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Fredningsnævnet for Ribe amts
fredningskreds
Dommerkontoret
6800 Varde

Dere. rel. Deres .krlvel •• Vor! lour.alnr. 0010

Ri. 42G9 G. marts 1974

!rivillig fredning af Kjærgaard klitplantage begæres tinglyst.
Som det fremgår af udskrift af forhandlingsprotokollen for fred-

ningsnævnet for møde den 8. oktober 1973 vedrØrende den af Danmarks Na-
turfredningsforening rejste fredningssag for Kjærgaard klitplantage,
er den mellem Danmarks Naturfredningsforening og statsskovbruget indgå-
ede aftale om driftsmæssige fredningsbestemmelser godkendt af frednings-
nævnet og forudsat tinglyst på ejendommen.

I overensstemmelse hermed erklærer direktoratet for statsskovbruge
på vegne af miljøminist~riet, at der for følge~~ m~trikelnumre:

lC,i ld,S 2b,' 2C,' 3C,' 3d', e" f" k" n a'" i#'Matr.nr. 3 , 3 , 3 , 3 , 5 , 2 af Kjærgaard,
Aal sogn, "

.'1' 'l' Y F ,,' J'

Matr.nr. 2e, 2f, 3b, 3i, 4, 7a,
J" • ". r

Matr.nr. 2n, 20,2P, 2:, ~s, 3d,
Gi', 61; 7b', 8d, 89'~' 9d ~

Matr.nr. lky, 2b Henne Hovedgaard

,.'

".'.~ .,..
51, Sn, SP, 6h,
BØrsmose,

i Kjærgaard klitplantage skal gælde ~~l9~~~~.~~~~~~~~~~~,der beg~~
ti~~.~y'~~..~~ _.~.e_~a:~~e_.._~_<:!~i~_~ln~-E~med påtaleret for fredningsnævnet
for Ribe amts fredningskreds og fredningsplanudvalget for Ribe amt hver
for sig og i forening:

"Kjærgaard -klitplantage skal gennem driften søges bevaret som et
karakterfuldt levende naturområde bestående af et plantageanlæg i et
klitlandskab og friholdt for elementer, der er fremmede for en sådan
drift. Den forstlige behandling vil i videst muligt omfang søge at til-
vejebringe en sund og stabil skovtilstand.

F I ,: ; 1. f. 1:.>~ :'. ' ,1 t
J. :.:.-. LItb-4.; :!) t / .

~....~.._- ~_. --.- ----~_.-----.-.-



• For at tilgodese dette formål vil følgende bestemmelser gælde,
bestemmelser der ikke vil kunne ændres uden fredningsnævnets godkende l-
se:

,

Bortset fra de foranstaltninger, som af skov- og klitvæsenet el-
ler af sandflugtskommissionen findes påkrævede for sandflugtens dæmp- .
ning og klitternes bevarelse, skal afgravning eller opfyldnin~, der 'l
ændrer terrænformerne, ikke finde sted. .~- ~-=-~- RoBel i Va

~""''''-1.l.'l<:'1_''''''''''''''''''''''~}-=''~

Den inden for plantagen værende grusgravning kan fortsætte inden
for de begrænsninger, som er aftalt mellem firmaet Klavsen og SØn og
klitdirektoratet, og ophører efter denne aftales udlØb. I den takt,
grusgravningen bringes til ophør, skal forholdene saneres efter denBgtes
plan, der ~ tinglyst på arealet.

Bebyggel~ inden for Kjærgaard klitplantage må ikke finde sted,
ej heller må opstilles boder, skure, master eller andre skæmmende ind-
retninger. Denne bestemmelse skal dog ikke være til hinder for, at
skov- og klitvæsenet opstiller skilte, der tjener publikums benyttelse
og beskyttelse af området, eller opstiller sædvanlige arbejdsskure.

. .

Etablering af de nØqvendige faciliteter o.s.v. i forbindelse med
drifte~ af den eksisterende campingplads ~g inden for dennes område

.....( ~::-\':1
skal være tilladt. Bebyggelsernes udformning og placering skal dog ,C'..r. \/
forud. godkendes af fredningsnævnet. R e'~'1~'I ~ V

Den hidtidige praksis, efter hvilken camping ~g teltslagni~g udeJ
for de arealer, der er udlagt hertil, ikke tillades, vil blive opret-
holdt.

, Skov- og klitvæsenet vil alene anlæ~~_~~~, spor og stier, som
er nødvendige for plantagens drift og pleje, eller som tager sigte på
områdets udnyttelse til rekreative formål for offentligheden.

Motor- eller skydebaner vil i overensstemmelse med skov- og klit·
"",-..-----...~~~~.-~

væsenets hidtidige praksis ikke blive anlagt.
D~n~E~~~q~o~~~~~~Qmst mellem forsvarets bygnings tjeneste og

klitdirektoratet om forsvarets benyttelse af en del af klitvæsenets
arealer ved OksbØl må, såvidt angår Kjærgaard klitplantage, fortsætte
u ændret og kun ændres efter aftale med fredningsnævnet.

~.a!§~m~t~~f!t,~"~i...K!~.§L.J'?§EY1.t~til henkastning af affald eller ud- i"r
ledning af spildevand.

II ••

Ovenstående restriktive bestemmelser må ikke tolkes som en be-

•

grænsni~q af skov- og klitvæsenets bestræbelser for at opfylde nærvæ-
rende planforskrifts hovedformål. Det vil fortsat være en hovedopgave
for plantagens ledelse at tilvejebringe de betingelser, som er Ønske-
lige for offentlighedens brug af arealet i fritidsØjemed; større
anlæg med dette formål aftales med fredn~ngsplanudvalget og godkendes
af fredningsnævnet." ~ I» ".,

)/l~(..~ / J~a~
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FREDNINGSNÆVNET REG. NR. 57foo

FOR Varcie. den

RIBE AMTS FREDNJNGSKREDS

TeH, (05) 220399

}V1oafaget I trednlngsstyrelsen

2 J k, 1\. ba2

Brev nr. ,_O~33
:trnvadvf'j .9 • 6800 Varci,.

les.
Formanden

J.nr. 65/1982.

,

Under henvisning til naturfredningslovens § 58 skal næv-
net herved meddele, at nævnet dags dato har tilskrevet Natur-
gasgruppen Marine Pipelines Project Office, Teknikerbyern 19,
2830 Virum, således:

" I besvarelse af Deres andragende modtaget den 26. marts
1982 angående tilladelse til forlægning at den yderste del af
lCærgård BavveJ samt etablering al' ny parkeringsplads på et
areal vest tor sømærket ved Kærgård Strand, skal nævnet her-
ved tor sit vedkommende i medtør af trsdn1ngsdeklaration for
Kærgård Plantage af 7. maj 1974, meddele tilladelse t1l den
planlagte forlægning og etablering på vilkår, at dette sker i

-
overensstemmelse'med de fremsendte tegninger m.v. og de næv-
net i Øvrigt givne oplysninger.

Nævnets afgØrelse kan indbringes tor Over fredningsnævnet,
Amaliegade 7, 12,6 København K, år andrageren, samt de i natur-

~ tredningslovens § ,8 nævnte personer, institutioner og myndig-
heder, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt de pågældende.

Eventuel etablering må derfor 1 e påbegyndes inden anke-
fristens udløb~

Henriksen
sekr.
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;,~ ,\. i.J\._ les.
FonnandC"ll

J.nr. 71/1982.

Under henvisning til naturfredningslovens § 58 skal næv-
net herved meddele, at nævnet dags dato har tilskrevet Dansk
Olie og Naturgas A/S, Agern Alle 24 - 26, 2970 Hørsholm, så-
ledes ..

I besvarelse af Deres andragende modtaget den 27. marts
1982 angående tilladelse til udstykning og til etablering af
en l1n1eventl1stat10n på en parcel på ca. 3000 m2 e1 matr. nr.
l 2 Kærgård, Al, skal nævnet herved for sit vedkommende i med-
før af fredningsdeklaration Ur Kærgård Plantage af 7. caj 1974,
meddele tilladelse til det ansøgte på vilk~r, at udstykningen
og etableringen sker i overensstemmelse med de frecsendt~ teg-
ninger m.v. og de nævnet 1 Øvrigt givne oplysninger.

Nævnets afgørelse kan indbringes for Overfredningsnævnet,
Amal1egade 7, 1256 København K, af andrageren, samt de i natur-
fredningslovens § ,8 nævnte personer og myndigheder, senest 4
uger efter at afgørelsen er meddelt de p~gældende.

Eventuel udstykning Dg etabler må derfor ikke påbegyn-
des inden ankefristens udlØb."

J • Henriksen
sekr.

- "!'"



*'FREDNINGSNÆVNET
FOR

eRIBEA~:~d:~:.D=:~~K~ED~l
Tdr, (05) 220399

REG.NR. 5760
Varde, den 1 l~ A'JG. 1383

Formanden

Brev nr. O 1 g O C

/~~

J.nr. 315/1981

Under henvisning til naturfredningslovens § 58 skal nævnet herved

meddele, at nævnet dags dato har tilskrevet Shorecon, Monberg & Thorsen

A/S, C. G. Jensen A/S, Oslo Plads, 2100 KØbenhavnø, således:

"I besvarelse af Deres andragende af 15. juni 1983 angående tilladel-

se til bibeholdelse af arbejdsareal i klitterne ved Kjærgård Plantage ind--
til ultirro oktober 1983 skal nævnet he.tVedfor sit vedkatrÆmde i medfør af

fredninqsdeklaratioo af 7. maj 1974 meddele ti~ladelse til det ansøgte.

Nævnets afgørelse kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er Iæddelt

de pågældende, indbringes for 0Verfredningsn.:wnet, Amaliegade 7, 1256

KØbenhavn K, af amrageren, Ribe amtsråd, Blåvandshuk kcmnune, Dl!IU1l'nal:Xs

Naturfredn:lngsfonming CXJ Fredningsstyrelsen, jfr. naturfredningslovens

§ 58. "

P. n. v.
E. b.

/L, ~Hv{
Kirsten Maigaard

sekr.

Fredningsstyrelsen,
Amalir~~a(JG 13,
"12:';::1 : Cl ':;~ ":''1I'\.n\'[1 !<.
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FREDNINGSNÆVNET

fOR

RIBE AMTS FREDNIl'<lGSKREDS

REG. NR. S7 (O O . O O
MOdtaget I

Skov- og Naturst'lrelsen

Esbjerg. den 1 g JUNI 1991
Rolfl.ad. f4 • Pollboz 60

6701 !abl .... ru. 05 u 66 17
/iø

Formand.n

J.nr. 59/91

Under henvisning til naturfredningslovens § 58 skal nævnet her-

ved meddele, at nævnet dags dato har tilskrevet Statens Luftfarts-

væsen, Luftfartshuset, Ellebjergvej 50, København SV. således:

I besvarelse af Deres andragende af 3. april 1991

angående tilladelse for S t a te n s L u ft fa r t s væ s e n, L u ft fa r t s h u s e t, K ø b e n h a v n S V •

til opførelse af radiokommunikationsanlæg for den civile luftfart

p~tnaa.>n'r.x ved Sø r smose c amp i ngp lads
skal nævnet herved for sit vedkommende i medfør af naturfredningslovens § 34, dekl. af 7/5-1974

§ 47,1
meddele tilladelse til det planlagtel:w~~>på vilkår. at opførelsen sker i overensstemmelse med de frem-

sepqte tegninger jll. v. og de nævnet iøvrigt givne qp'lysninger. , s a m t p å v i lk å r, ~ r a d i o s t a -tIonen optøres i umiddelBar tilknytning til toiletbygningen på parke-
ringspladsen, ~ pavillonen, der skal opføres ved masten, bygges i de
samme materialer som toiletbygningen, og ~ Dan Surveys Aps.'s mast
afmonteres, når Statens Luftfartsstyrelses radiostation sættes i drift

Nævnets afgørelse kan. senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt de pågældende, indbringes for

e
e
e

Overfredningsnævnet. Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm. af andrageren, Ribe amtsråd, primærkommunen.

Danmarks Naturfredningsforening og Skov- og naturstyrelsen, jfr. naturfredningslovens § 58.
opførelse

Evt. R~lfÅ 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.

4. kontor

Skov- og Naturstyreis

Slotsrnarken 13

~ 2970 Hørsholm.
Miljøministeriet
Slwv- og Naturstyrelsen ~
J.nr. SN \ 2. \ \ I er - O O O J .

Akt. nr. 1" '1
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FREDNINGSNÆVNET

FOR

RIBE AMT

REG.NR. S~O. 00
Esbjerg. den - 3 j Um 1994

Formanden

PHA/iø• Rolfsgade 94 . Postbox 60

6701 EsbJerg. TIL 75136677

J.nr. 2/94
Herved meddeles, at nævnet dags dato har til-

skrevet Olav Kristensen, rådgivende ingeniørfirma Aps.,

Lillebæltsvej 5, 6715 Esbjerg N. således:

"I besvarelse af Deres andragende af ll. februar

1994 vedrørende Børsmose Strand CCilllpingom opførelse af

en ny toiletbygning på 365 m2 og en tilbygning på 31 2m

på ejendommen matr.nr. 2 n Børsmose by, Al, Blåvandshuk

kommune, skal nævnet herved meddele dispensation til det

ansøgte på vilkår, at det ansøgte udføres i overensstem-

melse med det fremsendte tegningsmateriale og den skit-

serede placering af bygningen, og på vilkår, at den gamle

toiletbygning på 150 m2 fjernes som angivet i ansøgningen.

Nævnets afgørelse kan senest 4 uger .efter at

afgørelsen er meddelt de pågældende, indbringes for Natur-

klagenævnet, Vermundsgade 38 b, 2300 København ø., af an-

drageren, Ribe Amt, primærkommunen, Danmarks Naturfred-

ningsforening, Skov- og Naturstyrelsen, lokale foreninger

og lignende, som har væsentlig interesse i afgørelsen, jfr.

herved bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens kapitel 12.

Klage indgives til Fredningsnævnet, der videre-

sender sagen til Naturklagenævnet.

Evt. byggeri må derfor ikke påbegyndes inden

klagefristens·udløb.

-



•FREDNINGSNÆVNET
FOR

RIBE AMT

Esbjerg, den

Rolfsgade 94 . Poslbox 60

6701 ESbJerg. TIL 75136677

Formanden

Såfremt en klage er indgivet, må nævnets god-

kendelse ikke udnyttes, førend sagen er færdigbehandlet

af Naturklagenævnet.

Denne godkendelse bortfalder, såfremt den ikke

er udnyttet inden 3 år."
~

/ \, ,
I '

f P:n.v.

Poul ~~ Andersen
lsekr.,

U

Skov- og Naturstyrelsen

4. kontor

Haraldsgade 53

2100 København ø.



" Fredningsnævnet
for

• Ribe amt

Dispensation til at nedgrave et højspændingskabel mellem Blåvand og
Henne.

Ribe amt, Natur - og Landskabskontoret, har i brev af 5. maj 2006 til fred-
ningsnævnet oplyst, at Sydvest Energi har ansøgt om tilladelse til at nedgra-
ve et højspændingskabel mellem Blåvand og Henne. Det fremgår af amtets
brev, at kablet blandt andet skal føres gennem naturområderne ved Grærup
Langsø og Kærgård. Da disse naturområder er fredet, skal fredningsnævnet
tage stilling til, om der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan
meddeles Sydvest Energi dispensation til at gennemføre kabellægningen.•
Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 18. august
2006, hvor der tillige blev foretaget besigtigelse. Nævnet har herefter beslut-
tet at meddele Sydvest Energi dispensation til kabellægningen på de vilkår,
der er anført i afsnittet "Fredningsnævnets afgørelse".

Sagens baggrund

Sydvest Energi, der forsyner Blåvand-området med el, skal etablere et j ord-
kabel fra en eksisterende transformerstation i Henne til Blåvand.

Iet brev af 27. marts 2006 til Ribe amt, Natur - og Landskabskontoret, har
Landinspektørgården I/S beskrevet projektet. Ibrevet har Landinspektørgår-
den I/S anført blandt andet:

"

Sydvest Energi er i færd me~ at etablere et nyt 60 Kv jordkabel,
som skal være med til at forsyne det store sommerhusområde i
Blåvand med el. Strømmen skal tages fra eks. transformerstation
iHenne.
Samtidig fremføres et tomt rør til brug for etablering af fiberkab-
ler.
Sydvestenergi har ønske om at nedgrave kablerne i en åben ren-
de på 1,50 m dyb og 0,5 m bred.
Elkablet placeres i den ene side i bundes på et sandlag, herefter
påfyldes ca. 20 cm sand, hvorefter fiberrøret placeres i modsatte
side af graven. Herefter afdækkes kablerne med et kraftigt dæk-
bånd. Graven fyldes op med råjord og arealet reetableres.
Alle befæstede veje, kampvognsspor og vandløb underskydes
med styrebar underføring.
Det kan oplyses, at strækningsprisen for kabel og nedgravning
udgør ca. 1000.- krIm.



..'

•
Skal der underskydes bliver prisen ca. 2000.-kr/m.

Følgende nedgraves overalt: l stk: ca. 20 cm elkabel og l stk. 40
mm rør.

"

•

Projektet berører matr. m. 1 c og 2 a Henne by, Henne, der blev fredet ved
Overfredningsnævnets kendelse, afsagt den 20. august 1958, om fredning af
Fiil sø, ejendommene matr. nr. 31 a Børsmose by, Al, og matr 16 a Grærup,
der blev fredet ved Overfredningsnævnets kendelse, afsagt den 11. oktober
1965, om fredning af Grærup Langsø og omgivende arealer, samt matr. nr. 1
h, l i,3 b Kærgård, Al, og matr. m. 2 b Henne by, Henne, der er fredet ved
en deklaration af7. maj 1974 om fredning af Kærgård Klitplantage.

Om de enkelte fredninger er oplyst følgende:

A.: Overfrednin~snævnets kendelse af 20. au/Wst 1958 om frednin~ af Fiil
&

Sagen om fredning af Fiil sø og arealerne omkring søen blev rejst ved brev
af 5. marts 1954 fra Naturfredningsrådet til fredningsnævnet. I brevet har
Naturfredningsrådet anført blandt andet:

"

•
Der vil ved denne fredning opnås, at det meget store hedeareal
mellem søen og havet bevares sammen med for fuglelivet værdi-
fulde mose - og engarealer og endelig den navnlig i botanisk
henseende meget interessante Fidde Sø, det eneste voksested i
Danmark for planten Najas flexilis. Det må således set fra of-
fentlighedens synspunkt siges at være en meget værdifuld fred-
. "nIng .

