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har undgået den brutale s~mmerhusudstykning, der

... har fundet sted mange steder langs vore kyster ....."

Ar 1994, den Forslag fra Danmarks Natur-

blev der i sag, fredningsforening om fred-

J • nr. ?:~/l 993 ning af ejendommen matr.nr.

l nn Henne by, Henne, kaldet

Hennegårds klitter, tilhø-

rende Tage Astrup, København.

afsagt følgende

K E N D E L S E:

l. Sagens rejsning.
Ved skrivelse af 23. november 1993 har Danmarks Natur-

fredningsforening rejst fredningssag for ejendommen matr.nr.

l nn Henne by, Henne, i Blåbjerg kommune, Ribe Amt, til-

hørende Tage Astrup, København. Fredningsforslaget omfatter

hele ejendommen, der har et areal på ca. 64 ha.
Danmarks Naturfredningsforening har om baggrunden for

fredningen af ejendommen anført følgende i det endelige

fredningsforslag:
Området, der ønskes fredet, er Hennegårds klitter

ved Henne strand. De er beliggende nord for som-

merhusbyen ved Henne strand. Når man forlader de

tilsyneladende tilfældigt udspredte sommerhuse i

mange stilarter - som har occuperet klitterne,

~ommer man brat ind i et herligt ukompromitteret

klitlandskab.
Her ligger et betagende .'flat~romtåd~, der om-

fatter ca. 100 tdr. land eller ca. 64 ha, som
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Området, som grænser op til Vesterhavet, er

et meget kuperet klitområde - med høje og sær

prægede klitter, som i høj grad bærer præg af

at området har ligget uforstyrret hen i mange

år. En smuk klitsø ligge~ for fuden af de

høje klitter og sk~b~r variation i landskabs~

billedet. Vandstanden svinger stærkt med års-

tiderne. Om vinteren og foråret' omfatter klit

søen flere ha - om sommeren og tidligt ef ter-

år er den næsten udtørret. Mod nord grænser

området op til Blåbjerg Plantage, som omfat-

ter mere end 3.000 ha. Fra de høje klitter i1• vest skråner landskabet jævnt mod øst for til

sidst at glide over i en bølgende lynghede.

Det er Lyngbos hede, der omfatter 236 ha.

Dette område købte staten i. 1965 af kunstma-

leren Chresten Lyngbo, der ved salget betin-

gede sig, at området blev fredet af hensyn ti

dyr og planter.
Grunden til at Hennegårds klitter ikke er

blevet udstykket er, at Tage Astrup i 50-erne

købte arealet, byggede sig et sommerhus og

lod resten være natur. Tage Astrup ønsker nu

at frede dette areal frivilligt og uden er-

statning.
Danmarks Naturfredningsforening har foreslået følgende

fredningsbestemmelser gennemført for ejendommen:

1_1 Fredningens indhold.
Fredningen har til formål at be-

vare og forbedre de landskabelige,

naturvidenskabelige og rekreative

værdier i området.

I
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§ 2

§ 3

§ 4

3.
Bevaring af området.
De fredede arealer skal bevares i deres

nuværende tilstand, medmindre en.til-

standsændring sker som led inaturpleje

eller naturgenopretning efter § ll.

Terrænændringer.
Der må ikke foretages terrænændringer.

Der må således ikke foretages opfyldning,

planering eller afgravning, herunder at

udnytte forekomster i jorden.

Træer og buske.
Området må ikke tilplantes med træer eller

buske. Selvsået trævækst fjernes i for-

bindeise med naturpleje.

§ 5 Bygninger.

Der findes på grunden et sommerhus ( 50 m2)
2med udhus (skur - ca. 6 m ).

Der må ikke opføres yderligere bygninger

(herunder skure, drivhuse, boder og trans-

formerstationer) bortset fra sædvanlige læ-

skure for får.

§ 6 Andre anlæg, herunder vejanlæg og hegn.

