; pansrede mandskabsvogne, infanterikampkøretøjer og kampvogn. I den nordlige klit-
række på området, vil der kunne forekomme stillinger til køretøjer. Disse stillinger vil blive retableret, 
således at området ikke vil kunne skelnes i kontur fra omkringliggende terræn. Denne form for punktvis 
opbrud i vegetationen vil kunne bidrage med en større dynamik i plantesamfundet på hedearealet og 
derved bidrage til naturtypens opretholdelse og forbedring i tilstanden på længere sigt. Retableringen 
vil ske inden for øvelsesugen, medmindre vejret forhindre dette, i hvilket tilfælde retableringen senest 
vil ske 6 uger efter etablering og efter aftale med lodsejer.    
 
Køretøjerne vil skulle foretage forskellige manøvre under fremrykningen, idet de vil møde en fjende i 
nordkanten af Kærgård plantage (se figur 2, rød linje). Disse manøvrer, vil medføre spor fra bæltekøre-
tøjer, som vil blive overladt til naturlig retablering. Dette vil ligeledes bidrage til en større mikrotopo-
grafisk variation, naturlig dynamik for plantesamfundet og foryngelsesmuligheder for lyskrævende 
plantearter.  
 
Vådområder vil blive friholdt for kørsel for at undgå fastkørsel og på den måde skånes de mere sårbare 
naturtyper for aktiviteten.  
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Op til 20 tunge køretøjer vil køre i området i løbet af 3 dage af øvelsesugen. Hjulkøretøjer vil bevæge 
sig på etablerede veje og spor.  
 
… 
  
Der vil ikke foregå aktiviteter i klitfredede områder. Alle aktiviteter vil foregå længere mod øst. En del 
af træningen består i, at den enkelte fører for enheden eller køretøjet skal lære at træffe beslutning om at 
placere sin enhed eller sit køretøj korrekt i forhold til terræn og den fjende denne person står over for. 
Hvis føreren ikke får frihed til selv at vælge stillinger eller fremrykkervej i terrænet, opnår føreren ikke 
målet med uddannelsen i tilstrækkeligt grad og der kan ske fejlindlæring. Derfor vil det være formåls-
stridigt at indsnævre området for kørslen yderligere end hvad der er beskrevet her.   
Beskyttede sten- og jorddiger og fortidsminder med en 100 m beskyttelseszone, vil af øvelsesledelsen 
blive beskyttet mod aktivitet ved midlertidig afspærring. 
 
… 
  
Et specialkøretøj vil udlægge en bro over Henne Å og køreplader vil blive lagt op til broen. Broen 
vil have støtte på fast grund i afstand fra vandløbsbrinken og medfører ikke terrænpåvirkning. Der 
vil ske en sikring mod erosion mod åen, da broens længde beskytter brinkerne fra trykket af de kø-
retøjer der bevæger sig på broen. 
 
Der vil ske en bortslidning af vegetationen ved tilkørslerne, som ikke vurderes at være skadelig, da 
denne vil berøre et begrænset areal og medvirke til blotlægning af mineraljord, som vil være gavnlig i 
forhold til den naturlige dynamik i de lysåbne naturtyper, som forekommer her.    
 

Størstedelen af arealet, som vil blive omfattet af øvelsesaktiviteten, og Fiil Sø fredningen er kortlagt 
med lysåbent habitatnatur. Grundet aktiviteternes samspil med de lysåbne naturtyper, som beskrevet 
ovenfor, vurderer Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, at øvelsesaktiviteten i uge 47, 2017, ikke vil 
have en væsentlig effekt på områdets registrerede habitatnaturtyper.  

Det fremgår af Fredningen vedrørende Fiil Sø, at: 

”Der vil ved denne fredning opnås, at det meget store hedeareal mellem søen og havet bevares sammen 
med for fuglelivet værdifulde mose- og engarealer (…)” 

Det er desuden indikeret i Fredningen vedrørende Fiil Sø, at passagen ovenfor, er rettet mod at begræn-
se landbrugsmæssig udnyttelse (s. 3, l. 26-36).   

Som det fremgår af aktivitetsbeskrivelserne, vil der ikke ske en ændring af de naturtyper fredningen har 
til formål at beskytte. Derimod kan aktiviteterne medvirke til en bedre naturtilstand for de tørre, åbne 
naturarealer.  

Anden myndighedsbehandling  

 
Varde Kommune har samtidigt med Fredningsnævnet, fået tilsendt en beskrivelse af øvelsesaktiviteten i 
området i forbindelse med vurderinger i forhold til Naturbeskyttelseslovens § 3.   
 
Vurdering af påvirkningsgrad af arter beskyttet under Habitatdirektivet eller Fuglebeskyttelsesdirekti-
vet, der kan forekomme indenfor alle tre områder 
Natura 2000 område nr. 84, Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiil Sø og Kærgård Klitplantage har 
følgende arter på udpegningsgrundlaget: 
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Fugle Hedehøg Pattedyr Odder 
Tinksmed  

 

Natravn  
Rødrygget torn-
skade 
Plettet rørvagtel 
Mosehornugle 

Hedelærke 
Rørdrum 

Sangsvane 
Grågås 
Trane 

Pibesvane 
Kortnæbbet gås 

Rørhøg  
Pomeransfugl 

 
For fuglearterne hedehøg, tinksmed, natravn, rødrygget tornskade, plettet rørvagtel, trane, rør-
høg og pomeransfugl gælder, at de trækker længere sydpå om vinteren, og derfor findes de stort set 
ikke i området i ultimo november, hvor øvelsen foregår. 
 
Mosehornugler, sangsvaner, pibesvaner og kortnæbbede gæs overvintrer i Danmark, mens hede-
lærke, rørdrum og grågæs indimellem også kan overvintre. Levestederne for disse arter påvirkes ikke 
af øvelsen jævnfør afsnittet om påvirkning af naturtyper i bilag 1, s. 35-40. Angående forstyrrelser, så 
afviger Brave Lion øvelsen i uge 47 ikke væsentligt fra øvrige øvelsesaktiviteter, hvad angår forstyrrel-
sestryk i området. Ingen af de nævnte fugle yngler eller går i hi i november, så fuglene har mulighed for 
at trække til mere rolige omgivelser. Desuden vurderes det i DMU rapport nr. 52, side 77 (ref. a), at det 
især er rekreative aktiviteter i sommerhalvåret, som kan være en trussel i det konkrete Natura 2000 om-
råde. Der vurderes ikke at være behov for beskyttelsestiltag overfor ynglefugle såsom tinksmed. Der-
med vurderes Forsvarets øvelsesaktiviteter ikke at have en negativ effekt på de udpegede fuglearter ge-
nerelt. 

Odder er hovedsageligt aktiv fra skumring til solopgang og kan få unger hele året rundt. Da odderens 
levesteder eller fødegrundlag ikke reduceres som følge af den militære øvelse, vurderes odderens gun-
stige bevaringsprognose i området ikke at blive påvirket. Den relativt korte forstyrrelsesperiode (5 da-
ge) vurderes ikke at udgøre et problem i forhold til odderens levevilkår i området. Der vil kun blive 
passage af vandløb få steder, og odderen kan således søge tilflugt i forstyrelsesfrie zoner. 
 

Angående bilag IV-arter findes følgende i området ifølge DMU-rapport nr. 635 (ref. b):  

- odder  

- markfirben  

- spidssnudet frø  

- strandtudse  

- brun-, syd- og vandflagermus.   

Odder er vurderet ovenfor. De øvrige arter ligger i dvale ultimo november. Både brun-, syd- og vand-
flagermus kan overvintre i hule træer og bygninger. Det vurderes ikke, at der er risiko for at fælde 
overvintringstræer med flagermus, idet der udelukkende fældes nåletræer af lav vækst. Flagermus 
overvintrer typisk i gamle løvtræer med hulheder. Afholdelsen af øvelsen i uge 47 vurderes derfor ikke 
at påvirke raste- og ynglesteder for flagermus eller øvrige bilag IV-arter…” 
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Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har oplyst følgende definitioner til forståelse af det materiel, 
der skal anvendes under øvelsen: 

 
”Beskrivelser af aktiviteter i uge 47-2017, i forbindelse med 1. Brigades feltøvelse ”Brave Lion” 

Definitioner og forklaringer 

BSO – Beredskabsområde (Område, hvor enheden, hviler, planlægger og klargøre til næste opgave)  
Her graves der mindre huller med håndkræft til gasblus, som der kan varmes vand fra til mad. Derud-
over vil enheden anvende de eksisterende spor til at bevæge sig med køretøjer og køretøjerne vil de 
parkere mellem træer. Soldaterne sover i bivuak i skovbunden.  Her kan der opstå mindre skader på 
træer, ridser og afskrabning af bark. Ligesom der kan opstå dybe spor (op til 30 cm) i skovbunden i til-
knytning til de eksisterende skovveje.  
KSTL INF – Kampstilling for Infanteri med pansrede mandskabsvogne (Område, hvor enheden 
kæmper fra mod en angribende modstander) 
Her graves der huller til dækning for køretøjer, ca. ½-1m dybt og 3m bredt, de steder, hvor terrænet ik-
ke naturligt kan anvendes. Soldaterne ligger ved naturlige forhøjninger og/eller lavninger i terrænet. 
Kan terrænet ikke anvendes naturligt, kan der graves huller som soldaten kan ligge i, således han får 
dækning. Her kan der ryddes mindre bevoksning i og foran enhedens stilling med henblik på, at skabe 
et skudfelt, hvor enhedens våben kan virke mod modstanderen, der angriber. 
KSTL KVG – Kampstilling for kampvogne (Område, hvor enheden kæmper fra mod en angribende 
modstander) 
Her graves der huller 1-2 meter dyb og 4 m bred, hvor kampvognen kan køre i dækning. Hvis ikke ter-
rænet giver en naturlig dækning.  
Hindring – Et område man vil hindre modstanderen i, at komme igennem (Under øvelsen kan vi 
ligge hindringer ud, der, hvor vi ikke ønsker soldaterne skal bevæge sig. F.eks. fredede områder) 
Akser – Skitseres med en bred pil på kortet og fortæller, hvor enheden skal bevæge sig, for at tage et 
angrebs mål. (Under øvelsen anvender vi disse Akser til at styre bevægelserne for enhederne) 
Hvor akserne går gennem skov, vil infanteri gå ved siden af køretøjerne og køretøjerne vil bevæge sig 
på eksisterende spor eller lave et nyt, ca. 4 m. bredt, gennem den bevoksning, hvor køretøjerne kan køre 
uden at sætte fast. Her kan der forekomme væltning, afskrabning eller bøjet træer eller lav bevoksning. 
Løvtræer er som udgangspunkt ikke truet, men mindre nåletræer og buske vil være udsat for beskadi-
gelse de steder, hvor der ikke er en naturlig vej eller et spor, hvor køretøjet kan køre…” 
 
  

Fredningsnævnet har den 6. september 2017 modtaget denne mailkorrespondance mellem For-
svarsministeriets Ejendomsstyrelse og Naturstyrelsen Blåvandshuk om benyttelsen af arealerne i 
Kærgård Klitplantage og ved Fiil sø til manøvren: 
 
Den 14. august 2017 sendte skydechef, kaptajn Stig Gunnar Larsen, Oksbøl, denne mail til Natur-
styrelsen Blåvandshuk: 
 

”… 
Jeg kan godt forstå Naturstyrelsens bekymring, p.b.a. de mails og de meldinger, der har været i forløbet 
og givet via tredje mand, Søren Johansen, p.b.a. 1. Brigades (1 BDE) indledende planer og overvejelser 
samt de møder der var før sommerferien.  
 
Henset til øvelsens omfang og det forhold, at vi betræder nye områder, primært nord for øvelsesterræ-
net, op til Blåbjerg Klitplantage, hvor vor aftale ikke dækker, ud over U-stillingerne, har jeg fået man-
dat til, at det er Skydesikkerhedselementet i Oksbøl Lejren (SKYOKS) der koordiner og samler trådene 
for netop at pleje ”det gode naboskab” og sikre, at indgåede aftaler og lovgivning om anvendelsen 
overholdes og områderne afleveres, jf. det man har aftalt. Fokus i planlægningen er pt. på Kærgaard 
Klitplantage, Filsø Hede og Henne Mølle Å området.  
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Siden Søren Johansen sidst var inde over øvelsesplanlægningen, ultimo juni måned, har SKYOKS af-
holdt et koordineringsmøde med Varde Kommune (4. juli) og to øvelsesplanlægningsdage med 1. Bri-
gade (1 BDE), hvor også Hærstaben under Værnsfælles Forsvarskommando (VFK) var repræsenteret.  
 
…  
 
1 BDE møderne havde således også til formål, at konkretisere operationerne og fastlægge, men også 
begrænse aktiviteterne i bl.a. Naturstyrelsen område og minimere – tilpasse de militære forberedelses-
arbejder og trafikken til det mulige, for netop ikke at belaste området mere end højest nødvendig.  
 
 
I Kærgaard Klitplantage er der således nu indskrænket til anmodning om etablering af ”lette” kampstil-
linger (Banket til liggende skytte og køretøjer i skjul) i nordkanten af klitplantagen og en/to akse herfra 
til køretøjer, via skovveje sydpå, til Forsvarets eget område nås. Ligeledes vil den asfalterede Kær-
gårdsvej, ned gennem området blive anvendt. Alle veje og sporønsker fremgår således af vedhæftede fi-
ler og signaturforklaring. 
 
Under de hidtidige planlægningsdage har der været fokus på Kærgaard Klitplantage, Filsø Hede og 
Henne Mølle Å, grundet ansøgningsfrister til bla. Fredningsnævnet. Brigaden detaljerede ønsker, i øv-
rige områder, er således pt. ikke uddybende behandlet, ud over de papirer, Naturstyrelsen allerede har 
modtaget.  
 
MINA udarbejder således nu, efter aftale, en ”haste” myndighedsansøgning til Fredningsnævnet og 
man har haft mundtlig kontakt med medarbejdere herfra og med Varde Kommune, vedr. de påtænkte 
aktiviteter i Kærgaard Klitplantage, på Filsø Hede og i forbindelse med broslagningen i Henne Mølle 
Å-linjen. 
 
… 
Jeg anmoder derfor, velvidende at vi ikke har en aftale endnu, om en ”accept grundejerudtalelse” fra 
Naturstyrelsen vedr. anvendelsen af Kærgaard og Blåbjerg Klitplantager, som kan lette og i sidste ende 
forkorte Forsvarets myndighedsansøgningssagsbehandling i Fredningsnævnet, således, at det vi ender 
op med at aftale, kan gennemføres i uge 47. Tilsvarende er jeg/Forsvaret i dialog med øvrige grundejere 
om at få deres skriftlige accept, idet de alle har meldt positivt tilbage, når jeg har talt med dem...” 

 
Naturstyrelsen Blåvandshuk svarede således den 31. august 2017 til skydechef, kaptajn Stig Gunnar 
Larsen, Oksbøl Lejren: 
 

”… 
De to fredninger i plantagen er en udfordring, lige som vores Natura 2000 udpegning og vores skov-
brugscertificering. Sidstnævnte er aktuelt en helt generel udfordring, idet vi som forudsætning for certi-
ficeringen alene må køre i bevoksningerne af særligt udlagte spor. 
 
På baggrund heraf ser vi store udfordringer med dele af den nord-sydgående tracé I har foreslået gen-
nem plantagen. Den kompromitterer bl.a. den særligt fredede løvklit.  
 
Som alternativ vil vi foreslå at den nordligste ca. 2/3 af Jeres gule tracé forskydes helt ud i den vestlig-
ste plantagekant, hvor der er udemærkede kørsels- og øvelsesforhold, samt relativ let adkomst fra Filsø 
Hede. 
 
…” 
 

Det fremgår af sagens bilag, at Varde Kommune har korresponderet med Forsvarsministeriets Ejen-
domsstyrelse om manøvrens påvirkning af arealerne i Klitplantagen og på Fiil sø Hede. 
 
Biolog Jens Vahl, Varde Kommune, skriver følgende i et brev af 30. august 2017 til Forsvarsmini-
steriets Ejendomsstyrelse: 
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”… 
 
Jeg har lige et par opklarende spørgsmål til selve øvelsesbeskrivelsen til brug for Varde Kommunes 
stillingtagen til materialet. 
 

1.    … 
 

2.    Side 3 viser broslagningen, og der nævnes en buffer på 200 m. Kan I præcise-
re/bekræfte, at 100 m zonen omkring fortidsminderne også friholdes hér? 

 
3.    På side 4 og 5 er vist en U-stilling (U3) oveni et fortidsminde – eller indenfor beskyt-

telseslinjen? Er det ikke en fejl? 
 

4.    På side 7 nævnes, at der i den nordlige klitrække på Filsø Hede vil kunne forekomme 
stillinger til køretøjer. Kan det præciseres, om det er gravede stillinger og i givet fald 
hvilken type, jævnfør for eksempel definitionerne i bilag 2? Hvis der er tale om grave-
de stillinger, vil vi også gerne have oplyst, hvilken retablering, der påtænkes hér. 

 
5.    På side 7 er vist den mest våde del af arealet på Filsø Hede, og på side 7 og side 10 er 

vist, hvor der påtænkes skabt en ny indgang til Kærgård Plantage. Den røde skravering 
viser dog ikke hele det våde område (jævnfør § 3-moseregistreringen og kortlægningen 
af habitatnaturtypen klitlavning), og jeg vil høre, om ikke den nye indgang kan rykkes 
ca. 160 m mod vest som skitseret på nedenstående kortudsnit? Ifølge højdekurverne 
skulle det nærmest være nemmere end den påtænkte linjeføring, og man vil undgå, at 
placeringen af indgangen inviterer til fremrykning med køretøjer over en af de våde de-
le af Filsø Hede. 
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6.    På side 7 nederst er nævnt, at hjulkøretøjer på Filsø Hede vil bevæge sig på etablerede 
veje og spor. Kan det præciseres? Jeg synes ikke rigtigt, at der er nogen særlige veje el-
ler spor, men det kan godt være, at det er min erindring om arealet, der ikke er tilstræk-
kelig. 

 
Det var, hvad jeg lige er faldet over ved en hastig gennemgang af selve øvelsesbeskrivelsen. Det kan 
godt være, at der dukker mere op, men så hører du fra mig igen…” 

 
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse svarede den 31. august 2017 således: 
 

”… 
 
Noget kan jeg svare på med det samme, noget må Stig og 1. brigade ind over (jeg har tilladt mig at numme-
rere dine spørgsmål): 
 

1.     … 
 

2.     Instruksen for at der ikke foretages aktiviteter inden for 100 m zonen af fortidsminder gæl-
der også her. Områderne vil blive afspærret inden øvelsen.  
 

3.     Det er rigtigt nok, at der her ligger en allerede etableret (permanent) U-stilling. Jeg antager, 
at dengang denne blev etableret, blev der ansøgt og givet de nødvendige tilladelser i denne 
forbindelse. Der vil ikke foregå yderligere gravearbejder her.  
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4.     Der vil forgå gravearbejder på arealet. Som jeg forstod det, vil der være tale om dimensio-
ner svarende til mindre gravearbejder (bilag 1 s. 21), men jeg vil lige bede Stig korrigere 
mig her.    

a.  Reetablering: Alt gravearbejde, alle steder, vil foregå efter instruksen beskrevet på s. 5.  
 

5.    Det er en god pointe. Det ønskede område er blevet lagt ud fra en fysisk besigtigelse af om-
rådet. Jeg vil sende dit spørgsmål videre til 1. Brigade og Stig. Jeg vender tilbage til dig 
omkring dette.  
 

6.    Det skal forstås sådan, at hjulkøretøjerne ikke kommer til at køre på hedearealet, men kom-
mer til at køre på selve den asfalterede vej eller sporet langs med Kærgård Plantage (eller 
lignende). Det er bæltekøretøjer der er et behov for at kunne få ned igennem hedearealet.  

 
Jeg vender tilbage med yderlige afklaring på spørgsmål 4 og 5…”  

 
I en mail, sendt den 5. september 2017, besvarede Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse spørgsmål 
4 og 5 således: 
 

”… 
 
4. Sandsynligheden for at der vil foregå gravearbejder på hedearealet nord for Kærgård Plantage er lille, 
grundet den begrænsede tid til øvelsen. Det vil muligvis forekomme i 2-3 tilfælde under øvelsen, hvis 
overhovedet.  
Hvis der forekommer graveaktiviteter, kan disse være af forskellig karakter. Til infanteri vil der kunne 
forekomme gravning i størrelsesordenen ca. 2 m x 2 m og 30 cm i dybden. Køretøjer vil kunne skubbe 
en banket op foran sig (ligesom på billedet), hvis køretøjet ikke kan finde en naturlig dækning i terræ-
net. Volden vil blive skabt ved at skrabe ca. 30 cm af jorden af og skubbe dette foran køretøjet.  
  