Fredningsnævnet tog ved kendelse afsagt den 8. juni 1955 Naturfredningsrå-
dets påstand til følge. Nævnet anførte som begrundelse herfor, at nævnet
fuldt ud kunne "tiltræde det fra Naturfredningsrådets side fremførte om fred-
ningens betydning."

Ved Overfredningsnævnets kendelse, afsagt den 20. august 1958, stadfæste-
des fredningsnævnets kendelse, således at den nordlige del af Fiil sø samt
nogle arealer omkring søen og et hedeareal mellem søen og havet, herunder
ejendommene matr. m. 1 c og 2 a Henne by, Henne, blev fredet.

I forbindelse med behandlingen af fredningssagen blev der den 6. februar
1957 tinglyst blandt andet følgende bestemmelser på de fredede arealer, som
alle ejes af Aktieselskabet Fiil Sø:

Side 2/8



•

•

•

•

" Aktieselskabet Fiil Sø pålægger herved for sig selv og fremti-
dige ejere af matr. nr. 1~, 1~, 2g, 17 af Henne Hovedgaard samt
matr. nr. 3~ og 312af Fiil Sø, alle af Henne sogn, Ribe amt, føl-
gende servitutter:

A. l) Udstykning, bebyggelse med huse, skure, boder og skæm-
mende indretninger er ikke tilladt Ofr. dog afsnit D).

2) Græsning af heste, kreaturer eller f'ar, slåning af græs, rør,
flæg m.m., afskrælning af Iyng- eller græstørv, slåning eller af-
brænding af lyng, afvanding, opdyrkning eller plantning er for-
budt (jfr. dog afsnit B og D ).

4) Der må ikke opstilles flere elektricitets - eller telefonma-
ster end de nuværende Ofr. dog afsnit D)

D. På matr. nr. 3 b af FiiI Sø ...... har ejeren ret til at opføre byg-
ninger til en gård ved vejen til Henne Kirkeby ......

Det er tilladt at anbringe master til elektricitet og telefon til går-
dens brug

E. Påtaleret for de foranstående bestemmelser har naturfred-
ningsrådet og fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds ...... "

B.: Overfredningsnævnets kendelse af 11. oktober 1965 om fredning af
Grærup Langsø og omgivende arealer:

Ved brev af23. marts 1960 rejste Danmarks Naturfredningsforening sag om
fredning af Grærup Langsø og arealerne omkring søen, herunder ejendom-
mene matr. nr. 31 a Børsmose by, Al, og matr 16 a Grærup. Naturfrednings-
foreningen fremhævede til støtte for sin anmodning landskabelige, rekreati-
ve, undervismæssige og naturvidenskabelige grunde og anførte navnlig, at
området fremtræder som et stort næsten ubebygget stykke klitnatur af stor
landskabelig skønhed. Det hedder herefter ibrevet blandt andet:

"

Den ældste geologiske dannelse, som træder frem indenfor om-
rådet, er morænesand og moræneler, som findes i den i landska-
bet meget fremtrædende skrænt ved vejen mellem Børsmose og
Grærup.
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•
Skrænten er fremkommet, da havet ved landsænkningen, som
fulgte efter fastlandstiden, i stenalderen trængte frem til denne li-
nie.

Filsø var da en bugt eller strandsø og ved Grærup bøjede kystli-
nien mod øst, man står således på dette sted over for stenalder-
ens Blåvandshuk. Landsænkningen efterfulgtes senere af en
landhævning.

•
Derved blev Filsø - Langesø - lavningen omdannet til en stor
ferskvandssø som således en tid også dækkede den lave stræk-
ning, der forbinder de to søer i dag. Siden er vandstanden i
Langsøen blevet mindre og mindre, idet de store mosestræknin-
ger blev dannet. I forrige århundrede er vandstanden yderligere
blevet sænket noget ad kunstig vej.

Området har en meget righoldig fuglefauna, og Langsøen er en
vigtig rasteplads for trækfugle.

På området findes et typisk snit gennem de forskellige typer klit-
vegetation ..

Både søen og området der omkring har en meget righoldig flora.

"

Fredningsnævnet tog fredningspåstanden til følge men koncentrerede fred-
ningen til arealerne direkte omkring Langsøen.

• Kendelsen blev indbragt for Overfredningsnævnet, der ved kendelse, afsagt
den 11. oktober 1965, stadfæstede fredningsnævnets kendelse med visse
ændringer. Det fremgår blandt andet af fredningsbestemmelserne for de fre-
dede arealer, at al bebyggelse, opstilling af boder, master og skæmmende
indretninger af enhver art ikke er tilladt, og at der ikke må ske opfyldning el-
ler afgravning.

c.: Deklarationen af6. marts 1974 om fredning afKærgaard klitplantage:

Den 6. marts 1974 indgik statsskovbruget og Danmarks Naturfredningsfore-
ning aftale om fredning af Kærgaard klitplantage. Det hedder blandt andet i
aftalen:

"Kjærgaard klitplantage skal gennem driften søges bevaret som
et karakterfuldt levende naturområde bestående af et plantagean-
læg i et klitlandskab og friholdt for elementer, der er fremmede
for en sådan drift. Den forstlige behandling vil i videst muligt
omfang søge at tilvejebringe en sund og stabil skovtilstand.
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•
For at tilgodese dette formål vil følgende bestemmelser gælde,
bestemmelser der ikke vil kunne ændres uden fredningsnævnets
godkendelse:

Bortset fra de foranstaltninger, som af skov - og klitvæsenet eller
af sandflugts-kommissionen findes påkrævede for sandflugtens
dæmpning og klitterne s bevarelse, skal afgravning eller opfyld-
ning, der ændrer terrænformerne, ikke finde sted.

Bebyggelse inden for Kjærgaard klitplantage må ikke finde sted,
ej heller må opstilles boder, skure, master eller andre skæmmen-
de indretninger .

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 place-
ring skal dog forud godkendes af fredningsnævnet.

Den hidtidige praksis, efter hvilken camping og teltslagning
uden for de arealer, der er udlagt hertil, ikke tillades, vil blive
opretholdt.

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 for offentligheden.

Ovenstående restriktive bestemmelser må ikke fortolkes som en
begrænsning af skov- og klitvæsenets bestræbelser for at opfylde
nærværende planforskrifts hovedformål. Det vil fortsat være en
hovedopgave for plantagens ledelse at tilvejebringe de betingel-
ser, som er ønskelige for offentlighedens brug af arealet i fritids-
øjemed; større anlæg med dette formål aftales med frednings-
planudvalget og godkendes af fredningsnævnet

"

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på fredningsnævnets møde den 18. au-
gust 2006, hvor der tillige foretoges besigtigelse. I mødet og besigtigelsen
deltog ingeniør Karsten Bargisen, Sydvest Energi, Esbjerg, landinspektør
Herman Hansen, Varde, major Svend Simonsen, Oksbøl lejren, forstmedar-
bejder Ole Knudsen, Oxbøl Statsskovdistrikt, bestyrer Niels Peter Nielsen,
Fiil-Sø Aktieselskab, Henne, og biolog Niels Poulsen, Ribe amt.
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Der er anført følgende i fredningsnævnets forhandlingsprotokol om mødet:

Fredningsnævnets formand oplyste, at Sydvest Energi har
ansøgt fredningsnævnet om dispensation til at nedgrave et 60 Kv
jordkabel fra transformer-stationen i Henne til sommerhusområ-
det i Blåvand, fordi anlægsarbejdet skal foregå på fredede area-
ler mellem Henne og Blåvand.

Landinspektør Herman Hansen og biolog Niels Poulsen oplyste,
at Sydvest Energi bad amtet om at tage stilling til traceet til et 60
kv jordkabel fra transformerstationen i Henne til sommerhusom-
råderne i Blåvand. Det er formålet med kablet at sikre elforsy-
ningen til sommerhusene i Blåvand. Landinspektørgården I/S og
amtet udarbejdede herefter et projekt til kabelføringen. Ved ud-
arbejdelsen af projektet er der taget hensyn til, at projektet berø-
rer de fredede arealer mellem Henne og Blåvand samt hærens
øvelsesterræn.

Landinspektør Herman Hansen og biolog Niels Poulsen gen-
nemgik på baggrund af det kortmateriale, der er sendt til fred-
ningsnævnet, projektet og oplyste, at kablet skal lægges i en l Y:z
meter dyb rende, hvor kablet lægges i den ene side i rendens
bund og dækkes af et 20 centimeter tykt sandlag. Ovenpå sandla-
get og i rendens modsatte side anbringes et tomt rør til fiberkab-
ler. Renden dækkes herefter til. Projektet til linjeføringen er ud-
arbejdet således, at kablet generelt lægges langs vejene i de be-
rørte områder, så naturværdierne i områderne skånes i videst
muligt omfang. I løbet af 2 måneder vil naturen have genoprettet
tilstanden og sløret sporene efter gravearbejdet.

De mødte lodsejere og lodsejerrepræsentanter oplyste, at der ik-
ke er indsigelser mod projektet, såfremt kablet følger den linje-
føring, der fremgår af de fremlagte kort "

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningsnævnet kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, med-
dele dispensation fra en fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke strider
mod formålet med fredningen.

Fredningerne af landområderne mellem Henne og Blåvand er status quo -
fredninger, der skal sikre, at områderne bevares. Det fremgår derfor af fred-
ningsbestemmelseme, at arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand,
at der ikke må foretages terrænændringer for eksempel ved opfyldning, af-
gravning eller planering samt anbringes faste installationer som for eksem-
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pel hegn, master eller lignende på de fredede arealer.
Projektet omfatter nedgravning af et 60 Kv jordkabel og et rør til brug for
etablering af fiberkabler. Sydvest Energi har projekteret kabelføringen såle-
des, at kablet så vidt muligt graves ned langs veje og stier i området. Selvom
anlægsarbejdet skal udføres i fredede områder, er det derfor fredningsnæv-
nets vurdering, at indgrebet bliver yderst beskedent, såfremt kabellægningen
foretages som projekteret.

En del af de fredede arealer ligger i internationale naturbeskyttelsesområder
(Ef fuglebeskyttelsesområde nr. 50: Kallesmærsk Hede og Grærup Langsø -
Ef fuglebeskyttelsesområde nr. 56: Fiilsø - habitatområde nr. 72: Blåbjerg
Egekrat og habitatområde nr. 73: Kallesmærsk Hede, Grærup langsø, Fiilsø
og Kærgård Klitplantage). Fredningsnævnet vurderer, at kabellægningen ik-
ke medfører væsentlige forringelser eller forstyrrelse for de arter, som natur-
områderne er udpeget for Gf. § 4 og § 6 i bekendtgørelse nr. 477 af 7. juni
2003 om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelses-
områder (Ef-fuglebeskyttelsesområdert, Ef-habitatområder og Ramsarområ-
der).

På denne baggrund finder fredningsnævnet, at det ikke strider mod formålet
med fredningen af arealerne mellem Henne og Blåvand at meddele Sydvest
Energi dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, til at
nedlægge kablet på vilkår,

at renden til kablet ikke graves dybere end 1,5 meter, og at rendens bredde
ikke overstiger 0,5 m

at gravearbejdet så vidt muligt skal udføres fra de eksisterende veje,

at opgravet materiale anbringes uden for det fredede område i det omfang,
materialet ikke anvendes til opfyldning af de gravede render,

at der ikke deponeres afgravet materiale på de fredede arealer efter anlægs-
arbejdets dets afslutning,

at arbejdet tilrettelægges og udføres således, at der ikke sker skade på de
fredede arealer,

og

at der sker fuldstændig retablering af arealerne efter projektets gennemfø-
relse.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt de pågæl-
dende, indbringes for Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 Kø-
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benhavn K, af Sydvest Energi, Oxbøl Statsskovdistrikt, Forsvarsministeriet,
Fiil-Sø Aktieselskab, Skov - og Naturstyrelsen, Ribe amtskommune, Blåb-
jerg kommune, Blåvandshuk kommune, Danmarks Naturfredningsforening,
Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Kano - og Kajakfor-
bund, lokale foreninger og andre, som har en væsentlig interesse i afgørel-
sen.

Klage indsendes til fredningsnævnet, der videresender sagen til Naturklage-
nævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at der ind-
betales et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende en op-
krævning på gebyret til klageren, når nævnet har modtaget klagen fra fred-
ningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen,
før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Na-
turklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Såfremt en klage indgives, må nævnets dispensation ikke udnyttes, før sagen
er færdigbehandlet og stadfæstet afNaturklagenævnet.

