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FREDNINGSNÆVNET>

•

•



Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Fredningsnævnet for Randers Amt. F.S. 27/46 rr ll.
;- O '2. 4.. ~ O D "C 2>REG. NRskab C I nr. 5 94 ~

(udfyldes af dommerkontoret)
Mtr. nr.; ejerlav~ sogn:
(i KøbenhaWl kvarter)

elJer (i de sønderjvdske lands-
dele) bd. og bl. j ting-
bogen, art. rir., ejerlav,

t1ogn.

lo~ Falslev
by og

Købers }
. bo ælKredltors p.sogn.

Anmelderenll navn og bopæl (kontor);

Fredningsnævnet for Randers
Amt~.

Gade og hus nr.;
(hvor såd.n! findes)

lS"" ........ "L.empe.lIrll..

Fredningstilbud

Undertegnede gårdejer c!lIensBugge og hustru Sørine Marie Bugge

tilbyder herved som ejer af matr. nr. log af Falslev by. og sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives sålecles: den ti l' gården hørende have, derunder

gadejord som er inddraget under haven.'

• c

Frednin~en har følgende omfang:~
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes 'meti høje træer, midlertidigt eller vedvarende,: ' ~

ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster

o. lign., derpå ej opsættes skure" udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-.'
skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til



... V1. .. f> ..

For fredningen kræver :imr inl!en erstlltninpVi - .~ ~ ----e,. vor
le~ 'er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglysEl,s_ på å ejendom matr.

lOS.
nr. log af Falslevl by, og sogn, dog uden udgift for ~

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet. for Randers amt •

Falslev 31/ 7 1955 ., den

Jen~ Bugge.' Sørine Bugge.
. '

• I

\ -

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkendor foranstående fredningstilbud,
... . \" (

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. loa af Falslev by,hvilket matr. nr;
o g sogn, xk1!.:K000~ «Ir. X!lPt. m~ ~~~lk~~iij:~~~ forbindelse med matr. nr. lbb, lod 1bd. udgør et landbrug.

k~Wx~xmMzxmKzx~xzXzxzxzxzx~aoo~~3~~~~~~a~~~~~~~z
1lt<\1:~iElz~k2}k:!ntH!<)[z~~z,* ~:i~~Mt~z~~

Fredningsnævnet for Randers amt, den 2 / 8 1955

Gebyrfri )
lov lAo/1937 )
§ 112 2,- )
)::to kroner )

Fog~
Indført i dagbogen for retskreds nr. 6S, Mariager
købstad m.v., den 2. aug.'1955.
Lyst. Tingbog: Bd. II Bl. lbb Akt:Skab C nr~ 594.
Ejendommen er pant- og servitutbehæftet.

Dommeren i Mariager m.v., den B.aug. 1955.
A. Kristensen,

cst.
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Afskriftens rigtighed bekræftes •
.l!'reQI1~.Hg,nævllet for

Randers Amt.. -7: SEP. 1955
..)
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer tH udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

REG.NR. 02280_000

4a Falslev by og sogn. Akt: Skab F 111'. ?2 •
(udfyldes af dommerkontor.t)

Mtr. nr.; ejerlav~ 80gn:
(i København kvarter)

eller (i de søn~erjvdsk~ lands-
dele) bd. og bl. j ting-
bogen, art. nr" ejerlav,

sogn,

\
Købers }

. bo ælKredltors p.

Gade og hus nr.;
(hvor sid.nt Hnd•• ) "

Anmelderen'l navn og bopæl (kontor);
Fredningsnævnet for Randers amt.

1392
22.sep.1955. Stempelfri• ltK

Fredningstilbud

Undertegnede fællesudvalg for Falslev-Vindblæs pastorats præste-
gaard
TIlbyder herved ~~ af matr. nr. 4a af Falslev by. og sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således: hele mat r. nr. 4a

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne Jnå ikke bebygges eJler beplantes med høje træer, midlertidigt eller vedvarende,

ligesom ,der heller 'ikke. på are~lern9 mål a~bripges tra~n~fo;matorst~tioncr, telefon- og telegrafmaster

o. lign., derpå ej ops:ettes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
.'

• skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.