 
 
 
Da køretøjerne har stabiliserede våbensystemer, kan de skyde samtidig med de kører og derfor er det 
ikke sandsynligt at de vil bruge tid midt ude på heden, til at lave stillinger. 
Reetableringen vil i alle tilfælde foregå til terrænniveau, efter forskriften på side 5 i øvelsesbeskrivel-
sen. 
 
 
5. Den foreslåede spor-ændring er en god ide. Vi arbejder videre med det sporforløb som du har fore-
slået, i stedet for det først indtegnede på kort. Dette er indtegnet i pdf’en vedhæftet denne mail.  
Jeg orienterer fredningsnævnet om denne ændring (jeg regner ikke med at dette vil have en reel betyd-
ning i forhold til Kærgaard beskyttelsen)…”     
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Fredningsnævnets behandling af sagen: 
 
Fredningsnævnet har i høringsbrev sendt den 11. september 2017 anmodet Forsvarsministeriets 
Ejendomsstyrelse, Aage V. Jensens Naturfond, Chefen for Skydesikker Oksbøl, Varde Kommune, 
Teknisk Forvaltning, Naturstyrelsen Blåvandshuk, Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfredningsfor-
ening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening om eventuelle bemærkninger til ansøgningen 
med høringsfrist den 26. september 2017. 
 
Naturstyrelsen Blåvandshuk har i mail, modtaget den 21. september 2017, anført blandt andet: 
 

”…  
Under henvisning til Nævnets ovennævnte mail har Naturstyrelsen følgende bemærkninger til det frem-
sendte. 
  
På det generelle niveau ønsker Naturstyrelsen ikke, at der køres i bevoksningerne med mindre der und-
tagelsesvis er tale om lette og miljøgodkendte køretøjer ad i forvejen indlagte spor. Baggrunden herfor 
er Naturstyrelsens certificering, der klart forudsætter, at der alene køres ad få og forud indlagte drift-
spor. Denne sporudlæggelse er permanent, og er begrundet i natur- og miljøhensyn, hvilket i praksis be-
tyder at Naturstyrelsens drift her igennem er pålagt at tage specielt hensyn til jordbundens struktur, bio-
logi m.v. samt forebyggelse af miljømæssige skader ved maskiners tab af olie og brændstof. Der må så-
ledes alene benyttes miljøgodkendte produkter. 
  
En generel accept af fri og diffus kørsel i bevoksningerne er således uforenelig med opretholdelse af 
plantagens certificering, og vil her ud over umuliggøre en fremadrettet håndhævelse af et kørselsforbud, 
da synlige spor erfaringsvis inspirerer de øvende enheder til yderligere kørsel sammesteds. 
  
Her til kommer, at Naturstyrelsen ikke ønsker at Kærgård plantage på nogen måde skal få karakter af 
militært øvelsesterræn, hvilket i vekslende omfang er tilfældet med styrelsens øvrige plantager omkring 
Oksbøl.  
  
Til den konkrete ansøgning skal der under henvisning til vedhæftede pdf-kortbilag nummer 2 gives føl-
gende bemærkninger: 
 

A. Yderst problematisk. Gennemgravning af en fantastisk og næsten ikonisk klitrække, med ef-
terfølgende spor anlæg gennem gammel fyr med helt grøn bund. BJF-krat lige inden vildt-
ageren. 

B. Ingen af de ansøgte grønne og blå sporforløb kan  accepteres, da sporene er tilvoksede og 
skal friskæres. Her til kommer, at de stedvis er præget af vandhuller, store fugtige partier, 
græs, mos og lav. Gasledningen må iflg de nuværende retningslinjer for de øvende enheder 
ikke kommes nærmere end 25 meter. Således er denne store DONG-gasledning også en hin-
dring for den militære brug af de grønne og blå spor. 

C. Det ansøgte sydøstlige gule sporforløb rummer fine muligheder for at komme på Kærgård 
Havvej, og kan ikke accepteres suppleres med yderligere (grøn) vejadgang. Gasledningen må 
iflg. de nuværende retningslinjer for de øvende enheder ikke kommes nærmere end 25 meter.  

D. U-stilling 7 har kun den fine cykelsti som adgangsvej. Kan bruges; men stien bliver ødelagt.   
                          Dyr i reparation. 

E.      Kampstillinger i Løvklitten kan under ingen omstændigheder acceptere. 
F.      Kampstilling omkring den offentlige Kærgårdvej omfatter en privat bolig samt Løvklit 
G.     Vildtagre er fine at køre på; men de ødelægges let, hvilket fratager kronvildtet et værdifuldt   
         fødesupplement.   
         Formålet med vildtagrene dækker også over et politisk ønske om, så vidt muligt at holde kron   
         dyrene fra at forvolde skade på lokalområdets landbrugsarealer. Kørsel på fem vildtagre er    
         ansøgt, og de vil blive ødelagt af den militære kørsel. Derfor kan det ikke godkendes at vildt 
         agrene benyttes til militærkørsel af nogen art. 
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På baggrund af ovenstående konkrete forbehold skal Naturstyrelsen Blåvandshuks forslå følgende, med 
udpegning af alternative øvelsesarealer i Kærgård plantage, jf. pdf-kortbilag nummer 3. 
 
1. Tilkørslen fra Filsø Hede sker over en lav klit og derefter over en fugtig lavning. Lavningen kan overve-

jes     
 beskyttet med køreplader. 

2. Passagen videre imod syd sker i kantzonen mellem plantagen og det åbne klitlandskab, hvor det også er 
ret  
uproblematisk at finde steder hvor vi kan tillade kampstillinger.  

3. Ad et OK og delvis befæstet spor, passeres forbi de to østligste giftgruber, som fodfolk skal holde sig fra.  
Embedslægen kan evt. komme med udtalelse herom? 

4. Ca. 400 meter efter Filsø Hede, og umiddelbart efter passage af de to østligste giftgruber, rammer man 
den  
godt befæstede Grubevej, der går imod øst til den anvendelige U-stilling og den offentlige asfaltvej. 

5. Når Grubevej rammes kan der køres af fine grusveje hele vejen ned sydpå til den offentlige grusvej Kær 
gård Havvej 

6. Når Grubevej rammes kan der også køres stik syd af et skovspor, således at man kobler sig på den gode  
grusvej 1 kilometer sydligere. 

7.      Brugen af gasledningen, der i dag benyttes som vildtager er i strid med de interne militære retningslinjer 
for øvelser. Således angives, at ”al militær aktivitet nærmere end 25 meter fra ledningen er forbudt”  

U-stilling 7 benyttes ikke. 
  
Overstående er den 21. september 2017 accepteret af Oksbøllejren på vegne af Brigaden.” 

 
Kortbilaget er vedhæftet denne afgørelse og viser spor, som Naturstyrelsen har fastlagt. 
 
Varde Kommune har i forbindelse med høringen sendt fredningsnævnet kopi af korrespondance 
med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, om afviklingen af manøvren.   
 
Varde Kommune anfører i brev af 5. september 2017 blandt andet: 
 

”… 
 
Varde Kommune har nu vurderet den fremsendte øvelsesbeskrivelse med bilag samt de fremsendte 
supplerende oplysninger.  
 
Overordnet set er vi – med en enkelt undtagelse - enige i, at øvelsen vil kunne gennemføres uden di-
spensation fra § 3-bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven eller andre naturbeskyttelsesmæssige be-
stemmelser administreret af kommunen. Der er i øvelsesbeskrivelsen indbygget forskrifter og instruk-
ser, der sikrer, at der ikke vil ske varige tilstandsændringer i de berørte § 3-beskyttede arealer. Diger og 
fortidsmindebeskyttelseslinjer er helt friholdt.  
 
Det skal bemærkes, at kommunen ikke hermed har taget endelig stilling til ”Plan for feltbefæstning og 
andet militært gravearbejde på Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn 2017-2020” (graveplanen). Det be-
mærkes ligeledes, at det ikke er givet, at fredningsnævnet vil have samme vurdering i forhold til fred-
ningsbestemmelserne på Filsø Hede. 
 
Undtagelsen er det element i øvelsen, der vedrører muligheden for etablering af midlertidige gravede 
stillinger på Filsø Hede. Ifølge øvelsesbeskrivelsen vurderer I med henvisning til ”graveplanen”, at der 
ikke kræves dispensation. Det er imidlertid kommunens opfattelse, at ”graveplanens” oplistning af akti-
viteter, der ikke kræver dispensation, bygger på en analyse af samspillet mellem flere faktorer, - herun-
der det øvelsesmæssige behov, områdernes robusthed og retableringspotentiale samt den hidtidige an-
vendelse. Filsø Hede har ikke hidtil indgået i større øvelser med etablering af gravede stillinger, og det 
er Varde Kommunes opfattelse, at denne aktivitet isoleret set må betragtes som værende dispensation-
skrævende. De øvrige elementer af øvelsen på Filsø Hede som broslagning og kørsel med pansrede 
mandskabsvogne, infanterikampkøretøjer og kampvogne (ikke hjulkøretøjer) er vi derimod enige i at 
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betragte som mindre og midlertidige indgreb, der opretholder hedens dynamik og ikke kræver dispensa-
tion. Det bemærkes, at det indgår i denne vurdering, at øvelsen foregår i november, hvor der ikke vil 
ske forstyrrelse af dyrearter fra udpegningsgrundlaget eller arter oplistet på habitatdirektivets bilag IV. 
Varde Kommune vil på denne baggrund bede jer overveje, om I ønsker at opretholde muligheden for 
etablering af gravede stillinger på Filsø Hede og dermed ønsker kommunens dispensation til denne ak-
tivitet, -eller om I vil skrive dette element ud af øvelsesbeskrivelsen?...” 

 
Aage V. Jensens Naturfond har i mail af 14. september 2017 meddelt, at fonden ikke har yderligere 
bemærkninger ud over de bemærkninger, som fremgår af Forsvarets ansøgning til nævnet. 
 
Miljøstyrelsen har i en mail af 27. september 2017 oplyst, at styrelsen er bekendt med, at Natursty-
relsen i brev af 21. september 2017 har fremsendt bemærkninger til den del af øvelsen, der skal af-
vikles i Kærgård Klitplantage. 
 
Miljøstyrelsen anfører herefter: 
 

”… 
Af disse bemærkninger fremgår, at der er enighed med forsvaret om et alternativt forslag med et mere 
vestligt forløb i Kærgård Klitplantage. Det alternative forslag indebærer bl. a. at det fredede område 
Løvklit … ikke berøres.  
 
Naturstyrelsen er tilsynsmyndighed for fredninger på styrelsens arealer. 
 
Det bemærkes endvidere, at Kærgaard Plantage er en del af Natura 2000 område nr. 84 Kallesmærsk 
Hede, Grærup Lnagsø og Kærgaard Klitplantage. 
 
Fiil Sø hede jf. Overfredningsnævnets afgørelse af 20. august 1955 vedr. – Fiil Sø Hede. 
 
Som det fremgår af nedenstående kort, findes der på Fiil Sø hede arealer med en meget høj naturværdi 
(bioscorer) 
 
Det oplyses i ansøgningen, at der vil forekomme kørsel med ca. 20 tunge køretøjer (bæltekøretøjer) på 
Fiil Sø hede, og at der vil kunne forekomme stillinger til køretøjer i den nordlige klitrække. Det oplyses 
at disse stillinger reetableres i samme uge som øvelsen finder sted, og at spor efter bæltekøretøjer efter-
lades til naturlig succession. 
 
Relevante fredningsbestemmelser. 
 
”A. 1) udstykning, bebyggelse med huse, skure, boder og indretninger er ikke tilladt (jfr. dog afsnit D) 
 
      2) Græsning af heste, kreaturer eller får, slåning af græs, rør, flæg m.m. , afskrælning af lyng- eller  
           græstørv, slåning eller afbrænding af lyng, afvanding, opdyrkning eller plantning er forbudt (jfr.  
           dog afsnit B og D. 
 
Det er Varde Kommune, der som tilsynsmyndighed skal vurdere hvorvidt aktiviteterne på Fiil Sø Hede 
er omfattet af fredningens bestemmelser, og dermed skal forelægges for fredningsnævnet. Miljøstyrel-
sen er dog af den opfattelse, at de ansøgte aktiviteter kan være omfattet af fredningens bestemmelser, 
idet kørsel må forventesat medføre hel eller delvis afskrælning af lyng og græstørv, og da der etableres 
egentlige stillinger, der vil medføre gravearbejde. 
 
Fiil Sø hede er en del af Natura 2000 område nr. 84 Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiil sø og 
Kærgård Klitplantage. Filsø Hede indeholder væsentlige naturværdier, og stort set hele heden er kort-
lagt med naturtyper fra udpegningsgrundlaget (primært klithede og grå/grøn klit.) 
 
Det fremgår af ansøgningen at forsvarets ejendomsstyrelse ikke finder at øvelsesaktiviteterne vil have 
væsentlig effekt på de kortlagte habitatnaturtyper. 
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Som følge af at Fiil sø hedde er beliggende i et Natura 2000 område skal fredningsnævnet i forbindelse 
med en evt. dispensation vurdere om det ansøgte kan påvirke Natura 2000 området negativt, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 2. Nævnet skal tillige vurdere en evt. dispensation i forhold til arter omfattet 
af bilag 3 og 5 i naturbeskyttelsesloven. 
 
Arealerne på Fiil Sø er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 vedr. beskyttede naturtyper. Det forven-
tes derfor, at Varde Kommunes sagsbehandling i forhold til disse bestemmelser, som vil indeholde en 
vurdering af evt. påvirkning af Natura 2000 området og de arter der er omfattet af bilag 3 og 5 til loven. 
Varde Kommune forventes at besidde et relevant lokalkendskab til området. Kommunen er desuden til-
synsmyndighed for det fredede område Fiil sø Hede- Miljøstyrelsen finder derfor, at det vil være hen-
sigtsmæssigt at fredningsnævnet afventer Varde Kommunes sagsbehandling, hvorved disse forhold vil 
være belyst…”    

 
Kaptajn Stig Gunnar Larsen har i en mail, modtaget den 4. oktober 2017, anført: 

 
”… 

 
Kortet, bilag 3, er originalkortet, som Naturstyrelsen, ved Skovridder Ulrik Lorenzen fremsendte, som 
bilag 3 til deres høringsmail til Fredningsnævnet den 21. september, idet kortet viser de endelige ruter, 
som Forsvaret, ved undertegnede forinden havde aftalt med Naturstyrelsen, at vi benytter i selve Kær-
gaard Klitplantage…” 
 
 

 
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse: 
 
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 
fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål.  
 
Ansøgningen om dispensation fra kendelsen om fredningen af Fiil sø: 
 
Fredningen af Fiil Sø er en landskabsfredning, der skal sikre heden. Det er fredningsnævnets vurde-
ring, at afviklingen af elementer af øvelsen, der indebærer indgreb i det fredede område, ikke kan 
ske uden dispensation fra kendelsen om fredningen af Fiil Sø. 
 
Fiil sø Hede, hvor efterårsøvelsen skal afvikles, indgår i Natura 2000-område 84, der omfatter habi-
tatområde 73, fuglebeskyttelsesområde F 50 og Ramsarområde R1. 
 
Overfredningsnævnets kendelse indeholder fredningsbestemmelser, som ikke regulerer de proble-
mer, ansøgningen rejser. 
 
Fiil sø Hede indeholder store biologiske og naturmæssige værdier samt et større vådområde, der kan 
blive forringet som følge af militære øvelsesaktiviteter, herunder kørsel med tunge køretøjer på he-
den, gravning af skyttestillinger og bankets. 
 
Hvis heden skal indgå som øvelsesområde, skal der derfor tages vidtgående hensyn disse værdier, 
ligesom der skal lægges begrænsninger på kørslen med såvel traditionelle køretøjer – motorcykler, 
terrængående biler/lastbiler – som pansrede køretøjer og kampvogne. 
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Hvis øvelsen på Fiil sø Hede kan afvikles under hensyn, vurderer fredningsnævnet, at det ikke stri-
der mod formålet med fredningen af Fiil Sø at dispensere til, at heden benyttes af Forsvaret til af-
vikling af øvelsen. 
Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt na-
turbeskyttelsesområde, hvis projektet ikke indebærer forringelse af naturtyperne og levestederne for 
de arter eller betydelige forstyrrelser af de arter, som området er udpeget for, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 2 ff og bilag IV-arterne. 
 
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Varde Kommune har i korrespondancen om øvelsen re-
degjort for øvelsens påvirkning af de arter, naturtyper m.v., der indgår i udpegningsgrundlaget for 
Natura 2000-området.  
 
Fredningsnævnet lægger disse vurderinger til grund og vurderer derfor, at det ikke strider mod 
Danmarks internationale forpligtelser at meddele Forsvarsministeriet dispensation til inddrage de 
arealer på Fiil Sø Hede, der ikke er vådområder, til brug for øvelsen på de vilkår, der er anført under 
afsnittet” Vilkår for dispensationen”, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3.  
 
Påtaleretten i deklarationen om driften af Kærgård Klitplantage: 
 
Naturstyrelsen Blåvandshuk har i høringssvaret generelt udtalt sig mod kørsel i bevoksningerne i 
klitplantagen, fordi Naturstyrelsens certificering af plantagen forudsætter, at der alene køres ad få 
og forud indlagte driftsspor, som er permanente og er begrundet i natur- og miljøhensyn, herunder 
jordbundens struktur og biologi samt i forebyggelse af miljømæssige skader. Diffus kørsel er såle-
des uforeneligt med opretholdelsen af plantagens certificering. 
 
Naturstyrelsen har i kortbilaget, der er vedhæftet denne afgørelse, skitseret alternative øvelsesarea-
ler i klitplantagen. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsen har den 21. september 2017 accepteret 
forslaget. 
 
Det fremgår af ansøgningen, at der eventuelt skal graves maksimalt op til 50 skyttestillinger i kan-
ten af klitplantagen. 
 
Deklarationen om driften af Kærgård Klitplantage indeholder retningslinjer for driften af klitplanta-
ge. Disse retningslinjer eller administrationsgrundlaget for plantagen skal sikre plantagen og de 
arealer, der er omfattet af deklarationen som et rekreativt område. 
 
På baggrund af Naturstyrelsens udtalelse og aftale med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse om 
de alternative øvelsesarealer samt Varde Kommunes oplysninger om øvelsens betydning for udpeg-
ningsgrundlaget for de naturtyper og arter, der indgår i Natura 2000 området, har fredningsnævnet 
som påtaleberettiget ikke indvendinger mod afviklingen af øvelsen i Kærgård Klitplantage på de 
vilkår, der er skitseret i afsnittet ”Vilkår for dispensationen”. 

 
    

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 
  
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 u-
ger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog al-
tid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Føde-
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vareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevne-
neshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen ud-
løber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

• Adressaten for afgørelsen, 

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

• offentlige myndigheder, 

• en berørt nationalparkfond, 

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 
og miljø, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-
lige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virk-
ning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrel-
sen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
Gebyret tilbagebetales, hvis  
 
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
 
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
 
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for ef-
terkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenæv-net, 
tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
 
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-
ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
 

http://www.naevne-neshus.dk/
http://www.naevne-neshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse 
i sagen.  
 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebe-
tale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgø-
relsesudkast i partshøring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er 
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 
Fredningsnævnet for Sydjylland. Nordlig del 

Kolding, den 15. oktober 2017 
 

 
 
 

Denne afgørelse er sendt til: 
 
Varde Kommune, Teknisk Forvaltning – vardekommune@varde.dk 
Varde Kommune att. Klaus Bertram Fries klbf@varde.dk  
Naturstyrelsen Blåvandshuk v/Ulrik Lorenzen ulo@nst.dk  
Miljøstyrelsen – mst@mst.dk  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø - dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite varde@dn.dk   
Friluftsrådet, Scaniagade 13, 2450 København SV – fr@friluftsraadet.dk 
Friluftsrådet lokalkomite sydvestjylland@friluftsraadet.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V – natur@dof.dk 
DOF Varde – Varde@dof.dk 
Chef for skydesikkerhed Oksbøl – kaptajn Stig G. Larsen fes-chskyoks@mil.dk  
Forsvarets Ejendomsstyrelse FES-MINA19@MIL.dk 
Aage V. Jensen Naturfond v/Jacob Palsgaard Andersen jpa@avjf.dk 

 

mailto:vardekommune@varde.dk
mailto:klbf@varde.dk
mailto:ulo@nst.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:varde@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:sydvestjylland@friluftsraadet.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:Varde@dof.dk
mailto:fes-chskyoks@mil.dk
mailto:FES-MINA19@MIL.dk
mailto:jpa@avjf.dk
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding 
Telefon 99686800, mail: biran@domstol.dk 
 

 

 

 

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-38-2016: Ansøgning fra Naturstyrelsen Blåvandshuk 

om dispensation til at etablere et stisystem i Kærgård plantage og i området ved Fiil sø. 