Der må heller ikke etableres andre anlæg
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eller faste konstruktioner. Der må således

f. eks. ikke anlægges campingplads, skyde-

bane eller oplagsplads, og der må ikke an-

bringes vindmøller eller master eller an-

lægges nye veje, ligesom der ikke må f~res

el-ledninger over arealet. Der må ikke op-

sættes faste hegn, udover hvad der bliver

nødvendigt for at håndhæve fredningsbe-

stemmelserne. Der må ikke anlægges høfder
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§ 7

§ 8

§ 9

§ lo

§ 11

4.
eller foretages andre foranstalt-

ninger, der kan ændre en naturlig

kystudvikling. Der må ikke anbrin-

ges campingvogne, beboelsesvogne

eller telte. Anlæg af p-pladser er

ikke tilladt.

Afvanding.
Der må ikke foretages afvanding af

fredningsamrådet, udover det nød-

v?ndige for at holde grunden ved

sommerhuset fri for oversmømmeise.

Forurening af naturen .

Fredningsamrådet må ikke forurenes

ved henlæggelse af affald, henstil-

ling af udrangerede biler, land-

brugsredskaber eller maskiner o.lign.

Jagt på arealerne er ikke tilladt.

Offentlighedens adgang.

Offentlighedens adgang er bestemt af

de almindeligt gældende bestemmelser

i naturbeskyttelseslaven.
Færdsel og ophold i området i øvrigt

må kun foregå under overholdelse af

de ordensregler, som amtet fastsætter

efter forudgå.ende drøftelse med eje-

ren og panmarks Naturfredningsforening.

Færdsel på arealet må kun ske til fods.

Naturpleje og naturgenopretning.

Ribe amtsråd har ret til uden udgift

for vedko~mende ejer at lade foretage

naturpleje og naturgenopretning til

)
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5.

opfyldelse af fredningens formål. Natur-

plejearbejder og naturgenopretning må i

øvrigt kun udføres med ejerens samtykke

eller--hvi~ samtykke ikke opnås - med

Fredningsnævnets tilladelse.

Arealet omfatter, med undtagelse af stien

til Blåbjerg Plantage i forlængelse af

Gøgevej, kl~tter og klitheder, og det er

for omkring 2/3 vedkommende omfattet af

naturbeskyttelseslavens bestemmelser om

klitfredning.

Danmarks Naturfredningsforening bistår med

tilsyn af området, således at ovenstående

fredningsbestemmelser overholdes".

Fredningsnævnets beh~ndling af sagen.

,... 267 G

Fredningsnævnet indledte behandlingen a~ sagen

den 26. november 1993, og sendte i overensstemmelse med

bestemmelsen i naturbeskyttelseslovens § 37, stk. l fred-

ningsforslaget til ejeren af ejendommen, statslige- og

kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af for-

slaget, samt til organisationer, der måtte antages at

have en væsentlig interesse i forslaget, ligesom Natur-

beskyttelsesrådet blev underrettet om rejsningen af fred-

ningssagen.

Endvidere blev der indrykket offentlig be-

kendtgøreise om sagens rejsning samtidig med indkaldel-
se til møde, jfr. nedenfor.

Efter behørig indkaldelse i Statstidende for

den 23. december 1993, samt i Esbjerg Posten og Esbjerg

Ugeavis for den 21. december 1993 og Vesterhavs Posten

for den 22. december 1993, samt særskilt indkaldelse af

de i sagen interesserede afholdt Fredningsnævnet her-
0110 B Wroblrw.kl. Nylorv 19. 1450 København K



6.
efter den 21. januar 1994 offentlig møde i sagen på Henne

Stationskro. Det hedder om mødet i Fredningsnævnets for-

handlingsprotokol, idet referatet gengives in extenso:

"Jesper Refn forelagde fredningsforslaget og an-

førte, at sagen er rejst på foranledning af

lage Astrup, der ejer ejendommen matr.nr.