J:e~tfmrbØktallCmtgn~tretntitm-- -- --o - -- -

Saalænge den til.præsteembedet hørende have med gårdsplads samt den
del af p~stegå~'Qe~s areal,der ligger i umiddelbar tilknytning
hertil, administreres af de kirkelige myndigheder, træffer kirkemi-
nisteriet afgørelse om nyplacering af præstegårdens bygninger, her-
under tillige selve byggeplanen samt tilbygninger m.v. og ombygninger,
der ændrer præstegårdens udseende,uanset fredningsdeklaration~nT



For fredningen krævesiex ingen erstatning,

. Vi .oox: er indforstået med, at ovenstående fredningstiI'bud tinglyses på ~w.x:t..hE~ matr.

nr. 4ra af Falslev by, og sogn, dog uden udgift for Elge OS.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt ø

XlJæfJfllQXstgc

, den 20 / 9 I 9 55.

Søreg Nielsen
fmd.

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 4a af Falslev by,

JP.å~!lJ~OC::t:mit,XlK:xlW»~ ~:R~~Ixexl~ ro-~J~v.:mx:»ktxJX;

Fredningsnævnet for Randers amt, den 22 / 9 1955

Fog.
Gebyrfri )
lov 137/19fJrJ)
§ 142

- 2 kr. ) Indført i dagbogen for retskreds nr. 62, Mariager
købstad m.v.,den 22. september 1955.
Lyst. Tingbog: Bd. II,B1.4a. Akt.Skab F nr. 22.

Fog. (tørstempel) /W.M.A.K.
-0-0-0-0-0-0-

Af@kriftens rigtighed bekr~ftes.
Dommeren i Mariager k~bstad m.v.,den Giept. 1955.

. ,
",.

(~
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REG. NR. ø2.ttlø
A f s k r i f t,

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendO~).

'l Falslev by og sogn. Akt: Skab nr.
(/UifJiId., ., domm.,konlord)

Mtr. nr., ejerlav, 80gn:
(I København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bI. j ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers \
:KMlltpq bopæl; Falslev.

Gade og hus nr.;
(hvor aldaot lIade.)

Anmelderens navn og bopæl (kontor);
Fredningsnævnet for Randers Amt
V5 dommer Fog, Mariagar.

l kr. 50 øre.Stempel:

S k el d e •
PA et møde i præstegården i Falslev pr. Horup den 29.7.1955 I

mellem Falslev bymænd, hvilket møde var lovligt Indvarslet, og hVOI
forsamlingen var beslutningsdygtig, vedtoges at overdrage gade jorden
syd og sydøst for Falslev kirkegaard, hvilken sadejord ved landbrugs-
mlniateriets udatykn1ngeapprobation at 12.10.1949 har fAet matrikuls-
nummer 'l af Falslev by, Falslev sogn, ~11 Falslev kirke.

Til fuldby~delse af denne vedtagelse endelig~ sk.der samtlige Fa
slev bymænd herved uden vederlag til iPalslev kirke fornavnte lod,af
hartkorn l fdk.o alb., der af kirken overtageø, som den er og forefin
des, med hidtidige rettigheder og pligter, hvorved bemerkes, at der p
hviler lodden tølgende ..øervi·tuta·

"Areale~ ml ikke bebygges eller beplantes med ~.j~træer, midler
tid!gt eller vedvarende ligesom der heller ikke pA Bre~let ml anbrin-. '

ges trBnBformatorstati~Qer, telefon- ~g telegrafmaeter og lignende,
derp~ ej opsæ~tes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse el
ler ppbeyar'ng af reds~ab~r eller andre skønhedsforstyrrende genstan-
de•

P~t~leberettiget er Fredningsnævnet for Randers amt, menigheds-
rAdet og provstludvalget pver for 81g~ft

Da denne servi'ut.ikke før har ~ret t1ngl18t, v1l dette skøde.
etter tiltræden fra Fredningsnævnet - være at tinglyse tillige Bom se:
vitutstittende.

. .
Undertegnede Fal~lev-Yindbles eognerl4 pl kommunens vegne til-

træder og attesterer, ~t_ samtlige Fa18~ev kJmend har underskrevet.
Falsl~v med flere 8teder 1 oktober 1955.

40 Jakob1 Jakobsen Jako~~.Jaiob.eD
4d:1 Ma~~nus Veje Har1n~8 ,'eJe _
5a August Jaa4s~rd A~g. Baad86~arcl
~b Anker Møller ~nlCer ~~lfer
6a Jens Cbr. Poulsen Jens Chr. Poulaen
7a Anderø Haneen Anders RanseD- ' .7b Marinu$ Sauet Marinue'Sauer
8a Kristian Bugge' ehr~ Bugle

B;:~~f:"··9a Chr. Foged Chr. P'oged
D l~.~,en-t'Wm'kJN:M.o,enh.vn. Jens Bugge



.> ..