Fredningsregisteret reg. nr.: 05760.00 – Kærgård Plantage 

Fredningsregisteret reg. nr.: 00818 – Fiil Sø 

 

Ansøgningen: 

Fredningsnævnet modtog den 21. juni 2016 en ansøgning fra Naturstyrelsen Blåvandshuk om di-

spensation til at anlægge en vandrerute, markeret med træpæle, gennem Kærgård Klitplantage til 

Henne Strand samt til at opføre en informationspavillon ved grube 4 i klitplantagen. 

Projektområdet ligger i Kærgård Klitplantage og inden for de fredede arealer ved Fiil Sø.  

Det retlige grundlag for fredningsnævnets behandling af ansøgningen: 

Fredningsnævnet skal ved behandlingen af ansøgningen vurdere rækkevidden af deklarationen om 

driften af klitplantagen, og hvorvidt der kan dispenseres fra Overfredningsnævnets kendelse, afsagt 

den 20. august 1958 om fredningen af den nordlige del af Fiil Sø, arealerne omkring søen og et he-

deareal mellem søen og Vesterhavet. 

Deklarationen om Kærgård Klitplantage:  

Deklarationen om driften af Kærgård Klitplantage indeholder retningslinjer for driften af klitplanta-

gen. Disse retningslinjer eller administrationsgrundlaget for plantagen skal sikre plantagen og de 

arealer, der er omfattet af deklarationen som et rekreativt område. 

Der er blevet rejst spørgsmål om, hvorvidt deklarationen, der er tinglyst på ejendommene i Kærgård 

Klitplantage, har status som en fredning. 

Fredningsnævnet har i forbindelse med behandling af ansøgninger om gennemførelse af aktiviteter i 

Kærgård Klitplantage undersøgt dette spørgsmål. 



 

2 
 

Fredningsnævnet korresponderede fra sommeren 2015 og indtil den 14. november 2016 med Miljø-

styrelsen om deklarationens retlige status, idet nævnet tilkendegav i korrespondancen, at nævnet 

ikke kunne behandle ansøgninger vedrørende projekter i klitplantagen, før dette spørgsmål var af-

klaret. 

Fredningsnævnet har med brev af 14. november 2016 modtaget svar fra styrelsen samt kopi af be-

kendtgørelse, dateret den 23. december 1973 og indrykket i Statstidende for den 28. december 1971, 

om rejsning af sag om fredning af flere ejendomme i Kærgård Klitplantage, og udskrift af forhand-

lingsprotokollen fra et møde, som Fredningsnævnet for Ribe Amt afholdt den 8. oktober 1973 i an-

ledning af sagen.  

Det fremgår af forhandlingsprotokollen, at blandt andet direktøren for Danmarks Naturfrednings-

forening Sune Ebbesen, overklitfoged A. Feilberg, Direktoratet for Statsskovbruget, arkitekt H. 

Overgaard, Forsvarets Bygningstjeneste og sekretariatsleder Henrik Præstholm, Fredningsplanud-

valget for Ribe Amt, deltog i mødet. 

Det fremgår af forhandlingsprotokollen, at mødedeltagerne drøftede fredningsforslaget, og at der 

ikke var enighed om, hvorvidt klitplantagen skulle fredes. 

Det fremgår herefter af forhandlingsprotokollen, at direktør Sune Ebbesen oplyste – protokollatets 

side 91 – at Danmarks Naturfredningsforening  

”efter omstændighederne kunne acceptere den af direktoratet for Statsskovbruget i brev af 21. marts 

1973 skitserede fremtidige administration af fredningen af Kjærgård Klitplantage, idet den foreslåede 

driftsplan måtte siges at være tilfredsstillende, fordi den tilgodeser de meget væsentlige fredningsinte-

resser i området. Han opfordrede fredningsnævnet til som foreslået at påtage sig driftsplanens påtaleret. 

Det er herved forudsat at driftsplanen tinglyses på de vedkommende arealer, hvilket ligeledes er aftalt 

med Statsskovbruget….”      

Det er yderligere anført i forhandlingsprotokollen efter et afsnit om sanering af Grindsted Værkets 

affaldsgruber, at   

”Det er meget ønskeligt, at saneringen afsluttes inden den 1. april 1974, og da Statsskovbruget også har  

tiltrådt dette, har Naturfr. Foreningen besluttet sig til herefter at begære hele den rejste fredningssag 

hævet…” 

Det kan derfor lægges til grund, at Kærgård Klitplantage ikke er fredet. 

Protokollatet indeholder ingen oplysninger om sagens formelle afslutning. 

Der blev herefter oprettet en deklaration med overskriften: 

”Frivillig fredning af Kjærgaard Klitplantage begæres tinglyst:” 

Deklarationen indeholder denne præambel: 

”Som det fremgår af udskrift af forhandlingsprotokollen for fredningsnævnets møde den 8. oktober 

1973 vedrørende den af Danmarks Naturfredningsforening rejste fredningssag for Kjærgaard Klitplan-
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tage, er den mellem Danmarks Naturfredningsforening og statsskovbruget indgåede aftale om drifts-

mæssige fredningsbestemmelser godkendt af fredningsnævnet og forudsat tinglyst på ejendommen. 

… 

I overensstemmelse hermed erklærer direktoratet for statsskovbruget på vegne miljøministeriet, at der 

for følgende matrikelnumre …i Kjærgaard klitplantage skal gælde følgende bestemmelser, der begæres 

tinglyst på de nævnte matrikelnumre med påtaleret for fredningsnævnet for Ribe amts fredningskreds 

og fredningsplanudvalget for Ribe amt hver for sig og i forening…” 

Deklarationen indeholder en række bestemmelser, der regulerer driften af plantagen. Der står blandt 

andet i deklarationen: 

”For at tilgodese dette formål vil følgende bestemmelser gælde, bestemmelser der ikke vil kunne æn-

dres uden fredningsnævnets godkendelse”, 

og derefter om bebyggelse og fritidsfaciliteter:  

Bebyggelse inden for Kjærgård klitplantage må ikke finde sted, ej heller må opstilles boder, skure, ma-

ster eller andre skæmmende indretninger. Denne bestemmelse skal dog ikke være til hinder for, at skov- 

og klitvæsenet opstiller skilte, der tjener til publikums benyttelse og beskyttelse af området, eller opstil-

ler sædvanlige arbejdskure. 

Etablering af de nødvendige faciliteter o.s.v. i forbindelse med driften af den eksisterende campingplads 

og inden for dennes område skal være tilladt. Bebyggelsernes udformning og placering skal dog forud 

godkendes af fredningsnævnet. 

… 

Skov- og klitvæsenet vil alene anlægge veje, spor og stier, som er nødvendige for plantagens drift og 

pleje, eller som tager sigte på områdets udnyttelse til rekreative formål til offentligheden…” 

Til sidst er der anført, at større anlæg,  

”som er ønskelige for offentlighedens brug af arealet i fritidsøjemed”, skal ”godkendes af frednings-

nævnet”, 

fordi det er anført i protokollatet, at driftsplanen ”tilgodeser de meget væsentlige fredningsinteresser 

i området”.    

Der er – hverken efter planlovgivningen i 1973, ændringen af naturfredningsloven i 1978 eller an-

den gældende lovgivning dengang og i dag – noget til hinder for, at parter indgår en aftale om drif-

ten af et bestemt areal for at sikre arealet, og at parterne indsætter en tredjepart som påtaleberettiget. 

Servitutten eller deklarationen om Kjærgaard Klitplantage er juridisk set ”ganske normal” – bortset 

fra, at fredningsnævnet og fredningsplanudvalget er gjort til påtaleberettigede eller godkendende 

myndigheder. 

Fredningsnævnet har overvejet nævnets stilling på baggrund af bestemmelsen i naturbeskyttelseslo-

vens § 103, der blev vedtaget i 1992.  
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Bestemmelsen i det gældende 1. stk. om, at den påtaleret, der i tinglyste byggelinje- og frednings-

servitutter i henhold til lov nr. 595 af 13. november 1940 om stianlæg m.v. i Københavnsegnens 

grønne områder tilkommer statslige myndigheder er uden betydning for deklarationen om driften af 

Kærgaard Klitplantage.  

Bestemmelsen i det gældende 2. stk., der omhandler beføjelser, som tilkommer Naturfredningsrå-

det, er også uden betydning. 

Bestemmelsen i 3 stk. har denne ordlyd: 

”De beføjelser, der tilkommer fredningsnævn i tidligere afgørelser om bygge- og beskyttelseslinjer, of-

fentlighedens adgang og friluftsreklamer, tilkommer kommunalbestyrelsen. Beføjelser vedrørende 

strandbeskyttelseslinjer tilkommer dog miljøministeren. De beføjelser, der tilkommer Overfrednings-

nævnet, tilkommer Naturklagenævnet. 

Naturbeskyttelseslovens § 103 omhandler hverken efter sin ordlyd eller baggrunden for bestemmel-

sen den foreliggende situation.  

Bestemmelse i naturbeskyttelseslovens § 51, der vedrører ”Fredninger på statsejede arealer og på 

søterritoriet”, hjemler miljøministeren adgang til ved bekendtgørelse at gennemføre fredninger på 

statsejede arealer.  

Der er ikke udstedt nogen bekendtgørelse om fredning af Kærgaard Klitplantage. 

Det er på denne baggrund fredningsnævnets vurdering, at deklarationen om driften af Kærgård 

Klitplantage er en deklaration, som substituerer en fredning, at deklarationen, for så vidt angår påta-

leretten, er en almindelig tingsretlig deklaration, hvor påtaleretten skal fortolkes og praktiseres efter 

sin ordlyd, samt at fredningsnævnet fortsat er påtaleberettiget, fordi situationen ikke er omfattet af 

lovændringen i 1978, de særlige bestemmelser i naturbeskyttelseslovens § 103 eller en analogi fra 

disse bestemmelser. 

Fredningen af Fiil Sø og søens omgivelser: 

Den nordlige del af Fiil Sø, nogle arealer omkring søen og et hedeareal mellem søen og Vesterhavet 

blev fredet ved Overfredningsnævnets kendelse, afsagt den 20. august 1958. Det fremgår af kendel-

sen, at sagen blev rejst af Naturfredningsrådet ved et brev af 5. juni 1954 til fredningsnævnet for 

Ribe amt.  

Brevet er citeret i Overfredningsnævnets kendelse. Naturfredningsrådet har anført følgende i brevet: 

”… 

Der vil ved denne fredning opnås, at det meget store hedeareal mellem søen og havet bevares sammen 

med for fuglelivet værdifulde mose- og engarealer og endelig den i botanisk henseende meget interes-

sante Fidde Sø, det eneste voksested i Danmark for planten Najas flexilis. Det må således set fra offent-

lighedens synspunkt siges at være en meget værdifuld fredning, der … i øvrigt opnås uden udgift for 

samfundet…” 
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Fredningsnævnet for Ribe amt tog ved kendelse, afsagt den 8. juni 1955, anmodningen om fred-

ningen af den nordlige del af Fiil Sø, nogle arealer omkring søen og et hedeareal mellem søen og 

Vesterhavet til følge. 

Kendelsen blev indbragt for Overfredningsnævnet.  

Inden Overfredningsnævnet afsagde kendelse i sagen, blev der oprettet en deklaration om arealerne, 

forslaget omfattede; deklarationen blev tinglyst den 6. februar 1957. Deklarationen er citeret i Over-

fredningsnævnets kendelse, afsagt den 20. august 1958. Overfredningsnævnet stadfæstede fred-

ningsnævnets kendelse. Det er ifølge deklarationen ikke tilladt at opsætte huse, boder og skæm-

mende indretninger i fredningsområdet. Deklarationen indeholder ikke bestemmelser om offentlig-

hedens adgang til området. 

Kærgård Klitplantage og arealerne vest og nord for Fiil Sø indgår i Natura 2000-område 84, Kal-

lesmærsk Hede, Grærup Langsø, Filsø og Kærgård Klitplantage, Habitatområde 73 Kallesmærsk 

Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage, Fuglebeskyttelsesområde F 50 Kallesmærsk 

Hede og Grærup Langsø og Ramsarområde R 1 Fiilsø. 

Fredningsnævnet skal tage stilling til, om der kan meddeles dispensation i medfør af naturbeskyttel-

seslovens § 50, stk. 1, og stk. 2, til projektets gennemførelse. 

Fredningsnævnet har besluttet at behandle sagen på skriftligt grundlag. 

Fredningsnævnets afgørelse: 

Denne afgørelse er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af forretningsorden for frednings-

nævn § 10, stk. 5. 

Fredningsnævnet meddeler Naturstyrelsen Blåvandshuk dispensation i medfør af naturbeskyttelses-

lovens § 50, stk. 1, og stk. 2, og som påtaleberettiget samtykke til projektets gennemførelse. 

Begrundelsen fremgår under afsnittet ”Fredningsnævnets begrundelse og resultat”. 

Vilkår for dispensationen: 

Der gælder disse vilkår for dispensationen: 

1. Stien skal etableres i overensstemmelse med det stiforløb, der fremgår af vedhæftede luftfo-

to. 

2. Informationspavillonen skal opføres i træ med en maksimal størrelse (l x b) på 2,40 m x 

4,40 m og med saddeltag. 

3. Pavillonens højde over jordniveau må ikke overstige 2,5 meter. 

4. Informationspavillonen skal males i enten naturfarver, skovvæsenets røde farve eller i jord-

farver. 

5. Placeringen af pavillonen og etableringen af stien skal ske under hensyntagen til den omgi-

vende natur.  
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Hvis vilkårene ikke overholdes, bortfalder dispensationen. 

Sagens baggrund: 

Den 21. juni 2016 ansøgte Naturstyrelsen Blåvandshuk fredningsnævnet om dispensation til at an-

lægge ”Vandrerute Kærgård Strand”, som giver vandrere mulighed for at gå uden om det forurene-

de område, herunder badeforbudszonen, i Kærgård Klitplantage.  

Det fremgår af projektbeskrivelsen, at initiativtagerne til vandreruten tillige vil styrke formidlingen 

af informationerne om den omfattende forurening i Kærgård Klitplantage, om EU-habitatområdet 

og EU-naturbeskyttelsesområdet, og samtidig gøre området mere tilgængeligt for naturturister. Der 

skal derfor opsættes en informationspavillon ved affaldsgrube 4 i klitplantagen. 

Det fremgår af projektbeskrivelsen, at stien skal anlægges fra ”indgangen” til den 1.400 meter lange 

badeforbudszone ind over havklitten ad en klitslugt, og at den efter passage af havklitten skal følge 

eksisterende trampestier og skovveje forbi affaldsgrube 3, 4, 5 og 6, at der ved stiens begyndelse 

skal opsættes holdere til pjecer om vandreruten, om baggrunden for Kærgårdforureningen og om 

status på oprensningen af affaldsgruberne.  

Det fremgår endvidere af projektbeskrivelsen, at stien skal markeres med fodpæle med gul vandre-

rutemarkering, og at stien uden for eksisterende skovveje skal tydeliggøres ved slåning af græsset 

på stitracéet. Vandreruten passerer områder med habitattyperne hvid klit i klitslugterne samt 

Grå/grøn klit på havklitternes bagside i begge ender af stien, klithede, havtorneklit, grårisklit samt 

stedvist hedearealer. På en del af tracéet skal stien følge eksisterende trampestier og veje, bortset fra 

en kortere strækning i den sydlige del af stien. Tracéets samlede længde bliver ca. 2800 meter. 

Det fremgår af sagens bilag, at der ikke er fundet arter eller bilag IV-arter i området. 

2/3 del af stien – den sydligste del - går gennem Kærgård Klitplantage, medens den nordlige del af 

stien fører over arealer, der er omfattet af Fiil Sø fredningen.  

Det fremgår endelig af ansøgningen, at Naturstyrelsen Blåvandshuk vil etablere en informationspa-

villon på parkeringspladsen ved grube 4. Pavillonen skal opføres som ”et type 2 madpakkehus” 

efter Naturstyrelsens designmodel for småbygninger. Pavillonens grundplan er 2,40 meter x 4,40 

meter med et tagudhæng på 1 meter og en maksimalhøjde på 2,5 meter. 3 af husets 4 facader - væg-

gene mod nord, vest og syd - skal udføres som planchevægge, medens den 4. side - mod  øst - er en 

åben gavl.   

Fredningsnævnets behandling af sagen: 

Fredningsnævnet anmodede i brev af 5. juli 2016 Naturstyrelsen Blåvandshuk om supplerende op-

lysninger, herunder om Aage V. Jensens Fond, som ejer de arealer i den nordlige del af projektom-

rådet, hvor stien skal etableres, har givet tilladelse til stianlægget på fondens arealer, berørte matri-

kelnumre, og om, hvorvidt der skal opsættes yderligere informationstavler. 
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Fredningsnævnet modtog den 3. august 2016 oplysning om de matrikulære forhold og om stiforlø-

bet. 

På baggrund af en udtalelse fra Filsø Naturråd, der udtrykte betænkelighed ved de foreslåede stifø-

ringer, bad fredningsnævnet den 19. december 2016 Naturstyrelsen Blåvandshuk oplyse, om den 

linjeføring, der var vist på et luftfoto, som styrelsen havde sendt til nævnet, var den endelige linjefø-

ring, og om Aage V. Jensens Naturfond havde godkendt denne linjeføring. 

Det endelige stiforløb fremgår af det luftfoto, der er vedhæftet denne afgørelse. 

Sideløbende med behandlingen af ansøgningen vurderede fredningsnævnet hvilken retlig status, 

deklarationen om driftsbestemmelserne for Kærgård Klitplantage har, jf. afsnittet ”Det retlige 

grundlag for fredningsnævnets behandling af ansøgningen”. 

Fredningsnævnet har til brug for nævnets vurdering af ansøgningen sendt sagen i høring den 22. 

maj 2017 hos Varde Kommune, Naturstyrelsen Blåvandshuk, Danmarks Naturfredningsforening, 

Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening med svarfrist den 6. juni 2017. 

Fredningsnævnet har ikke inden fristens udløb modtaget bemærkninger til ansøgningen. 

Miljøstyrelsen har i mail af 14. juni 2017 meddelt, at det er styrelsen opfattelse, at deklarationen om 

driftsbestemmelser for Kærgård Klitplantage ikke har retlig status som en fredning, og at ansøgnin-

ger om fravigelse af deklarationen derfor ikke skal behandles af fredningsnævnet; styrelsen henviser 

til, at forslaget om fredning af Kærgård Klitplantage blev frafaldet.  

Fredningsnævnets begrundelse og resultat: 

Fiil Sø fredningen: 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 

fredning eller foreslået fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål.  

Fredningen af arealerne ved Fiil Sø er en landskabsfredning, der skal sikre og bevare landskabet. 

Kærgård Klitplantage og arealerne nord og vest for Fiil Sø indgår i Natura 2000-område 84, Kal-

lesmærsk Hede, Grærup Langsø, Filsø og Kærgård Klitplantage, Habitatområde 73 Kallesmærsk 

Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage, Fuglebeskyttelsesområde F 50 Kallesmærsk 

Hede og Grærup Langsø og Ramsarområde R 1 Fiilsø. 

Fredningsnævnet skal derfor vurdere, hvorvidt etableringen af vandreruten over klitheden og gen-

nem klitslugten vest for heden vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, der tilli-

ge omfatter habitatområde 73, Fuglebeskyttelsesområde F 50 og Ramsarområdet. 

Det fremgår af bemærkningerne til ændringen af naturbeskyttelsesloven i 1994  - ”kystloven” - at 

det i overensstemmelse med hidtidig praksis vil være muligt  at etablere mindre foranstaltninger til 

støtte for friluftslivet og dermed at fremme turismen.     
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Det er fredningsnævnets vurdering, at etableringen af trampestien vil understøtte offentlighedens 

adgang til området og dermed være i overensstemmelse med Naturbeskyttelseslovens intentioner 

om offentlighedens adgang til naturen og samtidig bidrage til en regulering af færdslen ad et fastlagt 

stiforløb. Projektet er således af samfundsmæssig interesse.  

Det er fredningsnævnets vurdering, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer 

og projekter kan påvirke Natura 2000 området væsentligt, ligesom fredningsnævnet vurderer, at 

etableringen af stien ikke vil ødelægge eller beskadige leve- og voksestederne for de arter, der ind-

går i udpegningsgrundlaget for området eller medføre beskadigelse eller ødelæggelse af plantearter 

eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

Fredningsnævnet vurderer som følge heraf, at projektet ikke strider mod Danmarks forpligtelser i 

forhold de regler, der gælder for EF-habitatområderne og Natura 2000-området. 

Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og stk. 2, Natur-

styrelsen Blåvandshuk dispensation til at etablere trampestien over arealerne vest for Fiil Sø. 

Deklarationen om driftsmæssige fredningsbestemmelser for Kærgård Klitplantage: 

Fredningsnævnet har vurderet rækkevidden af deklarationen om de fredningsmæssige driftsbe-

stemmelser for ejendommene i Kærgård Klitplantage og har konkluderet, at fredningsnævnet er 

påtaleberettiget.  

Deklarationen indeholder retningslinjer for driften af klitplantagen. Disse retningslinjer eller admi-

nistrationsgrundlaget for plantagen skal blandt andet sikre plantagen og de arealer, der er omfattet 

af deklarationen som et rekreativt område. 

Det fremgår af deklarationen, at der skal tilvejebringes de betingelser, som er ”ønskelige for offent-

lighedens brug af arealet i fritidsøjemed; større anlæg med dette formål aftales med fredningsplan-

udvalget og godkendes af fredningsnævnet…” 

Fredningsnævnet vurderer på baggrund af formålet med etableringen af vandrestien og opstillingen 

af informationspavillonen, at begge projekter bidrager til og understøtter formidlingen af informati-

onerne om Kærgårdklitplantage og offentlighedens adgang til området, og at projekterne ikke stri-

der mod Danmarks forpligtelser i forhold de regler, der gælder for EF-habitatområderne og Natura 

2000-området, jf. ovenfor. 

Fredningsnævnet meddeler derfor som påtaleberettiget samtykke til projektets gennemførelse. 

Klagevejledning 

Da fredningsnævnets udøvelse af påtaleretten indeholder en beslutning, kan denne beslutning ind-

bringes for Natur- og Fødevareklagenævnet. 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, 

regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 
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afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevne-neshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 

udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende 

hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virk-

ning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrel-

sen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 

ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret tilbagebetales, hvis  

 

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

 

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

 

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for ef-

terkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

http://www.naevne-neshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-

ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse 

i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebe-

tale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgø-

relsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er 

udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

 

Kolding, den 10. maj 2018 

 

 

 

Denne afgørelse/beslutning er sendt til: 

Aage V. Jensens Naturfond – post@avjf.dk 

Naturstyrelsen Blåvandshuk – blh@nst.dk 

Miljøstyrelsen – mst@mst.dk 

Varde kommune, Teknisk Forvaltning - vardekommune@varde.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, Kbh. Ø – dn@dn.dk 

Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité v/formand Merete Vigen Hansen - varde@dn.dk 

Friluftsrådet København SV - fr@friluftsraadet.dk  

mailto:post@avjf.dk
mailto:blh@nst.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:vardekommune@varde.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:varde@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
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Friluftsrådets lokalafdeling ved Hanne Voetmann - fam.voetmann@mail.dk  

Dansk Ornitologisk Forening København V - natur@dof.dk  

Dansk Ornitologisk Forening, Varde -  varde@dof.dk  

 

mailto:fam.voetmann@mail.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:varde@dof.dk
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 

KOLDING ÅPARK 11, 6000 KOLDING - MAIL: sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk 
 

 

 

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-3-2019: Ansøgning fra Forsvarsministeriet, Ejen-

domsstyrelsen om dispensation til at afvikle en øvelse på de fredede arealer omkring Fiilsø og 

Løvklit samt inden for deklarationsområdet i Kærgård Klitplantage.  

 

 

Fredningsregisterets numre: 00818.00 – Fiil Sø 

                                                  02280.01 – Løvklit 

                                                  05760.00-  Kærgård Klitplantage  

       

 

Ansøgningen: 

 

Fredningsnævnet har den 24. februar 2019 modtaget en ansøgning fra Forsvarsministeriets Ejendoms-

styrelse om dispensation til at afvikle en efterårsøvelse i Kærgård Klitplantage og på arealer omfattet 

af fredningen af Fiil sø og Løvklit.  

 

Ansøgning omfatter aktiviteter i:  

 

 

1. Fiil Sø – dispensation til kørsel med tunge køretøjer ad etablerede veje og spor, etablering af en 

bro over Henne Å, udlægning af køreplader, eventuelt anlæg af skyttestillinger og bankets. 

 

2. Løvklit – dispensation til kørsel. 

 

3. Kærgård Klitplantage - dispensation til at rydde et bælte på 3 x 100 meter bjergfyr m.v.  

 

Retsgrundlaget: 

 

Fiil Sø og søens omgivelser blev fredet ved Overfredningsnævnets kendelse, afsagt den 20. august 

1958. Kendelsen indeholder blandt andet forbud mod afskrælning og slåning af lyng. 

 

Løvklit er omfattet af en deklaration, dateret den 4. august 1955 og tinglyst den 28. marts 1956. 

 

Driften af Kærgård Klitplantage er fastlagt i en deklaration, som er tinglyst den 6. maj 1974 på flere 

ejendomme i klitplantagen. Fredningsnævnet er indsat som påtaleberettiget i deklarationen. 

 

De arealer, hvorpå efterårsøvelsen skal afvikles, indgår i Natura 2000-område 84, Kallesmærsk Hede, 

Grærup Langsø, Filsø og Kærgård Klitplantage, Habitatområde 73 Kallesmærsk Hede, Grærup 

Langsø, Fiil sø og Kærgård Klitplantage, Fuglebeskyttelsesområde F 50 Kallesmærsk Hede og Græ-

rup Langsø og Ramsarområde R 1 Fiil sø. 

 

mailto:sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Fredningsnævnet skal meddele dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og stk. 

2, jf. stk. 3, fra kendelsen om fredningen af Fiil sø til øvelsens gennemførelse i det omfang, øvelsen 

påvirker de fredede arealer. 

Fredningsnævnet skal som påtaleberettiget i deklarationen om driften af Kærgård Klitplantage tage 

stilling til, om de interesser, som fredningsnævnet skal varetage, tilsidesættes af øvelsesaktiviteterne. 

Fredningsnævnet har besluttet at behandle sagen på skriftligt grundlag. 

Fredningsnævnets afgørelse: 

Denne afgørelse er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af forretningsorden for frednings-

nævn § 10, stk. 5. 

 

Fredningsnævnet meddeler i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og stk. 2, jf. stk. 3, For-

svarsministeriets Ejendomsstyrelse dispensation fra kendelserne om fredning af Fiil Sø og Løvklit til 

at vikle efterårsmanøvren på Fiil Sø Hede og omkring Løvklit, ligesom fredningsnævnet som påtale-

berettiget ikke har indvendinger mod øvelsesaktiviteterne i Kærgård Klitplantage. 

 
Begrundelsen fremgår under afsnittet ”Fredningsnævnets begrundelse og resultat”. 

Vilkår for dispensationen:      

 

Der gælder disse vilkår for dispensationen: 

 

 Der må ikke køres i eller omkring vådområderne i klitplantagen og på Fiil Sø Hede. 

 

 Kørsel på vildtagrene i Kærgård Klitplantage må ikke finde sted. 

 

 Kørsel i Kærgård Klitplantage skal ske i overensstemmelse med de retningslinjer, som Natur-

styrelsen Blåvandshuk fastsætter. 

 

 Kørsel på Fiil Sø Hede skal ske ad de tracér og i overensstemmelse med de retningslinjer, som 

Varde Kommune som tilsynsmyndighed anviser Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. 

 

 Der må ikke graves skyttestillinger eller etableres bankets på Fiil Sø Hede. 

  

 Broen over Henne Mølleå og tilkørslen hertil skal sikres, så terrænet ved og omkring broen 

ikke påvirkes af trykket fra de køretøjer, der benytter broen. 

 

 Arealerne skal være retableret senest 3 uger efter øvelsens afslutning. 

 

Hvis vilkårene ikke overholdes, bortfalder dispensationen. 

 

Sagens baggrund: 
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Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har anført i ansøgningen med tilhørende bilag, at der på grund 

af den ændrede geopolitiske situation er opstået behov for at skabe større afstande i de militære øvel-

sesaktiviteter end Oksbøl Skyde – og Øvelsesterræn alene vil kunne give. Der er derfor nu behov for 

at kunne inddrage tilstødende områder for at skabe tilstrækkelig dybde og bredde i øvelsen og for at 

opnå den nødvendige realistiske træning over korrekte og doktrinære afstande med den type enhed – 

brigade størrelse – som Forsvaret ønsker at træne under øvelsen.  

 

Det fremgår endvidere af materialet, at Forsvaret vil anvende allerede eksisterende U-stillinger i Kær-

gård og i Blåbjerg, men der er behov for at udvide tilgangs- og afgangsveje samt større forhold til-

passet nutidens materiel og enhedsstørrelse. Selvom Oksbøl Skyde- og Øvelsesområder er det største 

og vigtigste af Forsvarsministeriets terræner, er der behov for at få endnu større bredde og dybde 

i ”anvendt terræn” for at gennemføre den optimale militære træning med moderne våben og enheder, 

hvor flere og flere enheder skal træne og operere sammen. 

 

Det hedder herefter: 

 
”Den eneste mulighed for at gøre dette og samtidig finde den rette landskabskomposition, hvor skovbe-

voksede områder møder større, åbne arealer, passende for den bevægelse de trænende enheder skal fore-

tage, er ved at inddrage de nedenfor beskrevne arealer i øvelsesaktiviteten. Øvelsen  Brave Lion er en 

afsluttende certificeringsøvelse af enhederne inden udsendelse til Baltikum og til indgåelse i NATO be-

redskab. Behovet for at udføre øvelsen grunder således i væsentlige samfundsinteresser, og tjener til at 

varetage og opfylde Danmarks sikkerhed- og samfundspolitiske behov og forpligtelser. 

 

…. 

 

Forsvarsministeriet har pr. 24-01-2019 indgået aftale med Miljø- og Fødevareministeriet om brug af ter-

rænet omkring Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn, denne er under implementering … Der forventes således 

også fremover at være behov for at anvende Miljø- og Fødevareministeriets arealer omkring Oksbøl 

Skyde- og Øvelsesterræn. 

 

Inden afholdelsen af øvelsen udarbejder Forsvaret i samarbejde med Naturstyrelsen Blåvandshuk kort-

materiale, der i detaljer beskriver hvilke af Miljø- og Fødevareministeriets områder – herunder lysåbne 

arealer, veje og spor – der vil blive benyttet under øvelsen. 

 

… 

 

Der er givet positivt, skriftligt tilsagn fra lodsejer Aage V. Jensen Naturfond gennem skovrider Jacob 

Palsgaard Andersen om brug af terrænet samt fra Henne Mølle igennem formand Klavs Koefoed. 

 

Der vil ikke foregå aktiviteter inden for klitfredede arealer eller inden fort 100 m af fredede fortidsminder 

og under hensyntagen til Naturstyrelsens alm. Retningslinjer – Der vil heller ikke foregå aktiviteter, som 

vil kunne beskadige sten – og jorddiger…” 

 

Aktiviteterne indenfor de enkelte områder: 

 

Fiil Sø fredningen: 
”… 

 

I Fredningen vedrørende Fiil Sø, står: 

”2) Græsning af heste, kreaturer eller får, slåning af græs, rør, flæg m.m., afskrælning af lyng- eller 

græstørv, slåning eller afbrænding af lyng, afvanding, opdyrkning eller plantning er forbudt”. 
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Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse anmoder derfor Fredningsnævnet, om at forholde sig til, om øvel-

sesaktiviteter som beskrevet nedenfor vil ligge inden for rammerne af den eksisterende deklaration og 

hvis ikke, ønsker Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse at få dispensation til disse. 

  

Matriklerne 1C, 17a og 2b, Henne By, Henne planlægges anvendt under øvelsen. Der er ikke en restrik-

tion mod færdsel eller spor på disse matrikler inden for Fiil Sø fredningen. 

  

I området syd for Henne Å og nord for Kærgård Plantage vil der blive kørt med tunge køretøjer…; pans-

rede mandskabsvogne, infanterikampkøretøjer og kampvogne af 3 aftalte gamle spor/akser over heden. I 

den nordlige klitrække på området, vil der kunne forekomme stillinger til køretøjer. Disse stillinger vil 

blive retableret, således at området ikke vil kunne skelnes i kontur fra omkringliggende terræn. Denne 

form for punktvis opbrud i vegetationen vil kunne bidrage med en større dynamik i plantesamfundet på 

hede arealet og derved bidrage til naturtypens opretholdelse og forbedring i tilstanden på længere sigt. 

Retableringen vil ske inden for øvelsesugen, medmindre vejret forhindre dette, i hvilket tilfælde retable-

ringen senest vil ske 3 uger efter etablering og efter aftale med lodsejer.    

 

Køretøjerne vil skulle foretage forskellige manøvre under fremrykningen, idet de vil møde en fjende i 

nordkanten af Kærgård plantage. Disse manøvrer, vil medføre spor fra bæltekøretøjer, som vil blive over-

ladt til naturlig retablering. Dette vil ligeledes bidrage til en større mikrotopografisk variation, naturlig 

dynamik for plantesamfundet og foryngelsesmuligheder for lyskrævende plantearter.  

 

Vådområder vil blive friholdt for kørsel for at undgå fastkørsel og på den måde skånes de mere sårbare 

naturtyper for aktiviteten.  

 

Op til 40 tunge køretøjer vil køre i området i løbet af 3 dage af øvelsesperioden. Hjulkøretøjer vil bevæge 

sig på etablerede veje og spor.  

 

… 

  

Der vil ikke foregå aktiviteter i klitfredede områder. Alle aktiviteter vil foregå længere mod øst. En del 

af træningen består i, at den enkelte fører for enheden eller køretøjet skal lære at træffe beslutning om at 

placere sin enhed eller sit køretøj korrekt i forhold til terræn og den fjende denne person står over for. 

Hvis føreren ikke får frihed til selv at vælge stillinger eller fremrykkervej i terrænet, opnår føreren ikke 

målet med uddannelsen i tilstrækkeligt grad og der kan ske fejlindlæring. Derfor vil det være formålsstri-

digt at indsnævre området for kørslen yderligere end hvad der er beskrevet her.   

 

Beskyttede sten- og jorddiger og fortidsminder med en 100 m beskyttelseszone, vil af øvelsesledelsen 

blive beskyttet mod aktivitet ved midlertidig afspærring. 

 

… 

  

Et specialkøretøj vil udlægge en bro over Henne Å og køreplader vil blive lagt op til broen…. Broen 

vil have støtte på fast grund i afstand fra vandløbsbrinken og medfører ikke terrænpåvirkning. Der vil 

ske en sikring mod erosion mod åen, da broens længde beskytter brinkerne fra trykket af de køretøjer 

der bevæger sig på broen. 

 

Der vil ske en bortslidning af vegetationen ved tilkørslerne, som ikke vurderes at være skadelig, da denne 

vil berøre et begrænset areal og medvirke til blotlægning af mineraljord, som vil være gavnlig i forhold 

til den naturlige dynamik i de lysåbne naturtyper, som forekommer her.    

 

Størstedelen af arealet, som vil blive omfattet af øvelsesaktiviteten, og Fiil Sø fredningen er kortlagt med 

lysåbent habitatnatur. Grundet aktiviteternes samspil med de lysåbne naturtyper, som beskrevet ovenfor, 

vurderer Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, at øvelsesaktiviteten i uge 39-40, 2019, ikke vil have en 

væsentlig effekt på områdets registrerede habitatnaturtyper.  

Det fremgår af Fredningen vedrørende Fiil Sø, at: 
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”Der vil ved denne fredning opnås, at det meget store hede areal mellem søen og havet bevares sammen 

med for fuglelivet værdifulde mose- og engarealer (…)” 

Det er desuden indikeret i Fredningen vedrørende Fiil Sø, at passagen ovenfor, er rettet mod at begrænse 

landbrugsmæssig udnyttelse (s. 3, l. 26-36).   

Som det fremgår af aktivitetsbeskrivelserne, vil der ikke ske en ændring af de naturtyper fredningen har 

til formål at beskytte. Derimod kan aktiviteterne medvirke til en bedre naturtilstand for de tørre, åbne 

naturarealer.  

Løvklit fredningen: 

 

Løvklit ejes af Naturstyrelsen. Løvklit er omfattet af en tinglyst deklaration med restriktioner, som 

inkluderer afskrælning af lyng og græstørv.  

 

Under øvelsesaktiviteten vil der forekomme kørsel inden for Løvklitområdet, der begrænser sig til en 

enkelt allerede etableret vej. Effekten af denne aktivitet vurderes at være ubetydelig. 

 

Deklarationen om Kærgård Plantage:  

 
”… 

Plantagens nordlige kant skal bruges til at øve kamp mellem to bataljoners enheder, som henholdsvis 

bevæger sig fra Henne Å og er placeret langs nordkanten af Kærgård Plantage. Plantagen skal indeholde 

to ruter/akser af eksisterende spor, hvor bevægelse mellem øvelsesterrænet og beredskabslejrområdet 

nord for plantagen og Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn skal foregå. Desuden vil gående infanteri kæmpe 

mod hinanden d. 1. -3. oktober.  

Øvelsesaktiviteten vil primært foregå på arealer ejet af Naturstyrelsen, men der vil også foregå færdsel 

på areal underlagt deklarationen på Forsvarsministeriets eget terræn.  

 

Rydning af ca. 3 m x 100 m med bjergfyr, til nyt køre-

spor  

Det fremgår af deklarationens bestemmelser at: 

”Skov- og klitvæsnet vil alene anlægge vej, spor og stier, som er nødvendige for plantagens drift og 

pleje, eller som tager sigte på områdets udnyttelse til rekreative formål for offentligheden”.  

 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vil derfor anmode Fredningsnævnet, som er påtaleberettiget, om 

at forholde sig til, om ønsket sporrydning, som beskrevet nedenfor, vil ligge inden for rammerne af den 

eksisterende deklaration. Den nøjagtige placering af sporet aftales i samarbejde med Naturstyrelsen, Blå-

vandshuk, og den omtrentlige placering … 

 

Sporet vil ikke blive lagt gennem kortlagt habitatnatur og rydningen vurderes ikke at ville påvirkede 

beskyttede dyrearter væsentligt… 

 

Øvelsesaktiviteter der ikke umiddelbart vurderes at kræve påtale fra Fredningsnævnet i forhold 

til Kærgård Plantagedeklarationen, for at blive udført  

Udover den ønskede beskrevne rydning i nordkanten af Kærgaard Klitplantage, vil de eksisterende veje 

og driftsspor blive benyttet til alt kørsel med hjulkøretøjer og pansrede mandskabsvogne med gummi-

bælter. Der vil i mindre grad, efter koordinering med Naturstyrelsen Blåvandshuk, kunne forekomme 

kørsel udenfor veje og driftsspor. Igennem Løvklitfredningen vil der dog kunne blive benyttet en vej, og 

der vil ikke blive kørt uden for vejen.  
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Anvendte arealer vil blive retableret til tidligere tilstand efter brug. Den eksisterende cykelsti gennem 

plantagen vil ikke blive anvendt under øvelsen.  

  

I figur 1 ses plan for hvilke spor der på nuværende tidspunkt tænkes benyttet under øvelsen. Der er behov 

for potentielt at kunne benytte alle eksisterende spor inden for det fredede område. Anvendte spor vil 

blive retableret til tidligere tilstand, efter brug. Den eksisterende cykelsti igennem plantagen vil ikke blive 

anvendt under øvelsen.  

 

I forbindelse med veje og driftsspor der benyttes til kørsel, kan der enten blive gravet liggende skyttestil-

linger til enkeltmand (maks. 2 m2 og 30 cm dyb) eller disse kan blive lagt ved brug af naturligt forekom-

mende materiale eller terræn til sløring... Sandsynligheden for at stillinger vil blive gravet er lille, grundet 

den begrænsede tid der er på øvelsen. I tilknytning til de lysåbne arealer, vil stillinger kun blive gravet i 

skovkanten. Der vil maksimalt blive etableret 50 af sådanne stillinger langs med veje og driftsspor igen-

nem plantagen. Den nøjagtige placering af stillinger i lysåbne arealer aftales forud for øvelsen i samar-

bejde med Naturstyrelsen Blåvandshuk. Afgørende herfor er, om den taktiske vurdering tilsiger, at det er 

bedst at grave en stilling eller skabe den på anden vis. 

 

… 

 

Forstyrrelserne af lysåbne naturtyper vurderes ikke at ville være væsentlige, da der ikke vil forekomme 

kørsel på våde arealer og mindre graveaktiviteter kun vil foregå i kanten af træbevoksede områder og 

under følgende instrukser: 

- I skov må gravning ikke finde sted på hede- og engarealer samt inden for 2 meter fra vådområder 

i skov. 

- Gravning i nærhed til våd- og vandområder må ikke påvirke disse hydrologisk (afvanding m.v.)  