l nn Henne by, Henne, og som ønsker, at ejen

dommen fredes på grund af områdets unikke

karakter. Der er tale om et betagende antur-

område på ca. 64 ha, som ikke er udstykket

i sommerhusgrunde. Området, der er meget ku-

peret med høje, særprægede klitter, bærer

præg af, at det har ligget uforstyrret hen

i mange år. Landskabsbilledet varieres af en

klitsø, hvor vandstanden svinger stærkt med

årstiderne. Nord for lage Astrups ejendom

ligger Blåbjerg Plantage, der er over 3.000

ha stor. Mod øst skråner landskabet for til

sidst at glide over i Lyngbos Hede, der er

fredet. lage Astrup har ejet ejendommen si-

• den 50 - erne, og ønsker nu sin ejendom fre-

det og uden krav om, at staten betaler er-

statning.

lage Astrup oplyste, at han i mange år har ønsket,

at ejendommen bliver fredet. De bestemmelser

der er formuleret i fredningsforslagp.t. er i

overensstemmelse med hans intentioner for om

rådets fremtidige anvendelse.

lage Astrup tilføjede, at han frafalder ethvert kra
. ,

J' .~. på erstatning i anledning af den begrænsning

som en eventuel fredning vil medføre for den

fremtidige udnyttelse og anvendelse af ejen-

..,
. - - .,...-.""......-,......------
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dommen.

Jens' Lauridsen udtrykte på amtets vegne glæde over
lage Astrups ønske om at frede Hennegårds

Klitter. Amtet ønsker imidlertid, at der

foretages enkelte tilføjelser og ændringer

i de foreslåede fredningsbestemmelser. Amtet

mener, at der i § 4 efter ordene "selvsået

trævækst" indføjes ordet "kan", således at

der ikke er krav om, at selvsået vækster

skal fjernes.

lage Astrup og Jesper Refn kunne tiltræde ændringen.

10pograf Jørgen Ellegaard anførte vedrørende fred-

ningsbestemmelsernes § 6, at kysten ved

Hennegårds Klitter ikke ændrer sig i øje-

blikket. Det har derfor ingen betydning, at

§ 6, tredjesidste punktum ind~holder et for-

bud mod anlæggelse af høfder eller andre for-

mer for foranstaltninger, der kan ændre en

naturlig kystudvikling, men ingen er i stand

til at vurdere havets påvirkning af kysten i

fremtiden. Denne situation er der ikke taget

højde for ved formuleringen af bestemmelserne.

Skovfoged Feilberg bemærkede, at i de år, han har væ-

ret skovfoged i Oksbøl Skovdistrikt, har ky-

sterne ikke ændret sig.

Jesper Refn oplyste, at de biologer, der har vurderet

fredningsforslagets bestemmelser for det fre-

dede område lægger megen vægt på, at den na-

turlige kystudvikling ved Hennegårds Klitter

skal kunne fortsætte.

Skovfoged Feilberg replicerede overfor topograf Jørgen

lo 267 G' OUO B. Wrobl"wsk •• Nylorv 19, 1450 København K
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Ellegaard, at der intet er til hinder for

at der ansøges om dispensation fra bestem

melserne i § 6, tredjesidste punktum, så

fremt forholdene nødvendiggør det.

Efter forhandling og med. lage Astrups tiltræden,

var der enighed om, at § 6, tredje sidste punktum

formuleres således:
"Der må ikke foretages foranstaltninger,

der kan ændre en naturlig kystudvikling".

Jens Lauridsen anførte vedrørende fredningsbestem-
melsernes § lo om offentlighedens adgang,

at amtet er tilsynsmyndighed og derfor

bør Danmarks Naturfredningsforening ikke

inddrages i drøftelse om ordensregler for

området.
Skovfoged Feilberg oplyste, at største - delen af

lage Astrups ejendom er undergivet klit-

fredning, jfr. bestemmelserne i naturbe-

skyttelseslovens § 8.
Skov- og Naturstyrelsen er tilsynsmyndig-

hed for den del af ejendommen, der er un-

dergivet klit fredning. Det vil derfor vær

naturligt, at Skov- og Naturstyrelsen ind

drages i udarbejdelsen af ordensreglemen-

tet for området. Naturbeskyttelsesloven

indeholder klare bestemmelser om offent-

lighedens adgang til klitfredede arealer.