Fredningsnævnet for Ribe amt,
Esbjerg, den ~ugust 200~

~~~r
Ulla From Petersen,

formand.

Denne dispensation bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år.

FOTOKOPI
Retten i Esbjerg

http://www.nkn.dk.


~ Fredningsnævnet
for
Ribe amt

Dispensation til at nedgrave en vandledning ide fredede arealer iKær-
gårdområdet.

( Fredningsnævnets j. nr. 39/2006 )

•
Ingeniørgruppen Varde A/S, Varde, har i brev af 11. september 2006 på veg-
ne Jegum-Vrøgum Vandværk ansøgt fredningsnævnet om dispensation til at
nedgrave en vandforsyningsledning til Kærgårdområdet. Da projektet blandt
andet berører arealer, som er fredet, skal fredningsnævnet tage stilling til,
om der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan meddeles Je-
gum-Vrøgum Vandværk dispensation til at nedlægge vandledningen.

Fredningsnævnet har besluttet at meddele Jegum-Vrøgum Vandværk dis-
pensation til at fremføre vandledningen gennem de fredede områder på de
vilkår, der er anført i afsnittet "Fredningsnævnets afgørelse".

Sagens baggrund

Jegum-Vrøgum Vandværk forsyner blandt andet Kærgård-området med
vand.

I brevet af 11. september 2006 til fredningsnævnet har Ingeniørgruppen Var-
de A/S blandt andet anført:

• "

På vegne Jegum-Vrøgum Vandværk skal vi hermed ansøge om
tilladelse til at fremføre forsyningsledning til Kærgård-området i
Blåvandshuk Kommune i henhold til vedlagt projektplan.

Vandledningen er et 75 mm PE-rør med svejste samlinger, og
ledningen etableres ved nedlægning med kabelplov, hvorfor den
synlige påvirkning af terrænet er yderst moderat.

Der skal ske opgravning i de punkter, hvor stikledninger skal til-
sluttes forsyningsledningen, hvilke opgravninger vil ske med be-
hørig varsomhed og med respekt for områdets karakter.

•
Ledningen på Filsøvej nedpløjes i vejrabat, hvorfor der ikke for
denne strækning er behov for nogen form for dispensation .

Strækningen på Kærgårdvej må derimod søges placeret uden for
vejareal, idet der på denne strækning ikke er teknisk mulighed



•

•

J,

for at placere ledningen i vejrabat. Vi er imidlertid blevet op-
mærksomme på, at Syd Energi har planer om at fremføre et el-
kabel langs Kærgårdvej og har opnået tilladelse til dette ..... Vi
ønsker derfor tilladelse til at følge traceen for dette kabel i en af-
stand på ca. 1,5 m.

Fremføring langs Kærgårdvej vil ske i en med elforsyningssel-
skabet tidsmæssigt koordineret operation ...."

I et brev af20. september 2006 anmodede fredningsnævnet Ingeniørgruppen
Varde A/S om at oplyse, hvilke ejendomme projektet berører.

I et brev af 25. september 2006 har Ingeniørgruppen oplyst, at projektet be-
rører ejendommene matr. nr. 9 a og 9 e Kærgård, Aal sogn, der tilhører For-
svarets Bygningstjeneste, og ejendommene matr. nr. Ih, l l, 3 b og 3 ae
Kærgård, Aal sogn, der tilhører Oxbøl Statsskovdistrikt.

Ejendommene er beliggende i området Kærgård Klitplantage.

Den 6. marts 1974 indgik statsskovbruget og Danmarks Naturfredningsfore-
ning aftale om fredning af klitplantagen. Det hedder blandt andet i aftalen:

"Kjærgaard klitplantage skal gennem driften søges bevaret som
et karakterfuldt levende naturområde bestående af et plantagean-
læg i et klitlandskab og friholdt for elementer, der er fremmede
for en sådan drift. Den forstlige behandling vil i videst muligt
omfang søge at tilvejebringe en sund og stabil skovtilstand.

For at tilgodese dette formål vil følgende bestemmelser gælde,
bestemmelser der ikke vil kunne ændres uden fredningsnævnets
godkendelse:

Bortset fra de foranstaltninger, som af skov - og klitvæsenet eller
af sandflugts-kommissionen fmdes påkrævede for sandflugtens
dæmpning og klittemes bevarelse, skal afgravning eller opfyld-
ning, der ændrer terrænformerne, ikke finde sted.

Bebyggelse inden for Kjærgaard klitplantage må ikke finde sted,
ej heller må opstilles boder, skure, master eller andre skæmmen-
de indretninger .........

Etablering af de nødvendige faciliteter o.s.v. i forbindelse med
driften af den eksisterende campingplads og inden for dennes
område skal være tilladt. Bebyggelsemes udformning og place-
ring skal dog forud godkendes af fredningsnævnet.
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Den hidtidige praksis, efter hvilken camping og teltslagning
uden for de arealer, der er udlagt hertil, ikke tillades, vil blive
opretholdt.

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 for offentligheden.

•
Ovenstående restriktive bestemmelser må ikke fortolkes som en
begrænsning af skov- og klitvæsenets bestræbelser for at opfylde
nærværende planforskrifts hovedformål. Det vil fortsat være en
hovedopgave for plantagens ledelse at tilvejebringe de betingel-
ser, som er ønskelige for offentlighedens brug af arealet i fritids-
øjemed; større anlæg med dette formål aftales med frednings-
planudvalget og godkendes af fredningsnævnet

"

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har besluttet at behandle sagen på skriftligt grundlag.

I breve af 6. oktober 2006 med svarmst den 3. november 2006 har fred-
ningsnævnet anmodet Forsvarets Bygningstjeneste, Skov - og Naturstyrel-
sen, Oxbøl Statsskovdistrikt, Ribe amt, Natur - og Landskabskontoret, Blå-
vandshuk kommune, Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, Dan-
marks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening
og Dansk Kano - og Kajakforbund om eventuelle bemærkninger til Jegum-

• Vrøgum Vandværks ansøgning.

Ved høringsfristens udløb forelå der udtalelser fra Ribe amt, Natur - og
Landskabskontoret, Blåvandshuk kommune, Plan- og Miljøudvalget og For-
svarets Bygningstjeneste.

I et brev af 12. oktober 2006 har Blåvandshuk Kommune, Plan - og Miljø-
udvalget, meddelt fredningsnævnet, at kommunen ikke har nogen bemærk-
ninger til det ansøgte.

I et brev af26. oktober 2006 har Forsvarets Bygnings - & Etablissementstje-
neste (PO FBE) oplyst,

"PO FBE har meddelt Syd-Energi tilladelse til at fremføre et 60
Kv el-kabel - Blåvand-Henne, gennem Oksbøl Skyde - og Øvel-
sesterræn. I henhold til Jegum-Vrøgum Vandværks ansøgning,
ønsker vandværket at følge traceen for el-kablet. Fremføringen
afvandforsyningsledningen vil ligeledes ske i en med Syd-Ener-
gi tidsmæssigt koordieneret operation.
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PO FBE kan derfor meddele, at ansøgningen om nedgravning af
vandforsyningsledningen ikke giver PO FBE anledning til be-
mærkninger" .

I et brev af 31. oktober 2006 har Ribe amt, Natur - og Landskabskontoret
meddelt fredningsnævnet, at amtet ingen bemærkninger har til projektet, og
at amtet agter at meddele dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til
etablering af vandledningen på de vilkår, fredningsnævnet fastsatte i den til-
svarende sag om dispensation til nedgravning af KV-jordkablet.

Fredningsnævnets afgørelse

• Denne afgørelse er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af forret-
ningsordenens § 10, stk. 5.

Fredningsnævnet kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, med-
dele dispensation fra en fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke strider
mod formålet med fredningen.

Fredningen af Kærgård Klitplantage er en status quo - fredning, der skal sik-
re, at klitplantagen bevares. Det fremgår derfor af fredningsbestemmelserne,
at arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, at klitplantagen ikke må
bebygges, at der ikke må foretages terrænændringer for eksempel ved op-
fyldning, afgravning eller planering eller opstilles boder, skure, master eller
andre skæmmende indretninger i klitplantagen.

•
Projektet omfatter nedgravning af et 75 mm PE-rør med svejste samlinger i
de fredede arealer. Vandledningen skal i følge projektet så vidt mu1igt ned-
lægges i det trace, som Sydvest Energi vil fremføre jordkablet i, således at
vandledningen hovedsageligt nedgraves langs veje og stier i området. Selv-
om anlægsarbejdet skal udføres i fredede områder, er det derfor frednings-
nævnets vurdering, at indgrebet bliver yderst beskedent, såfremt nedlægnin-
gen afvandledningen foretages som projekteret.

En del af de fredede arealer ligger i internationale naturbeskyttelsesområder
(Ef fuglebeskyttelsesområde nr. 50: Kallesmærsk Hede og Grærup Langsø -
Ef fuglebeskyttelsesområde nr. 56: Fiilsø - habitatområde nr. 72: Blåbjerg
Egekrat og habitatområde nr. 73: Kallesmærsk Hede, Grærup langsø, Fiilsø
og Kærgård Klitplantage). Fredningsnævnet vurderer, at nedlægningen af
vandledningen ikke medfører væsentlige forringelser eller forstyrrelse for de
arter, som natur-områderne er udpeget for Gf. § 4 og § 6 i bekendtgørelse nr.
477 af 7. juni 2003 om afgrænsning og administration af internationale na-
turbeskyttelsesområder (Ef- fuglebeskyttelsesområdert, Ef-habitatområder og
Ramsarområder).

På den anførte baggrund finder fredningsnævnet ikke, at det strider mod for-
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målet med fredningen af arealerne i Kærgård - området at meddele Jegwn-
Vrøgum Vandværk dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. l, til at nedlægge vandledningen på vilkår,

at renden til ledningen ikke graves dybere end 1,5 meter, og at rendens
bredde ikke overstiger 0,5 m,

at gravearbejdet så vidt muligt skal udføres fra de eksisterende veje,

at opgravet materiale anbringes uden for det fredede område i det omfang,
materialet ikke anvendes til opfyldning af de gravede render,

• at der ikke deponeres afgravet materiale på de fredede arealer efter anlægs-
arbejdets afslutning,

at arbejdet tilrettelægges og udføres således, at der ikke sker skade på de
fredede arealer,

og

at der sker fuldstændig retablering af arealerne efter projektets gennemfø-
relse.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt de pågæl-
dende, indbringes for Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 Kø-
benhavn K, af Jegum-Vrøgum Vandværk, Oxbøl Statsskovdistrikt, For-
svarsministeriet, Skov - og Naturstyrelsen, Ribe amtskommune, Blåvands-
huk kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Dansk Or-
nitologisk Forening, Danmarks Kano - og Kajakforbund, lokale foreninger
og andre, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage indsendes til fredningsnævnet, der videresender sagen til Naturklage-
nævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at der ind-
betales et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende en op-
krævning på gebyret til klageren, når nævnet har modtaget klagen fra fred-
ningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen,
før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Na-
turklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Såfremt en klage indgives, må nævnets dispensation ikke udnyttes, før sagen
er færdigbehandlet og stadfæstet afNaturklagenævnet.

Denne dispensation bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år.
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J.m. F 27/2007

Dispensation til oprensning af grube 1 og grube 2 i Kærgård Klitplantage.

Fredningsnævnet har fra Region Syddanmark modtaget et skitseprojekt til oprensning af grube l og
grube 2 i Kærgård Klitplantage. I følge projektet skal gruberne afgraves, og forureningen med især
klorede opløsningsmidler og øvrige forureningskomponenter, herunder kulbrinter, skal fjernes. I
forbindelse med arbejdets udførelse skal der etableres en skurby, mellemdeponier, vaskeplads og
vigeplads for køretøjer, der skal anvendes under arbejdet, opstilles skure, adgangsvej en til gruberne
skal befæstes, området afspærres med vejbånd, rejses master med projektører i arbejdsområdet og
fremføres el - og vandledninger. Det område, der berøres af arbejdet, er fredet ved en deklaration,
som statsskovbruget, der ejer plantagen, og Danmarks Naturfredning aftalte i 1974. I følge
fredningsdeklarationen må der ikke ske indgreb i den fredede klitplantage. Fredningsnævnet skal
derfor meddele dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, såfremt projektet skal
gennemføres.

Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 26. juni 2007, hvor der foretoges
besigtigelse.

Fredningsnævnet har besluttet at meddele dispensation til gennemførelsen af oprensningen af
gruberne og etablering af en midlertidig arbejdsplads i det fredede område på de vilkår, der er anført
i afsnittet "Fredningsnævnets afgørelse".

Sagens baggrund:

I 1960' erne og i begyndelsen af 1970' erne blev der deponeret betydelige mængder klorede
opløsningsmidler og forureningskomponenter, herunder kulbrinter, i Kærgård Klitplantage.

Den 6. marts 1974 indgik statsskovbruget og Danmarks Naturfredningsforening aftale om fredning
af klitplantagen. Det hedder blandt andet i aftalen:

"Kjærgaard klitplantage skal gennem driften søges bevaret som et karakterfuldt levende
naturområde bestående af et plantageanlæg i et klitlandskab og friholdt for elementer, der er
fremmede for en sådan drift. Den forstlige behandling vil i videst muligt omfang søge at
tilvejebringe en sund og stabil skovtilstand.



For at tilgodese dette formål vil følgende bestemmelser gælde, bestemmelser der ikke vil kunne
ændres uden fredningsnævnets godkendelse:

Bortset fra de foranstaltninger, som af skov - og klitvæsenet eller af sandflugts-kommissionen
findes påkrævede for sandflugtens dæmpning og klitternes bevarelse, skal afgravning eller
opfyldning, der ændrer terrænformerne, ikke finde sted.

Bebyggelse inden for Kjærgaard klitplantage må ikke finde sted, ej heller må opstilles boder,
skure, master eller andre skæmmende indretninger ...

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.

Den hidtidige praksis, efter hvilken camping og teltslagning uden for de arealer, der er udlagt
hertil, ikke tillades, vil blive opretholdt.

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 for offentligheden.

Ovenstående restriktive bestemmelser må ikke fortolkes som en begrænsning af skov- og
klitvæsenets bestræbelser for at opfylde nærværende planforskrifts hovedformål. Det vil fortsat
være en hovedopgave for plantagens ledelse at tilvejebringe de betingelser, som er ønskelige for
offentlighedens brug af arealet i fritidsøjemed; større anlæg med dette formål aftales med
frednings-planudvalget og godkendes af fredningsnævnet

"

Den 16. januar 2007 nedsatte miljøminister Conny Hedegård og regionsrådsformand Carl Holst en
arbejdsgruppe, der skulle fremkomme med forslag til afværgeforanstaltninger for at fjerne
forureningen i Kærgård Klitplantage.

Arbejdsgruppen anmodede COWI AlS om at udarbejde et skitseprojekt til afværgeforanstaltninger.

COWI AlS afleverede sin rapport den 2. marts 2007.

Følgende fremgår blandt andet af rapporten:

"Skitseprojekt for jordafgravning -Kærgård Plantage

Skitseprojektet er udarbejdet af COWI for Region Syddanmark og Miljøstyrelsen.

Formålet med afgravning af grube l og 2 er, at oprense forurening med især klorerede
opløsningsmidler, men også fjernelse af øvrige forureningskomponenter, herunder store mængder af



kulbrinter. Herved kan fjernes relativ stor forureningsmasse pr. anvendt krone. Valg af grube l og 2
skyldes, at disse gruber har den største forureningsmasse af bl.a. klorerede opløsningsmidler og
kulbrinter. Desuden ligger gruberne tættest på havet, og disse gruber udgør derfor den største risiko
for ophold på stranden.

2 Sammenfatning af supplerende undersøgelse i gruber

2.1 Jordforurening

Den supplerende undersøgelse 1 Januar 2007 /3/ i grube 1 og 2 har vist, at den kraftige
poreluftforurening i den umættede zone over slamlaget har givet anledning til en svag
jordforurening.

Uden for gruben ses tilsvarende svag jordforurening som følge af afdampningen fra den kraftige
forurening.

Jordforureningen i og omkring slamlaget vurderes fortsat at være meget kraftig og med residual fri
fase af PCE og kulbrinter.

2.2 Jordmængder i grube 1 og 2

På grundlag af den forbedrede viden om den vertikale og horisontale udbredelse af slamlaget i
grube l og 2, samt forureningsforholdene i den umættede zone, er der foretaget en vurdering af
mængden af hhv. let forurenet jord over slamlaget og kraftigt forurenet jord i og omkring slamlaget.

Grundvandspejlet er målt ned til 3,36 m U.t. i grube 2 og 2,76 m U.t. i grube 1 (frit magasin).

Variationen i grundvandsspejlet betyder, at der ved lavt grundvandsspejl kan foretages afgravning
til 3,5 m U.t.med ingen eller kun en mindre grundvandssænkning i grube 2. I grube l kan afgravning
til 3,5 m U.t. ikke udføres uden grundvandssænkning.

På grundlag af undersøgelsen er det vurderet, at der i grube l og 2 kan foretages en afgravning til
hhv. ca. 2 m u. t. og 1,5 m u. t. af let forurenet jord. Det let forurenede jord forudsættes opgravet,
mellemdeponeret i nærheden og senere genindbygget i gruberne.

Det forudsættes, at der foretages opgravning af kraftigt forurenet jord ned til ca. 3,5 m U.t. i begge
gruber. Dette betyder at slamlaget bortgraves i begge gruber. Derudover bortgraves i begge gruber
en mængde af kraftigt forurenet jord tæt på slamlaget.



Projektgennemgang

3.1 Indsatsområde og forudsætninger

Forudsætningerne for udarbejdelsen af skitseprojektet er de tidligere /2/ og supplerende
undersøgelser /3/ foretaget i gruberne.

Gruber

Indsatsområdet er afgrænset til kun at omfatte selve gruberne.

Oprensningskriterier

Oprensningen koncentreres omkring slamlaget i de 2 gruber, og slamlaget oprenses som minimum.
Desuden oprenses kraftig forurening, herunder fri fase chlorerede opløsningsmidler over og
umiddelbart under slamlaget. Under slamlaget oprense s til laveste kendte niveau for gvs i henhold
til pejlinger foretaget december 2005. Der bortgraves således forurenet jord fra ca. 2 m U.t. til
mellem 3,0 og 3,5 m U.t. (grube 2 henholdsvis grube l).

Overjorden, der jf. den supplerende undersøgelse /3/ betragtes som lettere forurenet forudsættes
genindbygget. ..

I forbindelse med detailprojekteringen udarbejdes detaljeret graveplan og forslag
tiloprensningskriterier for de 2 gruber, således det sikres, at kun kraftig forurenet jord bortgraves.

Reinjektion af oppumpet grundvand

Oppumpet grundvand i forbindelse med grundvandssænkning remjlCereS umiddelbart efter
oppumpning. Det vil sandsynligvis være en fordel at lave en delvis rensning af vandet gennem et
kulfilter, idet der er tale om relativt store forureningsmængder som vil blive reinfiltreret.

Jordrensning

Det kraftige forurenede jord som bortkøres forudsættes renset og slutdisponeret af jordrensefirma
efter gældende regler. I detailprojektet fastlægges krav til rensning og slutdisponering.

Retablering

Desuden forudsættes det, at der kan opnås tilladelse til at grave i det fredede klitområde, ligesom
det forudsættes, at der kan opnås enighed omkring omfanget af retablering.



3.2 Forberedende arbejder

Førregistrering

Der foretages inden opstart af arbej det en førregistrering af de områder der berøres i forbindelse
med udførelse af afværgeforanstaltningerne. Der foretages foto og videoregistrering af arealerne fra
Kærgårdvej og ned til gruberne. I områderne ved gruberne foretages detaljeret opmåling med
totalstation således området efter opgravningen kan genskabes bedst muligt. Der foretages desuden