- Alt gravearbejde skal retableres minimum til terrænniveau (dvs. hvor det påvirkede område efter 

retablering topografisk ikke skiller sig ud fra det omgivende terræn) inden for 3 uger efter gra-

vearbejdet er udført.  

- Gravearbejder skal være retableret senest 3 uger efter udførsel og efter følgende retningslinjer: 

o Huller fyldes op med det oprindelige materiale til terrænniveau.  

o Tørv lægges tilbage på oprindeligt sted, i det omfang det er muligt, således at mineral-

jord ligger i bunden af det tidligere hul og tørvelaget/ det organiske materiale på top-

pen. 

o Hvis vejret ikke tillader en fuldstændig retablering inden for øvelsesperioden eller ugen 

efter, bliver der lavet aftaler med lodsejer omkring tidspunkt for endelig retablering. 

  

Kørsel på alle lysåbne arealer koordineres med Naturstyrelsen Blåvandshuk. 

 

Kortlagt habitatnatur 

 
I Kærgård Plantage vil områder, som er kortlagte habitatnaturtyper ikke blive anvendt til kørsel uden for 

veje og driftsspor eller til graveaktivitet. Eksisterende veje og driftsspor vil blive anvendt, bortset fra 

rydningen af et kort kørespor igennem en bjergfyrsbevoksning i plantagens nordlige kant … Derfor vur-

deres det, at naturtyper beskyttet under Habitatdirektivet og som indgår i Natura 2000-planen for habi-

tatområdet, der inkluderer Kærgård Plantage, ikke vil blive væsentligt påvirket af aktiviteten”.   

 

 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har oplyst følgende definitioner til forståelse af det materiel, 

der skal anvendes under øvelsen: 
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”Beskrivelser af aktiviteter i uge 39-40, 2019, i forbindelse med 1. Brigades feltøvelse ”Brave Lion” 

Definitioner og forklaringer 

BSO – Beredskabsområde (Område, hvor enheden, hviler, planlægger og klargøre til næste opgave) 

  

Her graves der mindre huller med håndkræft til gasblus, som der kan varmes vand fra til mad. Derudover 

vil enheden anvende de eksisterende spor til at bevæge sig med køretøjer og køretøjerne vil de parkere 

mellem træer. Soldaterne sover i bivuak i skovbunden.  Her kan der opstå mindre skader på træer, ridser 

og afskrabning af bark. Ligesom der kan opstå dybe spor (op til 30 cm) i skovbunden i tilknytning til de 

eksisterende skovveje.  

 

KSTL INF – Kampstilling for Infanteri med pansrede mandskabsvogne (Område, hvor enheden kæm-

per fra mod en angribende modstander) 

 

Her graves der huller til dækning for køretøjer, ca. ½-1m dybt og 3m bredt, de steder, hvor terrænet ikke 

naturligt kan anvendes. Soldaterne ligger ved naturlige forhøjninger og/eller lavninger i terrænet. Kan 

terrænet ikke anvendes naturligt, kan der graves huller som soldaten kan ligge i, således han får dækning. 

Her kan der ryddes mindre bevoksning i og foran enhedens stilling med henblik på, at skabe et skudfelt, 

hvor enhedens våben kan virke mod modstanderen, der angriber. 

 

KSTL KVG – Kampstilling for kampvogne (Område, hvor enheden kæmper fra mod en angribende 

modstander) 

 

Her graves der huller 1-2 meter dyb og 4 m bred, hvor kampvognen kan køre i dækning. Hvis ikke ter-

rænet giver en naturlig dækning. 

  

Hindring – Et område man vil hindre modstanderen i, at komme igennem (Under øvelsen kan vi ligge 

hindringer ud, der, hvor vi ikke ønsker soldaterne skal bevæge sig. F.eks. fredede områder) 

 

Akser – Skitseres med en bred pil på kortet og fortæller, hvor enheden skal bevæge sig, for at tage et 

angrebs mål. (Under øvelsen anvender vi disse Akser til at styre bevægelserne for enhederne) 

 

Hvor akserne går gennem skov, vil infanteri gå ved siden af køretøjerne og køretøjerne vil bevæge sig på 

eksisterende spor eller lave et nyt, ca. 4 m. bredt, gennem den bevoksning, hvor køretøjerne kan køre 

uden at sætte fast. Her kan der forekomme væltning, afskrabning eller bøjet træer eller lav bevoksning. 

Løvtræer er som udgangspunkt ikke truet, men mindre nåletræer og buske vil være udsat for beskadigelse 

de steder, hvor der ikke er en naturlig vej eller et spor, hvor køretøjet kan køre…” 

 

Ansøgningen indeholder følgende oplysninger om habitatområderne: 

 
”Vurdering af påvirkningsgrad af arter beskyttet under Habitatdirektivet eller Fuglebeskyttelsesdirekti-

vet, der kan forekomme indenfor alle tre områder. 

 

Natura 2000 område nr. 84, Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiil Sø og Kærgård Klitplantage har 

følgende arter på udpegningsgrundlaget: 

 

 

 

  

Fugle Hedehøg Pattedyr Odder 

Tinksmed  

 

 Natravn  

Rødrygget tornskade 
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Plettet rørvagtel 

Mosehornugle 

Hedelærke 

Rørdrum 

Sangsvane 

Grågås 

Trane 

Pibesvane 

Kortnæbbet gås 

Rørhøg  

Pomeransfugl 

 
For fuglearterne hedehøg, tinksmed, natravn, rødrygget tornskade, plettet rørvagtel, trane, rørhøg 

og pomeransfugl gælder, at de trækker længere sydpå om vinteren, og derfor findes de stort set ikke i 

området i ultimo november, hvor øvelsen foregår. 

 
Mosehornugler, sangsvaner, pibesvaner og kortnæbbede gæs overvintrer i Danmark, mens hede-

lærke, rørdrum og grågæs indimellem også kan overvintre. Levestederne for disse arter påvirkes ikke 

af øvelsen …. Angående forstyrrelser, så afviger Brave Lion øvelsen i uge 39/40 ikke væsentligt fra 

øvrige øvelsesaktiviteter, hvad angår forstyrrelsestryk i området. Ingen af de nævnte fugle yngler eller 

går i hi i september/oktober, så fuglene har mulighed for at trække til mere rolige omgivelser. Desuden 

vurderes det i DMU rapport nr. 52, side 77 …, at det især er rekreative aktiviteter i sommerhalvåret, som 

kan være en trussel i det konkrete Natura 2000 område. Der vurderes ikke at være behov for beskyttel-

sestiltag overfor ynglefugle såsom tinksmed. Dermed vurderes Forsvarets øvelsesaktiviteter ikke at have 

en negativ effekt på de udpegede fuglearter generelt. 

Odder er hovedsageligt aktiv fra skumring til solopgang og kan få unger hele året rundt. Da odderens 

levesteder eller fødegrundlag ikke reduceres som følge af den militære øvelse, vurderes odderens gun-

stige bevaringsprognose i området ikke at blive påvirket. Den relativt korte forstyrrelsesperiode (5 dage) 

vurderes ikke at udgøre et problem i forhold til odderens levevilkår i området. Der vil kun blive passage 

af vandløb få steder, og odderen kan således søge tilflugt i forstyrelsesfrie zoner. 

 

Angående bilag IV-arter findes følgende i området ifølge DMU-rapport nr. 635 (ref. b):  

- odder  

- markfirben  

- spidssnudet frø  

- strandtudse  

- brun-, syd- og vandflagermus.   

Odder er vurderet ovenfor. De øvrige arter ligger i dvale primo oktober. Både brun-, syd- og vandflager-

mus kan overvintre i hule træer og bygninger. Det vurderes ikke, at der er risiko for at fælde overvint-

ringstræer med flagermus, idet der udelukkende fældes nåletræer af lav vækst. Flagermus overvintrer 

typisk i gamle løvtræer med hulheder. Afholdelsen af øvelsen i uge 39-40 vurderes derfor ikke at påvirke 

raste- og ynglesteder for flagermus eller øvrige bilag IV-arter…” 

 

Fredningsnævnets behandling af sagen: 

 

Fredningsnævnet har ved breve af 7. juli 2019 anmodet Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Aage 

V. Jensens Naturfond, Chefen for Skydesikker Oksbøl, Naturstyrelsen Blåvandshuk, Miljøstyrelsen, 
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Varde Kommune, Aage V. Jensens Naturfond, Henne Mølle Laug, Danmarks Naturfrednings-for-

ening, Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk For-

ening om bemærkninger til ansøgningen med høringsfrist den 1. august 2019. 

 

Der er ikke ved høringsfristens udløb rejst indsigelser mod ansøgningen. 

 

Varde Kommune anfører i et brev af 9. juli 2019 blandt andet: 

 
”…. 

Varde Kommune har nu vurderet den fremsendte øvelsesbeskrivelse med bilag.  

 

Vi er på det foreliggende grundlag enige i, at øvelsen vil kunne gennemføres uden dispensation fra § 3-

bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven eller andre naturbeskyttelsesmæssige bestemmelser administre-

ret af kommunen. Der er i øvelsesbeskrivelsen indbygget forskrifter og instrukser, der sikrer, at der ikke 

vil ske varige tilstandsændringer i de berørte § 3-beskyttede arealer. Diger og fortidsmindebeskyttelses-

linjer er helt friholdt.  

 

Det skal bemærkes, at kommunen ikke hermed har taget endelig stilling til ”Plan for feltbefæstning og 

andet militært gravearbejde på Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn 2017-2020” (graveplanen).  

 

Det bemærkes specielt, at hvad angår øvelsens elementer på Filsø Hede såsom broslagning og kørsel med 

pansrede mandskabsvogne, infanterikampkøretøjer og kampvogne (ikke hjulkøretøjer) er vi enige i at 

betragte disse som mindre og midlertidige indgreb, der opretholder hedens dynamik og ikke kræver di-

spensation. Det bemærkes, at det indgår i denne vurdering, at øvelsen foregår i perioden 28. september 

til 4. oktober, hvor der ikke vil ske væsentlig forstyrrelse af dyrearter fra udpegningsgrundlaget eller arter 

oplistet på habitatdirektivets bilag IV. 

 

Hvad angår rydningen af et kørespor i den nordlige del af Kærgård Plantage, så går vi ud fra, at sporet 

placeres som aftalt i 2017 og som beskrevet i den vedhæftede mail. 

 

På siderne 5, 11 og 15 i øvelsesbeskrivelsen er anført følgende instruks om gravning i skov: ” I skov må 

gravning ikke finde sted på hede- og engarealer samt inden for 2 meter fra vådområder i skov”. For god 

ordens skyld skal det bemærkes, at Varde Kommune forstår instruksen således, at den omhandler de § 3-

beskyttede naturtyper, - herunder også overdrev, moser og søer…” 

 

Aage V. Jensens Naturfond har i mail af 9. april 2019 meddelt, at fonden 
 

”kan igen i år give tilladelse til gennemførsel af en brigadeøvelse i stil med den i 2017. Da vi står overfor 
at lave en fast aftale med et længere sigte vil jeg gerne om I allerede i år bruger de tre tvangsspor ned over 
heden, som vi måtte komme frem til i de kommende måneder. 
 

Det vil sige at der ikke må køres på må og få ned over heden med udstyr, som vi gav lov til i 2017”. 

 

 

Henne Mølle Laug har i en mail sendt den 26. juni 2019 til Forsvarets Bygningstjeneste og modtaget 

i fredningsnævnet under høringen oplyst blandt andet, at lauget er  
 

”rigtig kede af, at Forsvaret igen skal benytte skråvejen. der jo nu er begyndt at se pæn ud igen. Det ægrer 

os. Og vi håber at I vil gøre jeres yderste for at begrænse varigheden og skaderne på vores arealer. Håber 

at I – helt som du skriver rydder pænt op efter jer. Vi har forstået, at vi naturligvis ikke vil kunne få 

indflydelse på tidspunktet for øvelsens afholdelse…” 

 
 

Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse: 
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Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 

fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål.  

 

Ansøgningen om dispensation fra kendelsen om fredningen af Fiil sø og deklarationen om fredning 

af Løvklit: 

 

Fredningen af Fiil Sø er en landskabsfredning, der skal sikre heden. Det er fredningsnævnets vurde-

ring, at afviklingen af elementer af øvelsen, der indebærer indgreb i det fredede område, ikke kan ske 

uden dispensation fra kendelsen om fredningen af Fiil Sø. 

 

Fiil sø Hede og Løvklit, hvor efterårsøvelsen skal afvikles, indgår i Natura 2000-område 84, der om-

fatter habitatområde 73, fuglebeskyttelsesområde F 50 og Ramsarområde R1. 

 

Overfredningsnævnets kendelse og deklarationen om Løvklit indeholder fredningsbestemmelser, 

som ikke regulerer de problemer, ansøgningen rejser. 

 

Fiil sø Hede og Løvklit indeholder store biologiske og naturmæssige værdier samt et større vådom-

råde, der kan blive forringet som følge af militære øvelsesaktiviteter, herunder kørsel med tunge kø-

retøjer på heden, gravning af skyttestillinger og bankets. 

 

Hvis heden skal indgå som øvelsesområde, skal der derfor tages vidtgående hensyn til disse værdier, 

ligesom der skal lægges begrænsninger på kørslen med såvel traditionelle køretøjer – motorcykler, 

terrængående biler/lastbiler – som pansrede køretøjer og kampvogne. 

 

Hvis øvelsen på Fiil sø Hede og Løvklit kan afvikles under hensyn hertil, vurderer fredningsnævnet, 

at det ikke strider mod formålet med fredningen af Fiil Sø at dispensere til, at heden benyttes af 

Forsvaret til afvikling af øvelsen. 

 

Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt na-

turbeskyttelsesområde, hvis projektet ikke indebærer forringelse af naturtyperne og levestederne for 

de arter eller betydelige forstyrrelser af de arter, som området er udpeget for, jf. naturbeskyttelseslo-

vens § 50, stk. 2 ff og bilag IV-arterne. 

 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Varde Kommune har i korrespondancen om øvelsen rede-

gjort for øvelsens påvirkning af de arter, naturtyper m.v., der indgår i udpegningsgrundlaget for Na-

tura 2000-området.  

 

Fredningsnævnet lægger disse vurderinger til grund og vurderer derfor, at det ikke strider mod Dan-

marks internationale forpligtelser at meddele Forsvarsministeriet dispensation til inddrage de arealer 

på Fiil Sø Hede, der ikke er vådområder, og Løvklit til brug for øvelsen på de vilkår, der er anført 

under afsnittet” Vilkår for dispensationen”, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3.  

 

Påtaleretten i deklarationen om driften af Kærgård Klitplantage: 

 

Det fremgår af ansøgningen, at der skal ryddes et ca. 3 m x 100 m bælte med bjergfyr til et nyt 

kørespor samt graves maksimalt 50 skyttestillinger i kanten af klitplantagen. 

 

Deklarationen om driften af Kærgård Klitplantage indeholder retningslinjer for driften af klitplantage.  
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Disse retningslinjer eller administrationsgrundlaget for plantagen skal sikre plantagen og de arealer, 

der er omfattet af deklarationen som et rekreativt område. 

 

På baggrund af oplysningerne fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Varde Kommune om 

øvelsens betydning for udpegningsgrundlaget for de naturtyper og arter, der indgår i Natura 2000 

området, har fredningsnævnet som påtaleberettiget ikke indvendinger mod afviklingen af øvelsen i 

Kærgård Klitplantage på de vilkår, der er skitseret i afsnittet ”Vilkår for dispensationen”. 

 

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 u-

ger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog al-

tid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Føde-

vareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevne-

neshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udlø-

ber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 

for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af 

klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-

geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret tilbagebetales, hvis  

 

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

 

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

 

http://www.naevne-neshus.dk/
http://www.naevne-neshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efter-

kommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-

ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i 

sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-

udkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er 

udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, 

hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del 

Kolding, den 26. august 2019 

 
 

 

 

 

 



FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 

KOLDING ÅPARK 11, 6000 KOLDING - MAIL: sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk 

 

 

 

Den 13. september 2020 

 

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-25-2020: Ansøgning fra Forsvarsministeriet, Ejen-

domsstyrelsen om dispensation til at afvikle en øvelse- Brave Lion 2020 - på de fredede arealer 

omkring Filsø og Løvklit samt inden for deklarationsområdet i Kærgård Klitplantage.  

 

 

Fredningsregisterets numre: 00818.00 - Filsø 

                                                  02280.01 - Løvklit 

                                                  05760.00 - Kærgård Klitplantage  

       

 

Fredningsnævnet har den 25. juni 2020 modtaget en ansøgning fra Forsvarsministeriets Ejendoms-

styrelse om dispensation til at afvikle en efterårsøvelse i Kærgård Klitplantage og på arealer omfattet 

af fredningen af Filsø og Løvklit.  

 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation på nærmere vilkår. Afgørel-

sen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

 

Sagens baggrund 

 

Sagen omfatter følgende fredningsområder: 

 

Arealerne ved Filsø, der ejes af Aage Jensens Naturfond, er omfattet af Overfredningsnævnets afgø-

relse af 20. august 1958, der har til formål at bevare arealerne i deres daværende tilstand, og som har 

bestemmelser om, at der ikke må foretages afskrælning af lyng eller græstørv eller slåning af lyng, 

græs m.v. 

 

Arealerne ved Løvklit, der ejes af Naturstyrelsen, er omfattet af deklaration af 28. marts 1956, der 

har til formål at bevare arealerne i deres daværende tilstand og med bestemmelse om, at der ikke må 

afskrælles lyng eller græstørv. 

 

Arealerne ved Kærgård Klitplantage, der ejes af staten, er omfattet af deklaration af 6. maj 1974, der 

har til formål at bevare områderne i deres daværende tilstand. 

 

 

Det ansøgte projekt er begrænset i forhold til den oprindelige ansøgning, og vedrører ifølge de oplys-

ninger, der kom frem under besigtigelsen 3.september 2020, især følgende: 

 

- Filsø – dispensation til kørsel med tunge køretøjer ad de 2 etablerede veje og spor, som an-

vendt i 2019 til øvelseskørsel, placeres længst mod vest. 
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- Løvklit – dispensation til kørsel ad en allerede tidligere anvendt og 

afmærket rute.  

 

 

- Kærgård Klitplantage - dispensation til at kørsel ad allerede eksiste-

rende spor, veje og driftstekniske skovspor. 

 

 

I ansøgningen er bl.a. anført 

 

”… 

Vedrørende Kærgård Plantage,  

 

”…at plantagens nordlige kant skal bruges til at øve kamp mellem to bataljoners enheder, som hen-

holdsvis bevæger sig fra Henne Å og er placeret langs nordkanten af Kærgård Plantage. Plantagen 

indeholder aftalte ruter/akser af eksisterende veje, spor og driftstekniske skovspor, hvor bevægelse 

mellem øvelsesterrænet og beredskabslejrområdet nord for plantagen og Oksbøl Skyde- og Øvelses-

terræn skal foregå i hele øvelsesperioden. Desuden vil gående infanteri kæmpe mod hinanden. 

Øvelsesaktiviteten vil primært foregå på arealer ejet af Naturstyrelsen, men der vil også foregå færd-

sel på areal underlagt deklarationen på Forsvarsministeriets eget terræn.  

Der vil kun blive kørt på allerede eksisterende spor, veje og driftstekniske skovspor…”  

 

Det oplyses yderligere, at alle anvendte arealer vil blive retableret til tidligere tilstand senest 3 uger 

efter brug og efter aftale med lodsejer. I forbindelse med veje, spor og driftstekniske skovspor, der 

benyttes til kørsel, kan der enten blive gravet liggende skyttestillinger til 2 mand – maksimalt 2 m2 – 

og 30 cm dybe eller disse kan blive opbygget ved anvendelse af naturligt forekommende materiale 

eller terræn til sløring.  

 

I tilknytning til de lysåbne arealer, vil stillinger kun blive gravet i skovkanten, Der vil maksimalt blive 

50 stk. langs med veje, spor og driftstekniske skovspor gennem plantager.  

 

… 

 

Forstyrrelserne af lysåbne naturtyper vurderes ikke at ville være væsentlige, da der ikke vil fore-

komme kørsel på våde arealer og mindre graveaktiviteter kun vil foregå i kanten af træbevoksede 

områder og under følgende instrukser: 

 

- I skov må gravning ikke finde sted på hede- og engarealer samt inden for 2 meter fra vådom-

råder i skov. 

- Gravning i nærhed til våd- og vandområder må ikke påvirke disse hydrologisk (afvanding 

m.v.)  

- Alt gravearbejde skal retableres minimum til terrænniveau (dvs. hvor det påvirkede område 

efter retablering topografisk ikke skiller sig ud fra det omgivende terræn) inden for 3 uger 

efter gravearbejdet er udført.  

- Gravearbejder skal være retableret senest 3 uger efter udførsel og efter følgende retningslinjer:  

 

 Huller fyldes op med det oprindelige materiale til terrænniveau.  