Ordensreglementet skal derfor udarbejdes

under hensyntagen til disse bestemmelser

laae Astrup bemærkde, at det er af væsentlig betyd-
ning for ham, at Danmarks Naturfrednings-

forening af hensyn til hans efterkommere ,
I
j



Fredningsnævnets formand foreslog herefter, at ordens-

9.
deltager i arbejdet med tilvejebringelse af

ordensreglement for Henneoårds Klitter. Han

har ingen indvendinger imod, at klitmyndig-

hederne inddrages i drøftelserne, fordi klit-

myndighederne fører tilsyn med klit fredede a-

realer.

reglerne for færdsel og ophold i området fast-

sættes af amtet efter forudgående drøftelse

med ejeren, klitmyndighederne og Danmarks Na-

Alle mødte kunne tiltræde forslaget.

turfredningsforening.

lapagraf Jørgen Ellegaard oplyste, at amtet skal fore-

stå naturpleje af det fredede areal og eventuel

naturgenopretning til opfyldelse af fredningens

formål.

Skovfoged' Feilberg bemærkde, at der gælder særlige be-

Fredningsnævnets formand foreslog, at naturpleje og na-

stemmelser for pleje af arealer, der er under-

givet klitfredning. Klitmyndighederne bør der-

for inddrages i planlægningen af naturpleje-

arbejder og naturgenopretning, således at så-

danne tiltag ikke anfægter eller kommer i

strid med de bestmmelser, der gælder for klit-

fredede arealer.

turgenopretning kun udføres efter samtykke fra

klitmyndighederne. Bestemmelsen i fredning s-

forslagets § 11, s"tk. l foreslåes derfor æn-

dret således, at der efter ordene "med ejers"

Alle mødte kunne tiltræde forslaget, men Jens Lauridsen tI
indføjes ordene "og klitmyndighedernes".
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føjede, at amtets stillingtagen hertil

forbeholdes.
Der foretages herefter besigtigelse af lage Astrups

ejend(;)mll•
l overensstemmelse med det, der blev drøftet på

mødet, afgav Ribe Amt i en skrivelse af 9. februar 1994

udtalelse om ændringsforslagene til fredningsbestemmelsern .

Det hedder i amtets skrivelse:
" at amtet overfor Fredningsnævnet for Ribe

amts fredningskreds tilkendegiver, at

man finder det omhandlede område fred-

ningsværdigt, og
a·t fredningsforslaget med hensyn til såvel

fredningsbestemmelser som område - af- -

grænsning ikke giver amtet anledning ti

indvendinger eller væsentlige bemærk-

ninger.
cre~ kan således afsluttende konstateres, at de ved

nævnsmøderne afgivne mundtlige tilkendegivelser har fået

amtsrådets fulde tilslutningll.
lage Astrup har ønsket fredningen gennemført og har

tilkendegivet, at han ikke stiller krav om, at der ydes

ham erstatning for fredningen af ejendommen.

III Fredningsnævnets afgørelse.

Ejendommen matr.nr. l nn Henne by, Henne, rum

, -, mer et meget varieret klit- og hedelandskab,

hvortil der knytter sig betydelige landskabe-

. , lige værdier og interesser •
~jendommen, der har henligget uforstyrr~t i

mange år, er overordentlig sårbar for indgreb

En bevarelse af dette unikke og ukompromitte-

rede klitlandskab skønnes bedst at kunne sik-
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res ved en fredning af ejendommen. Da betin-

gelserne for at frede ejendommen er tilstede,

tager Fredningsnævnet den fremsatte fred-

ningspåstand til følge og gennemfører en

'fre~ning af området med den geografiske ud-

stræ~ning, der fremgår af vedhæftede kort-

bilag.
for at s~kre formålet med fredningen på-

lægges ejendommen følgende fredningsbestem-

melser:
§ l fredningens indhold.