foto og videoregistrering i området ved gruberne, samt registrering af vegetation. Detaljeringsgrad
for opmåling og førregistrering fastlægges i forbindelse med detailprojekteringen, men det vurderes
umiddelbart, at man efter oprensningen skal genskabe området således det visuelt fremstår som før
arbej dets opstart.

3.4 Arbejdsplads og arbejdsmiljø

Kørefast vej

Entreprenørarbejdet indledes med at sikre, at der er kørefaste vej forhold fra Kærgårdvej til området
med gruber. Da der kun er et kørefast spor fra den asfalterede Kærgårdvej til gruberne etableres 2-3
kørefaste "vigepladser" på strækningen. Dette sikrer, at transporten kan koordineres uden væsentlig
ventetid. I området ved gruberne etableres kørefast vendeplads.

Efterfølgende oprettes skurby og materialeoplag i området umiddelbart øst for klitområdet ..... Der
foretages skiltning og afspærring af opgravningsområdet med byggepladshegn, således det ikke er
muligt for uvedkommende at opnå adgang tilopgravningsområdet.

Personlige værnernidler

Såvel entreprenør som miljøtilsyn skal i forbindelse med arbejdet med opgravning af forurenet jord
anvende personlige værnernidler ....

Skurfaciliteter skal indeholde nødhjælpsudstyr og lager af personlige værnernidler.

Sluse

Arbejdspladsen indrettes således, at adgang til og fra pladsen sker gennem en sluse, hvor det sikres,
at forurenet jord ikke spredes til udenom liggende arealer. ...

Rengøring af biler

Ved transport af forurenet jord og affald skal det undgås, at forureningen spredes til omgivelserne.
Arbej dskøretøj er, der transporterer forurenet jord eller affald udenfor de forurenede arealer, skal



overdækkes. Arbejdskøretøjerne skal være indrettet således, at der ikke sker spild af evt. forurenet
vand. Arbejdskøretøjer, der har kørt i forurenede arealer eller har fået pålæsset forurenet jord, skal
være rengjorte .... således at der ikke spredes forurenet jord til "rene" veje.

Der etableres derfor vaskeplads ....

3.5 Grundvandssænkning, oppumpning og reinfiltration

I det der skal graves til laveste niveau for grundvandsspejl vil det være nødvendigt at afsænke
grundvandet i grube 1 og evt. også i grube 2 afhængig af hvilken tid på året oprensningen
gennemføres ...

Det anbefales derfor at gennemføre afgravningen i en periode med lavt grundvandsspejl dvs.
september - november. Ved en grundvandssænkning forudsættes det, at det oppurnpede grundvand
reinfiltreres i grubeområdet efter rensning gennem kulfilter ...

Grundvandssænkningen foretages traditionelt med sugespidser, pumpesurnp eller filterboringer. I
forbindelse med detailprojekteringen gennemføres endeligt metodevalg.

Reinfiltration foretages i den grube, hvor der ikke foretages opgravning .... Det forudsættes, at en
del af over jorden og slarnlaget i gruben skal afgraves før en eventuel reinfiltration af grundvand.

3.6 Opgravning

Arbejdsgang

Arbejdsgangen kan endeligt planlægges når niveau for grundvandsstand på oprensningstidspunktet
kendes. Under forudsætning af at der ikke skal foretages grundvandssænkning i grube 2 indledes
oprydningsarbejdet med afrømning af lettere forurenet overjord i begge gruber. Der etableres
mellemdeponi øst for klit-området på udlagt presenning. For at sikre såvel adgangsforhold som at
der kan graves med det krævede anlæg ... bortgraves forventeligt en del af klitterne omkring grube
2. Jorden fra klitterne mellemdeponeres adskilt fra den lettere forurenede jord.

Efter opgravning af slamlag og kraftig forurening i tilknytning hertil i grube 2 etableres anlæg til
grundvandssænkning i grube 1. Det oppurnpede grundvand fra grube 1 reinfiltreres i grube 2 og når
grundvandet er sænket tilstrækkeligt foretages opgravning af slamlag og kraftig forurening i grube
1.

Efter opgravning af forurenet jord tilkøres erstatning s fyldmaterialer og lettere forurenet jord
genindbygges.

3.7 Transport

Den forurenede jord transporteres fra området med grubeplacering og til jordbehandlingsanlæg
uden mellemdeponi ...



3.9 Retablering

Efter opgravning af forurenet jord, genfyldes med letforurenetjord og uforurenede sand-/grusfyld
(friktionsmaterialer) hentet i grusgrav. Det genfyldte område skal komprimere s således det bliver
kørefast.

Efter tilfyldning og komprimering foretages retablering af klitter og beplantning i henhold til den
foretagne førregistrering.

"

Fredningsnævnets behandling af sagen:

Fredningsnævnet har behandlet sagen på fredningsnævnets møde den 26. juni 2007, hvor nævnet
foretog besigtigelse af de arealer, der berøres af projektet.

I mødet deltog projektleder Jørgen Fjelsø Christensen, Region Syddanmark, Vejle, forstfuldmægtig
Kim Klitsgård, Oksbøl Statsskovdistrikt, Oksbøl, geolog Karin Stockholm, Varde kommune, Niels
Poulsen, Natur & Park, Varde kommune, ingeniør Karsten Callisen Danmarks
Naturfredningsforenings Lokalkomite, Nørre Nebel, og Hanne Voetmann, Friluftsrådet.

Under besigtigelsen fremlagde projektleder Jørgen Fjelsø Christensen et kort med overskriften
"Arbejdspladsindretning" over det området, der berøres af projektet og redegjorde kort for projektet
på baggrund af det materiale, som er forelagt fredningsnævnet.

Under besigtigelsen oplyste projektleder Jørgen Fjelsø Christensen blandt andet, at der i 1960' erne
og indtil begyndelsen af 1970' erne blev deponeret store mængder klorede opløsningsmidler og
andre forureningskomponenter i flere gruber i Kærgård Klitplantage med betydelig forurening af
klitplantagen og stranden nedenfor klitterne til følge. I januar 2007 nedsatte miljøminister Conny
Hedegård og regionsrådsformand Carl Holst en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen skulle i følge
kommissoriet fremkomme med forslag inden den 1. marts 2007 til, hvorledes konsekvenserne af
forureningen kunne afværges. Arbejdsgruppen besluttede, at der skulle udarbejdes et skitseprojekt
for afgravning af grube 1 og grube 2, som indeholder den største forureningsmasse af klorede
opløsningsmidler og kulbrinter. Gruberne ligger umiddelbart bag klitrækken og udgør derfor den
største risiko for ophold på stranden. Det er formålet med afgravningen af gruberne at fjerne slam -
og jordlag, som er kraftigt forurenet. Arbejdet omfatter opgravning af let og kraftigt forurenet jord
fra de to gruber, som dækker et samlet areal på cirka 1.500 m2• Arbejdsgruppen anmodede herefter
COWI A/S om at udarbejde et skitseprojekt. COWI A/S har herefter udarbejdet et skitseprojekt. I
følge skitseprojektet skal der inden oprensningsarbejdet sættes i gang etableres en skurby,
skurplads, mellemdeponier, vaskeplads og vigepladser for køretøjer, der skal anvendes under
arbejdet, og adgangsvej en til gruberne skal befæstes med grus. Under oprensningsarbejdet skal det
øverste jordlag i de to gruber afgraves og lægges i mellemdepoterne. Da der ikke er adgang til
arbejdsområdet, medens oprensningen af grubber udføres, skal området afmærkes med vejbånd, og
der skal opsættes skilte med forbud mod at færdes i området. Efter arbejdets afslutning skal området



retableres ud fra fotos, optaget før oprensrungen af gruberne påbegyndes, så områdets
landskabsformergenskabes.

Projektleder Jørgen Fjelsø Christensen oplyste under besigtigelsen desuden, at oprensningen
kræver, at der træffes særlige sikkerhedsforanstaltningertil beskyttelse af de entreprenører, der skal
foretage oprensningen, fordi de deponerede opløsningsmidler er overordentlig farlige. Adgangen til
gruberne sker ad skovvejen fra Kærgårdvej gennem statsskovbrugets plantageområde. En del af
adgangsvejen er kørefast. Cirka 400 meter øst for gruberne skal der etableres en skurby og et
materialeoplag. Skurbyen er på kortet" Arbejdspladsindretning" markeret med en gul skravering.
Den sidste del af skovvejen og sporet gennem klitterne frem til grube 1 og grube 2 skal befæstes
med grus. Umiddelbart før gruberne skal der på vejens eller sporets nordside, hvor arealet er relativt
flat, etableres en vigeplads. Ved indkørslen tilopgravningsområdet skal der etableres et
sikkerhedsdepot - skurplads - og en asfalteret vaskeplads. Arbejdskøretøjer, der forlader
opgravningsområdet med forurenet materiale, deponeret i lukkede containere eller på overdækkede
lad, skal højtryksspules for at undgå, at forureningen spredes til omgivelserne, når køretøjerne kører
ud på skovvejen. Vaskevandet opsamles og pumpes ind til afgravningsområdet for at blive
reinjiceret. Adgangen til og fra arbejdspladsen sker gennem en sluse for at sikre, at forurenet jord
ikke spredes til de omliggende arealer. Opgravningsområdet skal markeres med skiltning, og der
skal opsættes et byggepladshegn. Indsatsen er afgrænset til grube 1 og grube 2. Der etableres et
kørespor mellem de to gruber; det betyder, at terrænet skal udjævnes. En del af klitterne omkring
grube 2 skal bortgraves. Bortgravede materialer fra disse områder er ikke forurenet og skal derfor
mellemdeponeres adskilt fra opgravet forurenet materiale. Undersøgelser har vist, at
grundvandsspejlet er 2,76 m under terræn i grube 1 og 3,36 meter under terræn i grube 2, men
grundvandsspejlet varierer med årstiden. Variationen i grundvandspejlet betyder, at der ved lavt
grundvandsspejl kan foretages afgravning til 3,5 meter under terræn med ingen eller kun en mindre
grundvandssænkning i grube 2, medens afgravning i grube 1 ikke kan udføres uden en
grundvandssænkning. Grundvand, der oppumpes i forbindelse med grundvandssænkningen,
reinjiceres umiddelbart efter oppumpningen. Der vil blive foretaget en delvis rensning af det
oppumpede grundvand, som vil blive ledt gennem et kulfilter, der kan tilbageholde klorede
opløsningsmidler. Da det delvist rensede grundvand reinjiceres i grubeområdet, hvor der i forvejen
er et meget højt forureningsindhold, er det opfattelsen, at det ikke er kritisabelt, at der ikke sker en
fuldstændig rensning af det forurenede grundvand. Grundvandssænkningen foretages med
sugespidser, pumpesump eller filterboringer. Da reinjectionen foretages i den grube, hvor der ikke
sker opgravning, skal der udlægges rørledninger i indsatsområdet. Det vil sige, at der ved
opgravning i grube 1 foretages reinjection i grube 2 og omvendt. Der skal afgraves et let forurenet
lag indtil 2 meter under terræn i grube 1 og 1,5meter under terræn i grube 2. Den lettere forurenede
jord mellemdeponeres i et depot nord for grube 1 og to depoter henholdsvis nord og sydvest for
grube 2. I mellemdeponierne anbringes den lettere forurenede jord på membraner udlagt på et
gruslag. Den lettere forurenede jord vil blive genanbragt i gruberne. Kraftigt forurenet jord
opgraves i begge gruber ned til cirka 3,5 meter under terræn, ligesom kraftigt forurenet jord i begge
gruber tæt på slamlaget fjernes og køres bort til rensning hos et jordrensefirma til slutdisponering.
Nord for grube 1 skal der opsættes en satelitskurvogn, der skal bruges til opbevaring af
sikkerhedsudstyr; satelitskurvognen skal endvidere indrettes med en kaffestue. Grundvandsspejlet
er lavest i efterårsmånederne. Det anbefales derfor, at afgravningen finder sted i den sidste del af
året. Det betyder, at der skal opsættes master med projektører. Strøm til belysning og drift af
maskiner skal produceres af en generator, der opstilles ved indsatsområdet, og vand til pladsen
hentes op fra en gammel boring udenfor indsatsområdet. Da anlægget af arbejdspladsen indebærer
indgreb i terrænet, skal der ske en fuldstændig registrering af de områder, der berøres af



afværgeforanstaltningerne. Der vil derfor blive foretaget foto og videoregistrering af arealerne fra
Kærgårdvej og ned til gruberne. I området omkring gruberne foretages en detaljeret opmåling,
således at området efter opgravningen kan genskabes bedst muligt. Der vil desuden blive optaget
fotos og foretaget videoregistrering i områderne ved gruberne samt registrering af vegetationen. På
grundlag af denne registrering vil området kunne genskabes, så det visuelt fremstår som før
arbejdets påbegyndelse. Projektgruppen har drøftet retableringsprocessen med statsskovdistriktet,
der skal sikre, at retableringen sker i overensstemmelse med videoregistreringen af området.

Projektleder Jørgen Fjelsø Christensen anmodede på Region Syddanmarks vegne fredningsnævnet
meddele dispensation til projektets gennemførelse.

Geolog Karin Stockholm oplyste under besigtigelsen, at Varde kommune tiltræder regionens forslag
til afværgeforanstaltninger .

Forstfuldmægtig Kim Klitsgård oplyste under besigtigelsen, at statsskovdistriktet ikke har nogen
bemærkninger til projektet og kan tiltræde, at fredningsnævnet meddeler regionen dispensation til
projektets gennemførelse.

Ingeniør Karsten Callisen og Anne Voetmann tilføjede under besigtigelsen, at de foreninger, som de
repræsenterer, ligeledes kan tiltræde, at der meddeles dispensation til gennemførelsen af
afværgeforanstaltningerne.

Fredningsnævnets afgørelse:

Fredningsnævnet kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, meddele dispensation fra en
fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke strider mod formålet med fredningen.

Det område, hvor afværgeforanstaltningerne skal sættes i værk, er efter det oplyste ca. 1,1 ha stort
og ligger i EF-habitatområde nr. 73 "Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård
Klitplantage, der dækker et samlet areal på ca. 11.640 ha. Udpegningsgrundlaget er en blanding af
habitatnaturtyperne "stabile kystklitter med urteagtig vegetation", "stabile kalkfattige klitter med
revling" og "kystklitter med gråris". Området ligger endvidere på kanten af EF-
fuglebeskyttelsesområde nr. 56/Ramsar område nr. 1 "Fiilsø", hvor udpegningsgrundlaget er
forskellige ynglefugle og trækfugle.

I betragtning af projektets midlertidige karakter, at arbejdet skal udføres i efteråret 2007 og vinteren
2007/2008, hvor der ikke er ynglende fugle eller trækfugle i området, og da der foretages
fuldstændig retablering af området efter arbejdets afslutning, vurderer fredningsnævnet, at projektet
ikke vil medføre væsentlige forringelser eller forstyrrelser for de naturtyper og arter, som
naturområdet er udpeget for (jf. § 3 i Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og
administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter).

Selvom afværgeforanstaltningerne, vurderet ud fra fredningsbestemmelsernes restriktive karakter,
er et omfattende indgreb i det fredede område, vurderer fredningsnævnet på baggrund af formålet
med fredningen af klitplantagen, at det er i overensstemmelse med intentionerne bag fredningen, at
forureningen i klitplantagen fjernes til gavn for miljøet og publikum, der bruger området til
rekreative formål. Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
1, Region Syddanmark dispensation til at gennemføre projektet på vilkår, at det udføres i



overensstemmelse med projektbeskrivelsen, og at indretningen af indsatsområdet sker 1

overensstemmelse med angivelserne på vedhæftede kortbilag om "Arbejds-pladsindretningen".

Klagevejledning

Denne afgørelse kan senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt de pågældende, indbringes for
Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K, af Region Syddanmark, Oxbøl
Statsskovdistrikt, Skov - og Naturstyrelsen, Varde kommune, Danmarks Naturfredningsforening,
Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Kano - og Kajakforbund, lokale foreninger
og andre, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage sendes til fredningsnævnet, der videresender sagen til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500
kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret til klageren, når nævnet har
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.dk.

Såfremt en klage indgives, må nævnets dispensation ikke udnyttes, før sagen er færdighehandlet og
stadfæstet af Naturklagenævnet.

Denne dispensation bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år.

Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, skal
ansøgeren rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller dispensationer i
henhold til denne lovgivning.

FredningsnæYnet for Sydjylland,
Nordlige de .

. juli 2007.







































FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 
Domhusgade 24, 6000 Kolding 
76 31 96 38, mail: biran@domstol.dk 
 
 
 
Vedr. Fredningsnævnets j. nr. 34/2011: Ansøgning fra Varde Kommune om dispensation til at 
omlægge en vandledning på fredede arealer i Vrøgum og Børsmose. 
 
Fredningsnævnet for Ribe amt meddelte den 24. november 2006 Jegum-Vrøgum Vandværk 
dispensation til at nedgrave en vandforsyningsledning i Kærgårdområdet. Vandledningen blev 
etableret i 2007.  
 
I et brev af 24. marts 2011 til Varde Kommune har Johansson & Kalstrup A/S på vegne Jegum-
Vrøgum Vandværk ansøgt Varde Kommune om tilladelse til at omlægge vandledningen, fordi den 
ikke ligger dybt nok til at sikre en frostfri ledning med den konsekvens, at det har voldt problemer 
med vandforsyningen til de berørte lodsejere. 
 
Varde Kommune videresendte ansøgningen til fredningsnævnet den 7. juli 2011, fordi anlægs-
arbejdet berører de fredede arealer i Kærgård Klitplantage. 
 
Da ansøgningen var ufuldstændig, anmodede fredningsnævnet i brev af 12. august 2011 Varde 
Kommune om supplerende oplysninger.  
 
Fredningsnævnet modtog oplysningerne den 19. december 2011, hvorefter fredningsnævnet har 
anmodet berørte myndigheder, foreninger og lodsejere om eventuelle bemærkninger med svarfrist 
den 10. februar 2012 og den 7. marts 2012 
 
Fredningsnævnets formand har besluttet at meddele Jegum-Vrøgum Vandværk dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og stk. 2 til 4, til at omlægge vandledningen på de 
vilkår, der fremgår under afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse”. 
 
Sagens baggrund: 
 
Den 6. marts 1974 indgik Statsskovbruget og Danmarks Naturfredningsforening aftale om fredning 
af Kærgård Klitplantage. Det hedder blandt andet i aftalen: 
 

"Kjærgaard klitplantage skal gennem driften søges bevaret som et karakterfuldt 
levende naturområde bestående af et plantageanlæg i et klitlandskab og friholdt for 
elementer, der er fremmede for en sådan drift. Den forstlige behandling vil i videst 
muligt omfang søge at tilvejebringe en sund og stabil skovtilstand. 
 
For at tilgodese dette formål vil følgende bestemmelser gælde, bestemmelser der ikke 
vil kunne ændres uden fredningsnævnets godkendelse: 
 
Bortset fra de foranstaltninger, som af skov - og klitvæsenet eller af sandflugts-
kommissionen findes påkrævede for sandflugtens dæmpning og klitternes bevarelse, 
skal afgravning eller opfyldning, der ændrer terrænformerne, ikke finde sted. 



 
................. 
 
Bebyggelse inden for Kjærgaard klitplantage må ikke finde sted, ej heller må opstilles 
boder, skure, master eller andre skæmmende indretninger......... 
 
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. 
 
Den hidtidige praksis, efter hvilken camping og teltslagning uden for de arealer, der er 
udlagt hertil, ikke tillades, vil blive opretholdt. 
 
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 for offentligheden.   
 
............................ 
 
Ovenstående restriktive bestemmelser må ikke fortolkes som en begrænsning af skov- 