108 Marius Jensen"
12 Johannes .ielsen
14a Mathilde Madsen
140 liela Veje
15a lOtto Rasmussen
90 Alfred Sejersen
llb Ejner Jensen
åg Peter Møller
Se Hans Chr. Hansen
7. Harry Frandsen
7k Mikkel 10gh
.7"l Børe~ Baoh
l3a Jens Andreasen
l.. m.fl. Rasbech
70 Nio. Sørensen

. • lar m. fl.Anker Svenninpen,

Marius Jensen
Johannes 11.1sen
Mathllde Madsen
1I1elsVeje
O~to R,.smuss.n
Alfred Sejersen
Ejnar Jensen
Peter Møller
Hanl:1 Hansen
Harry Frandsen
Mikkel Fogh
Søren Baoh

j

.1
J.P.Rasbech
Nikolaj Sørensen
Anker Svenningeen

, For Falslev eOBDs ~enlghedsråd og for Falslev-Vindblæs
.en1ghedsr~d.

Søre~ B~elseD, Søren 11.lsen
formand. frmd.

A. Thyg~sen Otto Christensen M. Madsen
Henrf Vl1helmeen K.~orup Christian Wulff Lund

Johs.•Christensen G. MOllst.en avond Aage Petersen
Det attesteres at samtligo 80snerådsmedlem har u~der-

skret den 23/7 1956. P.~.V. A. Thygesen
..1&& m.fl. Poul Gregersen Sørensen, Falslev .arw.~oul Gregersen

lav m.fl. Christen Larsen Hansen, Falslev mark. Chr. Lassen Hansen
lax Knud Baadsgaard, - .-;.. Knu'dBaadsgaard
Isy Peder Krogh Pedersen, _u. P.Kr4gh Pedersen
lbd Marius Bauer -1- Maria. Sauer
ll! Johanne. M.Andersen -1- Johanne H.Anaer.en
lbm Peder Miohael Nielsen -1- Per M. Nielsen
lbp Andere P. Sauer" -1- Anders P.Saller
1, 2 Ejner Sørensen -1- Ejnar Sørensen
5b Jens Solbjerg Yalslev Jens SoelberB
50 Alfred Veje Falslev IB rk.Alfred Veje
6b Krle'·ian,Sereosen -1- Kristian Sørensen
60 Søren MikkelseD -1- . 'Søren Mikkelsen
74 Boye 11e188n -1- Bo)'eNlelsen
S"l Marius'John,en Falslev MarilIsJohnsen
ah Marius Chr. Madsen -1- Mar~ Cbr.MadseD
9b Kirstine Støvring Falsley·mark.Klrstine S'.yring
100 Jeos'Oluf Cbr1'~lansen -1- l.os etui IIrl-

:, • øUbs.n il'e "Jens Andreasen :ralsley Zens Ao ueasen I

150 len. Chr. Jensen Falslev mark.J.Chr.Jeosen
Idet tr~dnlngsnl"Vnetfor Randers amt modtager 0i sodkeD-

der foran8t~ende fredningetilbud,bestemmea det, at skadet _
foruden som skøde - skal lyses som servitutstlftende pi ~atr.nr.

•



BestUlinga-
formular

D

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

80gn.

Akt: Skab nr.
(.4JjIIdes a' domm.,lronloret)

Købere }
Kreditore bopæl;

Anmelderens navn og bopæl (kontor);
Gade og hus nr.;

(hvor aldaot fladel)

Stempel: kr. øre.Fortsat.

'l Falslev.
Fr~dnlng~nævnet for Randers amt, den 7.sept. 1956.

P.N.V.
e.o.

Krlstenaen
sekretær.

Ifølge landbrugsministeriets approbation af II 12/10 1949
er matr.nr. 31, Falslev by Og sogn, skyldsat for hartkorn o td.
o sk. l fdk. o elbo og tildelt halvlrllg tien4eydelse med okr.
ooøre.
Forannævnte ejendom er under lb. nr. 322 pr. l/lo 1950 vurderet
til ejendomsskyld 300 kr., heraf grundværdi '00 kr., fradrag for
forbedeinger kr. o afgiftspligtig grundetignin, i h.t. § 7 i
lov af 27/5 1950 om grundstigningsskyld udgør o kr.