Fredningen har til formål

at bevare og forbedre de

landskabelige, naturviden- .
skabelige og rekreative vær-

dier i området.

§ 2 Bevaring af området.

De fredede arealer skal be-

vares i deres nuværende til-

stand, medmindre en tilstands-

ændring sker som led i natur-

pleje eller naturgenopretning

efter § ll.

§ 3 lerrænændringer.

Der må ikke foretages terræn-

ændringer. Der må således ikke

foretages opfyldninger, plane-'

ring eller afgravning, herunder

at udnytte foreskomster i jorde

§ 4 lræer og buske.

Området må ikke tilplantes med

bræer eller buske. Selvsået
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trævækst kan fjernes i for-

bindeise med naturpleje.

§ 5 Bygninger.

,l

• I

l
11der bliver nødvendigt for at hån -

Der findes på grunden et som-

merhus (50 m2) med udhus (skur-
2ca. 6 m ).

Der må ikke opføres yderligere

bygninger herunder skure, driv-

huse, boder og transformersta-

tioner bortset fra sædvanglige

læskure for får •

§ 6 Andre anlæg, herunder vejanlæg

og hegn.
Der må heller ikke etableres an-

dre anlæg eller faste konstruk-

tioner. Der må f.eks. ikke an-

lægges campingplads, skydebane

eller oplagsplads, og der må ik-

ke anbringes vindmøller eller ma

ster eller anlægges nye veje, li

gesom der ikke må føres elled-

ninger over arealet. Der må ikke

opsættes faste hegn, udover hvad

tere fredningsbestemmelserne. De

må ikke foretages foranstaltnin-

ger der kan ændre en naturlig

kystudvikling. Der må ikke an-

bringes campingvogne, beboelses-

vogne eller telte.

Anlæg af p - plads er ikke til-

ladt.

; "
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§ 7 Afvanding.
Der må ikke foretages af-

vanding af fredningsområdet,

udover det nødvendige for at

holde grunden ved sommerhuset

fir for oversvømmelse.

§ 8 Forurening af naturen.

Fredningsområdet må ikke for-

fald, henstilling af udrange-

urenes ved henlæggelse af af-

rede biler, landbrugsredskaber

,tt eller maskiner o.lign.
§ 9 Jagt på arealerne er ikke til-

ladt.

§ lo Offentlighedens adgang.

Offentlighedens adgang er be-

stemt af de almindeligt gæl-

dende bestemmelser i naturbe-

skY t·te lsesloven.

Færdsel og ophold i området i

øvrigt må kun foregå under 0-• verholdelse af de ordensregler.

som amtet fastsætter efter for-

udgående drøftelse med ejeren,

klitmyndighe?erne og Danmarks

Naturfredningsforening.
Færdsel på arealet må kun ske

til fods.

§ 11 Naturpleje og naturgenopretninc

Ribe amtsråd har ret til uden

udgift for vedkommende ejer

267 G QIIO B WroblewsK', Nylorv 19, 1450 Ktlbenhavn K
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E.'sbjerg, den 15. jUnis~

14.

at lade foretage naturpleje og

naturgenopretning til opfyldelse
l,

af fredningens formål. Naturple- ~

jearbejder og naturgenopretning

må i øvrigt kun udføres med ejer

og klitmyndighedernes samtykke -

eller - hvis samtykke ikke opnås

med Fredningsnævnets tilladelse.

Arealet omfatter, med undtagelse

af stien til Blåbjerg Plantage i

forlængelse af Gøgevej, klitter

klitheder, og det er for omkring

2/3 vedkommende omfattet af natu -

beskyttelseslovens bestemmelser

om klitfredning. Danmarks Natur-

fredningsforening bistår med til

syn af åmrådet, således at oven-

stående fredningsbestemmelser 0-

verholdes.