og klitvæsenets bestræbelser for at opfylde nærværende planforskrifts hovedformål. 
Det vil fortsat være en hovedopgave for plantagens ledelse at tilvejebringe de 
betingelser, som er ønskelige for offentlighedens brug af arealet i fritidsøjemed; større 
anlæg med dette formål aftales med frednings-planudvalget og godkendes af 
fredningsnævnet…” 
 

En del af arealerne i Kærgård Klitplantage indgår i EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 50: 
Kallesmærsk Hede og Grærup Langsø, EF Fuglebeskyttelsesområde nr. 56: Fiilsø, habitatområde 
nr. 72. Blåbjerg Egekrat og habitatområde nr. 73: Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og 
Kærgård Klitplantage og Ramsarområde R 1 Fiilsø.  
 
Fredningsnævnet for Ribe Amt meddelte den 24. november 2006 Jegum-Vrøgum Vandværk 
dispensation til at nedgrave en vandledning på de fredede arealer langs Kærgårdvej.  
 
I brevet af 24. marts 2011 til Varde Kommune har Johansson & Kalstrup A/S oplyst blandt andet, at 
den nye vandledning skal etableres i frostfri dybde, og at vandledningen  
 

”anlægges på et stykke af strækningen nord for vejen, hvor den eksisterende ledning 
er placeret i dag, og hvor den eksisterende ledning genanvendes i det omfang det er 
muligt. På en del af strækningen vil ledningen blive placeret i området syd for Fiil-
søvej. Ledningsgravens bredde vil, hvor ledningen genanvendes, blive på ca. 80 cm, 
medens den ved nyetablering vil blive på ca. 50 cm. 
 
Der vil på nogle strækninger forekomme gravning i naturbeskyttede og fredede 
områder samt i Natura 2000 område. Placeringen er kortfattet beskrevet herunder. 
 



Den nye vandledning vil strække sig fra Fiilsøvej nr. 17 til nr. 66. På den første del af 
strækningen fra nr. 17 til ca. 100 inden nr. 56 vil den eksisterende ledning nord for ve-
jen blive genanvendt, hvor det er muligt. Ca. 100 m inden Fiilsøvej nr. 56 føres 
vandledningen under vejen til sydsiden af vejen. På resten af strækningen vil 
ledningen være beliggende på sydsiden af vejen. 
 
På denne strækning er der 2 tilslutninger til ejendomme nord for Fiilsøvej. Såfremt de 
eksisterende stikledninger ikke kan genanvendes, kan det blive nødvendigt at udføre  
to nye underboringer til ejendommene Filsøvej 60 og 66…” 
 

Det fremgår herefter af ansøgningen, at den nye ledning i området ved Fiilsøvej skal nedgraves i de 
fredede arealer på sydsiden af vejen fra sidevejen Ny Hedevej til Fiilsøvej nr. 66 samt på et areal 
nord for vejen overfor Telefonvejen. 
 
Det fremgår endvidere af ansøgningen, at ledningen skal etableres i et Natura 2000 område, samt et 
Ramsarområde og et EF-habitatområde.  
 
Det fremgår endelig af ansøgningen, at det øverste tørvelag i områder med hede og lignende 
vegetation vil blive afgravet og henlagt, og at det vil blive lagt tilbage igen efter opfyldning af de 
gravede render, så terrænet retableres.   
 
Johansson & Kalstrup A/S har oplyst afslutningsvist, at etableringen af ledningen forventes at 
kunne ske uden væsentlige påvirkninger af naturområderne og de arter, der udgør udpeg-
ningsgrundlaget for Natura2000 området. 
 
Varde Kommune videresendte den 7. juli 2011 ansøgningen til fredningsnævnet. 
 
Da ansøgningen ikke indeholdt oplysninger om hvem, der ejer de berørte arealer, eller kommunens 
vurdering af projektets betydning for udpegningsgrundlaget for Ramsarområdet og EF-
habitatområdet, anmodede fredningsnævnet i brev af 12. august 2011 kommunen om disse 
oplysninger og vurderinger. 
 
Varde Kommune besvarede brevet ved mail af 19. december 2011 og oplyste matrikelnumre, navne 
og adresser på de berørte lodsejere. 
 
Kommunen har oplyst i mailen, at kommunens vurdering af projektets betydning for udpeg-
ningsgrundlaget for Habitatområdet, Ramsarområdet og EF-habitatområdet er uændret i forhold til 
vurderingen, der fremgår af fredningsnævnets afgørelse af 24. november 2006.    
 
Det fremgår af sagens bilag, at Ribe Amt i forbindelse med behandlingen af den oprindelige 
ansøgning fra Jegum-Vrøgum Vandværk vurderede, at etableringen af vandledningen ikke ville 
medføre forringelser for de arter og naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget for 
habitatområdet og fuglebeskyttelsesområdet, fordi ledningstracéet følger eksisterende veje, hvor der 
i stort omfang tidligere er etableret rabatter eller grøfter, og hvor der er en randeffekt. 
   
Fredningsnævnets behandling af sagen: 
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag. 



 
Fredningsnævnet har i breve af 27. januar 2012 og den 1. marts 2012 anmodet Naturstyrelsen Ribe, 
Naturstyrelsen Trekantsområdet, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Dansk 
Ornitologisk Forening, Varde Kommune, Laurids Skov Jensen, Danmarks Naturfond, Poul Erik 
Bech samt Skov- og Naturstyrelsen, København, om eventuelle bemærkninger til ansøgningen med 
høringsfrister den 10. februar 2012 og den 7. marts 2012. 
  
Der er ikke ved høringsfristernes udløb rejst indsigelser mod projektet. 
 
Fredningsnævnets afgørelse: 
 
Denne afgørelse er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af forretningsorden for frednings-
nævn § 10, stk. 5. 
 
Fredningsnævnet kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele dispensation fra en 
fredningsbestemmelse, såfremt det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 
 
Fredningen af Kærgård Klitplantage er en status-quo fredning, der skal sikre, at plantagen bevares. 
Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at arealerne derfor skal bevares i deres nuværende 
tilstand, at klitplantagen ikke må bebygges, at der ikke må foretages terrænændringer for eksempel 
ved opfyldning, afgravning eller planering eller opstilles boder skure, master eller andre 
skæmmende indretninger  
 
Det fremgår af ansøgningen, at ledningen så vidt muligt skal følge den eksisterende lednings tracé, 
og at den derfor hovedsageligt skal nedgraves langs veje i området. 
 
Selvom en del af anlægsarbejdet skal gennemføres på fredede arealer, er det derfor frednings-
nævnets vurdering, at indgrebet bliver yderst beskedent, såfremt anlægsarbejdet gennemføres som 
projekteret. 
 
Anlægsarbejdet vedrører tillige arealer, som indgår i habitatområde 73 Kallesmærsk Hede, Grærup 
Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage, Fuglebeskyttelsesområde F 56 Fiilsø og Ramsarområde R 
1 Fiilsø. Arbejdet er derfor omfattet af en række bestemmelser om internationale naturbe-
skyttelsesområder i Danmark. Efter habitatdirektivets art. 6, stk. 2, skal medlemslandene træffe 
passende foranstaltninger for at undgå forringelse af de naturtyper og de levesteder for arter i 
habitatområderne samt forstyrrelse af de arter, som området er udpeget for, hvis disse forstyrrelser 
har betydelige konsekvenser for direktivets målsætninger. Fredningsnævnet kan derfor kun meddele 
dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og stk. 2, fra 
fredningsbestemmelserne, hvis projektet ikke indebærer forringelse af naturtyperne og levestederne 
for de arter eller betydelige forstyrrelser af de arter, som området er udpeget for, jf. 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2. 
 
Ribe amt vurderede i 2006 konsekvenserne for udpegningsgrundlaget i habitat- og fugle-
beskyttelsesområderne. Varde Kommune har tiltrådt disse vurderinger. 
 
Fredningsnævnet lægger i overensstemmelse med disse vurderinger til grund, at anlægsarbejdet 
ikke vil indebære forringelse for de naturtyper, de arter og disse arters levesteder, der indgår i 
udpegningsgrundlaget, såfremt projekterne gennemføres. Fredningsnævnet meddeler derfor i 



medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og stk. 2 til 4, Jegum-Vrøgum Vandværk 
dispensation til projektets gennemførelse på vilkår,  
 
at gravearbejdet så vidt muligt skal udføres fra de eksisterende veje, 
 
at opgravet materiale anbringes uden for det fredede område i det omfang, materialet ikke anvendes 
til opfylding af de gravede render, 
 
at der ikke deponeres afgravet materiale på de fredede arealer efter anlægsarbejdets afslutning, 
 
at arbejdet tilrettelægges og udføres således, at der ikke sker skade på de fredede arealer, 
 
og  
 
at der sker fuldstændig retablering af arealerne efter projektets gennemførelse. 
   
Klagevejledning: 
 
Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøankenævnet. 
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. 
 
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. 

 
Klage skal indsendes til Fredningsnævnet, c/o Retten i Kolding, Domhusgade 22 – 24, 6000 Kol-
ding, 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. for privatpersoner og 3.000 kr. for 
alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 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 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. 
 

http://www.nkn.dk/


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 22. marts 201 

 
 

Vagn Kastbjerg, 
formand. 

 
 
 
Denne afgørelse er sendt til: 
 
Naturstyrelsen Ribe, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, pr. mailrib@nst.dk   
Varde kommune, Teknisk Forvaltning, pr. mail vardekommune@varde.dk  
Naturstyrelsen Trekantsområdet tre@nst.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  
Niels Eg Poulsen, Varde kommune niep@varde.dk  
Laurids Skov Iversen, Vesterbyvej 3, 6840 Oksbøl 
Danmarks Naturfond, c/o Skovsgård Gods, Kågårdsvej 12, 5900 Rudkøbing 
Poul Erik Bech, Lyngbovej 7, 6840 Oksbøl 
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø nst@nst.dk  
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding 
Telefon 99686800, mail: biran@domstol.dk 
 
 
 
Fredningsnævnets sagsnummer: 131/2012: Ansøgning fra Naturstyrelsen Blåvandshuk om til-
ladelse til at opsætte en pavillon i Kærgård Klitplantage. 
 
Fredningsnævnet har den 14. november 2012 modtaget en ansøgning fra Naturstyrelsen Blåvands-
huk om tilladelse til at opsætte en pavillon på ejendommen matr. nr. 1 h Kærgård Klitplantage. Pa-
villonen skal anvendes til udstillinger om områdets kronvildt. 
 

Kærgaard Klitplantage er fredet ved en deklaration dateret den 6. marts 1974 og godkendt af 
Fredningsnævnet for Ribe Amt. 

Det fremgår af deklarationen blandt andet, at der ikke må opføres skure og lignende form for 
bebyggelse i klitplantage. 

Ejendommen matr. nr. 1 h Kærgård, Ål, indgår i 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 meddele dispensation, såfremt pavillonen skal opsættes i klitplantagen. 

Fredningsnævnet har besluttet at behandle sagen på skriftligt grundlag. 

Fredningsnævnets formand har i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, 
besluttet at meddele Naturstyrelsen Blåvandshuk dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 1, og stk. 2, til at opsætte pavillonen på de vilkår, der fremgår under afsnittet ”Frednings-
nævnets afgørelse”. 

Sagens baggrund 

I forbindelse med en sag om fredning af Kærgård Klitplantage indgik Danmarks Naturfred-
ningsforening og Direktoratet for Statsskovbruget med fredningsnævnets godkendelse den 8. okto-
ber 1973 aftale om driftsmæssige fredningsbestemmelser for en række ejendomme i Kærgård Klit-
plantage, herunder ejendommen matr. nr. 1 h Kærgård, Ål. Det fremgår af deklarationen, der er da-
teret den 6. marts 1974, at fredningsnævnet for Ribe amts fredningskreds og Fredningsplanud-
valget for Ribe amt hver for sig og i forening er påtaleberettigede. 
 
Der er anført blandt andet følgende i aftalen: 



"Kjærgaard Klitplantage skal gennem driften søges bevaret som et karakterfuldt le-
vende naturområde bestående af et plantageanlæg i et klitlandskab og friholdt for ele-
menter, der er fremmede for en sådan drift. Den forstlige behandling vil i videst mu-
ligt omfang søge at tilvejebringe en sund og stabil skovtilstand … 
For at tilgodese dette formål vil følgende bestemmelser gælde, bestemmelser der ikke 
vil kunne ændres uden fredningsnævnets godkendelse: 
… 
Bebyggelse inden for Kærgård klitplantage må ikke finde sted, ej heller må opstilles 
boder, skure, master eller andre skæmmende indretninger. Denne bestemmelse skal 
dog ikke være til hinder for, at skov- og klitvæsenet opstiller skilte, der tjener til publi-
kums benyttelse og beskyttelse af området, eller opstiller sædvanlige arbejdsskure. 
… 
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. 
… 
Ovenstående restriktive bestemmelser må ikke fortolkes som en begrænsning af skov- 
og klitvæsenets bestræbelser for at opfylde nærværende planforskrifts hovedformål. 
Det vil fortsat være en hovedopgave for plantagens ledelse at tilvejebringe de betin-
gelser, som er ønskelige for offentlighedens brug af arealet i fritidsøjemed; større an-
læg med dette formål aftales med fredningsplanudvalget og godkendes af frednings-
nævnet…” 

Naturstyrelsen, Blåvandshuk, har den 13. november 2012 ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til 
at opsætte en pavillon i Kærgård Klitplantage. Det fremgår af brevet, at pavillonen skal opsættes 
inden for tomten af Blochsgård og skal indeholde en basisudstilling om kronvildtet i Kærgård-
området og om landskabet, hvor kronvildtet lever.  
Da ansøgningen ikke kunne danne grundlag for fredningsnævnets behandling af sagen, anmodede 
fredningsnævnet i brev af 12. december 2012 Naturstyrelsen om supplerende oplysninger. 
Det fremgår af de supplerende oplysninger, som nævnet herefter har modtaget, at pavillonen er en 
type, der indgår i Naturstyrelsens program for småhuse i skovene, at pavillonen er en åben kon-
struktion uden lukkede sider, at pavillonen skal opføres i træ på sokkelsten, at taget skal beklædes 
med listet tagpap, at pavillonen tænkes behandlet med træolie eller malet svenskrød, at der opsættes 
udstillingsplancher mellem pavillonens bærende stolper, og at pavillonen ikke skal placeres på det 
oprindeligt forslåede sted, men på et færdselsmæssigt og synsmæssigt roligere område på matr. nr. 
1 h Kærgård, Ål, fordi det vurderes at give en bedre oplevelse. 
Det fremgår endvidere af de supplerende oplysninger, at pavillonen måler (l x b) 6,4 meter x 4,4 
meter, og at pavillonen bliver ca. 2,60 meter høj med en taghældning på 21 grader.  
Det fremgår endelig af sagens oplysninger, at Varde Kommune den 27. august 2012 har meddelt 
Naturstyrelsen landzonetilladelse samt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17 til opsætning 
af pavillonen. 
Kommunen har om Natura 2000-området anført i brevet blandt andet: 

”… 



Anlægsarealet indgår i et Natura 2000-område. Selve anlægsarealet ved Blochsgård  
har status som habitatområde, og det støder desuden ret tæt op til arealer med status 
som fuglebeskyttelsesområde og ramsarområde. 
… 
Habitatområde nr. 73 Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klit-
plantage er udpeget for odder samt for en lang række naturtyper. … Det har ingen 
betydning for odderen, og der er ikke mulighed for, at projektet vil påvirke naturtyper 
fra udpegningsgrundlaget. 
Da pavillonen opføres i tilknytning til eksisterende byggeri på Naturbasen, hvor der i 
forvejen foregår en række publikumsaktiviteter, vurderes desuden, at projektet ikke vil 
medføre øget forstyrrelse, der kan påvirke fuglebeskyttelsen i de tilstødende områder 
(Ramsarområde nr.1 Fiilsø og Fuglebeskyttelsesområde nr. 50, Kallesmærsk Hede og 
Grærup Langsø)…” 

 
Varde Kommune vurderer derfor sammenfattende, at opsætningen af pavillonen ikke vil påvirke 
Natura 2000-området. 
 
Fredningsnævnets behandling af sagen: 
 
Fredningsnævnet har i høringsbrev af 18. december 2012 anmodet Varde Kommune, Naturstyrelsen 
Ribe, Naturstyrelsen Blåvandshuk, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk 
Ornitologisk Forening om eventuelle bemærkninger til ansøgningen med høringsfrist den 26. januar 
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. 
Kærgård klitplantage indeholder et enestående plante- og dyreliv. Dyrelivet omfatter blandt andet 
en bestand af kronvildt. Det er formålet med opsætningen af pavillonen at skabe mulighed for en 
overordnet og koordineret formidling om kronvildtet og dets landskab. 
 
Det fremgår af deklarationen om Kærgård Klitplantage, at de restriktive bestemmelser, som gælder 
for plantagen, ikke skal være til hinder for, at skov- og klitvæsenet opstiller skilte, der tjener til 
publikums benyttelse og beskyttelse af området, at der anlægges veje, spor og stier, som ikke alene 
er nødvendige for plantagens drift, men som også tager sigte på områdets udnyttelse til rekreative 
formål til offentligheden, og at det fortsat vil være en hovedopgave for plantagens ledelse at 
tilvejebringe de betingelser, som er ønskelige for offentlighedens brug af arealet i fritidsøjemed. 
 



Under hensyn hertil og til intentionerne i naturbeskyttelsesloven om offentlighedens øgede adgang 
til landets fredede områder og Naturstyrelsens ønske om at formidle viden om kronvildtet i 
området, vurderer fredningsnævnet, at det ikke strider mod intentionerne i deklarationen at meddele 
dispensation til opsætning af pavillonen. 
 
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 skal ved vurderingen af Naturstyrelsens ansøgning tage stilling om denne be-
tingelse er opfyldt, selvom deklarationen om Kærgård Klitplantage ikke er en traditionel fredning.   
Fredningsnævnet lægger i overensstemmelse med Varde Kommunes vurdering af projektets 
betydning for de planter og dyrearter, som lever i Natura 2000-området, til grund, at pavillonen og 
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, 
Naturstyrelsen Blåvandshuk dispensation til at opsætte pavillonen på vilkår, 
 
at den udføres i overensstemmelse med den tegning, der er vedhæftet denne afgørelse, 
 
at pavillonen enten behandles med træolie eller males svenskrød,  
 
at taget beklædes med listet tagpap, 
 
og  
 
at byggeaffald fjernes fra byggefeltet umiddelbart efter byggeriets afslutning. 
 
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. 
 

http://www.nkn.dk/


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 5. april 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 
Søren Rask Jessen, Naturstyrelsen Blåvandshuk srj@nst.dk  
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding 
Telefon 99686800, mail: biran@domstol.dk 
 
 
 
 
Fredningsnævnets sagsnummer: 13/2013: Ansøgning fra Naturstyrelsen Blåvandshuk om til-
ladelse til at etablere en adgangsvej gennem Kærgård Klitplantage til Besøgssted Filsø nord 
for Filsø Avlsgård, og om anlæg af en parkeringsplads. 
 
Fredningsnævnet har den 4. december 2013 modtaget en ansøgning fra Naturstyrelsen Blåvandshuk 
om tilladelse til at etablere en adgangsvej gennem Kærgård Klitplantage til en parkeringsplads, der 
skal anlægges på et areal nord for Filsø Avlsgård i tilknytning til Besøgssted Filsø. Ansøgningen 
vedrører ejendommen matr. nr. 1 k m. fl. Kærgård, Ål. 
 

Kærgaard Klitplantage er fredet ved en deklaration dateret den 6. marts 1974 og godkendt af 
Fredningsnævnet for Ribe Amt. 

Det fremgår af deklarationen blandt andet, at det er formålet med fredningen at bevare klitplantage. 