 



 Tørv lægges tilbage på oprindeligt sted, i det omfang det er muligt, således at mineraljord 

ligger i bunden af det tidligere hul og tørvelaget/ det organiske materiale på toppen. 

 

 Hvis vejret ikke tillader en fuldstændig retablering inden for øvelsesperioden eller ugen efter, 

bliver der lavet aftaler med lodsejer omkring tidspunkt for endelig retablering…” 

 

Det anføres yderligere, at kørsel på lysåbne arealer vil finde sted efter koordinering med Naturstyrel-

sen. De tørre, lysåbne arealer vil i visse tilfælde kunne have kørespor efter kørsel efter øvelsen, men 

da disse vil forekomme i mindre grad, vil det muligvis medvirke til en større mikrovariation i terræ-

net, skabe bedre forhold for lokal foryngelse og skabe åbne jordflader, nogle steder med blottet mi-

neraljord, til gavn for dyr og planter som fremmes af sådanne forhold. 

  

I Kærgård Plantage vil områder, som er kortlagte habitatnaturtyper ikke live anvendt til kørsel uden 

for veje, spor og driftstekniske skovspor til graveaktivitet. Eksisterende veje, spor og driftstekniske 

skovspor vil blive anvendt.  

 

Derfor vurderes det, at naturtyper beskyttet under Habitatdirektivet, og som indgår i Natura 2000-

planen for habitatområdet, der inkluderer Kærgård Plantage, ikke vil blive væsentligt påvirket af ak-

tiviteten 

 

Vedrørende Løvklit oplyses det, at under øvelsesaktiviteten vil der kun forekomme kørsel indenfor 

Løvklitområdet, via én allerede tidligere anvendt og afmærket rute, og der vil ikke blive kørt udenfor 

det afmærkede forløb. Effekten af denne aktivitet vurderes at være ubetydelig. 

Om Filsø oplyses det blandt andet, at i den nordlige klitrække på området, vil der kunne forekomme 

stillinger til køretøjer. Disse stillinger vil blive retableret, således at området ikke vil kunne skelnes i 

kontur fra omkringliggende terræn. Denne form for punktvis opbrud i vegetationen vil kunne bidrage 

med en større dynamik i plantesamfundet på hedearealet, og vil derved bidrage til naturtypens opret-

holdelse og forbedring i tilstanden på længere sigt. Retableringen vil ske inden for øvelsesperioden, 

medmindre vejret forhindrer dette, i hvilket tilfælde retableringen senest vil ske 3 uger efter etablering 

og efter aftale med lodsejer. Efter retableringen vil området blive overladt til naturlig retablering. 

Dette vil ligeledes bidrage til en større mikrotopografisk variation, naturlig dynamik for plantesam-

fundet og foryngelsesmuligheder for lyskrævende plantearter.  

….” 

Neden for ses kortbilag udvisende med lyseblå, de tre tidligere anvendte spor/akser over Filsø Hede. 

Der vil under Brave Lion 2020 ikke blive kørt ad det østlige spor, men kun ad de 2 andre spor. Mørk-

lilla streg angiver Filsø fredningen. 



Det anføres i ansøgningen endvidere, 

”… at størstedelen af arealet, som er omfattet af øvelsesaktiviteten, og Filsø-fredningen, er kortlagt 

med lysåben habitatnatur. På baggrund ag aktiviteternes samspil med de lysåbne naturtyper vurderer 

Forsvarets Ejendomsstyrelse, at øvelsesaktiviteterne i uge 39-40 i 2020 ikke vil have en væsentlig 

effekt på områdets registrerede habitatnaturtyper. Det vurderes derimod, at aktiviteterne vil medvirke 

til en bedre naturtilstand for de tørre åbne naturarealer.  

 

De to lodsejere har meddelt positivt tilsagn vedrørende arealerne deres arealer. 

  

Vurdering af påvirkningsgrad af arter beskyttet under Habitatdirektivet eller Fuglebeskyttelsesdirek-

tivet, der kan forekomme indenfor alle tre områder: 

 

Natura 2000 område nr. 84, Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fil Sø og Kærgård Klitplantage har 
følgende arter på udpegningsgrundlaget: 

  

Fugle Hedehøg Pattedyr Odder 

Tinksmed   

 

 Natravn    

Rødrygget 

tornskade 



Plettet rørvag-

tel 

Mosehornugle 

Hedelærke 

Rørdrum 

Sangsvane 

Grågås 

Trane 

Pibesvane 

Kortnæbbet 

gås 

Rør-

høg  

Pomeransfugl 

 

For fuglearterne hedehøg, tinksmed, natravn, rødrygget tornskade, plettet rørvagtel, trane, rørhøg og 

pomeransfugl gælder, at yngleperioden er overstået. Samt at de trækker længere sydpå om vinteren, 

og derfor findes de i mindre antal i området ultimo september, hvor øvelsen foregår.  

 

Mosehornugler, sangsvaner, pibesvaner og kortnæbbede gæs overvintrer i Danmark, mens hedelærke, 

rørdrum og grågæs indimellem også kan overvintre. Levestederne for disse arter påvirkes ikke af 

øvelsen. 

  

Angående forstyrrelser, så afviger Brave Lion øvelsen i uge 39-40 2020 ikke væsentligt fra øvrige 

øvelsesaktiviteter, hvad angår forstyrrelsestryk i området.  

 

Ingen af de nævnte fugle yngler eller går i hi i september/oktober, så fuglene har mulighed for at 

trække til mere rolige omgivelser. 

 

Desuden vurderes det i DMU-rapport nr. 52, side 77 (ref. a.), at det især er rekreative aktiviteter i 

sommerhalvåret, som kan være en trussel i det konkrete Natura 2000 område.  

 

Der vurderes ikke at være behov for beskyttelsestiltag overfor ynglefugle såsom tinksmed. Dermed 

vurderes Forsvarets øvelsesaktiviteter ikke at have en negativ effekt på de udpegede fuglearter gene-

relt. 

 

Odder er hovedsagelig aktiv fra skumring til solopgang og kan få unger hele året rundt. DA odderens 

levesteder eller fødegrundlag ikke reduceres som følge af den militære øvelse, vurderes odderens 

gunstige bevaringsprognose ikke at blive påvirket. Den relativt korte forstyrrelsesperiode (5 dage) 

vurderes ikke at udgøre et problem i forhold til odderens levevilkår i området. Der vil kun blive 

passage af vandløb få steder, og odderen kan således søge tilflugt i forstyrrelsesfrie zoner. 

 

Angående bilag IV-arter findes følgende i området ifølge DMU-rapport nr. 635 (ref. b):  



- odder  

- markfirben  

- spidssnudet frø  

- strandtudse  

- brun-, syd- og vandflagermus.   

Odder er vurderet ovenfor. De øvrige arter ligger i dvale primo oktober. Både brun-, syd- og vand-

flagermus kan overvintre i hule træer og bygninger. Det vurderes ikke, at der er risiko for at fælde 

overvintringstræer med flagermus, idet der udelukkende fældes nåletræer af lav vækst. Flagermus 

overvintrer typisk i gamle løvtræer med hulheder. Afholdelsen af øvelsen i uge 39-40 vurderes derfor 

ikke at påvirke raste- og ynglesteder for flagermus eller øvrige bilag IV-arter 

 

…” 

 

Varde kommune har udtalt bl.a. følgende: 

”… 

Kommunen er på det foreliggende grundlag enig i, at øvelsen vil kunne gennemføres uden dispen-

sation fra § 3-bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven eller andre naturbeskyttelsesmæssige be-

stemmelser administreret af kommunen. Der er i øvelsesbeskrivelsen indbygget forskrifter og in-

strukser, der sikrer, at der ikke vil ske varige tilstandsændringer i de berørte § 3-beskyttede arealer. 

Kommunen har herunder noteret sig, at der ikke vil blive gravet på Filsø Hede, og at der i skov ikke 

vil blive gravet på § 3-beskyttede hede-, eng-, overdrevs-, mose- og sø-arealer. Diger og fortidsmin-

debeskyttelseslinjer er helt friholdt. Det er desuden oplyst af Forsvaret, at inden afholdelsen af øvel-

sen udarbejder Forsvaret – i samarbejde med Naturstyrelsen – kortmateriale, der i detaljer viser, 

hvilke af Miljø- og Fødevareministeriets områder – herunder lysåbne arealer, veje, spor og drifts-

tekniske skovspor, der vil blive benyttet under øvelsen. 

  

Det skal bemærkes, at kommunen ikke hermed har taget endelig stilling til ”Plan for feltbefæstning 

og andet militært gravearbejde på Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn 2017-2020” (graveplanen). 

  

Det bemærkes specielt, at hvad angår øvelsens elementer på Filsø Hede såsom broslagning og kør-

sel med pansrede mandskabsvogne, infanterikampkøretøjer, kampvogne, logistikkøretøjer og hjul-

køretøjer er kommunen enig i at betragte disse som mindre og midlertidige indgreb, der opretholder 

hedens dynamik og ikke kræver dispensation. Det indgår i denne vurdering, at det er oplyst, at så-

fremt Forsvaret/ 1 BDE under øvelsen erkender, at hjulkøretøjerne laver væsentlige tilstandsændrin-

ger i sporene, - herunder synker ned og laver hjulsporriller, så vil hjulkørslen blive stoppet for ikke 

at forværre sporrillerne. Der bliver desuden foretaget en konkret vejr- og operativ vurdering forud 

for passagen (Go/no go). Såfremt hjulene ved (go) under kørslen synker mere ned end ca. 15 cm på 

væsentlige dele af sporene, så omdirigeres hjulkøretøjerne til alternativ rute.   

  

Det indgår desuden i kommunens vurdering, at øvelsen foregår i ugerne 39-40 på en årstid, hvor der 

ikke vil ske væsentlig forstyrrelse af dyrearter fra udpegningsgrundlaget eller arter oplistet på habi-

tatdirektivets bilag IV. 

 

…”  

  



 

Fredningsnævnets besigtigelse 

Fredningsnævnet har behandlet sagen som et møde med besigtigelse den 3. september 2020. 

I besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Vagn Kastbjerg, det ministerielt ud-

pegede medlem Flemming Davidsen og det kommunalt udpegede medlem John Bach Thygesen. For 

Varde Kommune mødte Jens Martin Reincke Vahl. For Forsvaret mødte major Stig G. Larsen, Anna 

Hansen og Bjarke Volshøj. For Naturstyrelsen Blåvandshug mødte skovrider Ulrik Lorenzen. For 

Danmarks Naturfredningsforening mødte Merete Vigen Hansen og Bent Jacobsen. For Friluftsrådet 

mødte Hanne Voetmann og Sven Bødker. For Dansk Ornitologisk Forening mødte Karin Gustausen.  

For Aage V. Jensen Naturfond mødte skovrider Jacob Palsgaard Andersen. Skovfoged Søren B. Jo-

hansen var mødt.  

Nævnsformanden indledte mødet og gennemgik de tre berørte fredninger. 

Stig Larsen orienterede herefter om baggrunden for ansøgningen, herunder om, at det er en nødven-

dighed for Forsvaret at have yderligere øvelsesterræn i relation til den træning, soldater skal have 

efter deres deltagelse i Afghanistan og nu skal gøres parate til en koldkrigslignende tilstand. Der skal 

være mulighed for at følge spor i terrænet og skifte spor. Han oplyste, at der vil blive kørt ad faste 

spor på samme måde som i 2019, men kun ad de 2 vestlige spor på i Filsø heden, hvor der heller ikke 

graves, ligesom der ikke vil blive etableret broer over Henne Mølle Å. Han kan ikke helt nøje angive, 

hvor brede sporene er, men der kan køre et pansret køretøj med infanterister på begge sider. Der vil i 

2020 kun blive afholdt én øvelse af 14 dage. Det er aftalt med Aage V. Jensen Naturfond, at der på 

samme måde som i 2019 vil blive optaget dronefilm til illustration af den eventuelle slitage, der er på 

terrænet. Alle stier vil blive retableret ved pålæg af jord og en frøbank. Ved kampvognsspor, der kan 

være 60-70 cm dyne trækkes materialer ind fra vejene.  

Anna Hansen oplyste supplerende, at sporene ikke efterlades som åbne sår, men sådan at heden re-

tableres. 

Jacob Palsgaard Andersen oplyste, at Aage V. Jensen Naturfond som i 2019 kræver, at alle kørespor 

afmærkes med hvide pæle, som fjernes efter øvelsen. Det fremgår af droneoptagelser for 2019, at 

man i det væsentlige har holdt sig inden for pæleafmærkningen. Naturfonden kan på de vilkår god-

kende det ansøgte. 

Merete Vigen Hansen bemærkede, at forsvaret i nogle tilfælde var uden for stierne i 2019-øvelsen. 

Danmarks Naturfredningsforening mener, at forsvaret bør kommunikere bedre om øvelsen lokalt, 

hvilket var en del af årsagen til de mange protester i 2019. Danmarks Naturfredningsforening er enig 

med Aage V. Jensen Naturfond i, at der bør etableres droneovervågning i videre omfang end sket i 

2019 og kan på de vilkår godkende det ansøgte.  

Herudover bemærkedes, at forsvaret havde tilført området anvendt ved kryds-

ning af Henne Mølleå stenmaterialer. 



  

Sven Bødker bemærkede, at han personligt overvejede, hvorvidt de opkørte spor kunne være en fordel 

for fuglelivet ved vandhuller m.v. 

Jens Martin Reincke Vahl bemærkede, at Varde Kommune som tilsynsmyndighed skal tage stilling 

til naturbeskyttelseslovens § 3. Spørgsmålet er i den henseende, om øvelserne medfører en kun mid-

lertidig eller varig tilstandsændring. Der er nu ansøgt om kørsel med hjulkøretøjer i modsætning til 

tidligere. Begrænset kørsel vil ikke medføre en varig tilstandsændring, men det er en vurdering, hvor 

grænsen går. 

Formanden konstaterede, at der blandt de mødte ikke i øvrigt var bemærkninger til det ansøgte. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningerne af arealer ved Filsø, Løvklit og Kærgård Plantage betyder, at projektet kræver 

fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter 

fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.  

 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det 

ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse 

af arter, som området er udpeget for.  

 

Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte 

ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der 

er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle 

livsstadier.  

 

Fredningsnævnet lægger efter vurderingerne fra Forsvarets Ejendomsstyrelse og Varde kommune til 

grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.  

 

Som det fremgår af de vilkår, fredningsnævnet stiller for en dispensation, skal der tages vidtgående 

hensyn til de store biologiske og naturmæssige værdier i de fredede områder. Opfyldes de vilkår og 

kørsel begrænses til det absolut nødvendige, vurderer nævnet, at det ansøgte ikke strider mod fred-

ningens formål. 

 

På denne baggrund meddeler fredningsnævnet derfor dispensation til det ansøgte som tilrettet under 

besigtigelsen på følgende vilkår: 

 

 Alle kørselsspor på de fredede arealer på Filsø Hede, Løvklit og i Kærgård Klitplantage skal 

afmærkes med hvide pæle. 

 

 Inden og efter øvelsen skal alle fredede og beskyttede områder, der indgår i øvelsen, drone-

moniteres. 

 

 Der må ikke køres i eller omkring vådområderne i klitplantagen og på Filsø Hede. 

 



 Kørsel i Kærgård Klitplantage skal ske i overensstemmelse med de retningslinjer, som Natur-

styrelsen Blåvandshuk fastsætter. 

 

 Kørsel på Filsø Hede skal ske ad de tracér og i overensstemmelse med de retningslinjer, som 

Varde Kommune som tilsynsmyndighed anviser Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. 

 

 Arealerne skal være retableret senest 3 uger efter øvelsens afslutning, 

 

 Der må ikke i forbindelse med retablering i fredede og beskyttede områder tilføres materialer 

som stabilt grus eller lign. uden for allerede befæstede kørespor.  

 

 Filsø Hede må ikke tilføres fremmede materialer som sten og grus. De stenmaterialer, der er 

udlagt ved Henne Mølleå ved ”brostedet” skal fjernes inden for en frist af 4 uger.  

 

 

Hvis vilkårene ikke overholdes, bortfalder dispensationen. 

 

 

Klagevejledning 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevare-

klagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemme-

side www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis 

klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 

for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og 

Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.  

 



Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 

ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet 

klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og 

Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede 

afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er 

medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 

forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-

handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 

tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 

ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-

udkast i partshøring. 

 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL  
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding - mail: sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk  
 

 

Kolding, den 2. juli 2021  

 

 

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-10-2021: Ansøgning fra Forsvarsministeriet, Ejen-

domsstyrelsen om dispensation til at afvikle en øvelse- Brave Lion 2021 - på de fredede arealer 

omkring Filsø og Løvklit samt inden for deklarationsområdet i Kærgård Klitplantage.   

 

 

Fredningsregisteret reg.nr.0818.00 - Filsø Hede, 

                                  reg.nr. 05760.00 – Kærgård Klitplantage, 

                                  reg.nr. 02280.01 – Løvklit. 

 

Fredningsnævnet har den 3. marts 2021 fra Forsvarsministeriets, Ejendomsstyrelsen modtaget ansøg-

ning om tilladelse til at afholde ”Brave Lion 2021” på arealer ved Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn i 

ugerne 38 og 39.  

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation. Afgørelsen fremgår neden-

for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Arealerne ved Filsø, der ejes af Aage Jensens Naturfond, er omfattet af Overfredningsnævnets afgø-

relse af 20. august 1958, der har til formål at bevare arealerne i deres daværende tilstand, og som har 

bestemmelser om, at der ikke må foretages afskrælning af lyng eller græstørv eller slåning af lyng, 

græs m.v.  

Arealerne ved Løvklit, der ejes af Naturstyrelsen, er omfattet af deklaration af 28. marts 1956, der 

har til formål at bevare arealerne i deres daværende tilstand og med bestemmelse om, at der ikke må 

afskrælles lyng eller græstørv.  

Arealerne ved Kærgård Klitplantage, der ejes af staten, er omfattet af deklaration af 6. maj 1974, der 

har til formål at bevare områderne i deres daværende tilstand.  

For så vidt angår Filsø Hede fremgår blandt andet følgende af øvelsesbeskrivelsen: 

 

”… 

Det benyttede areal ved Filsø, ejes af Aage V. Jensen Naturfond, og der er givet skriftligt tilsagn fra 

lodsejeren, Aage V. Jensen Naturfond igennem Skovrider Jacob Palsgaard Andersen om brug af ter-

rænet. 

I området syd for Henne Å og nord for Kærgård Plantage vil der blive kørt med følgende køretøjer 

pansrede mandskabsvogne, infanterikampkøretøjer, kampvogne og hjulkøretøjer af 3 gamle spor/ak-

ser over heden. I den nordlige klitrække på området, vil der kunne forekomme stillinger til køretøjer. 
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Disse stillinger vil blive retableret, således at området ikke vil kunne skelnes i kontur fra omkringlig-

gende terræn. Denne form for punktvis opbrud i vegetationen vil kunne bidrage med en større dyna-

mik i plantesamfundet på hedearealet og derved bidrage til naturtypens opretholdelse og forbedring i 

tilstanden på længere sigt. 

Retableringen vil ske inden for øvelsesperioden, medmindre vejret forhindrer dette, i hvilket tilfælde 

retableringen senest vil ske 3 uger efter endt øvelse og efter aftale med lodsejer. 

Efter retableringen vil området blive overladt til naturlig succession. Dette vil ligeledes bidrage til en 

større mikrotopografisk variation, naturlig dynamik for plantesamfundet og foryngelsesmuligheder 

for lyskrævende plantearter. Vådområder vil blive friholdt for kørsel for at undgå fastkørsel og på 

den måde skånes de mere sårbare naturtyper for aktiviteten.  

Op til 60 køretøjer vil køre i området i løbet af 3 dage i øvelsesperioden. 

 

…” 

For så vidt angår Løvklit fremgår blandt andet følgende af øvelsesbeskrivelsen: 

”… 

Løvklit ejes af Naturstyrelsen. Løvklit er omfattet af en tinglyst deklaration med restriktioner, som 

inkluderer afskrælning af lyng eller græstørv. Under øvelsesaktiviteten vil der kun forekomme kørsel 

indenfor Løvklitområdet, via én allerede tidligere anvendt og afmærket rute, jf. figur 2 og der vil ikke 

blive kørt udenfor det afmærkede forløb. Effekten af denne aktivitet vurderes at være ubetydelig. Se 

Figur 2 nedenfor: 
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…”. 