Ejendommen, der hverken udgør en landejendom eller o~fatter
nogen del ar en s~dan, er ikke i matriklen noteret som del af
en samlet ejendom. Konto. 22469.

Randers Amtstue, den lo sep. 1956.
E. Back

Fuldm.
Indført 1 dacbogen for retskreds nr. 62, Mariager købstad m.v.

den ll. øeptbr. 1956.
Lyst.Tingbog. Bd. II Bl. 'l. Aktl Skab F Dr. '4.
tl11ise Bom øervltutstiftende.

Skødet er endeligt.
rOB.

Afskriftens rigtighed bekretteø.
Bredningen.VDet for Randers amt, den

Jensen & Kjcldskoy, A/S, Kob~nhavn.



RLU. nl\. - --- -
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02280.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02280.00

Dispensationer i perioden: 10-11-1982



HHDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Nordlige Fra-dnlnpskr.ds sor>dRtG..WlRO"d:ZUO

Te/elon 06·0437000

~"\ '". ., -

HC/lu P.S. 117/82

Hen ark! tektk Richardt La1"'aen,
a.sbrovej 58,

e ------~-- ,. :.
8900 Randers.

, I en ~or nawnet af Marlage-r kolllllUfte'forelagt aag har De
ans_gt om «adkendelae af en opf.relåe af en projekteret tilbyg-
ning (udestue) til Falslev præstegård, beliggende pA matr. nr.

4 .! Falslev by, Falslev.
Det tremgAr, at der p! pareellen er tinglyst ~1ngs-

tilbud. hvorefter arealet ikke ml bebygge~ eller b~plantes med
h.je træer, ligesom der ikke pI .realern~ mA anbringes trans for-
aerstationer, telefon- eller telegretmaater eller lignende, derpA
ej opa.ttes skure. udaalgsateder, isboder, vogne tll beboelae el-

'~ler opbevaring af redskaber eller lignende ak.nhedsforatyrrende
genstande •

• Det hedder endvld~rft i tredningatilbudet, at øålMnge den
til p~steembedet hørende have med gårdsplads samt den del af præs-
tegArdena areal, der ligger i umiddelbar tilknytning hertil, admi-
nistreres af de kirkelige myndigheder, t1"l8f:ferkirkeministeriet
afgørelse om nyplaeering af p~stegArden8 bygninger. herunder til-
lige selve byggepls.nen samt tilbygninger m.v. og oJllbygninpr, der
Mndrer pr8stegArde~ udseende, uanaet .tredn1ngsdeklarationen.

SAledes foranlediget skal man, efter at sagen har VlBret
e~orelagt lrhus amtekommune, amta:tredningekontoret, meddele, at

det omhandlede projekt efter nævnete opfattelse er omfattet af

- .... 11' ......



"~aGnlii~llt .. Ulldtagelaeabeat&r:mallløe.og sAledos 1kktl kI'cJ"i'Sl'" f\"~d-

tt ning3r.ijvnats godkendelse.
Det bs'ir:.1!rkes,at bygherren selv må indhente de i Ø'VT1«t

to~a~d~~t1\lad31ser, h~~der tilladel.e fra de kirkelige myn-
d1glledar.

Nævnet
foran.

Modtaget ifredningsstyre; .,...

-X!.
(!! 2. 1rhus Amtskommune, amtsfredningskontoret, Søndergade 74, 8000
.. 1rhus C, j. nr. 8-70-52.4-719-82-3. ~

f 1 NOV. 1982
Mlljømipisteriet, fredningsstyrelsen, Amaliegade 13, 1256 Kø-
benhavn K.

3. 1rhus amtskommune, amtsarkitektkontoret, Lyseng alle 3, 8270
Hejbjerg, j. nr. -.

4. Mariager kommune, Teknisk forvaltning, 9550 Mariager, j. nr.104/82.

1.,I \\ I

5. Danmarks Naturfredningsforening, Fr.berg Runddel l, 2000 Køben-
havn F.

6. VurderiDgsrådet, Mariager kommune, 9550 Mariager.
7. Herr elektriker Per B1endstrup, Mosedraget 16, Bjerregrav,

8900 Randers.
8. Herr gårdejer Laros Sommer, "Godthåb", 8970 Havndal.
9. Stiftsøvrighedens kontor, Fuglsangsalle 2, 8000 Arhus C.
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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 
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