Ejendommen matr. nr. 1 k m fl. Kærgård, Ål, indgår i Natura2000-området 84, Kallesmærsk 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 meddele dispensation, såfremt der skal etableres en adgangsvej og en 
parkeringsplads i klitplantagen. 

Fredningsnævnet har besluttet at behandle sagen på skriftligt grundlag. 

Fredningsnævnets formand har i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, be-
sluttet at meddele Naturstyrelsen Blåvandshuk dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 1, og stk. 2, til at etablere vejen og at anlægge parkeringspladsen på de vilkår, der fremgår 
under afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse”. 

Sagens baggrund 

I forbindelse med en sag om fredning af Kærgård Klitplantage indgik Danmarks Naturfred-
ningsforening og Direktoratet for Statsskovbruget med fredningsnævnets godkendelse den 8. okto-
ber 1973 aftale om driftsmæssige fredningsbestemmelser for en række ejendomme i Kærgård Klit-
plantage, herunder ejendommen matr. nr. 1 k Kærgård, Ål. Det fremgår af deklarationen, der er da-
teret den 6. marts 1974, at fredningsnævnet for Ribe amts fredningskreds og Fredningsplanud-
valget for Ribe amt hver for sig og i forening er påtaleberettigede. 
 
Der er anført blandt andet følgende i aftalen: 



"Kjærgård Klitplantage skal gennem driften søges bevaret som et karakterfuldt 
levende naturområde bestående af et plantageanlæg i et klitlandskab og friholdt for 
elementer, der er fremmede for en sådan drift. Den forstlige behandling vil i videst 
muligt omfang søge at tilvejebringe en sund og stabil skovtilstand … 
For at tilgodese dette formål vil følgende bestemmelser gælde, bestemmelser der ikke 
vil kunne ændres uden fredningsnævnets godkendelse: 
Bortset fra de foranstaltninger, som af skov - og klitvæsenet eller af sandflugts-
kommissionen findes påkrævede for sandflugtens dæmpelse og klitternes bevarelse, 
skal afgravning eller opfyldning, der ændrer terrænformerne, ikke finde sted. 
… 
Bebyggelse inden for Kjærgård klitplantage må ikke finde sted, ej heller må opstilles 
boder, skure, master eller andre skæmmende indretninger. Denne bestemmelse skal 
dog ikke være til hinder for, at skov- og klitvæsenet opstiller skilte, der tjener til pub-
likums benyttelse og beskyttelse af området, eller opstiller sædvanlige arbejdskure. 
… 
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. 
… 
Ovenstående restriktive bestemmelser må ikke fortolkes som en begrænsning af skov- 
og klitvæsenets bestræbelser for at opfylde nærværende planforskrifts hovedformål. 
Det vil fortsat være en hovedopgave for plantagens ledelse at tilvejebringe de 
betingelser, som er ønskelige for offentlighedens brug af arealet i fritidsøjemed; større 
anlæg med dette formål aftales med fredningsplanudvalget og godkendes af 
fredningsnævnet…” 

 
Naturstyrelsen, Blåvandshuk, rettede ved brev af 16. april 2013 henvendelse til fredningsnævnet om 
etablering af en vej gennem klitplantagen og om anlæg af en parkeringsplads ved besøgssted Filsø. 
Det fremgår af brevet, at Naturstyrelsen vil anlægge en vej fra Kærgårdvej til en parkeringsplads, 
der skal anlægges nord for Filsø Avlsgård. Parkeringspladsen skal dække et areal på 1.200 kvm og 
med parkeringsmuligheder for 2 turistbusser og 24 personbiler. Baggrunden for ansøgningen er, at 
der efter genskabelsen af Filsø har været en meget betydelig interesse fra publikum i at besøge Filsø 
og navnlig arealerne ved Filsø Avlsgård og Dæmningsvejen. Da der er en del tung trafik til 
avlsgården, hvor der er en større kartoffelsorteringscentral, har det været vanskeligt at adskille 
besøgende turister fra den tunge trafik. Det fremgår endvidere af brevet, at Naturstyrelsen forventer 
en væsentlig øgning i besøgstallet i forbindelse med projektet ”Stedet fortæller”. Aage V. Jensens 
Naturfond, der er ejer arealerne nord for avlsgården, ønsker at imødegå de trafikmæssige gener og 
farlige situationer ved den forventede trafik ved at adskille den tunge erhvervstrafik fra den lette 
trafik af publikum. 
 
Det fremgår endvidere af ansøgningen, at vejen skal afvandes enten af 2 langsgående grøfter eller 
drænrør i rabatten på begge sider af vejen med afløb til to krydsede grøfter.  
 
Det fremgår tillige af ansøgningen, at projektet skal ses i forlængelse af fredningsnævnets 
dispensation, meddelt den 22. februar 2012, til genopretning af Filsø med gangsstier og en cykelsti i 
det fredede område. 
 



Det fremgår endelig af ansøgningen, at rådgiverne vedrørende projektet ”Stedet fortæller”´ikke har 
angivet vejens forløb, men defineret en zone, som rådgiverne ønsker at placere vejen inden for, 
fordi Naturstyrelsen ønsker vejen indpasset bedst muligt i den berørte natur uden at skade særligt 
værdifulde bevoksninger eller vegetationstyper.     
 
Da der ikke var truffet en endelig beslutning om hverken vejens eller parkeringspladsens placering, 
anmodede fredningsnævnet i brev af 16. maj 2013 Naturstyrelsen om at oplyse, hvor vejen og 
parkeringspladsen skal anlægges, samt om en vurdering af projektets konsekvenser for de arter, 
naturtyper med videre, som indgår i udpegningsgrundlaget for naturbeskyttelsesområderne. 
 
Naturstyrelsen har i brev af 4. december 2013 oplyst, at vejen skal anlægges så sydligt som muligt 
på ejendommen, at § 3 områderne og NATURA 2000 områderne berøres mindst muligt, og således 
at den afsnørede del af skoven - arealet mellem tilkørselsvejen til avlsgården og den nye vej - bliver 
så lille som muligt. Vejen udføres i et sammenlagt 10 meter bredt tracé med stabilgrus og med en 
samlet kørebredde på 6 meter. 
 
Brevet er vedlagt et kort, der viser vejens forløb frem til parkeringspladsen.     
 
Projektområdet ligger i Natura2000-området 84, Kallesmærsk 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 Ramsar-
område R 1 Fiilsø. 
 
”Naturrådgivningen” har udarbejdet en konsekvensvurdering for projektet i forhold til Natura2000-
området og de arter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, som er dyre- og plantearter af 
fællesskabsbetydning, og som derfor kræver streng beskyttelse samt en vurdering af, hvorvidt 
projektet vil skade det internationale beskyttelsesområdes integritet og mulighed for fremtidig 
forvaltning indenfor habitatdirektivets rammer. 
 
Naturrådgivningen har efter gennemgang af området på baggrund af Natura2000 planen, 
Naturstyrelsens Natura2000 plejeplan, Varde Kommunes Natura2000 handleplan for Kallesmærsk 
Hede, Grærup Langsø, Filsø og Kærgård klitplantage konkluderet, at vejforløbet ikke påvirker 
Natura2000 områdets udpegningsgrundlag i negativ retning. Naturrådgivningen anfører, at det i for-
bindelse med de to overkørsler over afvandingskanalerne i området anbefales anvendt rør med en 
sådan dimension, at vandløbsbunden kan føres ubrudt igennem for at sikre passage af odderen og 
andre dyr ved lav vandstand; afvandingskanalerne udgør ikke en habitat for odderen, men fungerer 
udelukkende som spredningskorridorer. Naturrådgivningen anfører endvidere, at der hverken er 
konstateret eller registreret bilag IV arter i undersøgelsesområdet. Naturrådgivningen konkluderer 
derfor, at projektet heller ikke vil skade det internationale beskyttelsesområdes integritet og 
mulighed for fremtidig forvaltning indenfor habitatdirektivets rammer. 
 
Varde Kommune har i en mail af 7. oktober 2013 til Naturstyrelsen Blåvandshuk anført, at kom-
munen kan tilslutte sig konsekvensvurderingen, men har bemærket, at der er følgende mangler i 
gennemgangen af udpegningsgrundlaget: Habitatområdet: Naturtyperne: ” 1330 Strandenge”, ”9130 
Stilkegeskove og -krat på mager sur bund” og ”91D0* Skovbevoksede tørvemoser” er ikke omtalt; 
tranen er tilføjet og spidsand er udtaget af udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet, samt 
at der er udpeget en § 3-beskyttet eng i området, hvilket ikke er korekt. Varde Kommune konklu-
derer i mailen, at disse uoverensstemmelser dog ikke ændrer på udfaldet af konsekvensvurderingen. 



 
Fredningsnævnets behandling af sagen: 
 
Fredningsnævnet har i høringsbrev af 10. marts 2014 anmodet Varde Kommune, Naturstyrelsen, 
Naturstyrelsen Blåvandshuk, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Orni-
tologisk Forening og Aage V. Jensens Naturfond om eventuelle bemærkninger til ansøgningen med 
høringsfrist den 24. marts 2014. 
 
Der er ikke ved høringsfristens udløb rejst indsigelser mod projektet. 
 
Fredningsnævnets 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 § 50, stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. § 50, stk. 5, 
kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger. 
 
Kærgård Klitplantage indeholder et enestående plante- og dyreliv og en særpræget natur og indgår i 
naturpark Vesterhavet og grænser op til den genskabte Filsø. Det er formålet med projektet at åbne 
de fredede områder for offentligheden og etablere en sikker adgangsvej med parkeringsmulighed 
ved Besøgssted Filsø.   
 
Det fremgår af deklarationen om Kærgård Klitplantage, at de restriktive bestemmelser, som gælder 
for plantagen, ikke skal være til hinder for, at skov- og klitvæsenet opstiller skilte, der tjener til 
publikums benyttelse og beskyttelse af området, at der anlægges veje, spor og stier, som ikke alene 
er nødvendige for plantagens drift, men som også tager sigte på områdets udnyttelse til rekreative 
formål til offentligheden, og at det fortsat vil være en hovedopgave for plantagens ledelse at 
tilvejebringe de betingelser, som er ønskelige for offentlighedens brug af arealet i fritidsøjemed. 
 
Under hensyn hertil og til intentionerne i naturbeskyttelsesloven om offentlighedens øgede adgang 
til landets fredede områder og formålet med projektet, vurderer fredningsnævnet, at det ikke strider 
mod intentionerne i deklarationen at meddele dispensation til anlæg af vejen til parkeringspladsen 
og at etablere parkeringspladsen. 
 
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 skal ved vurderingen af Naturstyrelsens ansøgning tage stilling, om denne be-
tingelse er opfyldt, selvom deklarationen om Kærgård Klitplantage ikke er en traditionel fredning.   
Fredningsnævnet lægger i overensstemmelse med Naturrådgivningens vurdering af projektets be-
tydning for de planter og dyrearter, som lever i Natura 2000-området, til grund, at hverken vejen el-
ler parkeringspladsen vil forringe bevaringsstatus og muligheden for at opfylde bevaringsmålsæt-
ningen for de arter og naturtyper, området er udpeget på, og at projektet heller ikke vil skade det 
internationale beskyttelsesområdes integritet og mulighed for fremtidig forvaltning indenfor 
habitatdirektivets rammer. 
 



Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 og stk. 2, 
Naturstyrelsen Blåvandshuk dispensation til at etablere vejen og parkeringspladsen på vilkår, 
 
at vejen anlægges med det forløb, der fremgår af det kort, der er vedhæftet denne afgørelse, 
at der i forbindelse med etableringen af to overkørsler ved afvandingskanalen anvendes rør med en 
sådan dimension, at vandløbsbunden kan føres igennem for at sikre passage for odderen og andre 
dyr ved lav vandstand, 
 og  
at affald fra anlægsarbejderne fjernes fra området umiddelbart efter anlægsarbejdets afslutning. 
 
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. 

http://www.nkn.dk/


 
 
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. 
 
Projektet 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 13. maj 2014 
 
 

Vagn Kastbjerg 
formand 

 
 
Denne afgørelse er sendt til: 
 
Naturstyrelsen nst@nst.dk  
Varde kommune, Teknisk Forvaltning, pr. mail vardekommune@varde.dk  
Naturstyrelsen Blaavandshuk blh@nst.dk 
Søren Rask Jensen srj@nst.dk  
Jens Vahl jerv@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 
Aage V. Jensens Naturfond post@avjf.dk  
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mailto:dn@dn.dk
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding 
Telefon 99686800, mail: biran@domstol.dk 
 

 

 

Fredningsnævnets sagsnummer: 46/2014: Ansøgning fra Naturstyrelsen Blåvandshuk om til-
ladelse til at etablere et cykelpausested på ejendommen matr. nr. 3 b Kærgård, Ål. 

Fredningsregisteret reg. nr.: 05760.00 – Kærgård Plantage 

Fredningsnævnet modtog den 18. februar 2014 en ansøgning fra Naturstyrelsen Blåvandshuk om 
tilladelse til at opføre en bygning på ejendommen matr. nr. 3 b Kærgård, Ål, der skal anvendes i 
forbindelse med Varde Kommunes digitale formidlingsprojekt ”Fortællinger i Naturpark Vester-
havet”. Formidlingen af områdets natur og kulturhistorie skal samles i bygningen. Fredningsnævnet 
har dispenseret til projektets gennemførelse. 

Naturstyrelsen har den 2. juli 2014 ansøgt om dispensation til at etablere et cykelpausested i for-
bindelse med bygningen. Ifølge projektet skal der i en del af bygningen anbringes borde- og 
bænkesæt samt 1 til 2 cykelfitness møbler. Uden for bygningen skal der etableres en cykelparkering 
med mulighed for opladning af el-cykler; der skal i forbindelse hermed nedgraves et strømkabel fra 
bygningen til cykelparkeringen. Der skal endelig etableres en vandpost. 

Kærgaard Klitplantage er fredet ved en deklaration dateret den 6. marts 1974 og godkendt af 
Fredningsnævnet for Ribe Amt. 

Det fremgår af deklarationen blandt andet, at der ikke må opføres skure og lignende form for 
bebyggelse i klitplantage. 

Ejendommen matr. nr. 3 b Kærgård, Ål, indgår i Natura2000-område 84, Kallesmærsk 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 meddele dispensation til projektets gennemførelse 

Fredningsnævnet har besluttet at behandle sagen på skriftligt grundlag. 

Fredningsnævnets formand har i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, 
besluttet at meddele Naturstyrelsen Blåvandshuk dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 1, og stk. 2, til at ændre formålet med formidlingspunktet til også at omfatte et cykel-
pausested med cykelparkering m.v. på de vilkår, der fremgår under afsnittet ”Frednings-nævnets 
afgørelse”. 
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Sagens baggrund 

I forbindelse med en sag om fredning af Kærgård Klitplantage indgik Danmarks Naturfred-
ningsforening og Direktoratet for Statsskovbruget med fredningsnævnets godkendelse den 8. okto-
ber 1973 aftale om driftsmæssige fredningsbestemmelser for en række ejendomme i Kærgård Klit-
plantage, herunder ejendommen matr. nr. 3 b Kærgård, Ål. Det fremgår af deklarationen, der er da-
teret den 6. marts 1974, at fredningsnævnet for Ribe amts fredningskreds og Fredningsplanud-
valget for Ribe amt hver for sig og i forening er påtaleberettigede. 

Der er anført blandt andet følgende i aftalen: 

"Kjærgaard Klitplantage skal gennem driften søges bevaret som et karakterfuldt levende naturområde 
bestående af et plantageanlæg i et klitlandskab og friholdt for elementer, der er fremmede for en sådan 
drift. Den forstlige behandling vil i videst muligt omfang søge at tilvejebringe en sund og stabil skov-
tilstand … 

For at tilgodese dette formål vil følgende bestemmelser gælde, bestemmelser der ikke vil kunne ændres 
uden fredningsnævnets godkendelse: 

… 

Bebyggelse inden for Kærgård klitplantage må ikke finde sted, ej heller må opstilles boder, skure, 
master 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 
opstiller sædvanlige arbejdsskure. 

… 

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. 

… 

Ovenstående restriktive bestemmelser må ikke fortolkes som en begrænsning af skov- og klitvæsenets 
bestræbelser for at opfylde nærværende planforskrifts hovedformål. Det vil fortsat være en 
hovedopgave for plantagens ledelse at tilvejebringe de betingelser, som er ønskelige for offentlighedens 
brug af arealet i fritidsøjemed; større anlæg med dette formål aftales med fredningsplanudvalget og 
godkendes af fredningsnævnet…” 

Naturstyrelsen har i ansøgningen om den ændrede anvendelse af bygningen på formidlingspunktet 
anført blandt andet, at styrelsen i forbindelse med et nationalt udviklingsprojekt om cykelturisme 
ønsker at etablere en cykelrute rundt om Filsø. Der skal på cykelruten etableres et pausested, hvor 
cyklister kan sidde, spise og rekreere sig; der skal tillige etableres faciliteter med en luftpumpe og 
en vandpost. Cykelpausestedet skal indrettes i en del af bygningen på formidlingspunktet. Cykel-
pausestedet vil optage maksimalt 4,4 x 4,4 meter af bygningen. Formålet med bygningen udvides 
derfor ud over det oprindelige formål med at samle formidlingen af naturparken ved formid-
lingspunktet. Cykelparkeringen skal placeres nord for bygningen, hvor der skal opstilles stolper i 
naturmaterialer, der stemmer med bygningens æstetik. Da pladsen også skal kunne bruges af el-
cykler, skal der nedlægges et strømkabel fra toilettet inde i bygningen til stolperne, så el-cykler kan 
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oplades på stedet. Der skal endelig etableres en udendørs vandpost i forbindelse med bygningen og 
cykelparkeringen.   

Det er styrelsens opfattelse, at det udvidede formål med bygningen og etableringen af cykel-
parkeringen er relevant, fordi der i området er fokus på cykelturisme.       

Varde Kommune udarbejdede en konsekvensvurdering i forbindelse med Naturstyrelsens ansøgning 
om dispensation til at etablere formidlingspunktet. Kommunen har anført i konsekvensvurderingen 
blandt andet: 

”… 

Projektområdet for formidlingspunktet på matr. nr. 3 b Kærgård, Ål indgår i et Natura 2000-område, 
der har status som Fuglebeskyttelsesområde, Ramsarområde og Habitatområde. Det betyder … at der 
kun kan meddeles tilladelse, såfremt projektet ikke vil påvirke Natura 2000-området væsentligt, - 
herunder, at det ikke vil forringe bevaringsstatus eller muligheden for at opfylde bevaringsmålsæt-
ningen for de arter og naturtyper, som området er udpeget for. 

Arealet indgår i Ramsarområde nr. I, Fiilsø. Ramsarområder er vådområder med så mange vandfugle, at 
de har international betydning og skal beskyttes. 

Fuglebeskyttelsesområde nr. 56, Fiilsø, er udpeget for ynglende rørdrum, hedehøg, rørhøg, tinksmed, 
trane, plettet rørvagtel og natravn samt for trækkende pibesvane, sangsvane, pomeransfugl, kortnæbbet 
gås og grågås. Projektområdet anvendes i øjeblikket som raste- og p-plads og området udgør derfor 
ikke et oplagt yngle- eller fourageringsområde for fuglearter på udpegningsgrundslaget. Det vurderes 
derfor, at de ansøgte ændringer ved p-pladsen ikke vil påvirke yngle- eller fourageringsmulighederne 
eller medføre øget forstyrrelse af disse arter. Projektet vil derfor ikke få negativ betydning for fugle-
arterne fra udpegningsgrundlaget. 

Habitatområde nr. 73, Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage er udpeget 
for odder samt for en lang række naturtyper. For så vidt angår odderen, er vurderingen angående 
forstyrrelsen helt tilsvarende vurderingen i forhold til fuglelivet. I natura 2000-området forekommer 
Odder i og ved Filsø, vandløb og større grøfter,. Der er ikke forekomst af hverken vandløb eller større 
grøfter i nærheden af p-pladsen og Filsøs bred ligger over 600 meter fra det berørte område. På den 
baggrund vurderes det ansøgte til ikke at medføre øget forstyrrelse af odderen., 