 

For så vidt angår Kærgård Klitplantage fremgår blandt andet følgende af øvelsesbeskrivelsen: 

 

”… 

Plantagens nordlige kant skal bruges til at øve kamp mellem to bataljoners enheder, hvor den ene 

bataljon bevæger sig fra Henne Å og er den anden bataljon er placeret langs nordkanten af Kærgård 

Plantage. Plantagen indeholder aftalte ruter/akser af eksisterende veje, spor og driftstekniske skov-

spor, hvor bevægelse mellem øvelsesterrænet og beredskabslejrområdet nord for plantagen og Oksbøl 

Skyde- og Øvelsesterræn skal foregå i hele øvelsesperioden. Desuden vil gående infanteri kæmpe 

mod hinanden. Øvelsesaktiviteten vil primært foregå på arealer ejet af Naturstyrelsen, men der vil 

også foregå færdsel på areal underlagt deklarationen på Forsvarsministeriets eget terræn. Der vil som 

udgangspunkt kun blive kørt på allerede eksisterende spor, veje og driftstekniske skovspor, men der 

vil i mindre grad, efter koordinering med Naturstyrelsen, kunne forekomme kørsel udenfor veje, spor 

og driftstekniske skovspor. 

Anvendte arealer vil blive retableret til tidligere tilstand efter brug. Den eksisterende cykelsti igennem 

plantagen vil, efter koordinering med Naturstyrelsen, på udvalgte steder blive krydset. 

I forbindelse med veje, spor og driftstekniske skovspor der benyttes til kørsel, kan der enten blive 

gravet liggende skyttestillinger til 2 mand (maks. 2 m2 og 30 cm dybe) eller disse kan blive opbygget 

ved anvendelse af naturligt forekommende materiale eller terræn til sløring. Sandsynligheden for at 

stillinger vil blive gravet er lille, grundet den begrænsede tid der er på øvelsen. I tilknytning til de 

lysåbne arealer, vil stillinger kun blive gravet i skovkanten. Der vil maksimalt blive etableret 50 stk. 

af sådanne stillinger langs med veje, spor og driftstekniske skovspor igennem plantagen. Den nøjag-

tige placering af stillinger i lysåbne arealer koordineres før øvelsen med Naturstyrelsen. Afgørende 
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herfor er, om den taktiske vurdering tilsiger, at det er bedst at grave en stilling eller skabe den på 

anden vis 

...”. 

I ansøgningen er det endvidere oplyst, 

”… 

 at et specialkøretøj vil udlægge en bro over Henne Å, eller man vil bygge en militær bro på stedet og 

køreplader vil blive lagt op til broen. 

Broen vil have støtte på fast grund i afstand fra vandløbsbrinken og medfører ikke terrænpåvirkning. 

Der vil ske en sikring mod erosion mod åen, da broens længde beskytter brinkerne fra trykket af de 

køretøjer der kører over broen. 

Der vil ske en bortslidning af vegetationen ved tilkørslerne, som ikke vurderes at være skadelig, da 

denne vil berøre et begrænset areal og medvirke til blotlægning af mineraljord, som vil være gavnlig 

i forhold til den naturlige dynamik i de lysåbne naturtyper, som forekommer her. 

Det er Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses vurdering at aktiviteterne ikke vil medføre en ændring 

af de naturtyper fredningen har til formål at beskytte. Det er desuden Forsvarsministeriets Ejendoms-

styrelses vurdering, at aktiviteterne kan medvirke til en bedre naturtilstand for de tørre, åbne natur-

arealer. 

…” 

Varde Kommune har i mail af 12. maj 2021 anbefalet, at der meddeles dispensation til den ansøgte 

øvelse, dog på vilkår, at - som tidligere aftalt med Forsvaret - gravede stillinger til køretøjer udelades 

af øvelsesbeskrivelsen for Filsø Hede og ikke som det er anført i øvelsesbeskrivelsen side 4, hvor det 

fremgår at:” I den nordlige klitrække på området, vil der kunne forekomme stillinger til køretøjer. 

Disse stillinger vil blive retableret, således at området ikke vil kunne skelnes i kontur fra omkringlig-

gende terræn.”. 

Arealerne er beliggende i Natura 2000 område 84: Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Filsø og Kær-

gård Klitplantage og har på udpegningsgrundlaget Hedehøg, Tinksmed, Natravn, Rødrygget torn-

skade, Plettet rørvagtel, Mosehornugle, Hedelærke, Rørdrum, Sangsvane, Grågås, Trane, Pibesvane, 

Kortnæbbet gås, Rørhøg, Pomeransfugl samt Odder. 

I forbindelse med fredningsnævnets sagsbehandling i 2020 vedrørende en tilsvarende militærøvelse 

fremgik blandt andet: 

”… 

For fuglearterne hedehøg, tinksmed, natravn, rødrygget tornskade, plettet rørvagtel, trane, rørhøg og 

pomeransfugl gælder, at yngleperioden er overstået. Samt at de trækker længere sydpå om vinteren, 

og derfor findes de i mindre antal i området ultimo september, hvor øvelsen foregår.  

Mosehornugler, sangsvaner, pibesvaner og kortnæbbede gæs overvintrer i Danmark, mens hedelærke, 

rørdrum og grågæs indimellem også kan overvintre. Levestederne for disse arter påvirkes ikke af 

øvelsen. 

Angående forstyrrelser, så afviger Brave Lion øvelsen i uge 39-40 2020 ikke væsentligt fra øvrige 

øvelsesaktiviteter, hvad angår forstyrrelsestryk i området.  
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Ingen af de nævnte fugle yngler eller går i hi i september/oktober, så fuglene har mulighed for at 

trække til mere rolige omgivelser. 

Desuden vurderes det i DMU-rapport nr. 52, side 77 (ref. a.), at det især er rekreative aktiviteter i 

sommerhalvåret, som kan være en trussel i det konkrete Natura 2000 område.  

Der vurderes ikke at være behov for beskyttelsestiltag overfor ynglefugle såsom tinksmed. Dermed 

vurderes Forsvarets øvelsesaktiviteter ikke at have en negativ effekt på de udpegede fuglearter ge-

nerelt.  

Odder er hovedsagelig aktiv fra skumring til solopgang og kan få unger hele året rundt. DA odde-

rens levesteder eller fødegrundlag ikke reduceres som følge af den militære øvelse, vurderes odde-

rens gunstige bevaringsprognose ikke at blive påvirket. Den relativt korte forstyrrelsesperiode (5 

dage) vurderes ikke at udgøre et problem i forhold til odderens levevilkår i området. Der vil kun 

blive passage af vandløb få steder, og odderen kan således søge tilflugt i forstyrrelsesfrie zoner.  

Angående bilag IV-arter findes følgende i området ifølge DMU-rapport nr. 635 (ref. b):   

- odder   

- markfirben   

- spidssnudet frø   

- strandtudse   

- brun-, syd- og vandflagermus.    

Odder er vurderet ovenfor. De øvrige arter ligger i dvale primo oktober. Både brun-, syd- og vand-

flagermus kan overvintre i hule træer og bygninger. Det vurderes ikke, at der er risiko for at fælde 

overvintringstræer med flagermus, idet der udelukkende fældes nåletræer af lav vækst. Flagermus 

overvintrer typisk i gamle løvtræer med hulheder. Afholdelsen af øvelsen i uge 39-40 vurderes der-

for ikke at påvirke raste- og ynglesteder for flagermus eller øvrige bilag IV-arter 

… ”. 

Fredningsnævnets besigtigelse 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 26. maj 2021. 

I besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Vagn Kastbjerg, det ministerielt ud-

pegede medlem Flemming Davidsen og det kommunalt udpegede medlem Poul Henrik Hansen. 

For Varde Kommune mødte Jens Martin Reincke Vahl og Klaus Friis, 

For Forsvaret mødte major Stig G. Larsen, Anna Hansen og Mads Møller, 

For Naturstyrelsen Blåvand mødte skovrider Ulrik Lorenzen. 

For Friluftsrådet mødte Hanne Voetmann, 

Nævnsformanden indledte mødet og gennemgik de tre berørte fredninger. 

Majer Stig G. Larsen orienterede om øvelsen i området. Han oplyste, at det er nødvendigt med 3 spor 

over Filsø Hede. Sporerne er hovedsagelig lavet på steder, hvor der i forvejen har været spor. Han 

oplyste yderligere, at der ikke vil blive gravet i Filsø Hede, som det fremgår af øvelsesbeskrivelsen. 

Opkørte spor vil hurtigt blive retableret, og der anvendes kun eksisterende ”pladser” for køretøjerne. 
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Der vil blive optaget film via drone til brug for Aage V. Jensen Naturfonds vurdering af effekten af 

øvelsen på arealerne. På samme måde som sidste år vil sporene blive markeret med hvide pæle. 

Varde Kommune bemærkede, at tunge hjulkøretøjer udgør en hårdere belastning af arealerne. Det er 

derfor kommunens forudsætning, at Forsvaret ved regnfuldt vejr indstiller øvelsen af hensyn til §3-

arealerne.  

Nævnsformanden opfordrede kommunen til at gennemse droneoptagelserne til brug for kommunens 

tilsynsforpligtelse. 

Sagen blev herefter udsat på Varde Kommunes gennemgang af droneoptagelse før, under og efter 

sidste øvelse blev afholdt i 2019. 

Varde Kommune har i mail af 15. juni 2021 anført: 

”… 

Varde Kommune har den 12. maj 2021 fremsendt nedenstående høringssvar med vedlagte bilag til 

fredningsnævnet. Vedrørende øvelsens elementer på Filsø Hede fremgår blandt andet følgende, som 

var kommunens vurdering på baggrund af de oplysninger, som hidtil var modtaget: 

  

”Det bemærkes specielt, at hvad angår øvelsens elementer på Filsø Hede såsom broslagning og kør-

sel med pansrede mandskabsvogne, infanterikampkøretøjer, kampvogne, logistikkøretøjer og hjulkø-

retøjer er kommunen enig i at betragte disse som mindre og midlertidige indgreb, der opretholder 

hedens dynamik og ikke kræver dispensation”. 

  

Ved besigtigelsen med fredningsnævnet blev dele af midtersporet på Filsø Hede besigtiget. Fred-

ningsnævnet gjorde opmærksom på, at Varde Kommune er tilsynsmyndighed for så vidt angår de 

fredede arealer og nævnets afgørelser. Nævnet anmodede på den baggrund kommunen om at gen-

nemse og vurdere de droneoptagelser, som det blev oplyst, at Forsvaret har optaget af de 3 spor på 

Filsø Hede før og efter øvelsens afholdelse i 2019. Kommunen har herefter modtaget og gennemset 

de nævnte droneoptagelser og sammenholdt dem med luftfotos optaget før og efter øvelsen og med 

de iagttagelser, der blev gjort ved besigtigelsen med fredningsnævnet. Hertil har kommunen følgende 

bemærkninger: 

  

 Det har været oplyst, at der er tale om genoptagelse af anvendelsen af tidligere spor. Det vil 

kommunen ikke bestride, men sporene må have været meget tilgroede og overgået til natur-

tilstand. Det meste af østsporet kan erkendes på luftfotos optaget i 2019 før øvelsens afhol-

delse. Kun dele af midtersporet kan erkendes, og vestsporet kan slet ikke ses på kommunens 

luftfotos fra foråret 2019 

Alle 3 spor er stadig meget tydeligt synlige på kommunens luftfotos fra foråret 2021 – altså 

mere end halvandet år efter afholdelsen af øvelsen i 2019. 

Ved besigtigelsen med fredningsnævnet virkede dele af midtersporet ret opkørt og ”udplane-

ret”, og der kunne stadig ses aftryk efter Forsvarets køretøjer. 

Det fremgår af droneoptagelserne, at ujævne dele af sporene inden øvelsens afholdelse blev 

udjævnet med maskiner for at lette færdslen med Forsvarets køretøjer. 

  

Kommunen må på den baggrund konkludere, at så længe der er tale om afholdelse af årlige øvelser 

eller øvelser med jævne mellemrum, vil sporene være permanente, og de vil kun ”gå i et” med det 

omgivende terræn og den omgivende vegetation efter en længere årrække uden afholdelse af tilsva-

rende øvelser. Der er derfor tale om en i naturbeskyttelseslovens forstand varig tilstandsændring, som 
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kræver kommunens dispensation fra § 3bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven i modsætning til, 

hvad kommunen hidtil har vurderet. Kommunen finder stadig, at det er en naturmæssig fordel at 

samle færdslen ad 3 spor frem for at sprede kørslen over større dele af Filsø Hede med mere udbredte 

skader på terræn og vegetation til følge. Kommunen er derfor sindet at meddele dispensation fra § 3-

bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven, og Varde Kommune kan stadig anbefale, at fredningsnæv-

net meddeler dispensation til gennemførelse af øvelsen Brave Lion 2021, såfremt nævnet finder, at 

en dispensation er fornøden. 

  

I øvelsesbeskrivelserne, som Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har fremsendt til fredningsnæv-

net, er det anført, at den 100 m brede beskyttelseszone omkring fortidsminder vil blive afspærret og 

friholdt for aktiviteter i forbindelse med øvelsen (se side 10 i øvelsesbeskrivelsen til fredningsnævnet, 

hvor placeringen af fortidsminderne og beskyttelseszonen også er vist på et luftfotoudsnit). I forbin-

delse med ovennævnte gennemgang af luftfotos optaget før og efter øvelsen har Varde Kommune 

konstateret, at dette ikke er overholdt. To af sporene går ind over to fortidsmindebeskyttelseslinjer 

omkring fortidsminderne med fredningsnumrene 31015 og 31016, og det ene spor krydser selve for-

tidsmindet (en fredet ringformet dyrefold, fredningsnummer 31015). Se nedenstående luftfotoudsnit, 

hvor fortidsmindebeskyttelseslinjerne er vist med røde cirkler og selve fortidsmindernes udtrækning 

er vist med mørke flader. Køresporene fra øvelsen i 2019 ses som lyse linjer. 

  

 
  

Etablering af køresporene inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen er en overtrædelse af naturbeskyt-

telseslovens § 18, hvor kommunen har dispensations- og tilsynskompetencen. Der er ikke søgt om 
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dispensation, og Varde Kommune må derfor forudsætte, at der findes et andet forløb til Brave Lion 

2021. 

  

Etablering af et kørespor hen over selve fortidsmindet (fredningsnummer 31015) er en overtrædelse 

af museumslovens § 29e, hvor Slots- og Kulturstyrelsen har dispensations- og tilsynskompetencen. 

Det er derfor Slots og Kulturstyrelsen, der skal tage stilling til, om der skal foretages en form for 

retablering af fortidsmindet. Varde Kommune vil skrive til styrelsen herom 

…”. 

  

Fredningsnævnets afgørelse  

 

Fredningsnævnet har noteret sig Varde kommunes bemærkninger om, hvordan kommunen vil vare-

tage sin dispensations- og tilsynskompetence. 

Fredningerne af arealer ved Filsø, Løvklit og Kærgård Plantage betyder, at projektet kræver fred-

ningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnæv-

net kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.   

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det an-

søgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af 

arter, som området er udpeget for.  

 

Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte 

ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der 

er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle 

livsstadier.   

Fredningsnævnet lægger efter vurderingerne fra Forsvarets Ejendomsstyrelse og Varde kommune til 

grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.  

Som det fremgår af de vilkår, fredningsnævnet stiller for en dispensation, skal der tages vidtgående 

hensyn til de store biologiske og naturmæssige værdier i de fredede områder. Opfyldes de vilkår og 

kørsel begrænses til det absolut nødvendige, vurderer nævnet, at det ansøgte ikke strider mod fred-

ningens formål.  

På denne baggrund meddeler fredningsnævnet derfor dispensation til det ansøgte på følgende vilkår:  

  

• Alle kørselsspor på de fredede arealer på Filsø Hede, Løvklit og i Kærgård Klitplantage skal 

afmærkes med hvide pæle.  

  

• Inden og efter øvelsen skal alle fredede og beskyttede områder, der indgår i øvelsen, drone-

moniteres.  

  

• Der må ikke køres i eller omkring vådområderne i klitplantagen og på Filsø Hede.  

  

• Kørsel i Kærgård Klitplantage skal ske i overensstemmelse med de retningslinjer, som Na-

turstyrelsen Blåvandshuk fastsætter.  
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• Kørsel på Filsø Hede skal ske ad de tracér og i overensstemmelse med de retningslinjer, som 

Varde Kommune som tilsynsmyndighed anviser Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.  

 

• Der må ikke graves stillinger til køretøjer eller i øvrigt på Filsø Hede. 

  

• Arealerne skal være retableret senest 3 uger efter øvelsens afslutning,  

  

• Der må ikke i forbindelse med retablering i de fredede og beskyttede områder tilføres frem-

mede næringsrige materialer som stabilt grus eller lign. hentet uden for allerede befæstede 

kørespor,  

 

• Filsø Hede må ikke tilføres fremmede materialer som sten og grus.  

 

• Hjulkørestøjer må ikke køre uden for eksisterende spor. 

 

• Varde Kommune skal sikre grundlaget for tilsynsforpligtelsen ved gennemsyn af droneopta-

gelserne før og efter øvelsen. 

  

Hvis vilkårene ikke overholdes, bortfalder dispensationen.  

Klagevejledning  

  

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevare-

klagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemme-

side www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis 

klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  Kla-

geberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:  

  

• Adressaten for afgørelsen,  

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,  

• offentlige myndigheder,  

• en berørt nationalparkfond,  

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,  

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og  

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.  

  

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 

for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og 
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Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

  

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-

geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

  

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet 

klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarekla-

genævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 

forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at 

behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.   

  

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 

forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-

handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 

tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 

ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-

udkast i partshøring.  

  

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.  

  

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.  
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL  
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding - mail: sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk  
 

 

 

Kolding, den 4. september 2022  

 

 
Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-11-2022: Ansøgning fra Forsvarsministeriet, Ejen-

domsstyrelsen om dispensation til at afvikle en øvelse - Brave Lion 2022 - på de fredede are-

aler omkring Filsø og Løvklit samt inden for deklarationsområdet i Kærgård Klitplantage.    
  

Fredningsregisteret reg. nr.: 

reg.nr.0818.00 - Filsø Hede,  

reg.nr. 05760.00 – Kærgård Klitplantage,  

reg.nr. 02280.01 – Løvklit.  

 

Fredningsnævnet har den 22. marts 2022 fra Forsvarsministeriet, Ejendomsstyrelsen modtaget ansøg-

ning om tilladelse til at afholde militærøvelsen ”Brave Lion 2022” omkring og på Oksbøl Skyde- og 

Øvelsesterræn i ugerne 38 og 39 i 2022.  

 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation. Afgørelsen fremgår neden-

for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.  

 

Sagens baggrund  

 

Arealerne ved Filsø, der ejes af Aage Jensens Naturfond, er omfattet af Overfredningsnævnets afgø-

relse af 20. august 1958, der har til formål at bevare arealerne i deres daværende tilstand, og som har 

bestemmelser om, at der ikke må foretages afskrælning af lyng eller græstørv eller slåning af lyng, 

græs m.v. og om, at det kun er ejeren og folk i ejerens tjeneste, der har ret til færdsel – af enhver art 

- på arealerne, medmindre både ejeren og fredningsnævnet giver tilladelse. Aage Jensen Naturfond 

har meddelt tilladelse til øvelsen. 

 

Arealerne ved Løvklit, der ejes af Naturstyrelsen, er omfattet af deklaration af 28. marts 1956, der 

har til formål at bevare arealerne i deres daværende tilstand og med bestemmelse om, at der ikke må 

afskrælles lyng eller græstørv.  

 

Arealerne ved Kærgård Klitplantage, der ejes af staten, er omfattet af deklaration af 6. maj 1974, der 

har til formål at bevare områderne i deres daværende tilstand.  

 

Af øvelsesbeskrivelsen fremgår blandt andet: 

 

”… 

 

- I skov må gravning ikke finde sted på hede-, eng-, overdrevs-, mose- og sø-arealer … samt inden 

for 2 m fra vådområder i skov.  

 

- Gravning i nærhed til våd- og vandområder må ikke påvirke disse hydrologisk (afvanding m.v.)  
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- Alt gravearbejde skal retableres minimum til terrænniveau (dvs. hvor det påvirkede område efter 

retablering topografisk ikke skiller sig ud fra det omgivende terræn) inden for 6 uger efter gravear-

bejdet er udført.  

 

- Gravearbejde skal være retableret senest 3 uger efter udførsel og efterfølgende retningslinjer:  

 

- Huller fyldes op med det oprindelige materiale til terrænniveau.  

- Tørv lægges tilbage på oprindeligt sted, i det omfang det er muligt, således at mineraljord 

ligger i bunden af det tidligere hul og tørvelaget/det organiske materiale på toppen.  

- Hvis vejret ikke tillader en fuldstændig retablering inden for øvelsesperioden eller ugen efter, 

bliver der lavet aftale med lodsejer omkring tidspunkt for endelig retablering.  