§ 12 Påtaleret •
Fredningsnævnet ~il, jfr. natur-

beskyttelseslovens § 50, k~nne

dispensere fra fredningsbestem-

melserne, hvis det ansøgte ikke

f i nd es a t v i 11e s t r i d e IlJo:d :f.:nrd--

ningens formål.

l H l B E S l E M M E S:
Ejendommen matr.nr. l nn Henne b ,

Henne, fredes i overensstemmelse

med det fora

lage Hansen

.1



Foranstående kendelse begære s tinglyst på ejendommen

matr.nr. l nn Henne by, Henne, idet der med hensyn

til byrder og pantegæld, henvises til ejendommens

blad i tingbogen.

Fredningsnævnet for Ribe Amt

den 29. juni 1994,

for

1.
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL  
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding, telefon 24968604 
mail: sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk  
 

 

 

Kolding, den 2. maj 2021  

 

  

 

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-50-2020: Ansøgning om dispensation til nedgravning 

af fiberkabel på Regnspovevej 6, Henne. 

 

Fredningsregisteret reg. nr. 97874.00: Hennegårds Klitte.  

 

Fredningsnævnet har den 17. februar 2021 fra LandSyd på vegne Stofa A/S modtaget ansøgning om 

tilladelse til at nedgrave et fiberkabel på matr.nr. 1nn Henne By, Henne, beliggende Regnspovevej 6, 

6854 Henne. Ejendommen ejes af Gertie Elisabeth Tvede Damsgaard og Jette Treschow Eskesen. 

Fredningsnævnet har efter høring truffet afgørelse på skriftligt grundlag.  

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 

10, stk.5.  

Begrundelsen for afgørelse fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 15. juni 1994 om fredning af Hennegårds 

Klitte, der er en tilstandsfredning, som har til formål at bevare og forbedre de landskabelige, naturvi-

denskabelige og rekreative værdier i området og med bestemmelse om, at der ikke må foretages ter-

rænændringer eller opfyldning, planering eller afgravning. 

Det er oplyst, at det nye fiberkabel ønskes nedgravet i midten af vejen/indkørsel til Regnspovevej 6, 

6854 Henne, beliggende på matr.nr. 1nn Henne By, Henne, som vist i kortbilaget. Gravedybden vil 

være 60 cm. Arbejdet udføres med minigraver, monteret med 25 cm. skovl. 

Arealet retableres naturligvis efterfølgende, hvor øverst afgravet materiale, igen returneres sidst ved 

tildækning, så arealet henstår uberørt. 

 

Rør til fiberkablet er ø32 mm.  
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Varde Kommune har i mail af 14. januar 2021 blandt andet udtalt  

”… 

Isoleret set er vejsporet mere et teknisk anlæg end § 3-hede/overdrev, men det må alligevel betrag-

tes som en integreret del af heden/overdrevet, så registreringen er korrekt. I betragtning af vejspo-

rets karakter vurderes det dog, at hvis der retableres således, at det øverste afgravede materiale på-

lægges øverst ved tildækning, så er der ikke tale om en varig dispensationskrævende tilstandsæn-

dring. 

Det er samtidig vurderet, at nedgravningen af fiberkablet ikke medfører nogen væsentlig påvirkning 

af naturtyperne på udpegningsgrundlaget for det Natura 2000-omåde, som ejendommen er belig-

gende i.  

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Hennegårds Klitte betyder, at det ansøgte projekt kræver fredningsnævnets 

dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele 

dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.  
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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 lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet vurderer efter det oplyste, at ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål, hvis 

arealerne efter arbejdets udførelse fremstår uberørte, hvorfor følgende vilkår skal opfyldes: 

 der skal som oplyst graves i midten af vejsporet (eller i et af de to hjulspor) 

 der skal graves med en skovl eller lignende redskab med en maksimal bredde på 25 cm  

 overskydende opgravet materiale bortkøres 

 midlertidig deponering af det opgravede materiale skal holdes inden for vejsporet. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation på de anførte vilkår. 

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 

Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside 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 
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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 

forhandlinger 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 

afgørelsesudkast 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 

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