Ingen af naturtyperne fra habitatområdets udpegningsgrundlag vil blive berørt eller påvirket af 
projektet. 

Varde Kommune vurderer på den baggrund sammenfattende, at projektet ikke vil påvirke Natura 2000-
området. 

Varde Kommune skønner desuden, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter 
omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Odderen, som er vurderet ovenfor, forekommer i Filsø-området, 
men derudover har kommunen ikke et detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området. Der 
er kendskab til forekomst af arterne markfirben, spidssnudet frø, strandtudse og birkemus i eller i 
nærheden af Filsø-området, men det berørte areal er uden nogen betydning for disse arter, ligesom 
projektet ikke vil medføre nogen negativ påvirkning af levemulighederne for flagermus i området…” 

Fredningsnævnets behandling af sagen 
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Fredningsnævnet har i høringsbrev af 25. august 2014 anmodet Varde Kommune, Naturstyrelsen 
Blåvandshuk, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening om 
eventuelle bemærkninger til ansøgningen med høringsfrist den 8. september 2014. 

Der er ikke ved høringsfristens udløb rejst indsigelser mod projektet. 

Fredningsnævnets 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 
foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger. 

Kærgård klitplantage indeholder et enestående plante- og dyreliv og en særpræget natur og indgår i 
naturpark Vesterhavet.  

Det fremgår af deklarationen om Kærgård Klitplantage, at de restriktive bestemmelser, som gælder 
for plantagen, ikke skal være til hinder for, at skov- og klitvæsenet opstiller skilte, der tjener til 
publikums benyttelse og beskyttelse af området, at der anlægges veje, spor og stier, som ikke alene 
er nødvendige for plantagens drift, men som også tager sigte på områdets udnyttelse til rekreative 
formål til offentligheden, og at det fortsat vil være en hovedopgave for plantagens ledelse at 
tilvejebringe de betingelser, som er ønskelige for offentlighedens brug af arealet i fritidsøjemed. 

Under hensyn hertil og til intentionerne i naturbeskyttelsesloven om offentlighedens øgede adgang 
til landets fredede områder har fredningsnævnet meddelt Naturstyrelsen Blåvandshuk dispensation 
til at etablere formidlingspunktet omfattende en bygning på ejendommen matr. nr. 3 b Kærgård 
Klitplantage. 

Den delvist ændrede anvendelse af bygningen til også at omfatte cykelpausestedet ligger ikke uden 
for formålet med fredningen, der blandt andet skal sikre offentlighedens adgang til og brug af 
klitplantagen. Cykelturismen har gennem de senere år udviklet sig og bredt sig til landets 
naturområder. Da cykelturismen er skånsom overfor naturen og miljøet, vil det være relevant at 
oprette og udbygge faciliteter for cykelturisterne. Fredningsnævnet finder derfor, at det også ligger 
inden for formålet med driften af Kærgård klitplantage at etablere nødvendige faciliteter for 
cyklister, der besøger området. 

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 skal ved vurderingen af Naturstyrelsens ansøgning tage stilling om denne be-
tingelse er opfyldt, selvom deklarationen om Kærgård Klitplantage ikke er en traditionel fredning.   

Varde Kommune vurderede i forbindelse med Naturstyrelsens ansøgning om dispensation til at 
etablere formidlingspunktet, at formidlingspunktet og publikums færden i området ikke vil forringe 
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bevaringsstatus og muligheden for at opfylde bevaringsmålsætningen for de arter og naturtyper, 
området er udpeget på. 

Fredningsnævnet finder, at denne vurdering fortsat kan lægges til grund. 

Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og stk. 2, 
Naturstyrelsen Blåvandshuk dispensation til at udvide formålet med bygningen til også at omfatte et 
cykelpausested, at etablere en cykelparkering, en strømforsyning og en vandpost på vilkår, 

at cykelparkeringen etableres nord for bygningen, 

at stolperne til cykelparkeringen enten behandles med træolie eller males svenskrød,  

at strømkablet nedgraves med en kabelskovl eller så skånsomt som muligt, 

og  

at byggeaffald fjernes fra byggefeltet umiddelbart efter byggeriets afslutning. 

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. 
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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. 

Projektet 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 

http://www.nkn.dk/
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Kolding, den 26. september 2014 

 

Vagn Kastbjerg 

formand 

 

 

Denne afgørelse er sendt til: 

 

Naturstyrelsen Blåvandshuk, blaavandshuk@sns.dk 

Naturstyrelsen Blåvandshukv/ Søren Rask Jessen  SRJ@nst.dk 

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

Varde Kommune, Teknik og Miljø, vardekommune@varde.dk  

Varde Kommune  Lisbeth Christensen  lilo@varde.dk 

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

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Kbh. Ø 

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:blaavandshuk@sns.dk
mailto:SRJ@nst.dk
mailto:nst@nst.dk
mailto:vardekommune@varde.dk
mailto:lilo@varde.dk
mailto:varde@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.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 

Telefon 99686800, mail: biran@domstol.dk 
 

 

 

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-18-2015: Ansøgning om ændret placering af 

adgangsvejen fra Kærgårdvej til parkeringspladsen og oplevelsesplatformen ved Fiilsø. 

Fredningsregisteret reg. nr.: 05760.00 – Kærgård Plantage 

 

Ansøgningen 

Den 13. maj 2014 meddelte fredningsnævnet Naturstyrelsen Blåvandshuk dispensation til at an-

lægge en adgangsvej fra Kærgårdvej gennem Kærgård Klitplantage til parkeringspladsen og ud-

sigtsplatformen, der skal anlægges nord for Filsø Avlsgård. Fredningsnævnet meddelte ved samme 

afgørelse dispensation til at anlægge parkeringspladsen og udsigtsplatformen. 

Naturstyrelsen Blåvandshuk har i brev af 8. maj 2015 ansøgt fredningsnævnet om dispensation til at  

ændre adgangsvejen forløb, således at adgangsvejen forlægges ca. 70 meter mod nord inden for det 

projektområde, der fremgår af vedhæftede kortbilag. Baggrunden for ansøgningen er, at en af 

naboerne til vejen har rejst indsigelse mod det projekt, der er meddelt dispensation til.  

Kærgård Klitplantage er omfattet af en deklaration dateret den 6. marts 1974 og godkendt af 

Fredningsnævnet for Ribe Amt. Deklarationen pålægger Kærgård klitplantage driftsmæssige 

fredningsbestemmelser og tillægger fredningsnævnet påtaleretten. 

Det fremgår af deklarationen blandt andet, at det er formålet med deklarationen at bevare 

klitplantagen, men samtidig at gøre klitplantagen tilgængelig for publikum. 

Kærgård Klitplantage indgår i Natura 2000-området 84 Kallesmærsk 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 samt 

Ramsarområde R 1 Fiilsø. 

Fredningsnævnet skal derfor meddele dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, 

og stk. 2, såfremt vejforløbet skal forlægges. 

Fredningsnævnet har besluttet at behandle sagen på skriftligt grundlag. 

Fredningsnævnets afgørelse 



2 
 

Fredningsnævnets formand har i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, be-

sluttet at meddele Naturstyrelsen Blåvandshuk dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 

50, stk. 1, og stk. 2, til det ændrede vejforløb på de vilkår, der fremgår under afsnittet ”Fred-

ningsnævnets afgørelse”. 

Sagens baggrund: 

Det fremgår af sagens oplysninger, at adgangsvejen foreslås etableret med stabilgrusbelægning, og 

at den skal afvandes af to drænrør i vejrabatten på begge sider af vejen med afløb til to krydsende 

grøfter, hvor der skal etableres røroverkørsler.   

Firmaet Naturrådgivningen har udarbejdet en konsekvensvurdering af projektets betydning for 

Natura 2000-området og de arter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV samt en vurdering af, 

hvorvidt projektet vil skade det internationale beskyttelsesområdes integritet og mulighed for 

fremtidig forvaltning indenfor habitatdirektivets rammer. 

Naturrådgivningen har efter gennemgang af området på baggrund af Natura 2000 planen, Natur-

styrelsens Natura 2000 plejeplan, Varde Kommunes Natura 2000 handleplan for Kallesmærsk 

Hede, Grærup Langsø, Filsø og Kærgård klitplantage konkluderet, at vejforløbet ikke påvirker 

Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag i negativ retning. Naturrådgivningen anfører, at der i 

forbindelse med overkørslerne over afvandingsgrøfterne i området bør anvendes rør med en sådan 

dimension, at vandløbsbunden kan føres ubrudt igennem for at sikre passage af odderen og andre 

dyr ved lav vandstand; afvandingskanalerne udgør ikke en habitat for odderen, men fungerer 

udelukkende som spredningskorridorer. Naturrådgivningen anfører endvidere, at der hverken er 

konstateret eller registreret bilag IV arter i undersøgelsesområdet. Naturrådgivningen konkluderer 

derfor, at projektet heller ikke vil skade det internationale beskyttelsesområdes integritet og 

mulighed for fremtidig forvaltning indenfor habitatdirektivets rammer.  

Naturstyrelsen Blåvandshuk har i brevet af 8. maj 2015 oplyst, at Varde Kommune den 27. marts 

2015 har meddelt Naturstyrelsen tilladelse til at etablere parkeringspladsen og udsigtsplatformen, 

men i samme afgørelse har kommunen meddelt Naturstyrelsen afslag på ansøgningen om tilladelse 

til at etablere adgangsvejen med det forløb, som fredningsnævnet havde dispenseret til, fordi en 

grundejer, der har et hus i området, har protesteret mod vejføringen; grundejeren har støttet sin 

indsigelse på støv- og støjproblemer, fordi hans hus vil være omkranset af veje på 3 sider. Varde 

kommune har vurderet, at en forlægning af vejen til projektområdets nordlige afgrænsning vil tage 

højde for denne risiko, og at kommunen derfor vil give tilladelse til at anlægge en adgangsvej ca. 70 

meter nord for det oprindeligt projekterede vejforløb. 

Naturstyrelsen oplyser i brevet, at Varde Kommune i afgørelsen af 27. marts 2015 har revurderet 

konsekvenserne for de beskyttede naturtyper og udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området, 

hvis adgangsvejen forlægges mod nord, og har konkluderet, at vejen kan placeres indenfor hele 

projektområdet uden konsekvenser for udpegningsgrundlaget. 

Varde Kommune har i sin afgørelse af 27. marts 2015, der er vedlagt ansøgningen fra 

Naturstyrelsen, anført blandt andet, at projektområdet ligger indenfor landskabstypen kystlandskab 
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og er udpeget som værdifuldt kystlandskab, som skal friholdes for bebyggelse og anlæg. 

Kommunen vurderer imidlertid, at etablering af adgangsforhold og parkeringsfaciliteter er af væ-

sentlig betydning for sikkerheden i området, og at anlægget vil blive tilpasset områdets særlige 

karakter, så landskabet ikke vil blive påvirket i væsentlig grad af hverken vejanlægget eller 

parkeringspladsen. 

Fredningsnævnets behandling af sagen: 

Fredningsnævnet har i høringsbrev af 15. juni 2015 anmodet Varde Kommune, Naturstyrelsen, 

Naturstyrelsen Blåvandshuk, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk 

Forening Aage V. Jensens Naturfond, Niels Peter Nielsen, Henne, samt Kirsten Helene og Knud 

Riis Andersen om eventuelle bemærkninger til ansøgningen med høringsfrist den 29. juni 2015. 

Der er ikke ved høringsfristens udløb rejst indsigelser mod projektet. 

Fredningsnævnets 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 § 50, stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. § 50, stk. 5, 

kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger. 

Kærgård Klitplantage indeholder et enestående plante- og dyreliv og en særpræget natur; 

klitplantagen indgår i naturpark Vesterhavet og grænser op til den genskabte Filsø.  

Aage V. Jensens Naturfond har erhvervet Filsø og store arealer omkring søen og har gennemført et 

omfattende naturgenopretningsprojekt. Formålet med erhvervelsen har været at genoprette Filsø og 

efter genopretningen at åbne området for offentligheden. Vejen til parkeringspladsen nord for Filsø 

Avlsgård, parkeringspladsen og udsigtsplatformen er delelementer i naturgenopretningsprojektet.  

Vejen skal anlægges nord for den eksisterende adgangsvej til Filsø Avlsgård og er begrundet i et 

ønske om at adskille den tunge erhvervstrafik til avlsgården fra turisttrafikken til besøgsmålet og at 

etablere en sikker adgangsvej til parkeringspladsen.   

Det fremgår af deklarationen om Kærgård Klitplantage, at de restriktive bestemmelser, som gælder 

for plantagen, ikke skal være til hinder for, at skov- og klitvæsenet blandt andet må anlægge veje, 

spor og stier, som ikke alene er nødvendige for plantagens drift, men som også tager sigte på 

områdets udnyttelse til rekreative formål, og at det fortsat vil være en hovedopgave for plantagens 

ledelse at tilvejebringe de betingelser, som er ønskelige for offentlighedens brug af arealet i 

fritidsøjemed. 

Under hensyn hertil og til intentionerne i naturbeskyttelsesloven om offentlighedens øgede adgang 

til landets fredede områder og formålet med projektet, vurderer fredningsnævnet, at det ikke strider 

mod intentionerne i deklarationen at meddele dispensation til anlæg af vejen med det ændrede 

forløb til parkeringspladsen. 
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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 skal ved vurderingen af Naturstyrelsens ansøgning derfor tage stilling, om denne 

betingelse er opfyldt, selvom deklarationen om Kærgård Klitplantage ikke er en traditionel 

fredning.   

Fredningsnævnet lægger i overensstemmelse med Naturrådgivningens vurdering af projektets be-

tydning for de planter og dyrearter, som lever i Natura 2000-området, til grund, at vejen ikke vil 

forringe bevaringsstatus og muligheden for at opfylde bevaringsmålsætningen for de arter og 

naturtyper, området er udpeget på, og at projektet heller ikke vil skade det internationale 

beskyttelsesområdes integritet og mulighed for fremtidig forvaltning indenfor habitatdirektivets 

rammer. 

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

Naturstyrelsen Blåvandshuk dispensation til det ændrede vejforløb på vilkår, 

at vejen anlægges med det forløb, der fremgår af det kort, der er vedhæftet denne afgørelse, 

at der i forbindelse med etableringen af to overkørsler ved afvandingsgrøfterne anvendes rør med en 

sådan dimension, at vandløbsbunden kan føres igennem for at sikre passage for odderen og andre 

dyr ved lav vandstand, 

 og  

at affald og overskydende opgravet materiale fra anlægsarbejderne fjernes fra de beskyttede 

områder umiddelbart efter anlægsarbejdets afslutning. 

Klagevejledning: 

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. 



5 
 

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 

 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. 
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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.  

Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del 

Kolding, den 13. august 2015 

 

 

Vagn Kastbjerg 

formand 

 

 

 

 

Denne afgørelse er sendt til: 

Niels Peter Nielsen, Kærgårdsvej 12, 6854 Henne. 

Kirsten Helene og Knud Riis Andresen – kra@dadlnet.dk 

Naturstyrelsen Blåvandshuk – blh@nst.dk 

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

Varde kommune, Teknisk Forvaltning, pr. mail vardekommune@varde.dk 

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

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

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

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

mailto:kra@dadlnet.dk
mailto:blh@nst.dk
mailto:nst@nst.dk
mailto:vardekommune@varde.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:varde@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:fam.voetmann@mail.dk
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Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, natur@dof.dk  

Dansk Ornitologisk Forening, Varde, varde@dof.dk  
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FIG 1: Vejforløb der søges om dispensation til. Den røde stipling markerer projektets trace for placering af 

adgangsvej. 

 

 



FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding 
Telefon 99686800, mail: biran@domstol.dk 
 

 

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-21-2017: Ansøgning fra Region Syddanmark om 
dispensation til at foretage oprensning under grube 3 i Kærgård plantage. 

Fredningsregisteret reg. nr.: 05760.00 – Kærgård Plantage 

 

Ansøgningen: 

Fredningsnævnet modtog den 14. marts 2017 en ansøgning om dispensation fra Region Syddan-
mark til at gennemføre en oprensning af grundvandet under grube 3 for at opsamle yderligere erfa-
ringer med oprensningen af forureningen under grundvandsspejlet med henblik på en senere fuld-
skalaoprens af de resterende gruber i området. Oprensningen vil herudover fjerne store mængder af 
bl. A. klorerede opløsningsmidler, kulbrinter, sulfonamider og barbiturater, som vil være med til at 
forbedre forholdene i området.  

Det fremgår af ansøgningen, at oprensningsprojektet er 3. trin i en afværgeindsats for at forbedre 
forholdene for publikums ophold på standen og klitterne i Kærgård. Oprensningen af grube 3 vil 
foregå fra toppen af grundvandsspejlet, ca. 2 meter under terræn og ned til ca. 15 meter under ter-
ræn.  

Det fremgår endvidere af ansøgningen, at der skal etableres et oprensningsanlæg; etableringen er 
planlagt til at foregå i perioden fra omkring den 1. september 2017 og frem til den 31. marts 2018. 
Efter den 31. marts 2018 overgår oprensningen til en egentlig driftsfase, der forventes at strække sig 
over en længere årrække.    

Det fremgår endelig af ansøgningen, at oprensningen skal foregå inden for selve grubeafgrænsnin-
gen, hvor grundvandsforureningen er kraftig. Det er samtidig inden for det område, hvor der i 2014 
og 2015 blev gennemført en afgravning af forureningen over grundvandsspejlet. Oprensningen in-
debærer ikke nogen form for terrænregulering eller indgreb i områdets beplantning. Oprensningen 
foregår under grundvandsspejlet, og den eneste aktivitet på overfladen vil være etablering af borin-
ger, opbevaring af injektionsvæsker, aktiviteter omkring injektionerne og evt. opstilling af skur-
vogn.  

Det retlige grundlag for fredningsnævnets behandling af ansøgningen: 

Der er blevet rejst spørgsmål, 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 plantage undersøgt dette spørgsmål. 

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 ansøgningen, før dette spørgsmål var afklaret. 

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 fredningsinteresser 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 af-
talt med Statsskovbruget….”      

Det er yderligere anført i protokollatet efter et afsnit om saneringen af Grindsted Værkets affalds-