 

Kørsel på lysåbne arealer vil finde sted efter koordinering med Naturstyrelsen. De tørre, lysåbne are-

aler vil i visse tilfælde kunne have kørespor efter øvelsen, men da disse vil forekomme i mindre grad, 

vil det muligvis medvirke til en større mikrovariation i terrænet, skabe bedre forhold for lokal foryn-

gelse og skabe åbne jordflader, nogle steder med blottet mineraljord, til gavn for dyr og planter som 

fremmes af sådanne forhold (så som markfirben). 

 

Kærgård Klitplantage 

Plantagens nordlige kant skal bruges til at øve kamp mellem to bataljoners enheder, hvor den ene 

bataljon bevæger sig fra Henne Å og er den anden bataljon er placeret langs nordkanten af Kærgård 

Plantage. Plantagen indeholder aftalte ruter/akser af eksisterende veje, spor og driftstekniske skov-

spor, hvor bevægelse mellem øvelsesterrænet og beredskabslejrområdet nord for plantagen og Oksbøl 

Skyde- og Øvelsesterræn skal foregå i hele øvelsesperioden. Desuden vil gående infanteri kæmpe 

mod hinanden.  

 

Øvelsesaktiviteten vil primært foregå på arealer ejet af Naturstyrelsen, men der vil også foregå færd-

sel på areal underlagt deklarationen på Forsvarsministeriets eget terræn.  

 

Der vil som udgangspunkt kun blive kørt på allerede eksisterende spor, veje og driftstekniske skov-

spor, men der vil i mindre grad, efter koordinering med Naturstyrelsen, kunne forekomme kørsel uden 

for veje, spor og driftstekniske skovspor.  

 

Anvendte arealer vil blive retableret til tidligere tilstand efter brug. Den eksisterende cykelsti igennem 

plantagen vil, efter koordinering med Naturstyrelsen, på udvalgte steder blive krydset.  

 

I forbindelse med veje, spor og driftstekniske skovspor der benyttes til kørsel, kan der enten blive 

gravet liggende skyttestillinger til 2 mand (maks. 2 m2 og 30 cm dybe) eller disse kan blive opbygget 

ved anvendelse af naturligt forekommende materiale eller terræn til sløring.  

 

Sandsynligheden for at stillinger vil blive gravet er lille, grundet den begrænsede tid der er på øvelsen. 

I tilknytning til de lysåbne arealer, vil stillinger kun blive gravet i skovkanten. Der vil maksimalt blive 

etableret 50 stk. af sådanne stillinger langs med veje, spor og driftstekniske skovspor igennem plan-

tagen. Den nøjagtige placering af stillinger i lysåbne arealer koordineres før øvelsen med Natursty-

relsen. Afgørende herfor er, om den taktiske vurdering tilsiger, at det er bedst at grave en stilling eller 

skabe den på anden vis. 

Løvklit 
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Under øvelsesaktiviteten vil der kun forekomme kørsel indenfor Løvklitområdet, via én allerede tid-

ligere anvendt og afmærket rute, jf. figur 2 og der vil ikke blive kørt udenfor det afmærkede forløb. 

Effekten af denne aktivitet vurderes at være ubetydelig. Igennem Løvklit fredningen vil der igen, kun 

blive benyttet én allerede tidligere anvendt og afmærket rute, jf. figur 2. og der vil ikke blive kørt 

udenfor det afmærkede forløb. 

 

 
 

Filsø Hede 

I området syd for Henne Å og nord for Kærgård Plantage vil der blive kørt med følgende køretøjer: 

pansrede mandskabsvogne, infanterikampkøretøjer, kampvogne og hjulkøretøjer af 3 gamle spor/ak-

ser over heden. I den nordlige klitrække på området, vil der kunne forekomme stillinger til køretøjer. 

Disse stillinger vil blive retableret, således at området ikke vil kunne skelnes i kontur fra omkringlig-

gende terræn.  

 

… 

 

Retableringen vil ske inden for øvelsesperioden, medmindre vejret forhindrer dette, i hvilket tilfælde 

retableringen senest vil ske 3 uger efter endt øvelse og efter aftale med lodsejer. 

 

Efter retableringen vil området blive overladt til naturlig succession. 

 

… 

 

Vådområder vil blive friholdt for kørsel for at undgå fastkørsel og på den måde skånes de mere sårbare 

naturtyper for aktiviteten.  

 

Op til 60 køretøjer vil køre i området i løbet af 3 dage af øvelsesperioden. 
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Et specialkøretøj vil udlægge en bro over Henne Å, eller man vil bygge en militær bro på stedet og 

køreplader vil blive lagt op til broen.  

 

Broen vil have støtte på fast grund i afstand fra vandløbsbrinken og medfører ikke terrænpåvirkning. 

Der vil ske en sikring mod erosion mod åen, da broens længde beskytter brinkerne fra trykket af de 

køretøjer der kører over broen.  

 

…” 

 

Varde Kommune har i mail af 8. juni 2022 blandt andet anført: 

 

”… 

… mail af 22. februar 2022 til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Her har Varde Kommune – på 

en række forudsætninger – meddelt, at afholdelse af øvelsen Brave Lion 2022 ikke kræver kommu-

nens dispensation efter naturbeskyttelsesloven. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har i mail af 

7. juli 2022 til Varde Kommune bekræftet, at de af kommunen nævnte forudsætninger vil blive over-

holdt. 

Det eneste element af Brave Lion-øvelsen, som Varde Kommune i 2021 fandt var dispensationskræ-

vende, var de tre spor hen over Filsø Hede. Kommunens dispensation af 8. juli 2021 med kortbilag 

er vedhæftet ovennævnte mail. Dispensation til disse spor er ikke gjort tidsbegrænset. Der gælder de 

generelle regler om, at dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år eller i 3 på 

hinanden følgende år. 

Kommunens dispensation indeholder en angivelse af en delstrækning af sporet fra Brave Lion 2019, 

der ikke må benyttes igen, da sporet går tværs igennem et fredet fortidsminde (en fredet ringformet 

dyrefold, fredningsnummer 31015), og der gives i stedet dispensation til et nyt sporforløb på denne 

strækning – det grønne sporforløb på nedenstående luftfotoudsnit. 

 
 



5 
 

Figur 4 i øvelsesbeskrivelsen til fredningsnævnet viser imidlertid stadig det oprindelige sporforløb 

fra 2019, og droneoptagelser optaget af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse før og efter øvelsen i 

2021 samt luftfotos optaget foråret 2022 viser, at det også er dette spor, der er blevet benyttet under 

øvelsen i 2021. Kommunen har ved tilsyn d.d. konstateret, at dette er korrekt, og at den fredede ring-

folds sider er krydset og gennemgravet ned til terræn to steder. 

Dette er en alvorlig uoverensstemmelse, som kommunen er uforstående over for. Hvis fredningsnæv-

net meddeler dispensation til afholdelse af øvelsen i 2022, bør der stilles vilkår, som sikrer, at der 

ikke sker en gentagelse. Fredningsnævnet kan for eksempel kræve, at det ulovlige spor skal afspærres, 

og det tilladte nye spor skal afmærkes tydeligt, og at afspærringen og afmærkningen skal godkendes 

af kommunen, inden øvelsen kan finde sted. 

I Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses øvelsesbeskrivelse fremgår denne forkerte oplysning igen: 

”I den nordlige klitrække på området, vil der kunne forekomme stillinger til køretøjer. Disse stillinger 

vil blive retableret, således at området ikke vil kunne skelnes i kontur fra omkringliggende terræn”. 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har både i forbindelse med forberedelsen af øvelsen i 2019 og 

øvelsen i 2021 bekræftet over for fredningsnævnet og kommunen, at der ikke vil blive etableret gra-

vede stillinger på Filsø Hede. Varde Kommune skal med kopi af denne mail opfordre Forsvarsmini-

steriets Ejendomsstyrelse til snarest at få rettet denne fejl og fejlen vedrørende sporforløbet i øvelses-

beskrivelsen. 

Som det fremgår, har Varde Kommune gennemgået droneoptagelser optaget af Forsvarsministeriets 

Ejendomsstyrelse før og efter øvelsen i 2021 og sammenholdt dem med luftfotos optaget foråret 2021 

og foråret 2022. Udover ovennævnte uoverensstemmelse har kommunen ved denne gennemgang ikke 

bemærket varige spor eller lignende uden for de tre sporakser, som der er meddelt dispensation til 

…” 

 

Miljøstyrelsen har i mail af 2. maj 2022 ingen supplerende bemærkninger til ansøgningen. 

 

Varde Kommune har den 8. juli 2021 meddelt følgende dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 

3 til etablering af kørespor i forbindelse med afholdelse af militærøvelsen Brave Lion 2021: 

 

”… 

 

De tre spor forløber i hede og mose, der er omfattet af § 3-bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven, 

og i alt ca. 332 m af det ansøgte sporforløb er beliggende inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen, 

jævnfør naturbeskyttelseslovens § 18. Varde Kommune vurderer, at anvendelsen af sporene er en 

tilstandsændring, der kræver kommunens dispensation.  

 

… 

 

Varde Kommune giver hermed dispensation efter naturbeskyttelsesloven til anvendelsen af de tre 

spor. 

 

Dispensationen er givet på følgende vilkår:  
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1. De tre spor skal inden øvelsen afmærkes med hvide pæle, ligesom det ved afmærkning skal sikres, 

at der ikke sker færdsel på de beskyttede fortidsminder og de beskyttede jorddiger eller inden for de 

dele af fortidsmindebeskyttelseslinjen, der ikke er omfattet af denne dispensation.  

 

2. Inden og efter øvelsen skal de tre spor dronemoniteres, og droneoptagelserne skal fremlægges for 

Varde Kommune senest 3 måneder efter øvelsens afholdelse.  

 

3. I forbindelse med anvendelsen af sporene må der ikke tilføres fremmede materialer som sten, jord 

og grus til sporene.  

 

4. Hjulkøretøjer må ikke køre uden for de tre spor. Øvrig kørsel uden for de tre spor må ikke efterlade 

varige terrænændringer eller andre varige tilstandsændringer. 

 

5. Sporet fra øvelsen i 2019 markeret med lilla på luftfotoudsnittet… må ikke anvendes. Det skal 

retableres ved, at det efterlades uforstyrret til naturlig tilgroning. Slot- og Kulturstyrelsen afgør dog, 

hvordan der skal retableres på den del af sporet, der forløber på selve fortidsmindet og i en 2 m bred 

zone omkring dette.  

 

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

…” 

 

Varde kommune har følgende vurdering i relation til Natura 2000: 

 

”… 

 

Langt størstedelen af de tre spor forløber i § 3-beskyttet hede, og en mindre del krydser arealer, der 

er registreret som § 3-beskyttet mose. Filsø Hede indgår i Natura 2000 område nr. 84, Kallesmærsk 

Hede, Grærup Langsø, Fiil Sø og Kærgård Klitplantage, og de berørte hedearealer er kortlagt som 

den prioriterede habitatnaturtype 2140 Klithede, mens mosearealerne er kortlagt som habitatnaturty-

pen 2190, Klitlavning.  

 

Varde Kommune vurderer, at anvendelsen af de tre spor ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af 

de nævnte habitatnaturtyper fra udpegningsgrundlaget. For størstedelen af de tre spors vedkommende 

er der ifølge den oplyste tale om genåbning af spor, der har været anvendt af tidligere ejere af Fil-

søejendommen. De berørte klithedearealer udgør kun en meget lille andel af det samlede klithedeareal 

i Natura 2000 område nr. 84, og anvendelsen af vejsporene i klitheden vil i en vis grad medvirke til 

at opretholde klithedens naturlige dynamik. De berørte arealer med § 3-registreret mose og habitat-

naturtypen klitlavning er langs det østlige spor. Dette er klart det tydeligste af de gamle spor på Filsø. 

På de fugtigste arealer er der en egentlig (primitiv) vejkasse, og der er faktisk tale om en gammel vej. 

Det fremgår af de høje målebordsblade fra 1800-tallet, at den nuværende Porsmosevej tidligere har 

forløbet her, så selvom der er tale om klitlavning, vurderes påvirkningen at være begrænset.  

 

Hertil kommer, at kommunen finder, at det er en naturmæssig fordel at samle færdslen ad tre spor 

frem for at sprede kørslen over større dele af Filsø Hede. Sporene er placeret således, at de følger det 

mest jævne terræn, og kørsel på tværs af klitter undgås.  

 

I udpegningsgrundlaget for Natura 2000 område nr. 84 indgår desuden en række ynglefugle samt en 

række trækkende andefugle og pomeransfugl. Øvelsen foregår i uge 38 og 39, hvor yngleperioden 
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for længst er overstået, og det vurderes, at øvelsen ikke vil kunne påvirke ynglefuglearterne. Hvad 

angår trækfugle, så er de berørte arealer på Filsø Hede ikke relevante for pomeransfugl og andefug-

learterne fra udpegningsgrundlaget.  

 

Ud fra en samlet vurdering findes det derfor, at anvendelsen af de tre spor ikke vil påvirke Natura 

2000-områdets udpegningsgrundlag eller muligheden for at opfylde områdets bevaringsmålsætning 

væsentligt 

…” 

 

Fredningsnævnets besigtigelse 

 

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 22. juni 2022. 

I besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Vagn Kastbjerg, det ministerielt ud-

pegede medlem Flemming Davidsen og det kommunalt udpegede medlem Gunner Poulsen. 

For Varde Kommune mødte Jens Martin Reincke Vahl, 

 

For Forsvaret mødte major Stig G. Larsen, Anna Hansen, Dan Søgaard, Sheena Larsen, samt Jose-

phine Wengberg.  

 

For Naturstyrelsen Blåvand mødte skovrider Ulrik Lorenzen 

 

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Merete Vigen Hansen. 

 

Nævnsformanden indledte mødet og gennemgik de tre berørte fredninger.  

 

Stig G. Larsen orienterede om øvelsen i området. Der vil fortsat være brug for 3 spor over Filsø Hede. 

Der ikke vil blive gravet i Filsø Hede, som det fremgår af øvelsesbeskrivelsen. I overensstemmelse 

hermed vil øvelsesbeskrivelsen blive revideret. De vilkår, som fredningsnævnet stillede i 2021 og 

Varde kommunes vilkår vil blive fulgt.  

 

Jens Martin Reincke Vahl bemærkede, at kommunen er positiv over for gentagelse af øvelsen og 

henviste i det hele til det, kommunen tidligere har anført i blandt andet mail af 8. juni 2022 og § 3 

tilladelsen. Han opfordrede til en præcisering i øvelsesbeskrivelsen, idet der blandt andet er uklare 

oplysninger vedrørende broslagning.  

 

Merete Vigen Hansen bemærkede, at Danmarks Naturfredningsforening kan støtte det ansøgte. Men 

bemærkningerne i øvelsesbeskrivelsen om, at kørsel på sporene fremmer den naturlige dynamik på 

heden er efter Danmarks Naturfredningsforenings opfattelse ikke korrekt. Kampvognene er et nød-

vendigt onde. Tilsynet med fredningen bør være restriktivt.  

 

Det var enighed om, at vilkårene fra dispensationen fra 2021 bør gentages ved en dispensation, og 

der bør stilles vilkår omring arealerne ved det fredede fortidsminde, som kommune har foreslået.  

 

Anna Hansen oplyste supplerende, at man under sidste øvelse af tidsmæssige grunde valgte et alter-

nativt sporforløb omkring fortidsmindet og med udlægning af køreplader.  
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Revideret øvelsesbeskrivelse 

 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har den 9. august 2022 sendt følgende: 

 

”… 

 

På mødet ved Filsø Hede d. 22/6-22. Udtrykte fredningsnævn og kommune ønske om, at øvelsesbe-

skrivelsen fra Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelsen, blev gjort mere tydelig med henblik på  

A: Der vil ikke blive gravet til vognstillinger eller kampstillinger på Filsø Hede. 

B: Kortmaterialet skal kun vise broslagningssted øst og de ansøgte/anvendte spor hertil. 

C. Forsvaret vil udelukkende benytte det i 2021 godkendte ”omkørselsspor” omkring kvægfolden og 

det gl. spor afblændes. 

Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelsen har taget dette til efterretning, og vil gøre det tydeligere i 

fremtidige ansøgninger. 

 

Vi vil gerne bekræfte, at der ikke vil blive gravet stillinger på Filsø Hede, samt at der kun anvendes 

det ene af broslagningsstederne (broslagningssted Øst, se kortbilag). 

  

Brigaden har meddelt ønske om at lave broslagningsstedet allerede i uge 36, og tage det ned igen 

umiddelbart efter anvendelse. Det betyder at broslagningsstedet kommer til at stå i maks. 3 uger. 

Behovet af at bygge det så tidligt skyldes at vi grundet udsendelse af operativt personale østpå, ikke 

har ingeniører til rådighed under øvelsen da disse er i udlandet. 

…” 

Den reviderede øvelsesbeskrivelse er vedlagt følgende kort: 
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Fredningsnævnets afgørelse 

 

Fredningerne af arealer ved Filsø, Løvklit og Kærgård Plantage betyder, at det ansøgte projekt kræver 

fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter frednings-

nævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål. 

 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det an-

søgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af 

arter, som området er udpeget for. 

Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte 

ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de 

dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til 

loven, i alle livsstadier. 

Fredningsnævnet vurderer efter sagens oplysninger, at en dispensation ikke vil være i strid med na-

turbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Som det fremgår af de vilkår, fredningsnævnet stiller for en dispensation, skal der tages vidtgående 

hensyn til de store landskabsmæssige, biologiske og naturmæssige værdier i de fredede områder. 

Såfremt de vilkår opfyldes og kørsel begrænses til det absolut nødvendige, vurderer nævnet – også i 

betragtning af de bagvedliggende samfundsmæssige hensyn - at det ansøgte ikke vil stride mod fred-

ningens formål.  

 

På denne baggrund meddeler fredningsnævnet derfor dispensation til det ansøgte på følgende vilkår:  

 

 Alle kørselsspor på de fredede arealer på Filsø Hede, Løvklit og i Kærgård Klitplantage skal 

afmærkes med hvide pæle. Afmærkningen skal godkendes af Varde kommune inden øvelsen 

går i gang. 

 

 Inden og efter øvelsen skal alle fredede og beskyttede områder, der indgår i øvelsen, drone-

moniteres.  

 

 Der må ikke køres i eller omkring vådområderne i klitplantagen og på Filsø Hede.  

 

 Kørsel i Kærgård Klitplantage skal ske i overensstemmelse med de retningslinjer, som Natur-

styrelsen Blåvandshuk fastsætter.  
 

 Kørsel ved det fredede fortidsminde (fredningsnummer 31015) må kun foretages af det nye 

sporforløb på denne strækning – markeret som det grønne sporforløb på Varde kommunes 

luftfotoudsnit. 
 

 det spor ved fortidsmindet, der i strid med fredningsnævnets dispensation af 2. juni 2021 blev 

anvendt, skal afspærres, og det tilladte nye spor skal afmærkes tydeligt. Afspærringen og af-

mærkningen skal godkendes af kommunen, inden øvelsen kan finde sted. 
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 Kørsel på Filsø Hede skal ske ad de spor, der er vist på kortbilaget af 9. august 2022, og i 

overensstemmelse med de retningslinjer, som Varde Kommune som tilsynsmyndighed anvi-

ser Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. 

 

 Der må kun anvendes broslagningssted Øst, som vist på kortbilaget af 9. august 2022 og kortet 

til øvelsen må kun vise dette sted og de ansøgte/anvendte spor hertil. 
 

 Der må ikke graves stillinger til vognstillinger eller kampstillinger eller i øvrigt på Filsø Hede.  
 

 Arealerne skal være retableret senest 3 uger efter øvelsens afslutning,  

 

 Der må ikke i forbindelse med retablering i de fredede og beskyttede områder tilføres frem-

mede næringsrige materialer som stabilt grus eller lign. hentet uden for allerede befæstede 

kørespor,  

 

 Filsø Hede må ikke tilføres fremmede materialer som sten og grus.  

 

 Hjulkørestøjer må ikke køre uden for eksisterende spor.  
 

 Forsvaret har ret til færdsel på de fredede arealer på Filsø Hede i 3 uger før og 3 uger efter 

øvelsen.  

 

 Varde Kommune skal sikre grundlaget for tilsynsforpligtelsen ved gennemsyn af droneopta-

gelserne før og efter øvelsen. 

 

Hvis vilkårene ikke overholdes, bortfalder dispensationen. 

 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevare-

klagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemme-

side www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis 

klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

http://www.naevneneshus/
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Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 

for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og 

Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevne-nes-

hus.dk.  

 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-

geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet 

klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarekla-

genævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 

forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at 

behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 

forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-

handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 

tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 

ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-

udkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 

 

http://www.naevne-neshus/
http://www.naevne-neshus/
http://www.naevneneshus/
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