gruber, at   

”Det er meget ønskeligt, at saneringen afsluttes inden den 1. april 1974, og da Stats-
skovbruget 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:” 



Dokumentet indeholder denne præambel: 

”Som det fremgår af udskrift af forhandlingsprotokollen for fredningsnævnets møde 
den 8. oktober 1973 vedrørende den af Danmarks Naturfredningsforening rejste fred-
ningssag for Kjærgaard Klitplantage, er den mellem Danmarks Naturfredningsfor-
ening og statsskovbruget indgåede aftale om driftsmæssige fredningsbestemmelser 
godkendt af fredningsnævnet og forudsat tinglyst på ejendommen. 

… 

I overensstemmelse hermed erklærer direktoratet for statsskovbruget på vegne miljø-
ministeriet, at der for følgende matrikelnumre …i Kjærgaard klitplantage skal gælde 
følgende bestemmelser, der begæres tinglyst på de nævnte matrikelnumre med påtale-
ret 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 ændres uden fredningsnævnets godkendelse”, 

og derefter om bebyggelse og fritidsfaciliteter:  

”Bebyggelsernes udformning og placering skal dog forud godkendes af frednings-
nævnet”,  

og senere  

”Den bestående overenskomst mellem forsvarets bygningstjeneste og klitdirektoratet 
om forsvarets benyttelse af en del af klitvæsenets arealer ved Oksbøl må, så vidt angår 
Kjærgaard Klitplantage, fortsætte uændret og kun ændres efter aftale med frednings-
nævnet.”  

Til sidst er der anført, at større anlæg,  

”som er ønskelige for offentlighedens brug af arealet i fritidsøjemed”, skal ”godken-
des af fredningsnævnet”, 

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

Der er – hverken efter planlovgivningen i 1973 eller anden gældende lovgivning dengang og i dag – 
noget til hinder for, at parter indgår en aftale om driften 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 retsstilling på baggrund af bestemmelsen i naturbeskyttel-
seslovens § 103, der blev vedtaget i 1992.  

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 be-
skyttelseslinjer, offentlighedens adgang og friluftsreklamer, tilkommer kommunalbe-
styrelsen. Beføjelser vedrørende strandbeskyttelseslinjer tilkommer dog miljøministe-
ren. De beføjelser, der tilkommer Overfredningsnævnet, tilkommer Naturklagenæv-
net. 

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 
de særlige bestemmelser i naturbeskyttelseslovens § 103 eller en analogi fra disse bestemmelser. 

Det er derfor fredningsnævnets vurdering, at fredningsnævnet som påtaleberettiget og godkendende 
myndighed skal tage oprensningen af grube 3. 

Kærgård Klitplantage indgår i Natura 2000-område 84, Kallesmærsk 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 Ramsarom-
råde R 1 Fiilsø. 



Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har til brug for nævnets vurdering af ansøgningen sendt sagen i høring den 29. 
maj 2017 hos Varde Kommune, Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og 
Dansk Ornitologisk Forening med svarfrist den 12. juni 2017. 

Fredningsnævnet har ikke inden fristens udløb modtaget bemærkninger til ansøgningen. 

Fredningsnævnets bemærkninger til ansøgningen og udøvelsen af påtaleretten  

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. 

Oprensningen af grube 3 vil bidrage til at afhjælpe forureningen af klitplantagen og dermed på sigt 
åbne mulighed for, at offentligheden kan få adgang til klitplantagen og stranden. Formålet med op-
rensningen er dermed i overensstemmelse med baggrunden for deklaration om driften af Kærgård 
Klitplantage, der blandt andet skulle sikre offentligheden adgang til plantagen.  

Oprensningen vil på sigt bidrage til at forbedrevilkårene for de naturtyper og arter, der indgår i ud-
pegningsgrundlaget for Natura 2000 området. 

Fredningsnævnet meddeler derfor som påtaleberettiget samtykke til oprensningen af grube 3. 

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 
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 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 

http://www.naevne-neshus.dk/


• 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  

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 3. august 2017 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


 

Vagn Kastbjerg 

formand 

 

 

Denne beslutning er sendt til: 

 

Region Syddanmark, att. Jørgen Fjeldsø Christensen – Joergen.F.Christensen@rsyd.dk 

Naturstyrelsen Blåvandshuk – blh@nst.dk 

Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, København Ø – mst@mst.dk 

Varde kommune, Teknisk Forvaltning, pr. mail vardekommune@varde.dk 

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

Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité v/formand Merete Vigen Hansen, varde@dn.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, Varde, varde@dof.dk  
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mailto:blh@nst.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:vardekommune@varde.dk
mailto:dn@dn.dk
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mailto:varde@dof.dk


FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding 
Telefon 99686800, mail: sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk 
 

 

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-26-2015: Ansøgning fra Forsvarets Ejendomsstyrelse 
om opsætning af rakettoiletter på og ved Forsvarets skyde- og øvelsesterræn i Kærgård Klit-
plantage. 

Fredningsregisteret reg. nr.: 05760.00 – Kærgård Plantage 

 

Ansøgningen: 

Fredningsnævnet modtog den 3. juli 2015 3 ansøgninger fra Forsvarets Ejendomsstyrelse om di-
spensation fra en deklaration, som er tinglyst den 6. maj 1974 på flere ejendomme i Kærgård Klit-
plantage, til at opsætte 3 rakettoiletter på ejendommene matr.nr. 95 a Vandflod, Oksbøl, matr.nr. 2 u 
Børsmose, Ål, og matr.nr. 5 d Borreby, Ål. Ejendommene, der er en del af Kærgård Klitplantage, 
tilhører Forsvarsministeriet. 

I et brev af 13. august 2015 til Naturstyrelsen - nu Miljøstyrelsen - oplyste fredningsnævnet, at ale-
ne ejendommen matr.nr. 2 u Børsmose, Ål, er omfattet af deklarationen. 

Det fremgår af ansøgningen, at rakettoilettet, der skal opbygges i træ, er et 2,35 m højt skur med en 
lille 0,25 m høj pyramideformet overbygning, så den samlede højde er 2,60 m. Rakettoilettet skal 
nedgraves ca. 15 cm i terrænet, så højden over terræn bliver ca. 2,50 m. Der skal anbringes en sam-
letank under toiletbygningen. Toiletbygningen skal opføres tæt på et bæltespor, som kan benyttes 
som tilkørsel af de slamsugere, der skal tømme samletanken; tømningen kan derfor foretages uden 
at beskadige de omliggende naturområder. 

Det retlige grundlag for fredningsnævnets behandling af ansøgningen: 

Der er blevet rejst spørgsmål, hvorvidt deklarationen, der er tinglyst på ejendommene i Kærgård 
Klitplantage, har status som en fredning. 

Fredningsnævnet har i forbindelse med behandling af ansøgningen undersøgt dette spørgsmål. 

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 ansøgningen, før dette spørgsmål var afklaret. 

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 fredningsinteresser 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 af-
talt med Statsskovbruget….”      

Det er yderligere anført i protokollatet efter et afsnit om saneringen af Grindsted Værkets affalds-
gruber, at   

”Det er meget ønskeligt, at saneringen afsluttes inden den 1. april 1974, og da Stats-
skovbruget 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:” 

Dokumentet indeholder denne præambel: 

”Som det fremgår af udskrift af forhandlingsprotokollen for fredningsnævnets møde 
den 8. oktober 1973 vedrørende den af Danmarks Naturfredningsforening rejste fred-
ningssag for Kjærgaard Klitplantage, er den mellem Danmarks Naturfredningsfor-
ening og statsskovbruget indgåede aftale om driftsmæssige fredningsbestemmelser 
godkendt af fredningsnævnet og forudsat tinglyst på ejendommen. 

… 



I overensstemmelse hermed erklærer direktoratet for statsskovbruget på vegne miljø-
ministeriet, at der for følgende matrikelnumre …i Kjærgaard klitplantage skal gælde 
følgende bestemmelser, der begæres tinglyst på de nævnte matrikelnumre med påtale-
ret 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 ændres uden fredningsnævnets godkendelse”, 

og derefter om bebyggelse og fritidsfaciliteter:  

”Bebyggelsernes udformning og placering skal dog forud godkendes af frednings-
nævnet”,  

og senere  

”Den bestående overenskomst mellem forsvarets bygningstjeneste og klitdirektoratet 
om forsvarets benyttelse af en del af klitvæsenets arealer ved Oksbøl må, så vidt angår 
Kjærgaard Klitplantage, fortsætte uændret og kun ændres efter aftale med frednings-
nævnet.”  

Til sidst er der anført, at større anlæg,  

”som er ønskelige for offentlighedens brug af arealet i fritidsøjemed”, skal ”godken-
des af fredningsnævnet”, 

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

Der er – hverken efter planlovgivningen i 1973 eller anden gældende lovgivning dengang og i dag – 
noget til hinder for, at parter indgår en aftale om driften 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 retsstilling på baggrund af bestemmelsen i naturbeskyttel-
seslovens § 103, der blev vedtaget i 1992.  

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 be-
skyttelseslinjer, offentlighedens adgang og friluftsreklamer, tilkommer kommunalbe-
styrelsen. Beføjelser vedrørende strandbeskyttelseslinjer tilkommer dog miljøministe-
ren. De beføjelser, der tilkommer Overfredningsnævnet, tilkommer Naturklagenæv-
net. 

Naturbeskyttelseslovens § 103 omhandler hverken efter sin ordlyd eller baggrunden for bestemmel-
sen den foreliggende situation.  

Bestemmelsen 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 
de særlige bestemmelser i naturbeskyttelseslovens § 103 eller en analogi fra disse bestemmelser. 

Det er derfor fredningsnævnets vurdering, at fredningsnævnet som påtaleberettiget og godkendende 
myndighed skal tage stilling til opstillingen af rakettoilettet på matr.nr. 2 u Børsmose, Ål. 

Ejendommen matr.nr. 2u Børsmose, Ål, indgår i Natura 2000-område 84, Kallesmærsk Hede, Græ-
rup 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. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnøønet har til brug for nævnets vurdering af ansøgningen sendt sagen i høring den 1. juni 
2017 hos Forsvarets Ejendomsstyrelse, Varde Kommune, Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfred-
ningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening med svarfrist den 14. juni 2017. 

Fredningsnævnet har ikke inden fristens udløb modtaget bemærkninger til ansøgningen. 

Fredningsnævnets bemærkninger til ansøgningen og udøvelsen af påtaleretten  

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. 



Da opsætningen af rakettoilettet er et naturligt inventar i et naturområde, hvortil offentligheden har 
adgang, og da toiletbygningen er en beskeden bygning, der ikke skæmmer området eller kan anta-
ges at have negativ betydning for udpegningsgrundlaget for de naturtyper og arter, der indgår i Na-
tura 2000 området, meddeler fredningsnævnet som påtaleberettiget samtykke til opsætningen af et 
rakettoilet, udført som beskrevet i ansøgningen, på ejendommen matr.nr. 2 u Børsmose, Ål. 

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 
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 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,  
 

http://www.naevne-neshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


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  

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 3. august 2017 

 

 

Vagn Kastbjerg 

formand 

 
 

Denne beslutning er sendt til: 

Forsvarets Ejendomsstyrelse v/ Morten Søby Fredriksen – FES-MINA10@mil.dk 

Naturstyrelsen Blåvandshuk – blh@nst.dk 

Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, København Ø – mst@mst.dk 

Varde kommune, Teknisk Forvaltning, pr. mail vardekommune@varde.dk 

mailto:FES-MINA10@mil.dk
mailto:blh@nst.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:vardekommune@varde.dk


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

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

 

 

mailto:dn@dn.dk
mailto:varde@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.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 
Telefon 99686800, mail: biran@domstol.dk 
 

 

 

 

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-1-2017: Ansøgning fra Naturstyrelsen Blåvandshuk 
om tilladelse til at opføre et udhus med carport samt et cykel- og redskabsskur på ejendom-
men matr.nr. 1 c Kærgård, Ål, samt lovliggørelse af et brændeskur og et drivhus på ejen-
dommen. 

Fredningsregisteret reg. nr.: 05760.00 – Kærgård Plantage 

Ansøgningen: 

Fredningsnævnet modtog den 13. januar 2017 en ansøgning fra Naturstyrelsen Blåvandshuk, frem-
sendt af Varde Kommune, om dispensation fra en deklaration, som er tinglyst den 6. maj 1974 på 
flere ejendomme i Kærgård Klitplantage om driften af klitplantagen til at opføre et udhus med car-
port samt et cykel- og redskabsskur på ejendommen matr.nr. 1 c Kærgård, Ål, samt lovliggørelse af 
et brændeskur og et drivhus på ejendommen. Ansøgningen omfatter endvidere nedrivning af et ud-
hus. 

Det retlige grundlag for fredningsnævnets behandling af ansøgningen: 

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 behandlingen af ansøgninger om projekter i Klitplantagen 
undersøgt dette spørgsmål. 

Fredningsnævnet korresponderede fra sommeren 2015 og indtil den 14. november 2016 med Miljø-
styrelsen om deklarationens retlige status og har som følge heraf stillet ansøgninger om projekter i 
klitplantagen i bero, indtil spørgsmålet er afklaret. 

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 fra mødet den 8. oktober 1973, at blandt andet direktøren 
for Danmarks Naturfredningsforening Sune Ebbesen, overklitfoged A. Feilberg, Direktoratet for 
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Statsskovbruget, arkitekt H. Overgaard, Forsvarets Bygningstjeneste og sekretariatsleder Henrik 
Præstholm, Fredningsplanudvalget 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 fredningsinteresser 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 af-
talt 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 Stats-
skovbruget 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:” 

Dokumentet indeholder denne præambel: 

”Som det fremgår af udskrift af forhandlingsprotokollen for fredningsnævnets møde 
den 8. oktober 1973 vedrørende den af Danmarks Naturfredningsforening rejste fred-
ningssag for Kjærgaard Klitplantage, er den mellem Danmarks Naturfredningsfor-
ening og statsskovbruget indgåede aftale om driftsmæssige fredningsbestemmelser 
godkendt af fredningsnævnet og forudsat tinglyst på ejendommen. 

… 

I overensstemmelse hermed erklærer direktoratet for statsskovbruget på vegne miljø-
ministeriet, at der for følgende matrikelnumre …i Kjærgaard klitplantage skal gælde 
følgende bestemmelser, der begæres tinglyst på de nævnte matrikelnumre med påtale-
ret for fredningsnævnet for Ribe amts fredningskreds og fredningsplanudvalget for 
Ribe amt hver for sig og i forening…” 
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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 ændres uden fredningsnævnets godkendelse”, 

og derefter om bebyggelse og fritidsfaciliteter:  

”Bebyggelsernes udformning og placering skal dog forud godkendes af frednings-
nævnet”,  

og senere  

”Den bestående overenskomst mellem forsvarets bygningstjeneste og klitdirektoratet 
om forsvarets benyttelse af en del af klitvæsenets arealer ved Oksbøl må, så vidt angår 
Kjærgaard Klitplantage, fortsætte uændret og kun ændres efter aftale med frednings-
nævnet.”  

Til sidst er der anført, at større anlæg,  

”som er ønskelige for offentlighedens brug af arealet i fritidsøjemed”, skal ”godken-
des af fredningsnævnet”, 

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

Der er – hverken efter planlovgivningen i 1973 eller anden gældende lovgivning dengang og i dag –
noget til hinder for, at parter indgår en aftale om driften 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 retsstilling på baggrund af bestemmelsen i naturbeskyttel-
seslovens § 103, der blev vedtaget i 1992.  

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: 
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”De beføjelser, der tilkommer fredningsnævn i tidligere afgørelser om bygge- og be-
skyttelseslinjer, offentlighedens adgang og friluftsreklamer, tilkommer kommunalbe-
styrelsen. Beføjelser vedrørende strandbeskyttelseslinjer tilkommer dog miljøministe-
ren. De beføjelser, der tilkommer Overfredningsnævnet, tilkommer Naturklagenæv-
net. 

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 
de særlige bestemmelser i naturbeskyttelseslovens § 103 eller en analogi fra disse bestemmelser. 

Det er derfor tillige fredningsnævnets vurdering, at fredningsnævnet som påtaleberettiget og god-
kendende myndighed skal tage stilling opførelsen af udhuset/carporten, der ifølge sagens oplysnin-
ger er på 57 m2, cykel-/redskabsskuret, der sagens oplysninger er på 20 m2, samt lovliggørelsen af 
brændeskuret og drivhuset, der ifølge sagens oplysninger er på hver især 10 m2. Fredningsnævnet 
skal derimod ikke tage stilling til nedrivningen af udhuset. 

Ejendommen matr.nr. 1 c Kærgård, Ål, indgår i Natura 2000-område 84, Kallesmærsk Hede, Græ-
rup Langsø, Filsø og Kærgård Klitplantage, Habitatområde 73 Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, 
Filsø og Kærgård Klitplantage, Fuglebeskyttelsesområde F 50 Kallesmærsk Hede og Grærup Lang-
sø og Ramsarområde R 1 Fiilsø. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet anmodede i brev af 22. februar 2017 Varde Kommune om supplerende oplysnin-
ger om ansøgningen, herunder om ejendommens matrikelbetegnelse og navnet på ejendommens 
ejer, der ikke fremgik af ansøgningen, de eksisterende bygningers alder, materialebeskrivelse på 
udhuset, carporten/udhuset mv. Det fremgik heller ikke af ansøgningen, om ejendommen lå i et 
internationalt beskyttelsesområde. Fredningsnævnet anmodede derfor om - såfremt ejendommen lå i 
det internationale beskyttelsesområde på Vestkysten - om Varde Kommunes vurdering af, hvorvidt 
bygningernes tilstedeværelse i området ville indebære forringelse for de naturtyper og levesteder for 
de arter eller betydelig forstyrrelse for de arter m.v., som området er udpeget for. 

Varde Kommune besvarede fredningsnævnets anmodning ved brev af 28. marts 2017. 
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Det fremgår af kommunens svar, at drivhuset er opført for ca. 25 år siden, at brændeskuret er opført 
i 2007, at brændeskuret er opført i trykimprægnerede brædder uden støbt fundament og med et 
rødmalet tag, at drivhuset er opført på et støbt fundament, og at de 2 bygninger er hver på ca. 10 m2. 
De 2 nybygninger er på henholdsvis 20 m2 og 57 m2 . Tilbygningen på 20 m2 er et overdækket cy-
kel- og redskabsskur, medens bygningen på 57 m2 er projekteret som en træbygning med rødmalede 
facader og sort eternittag. 

Det fremgår endvidere af Varde Kommunes brev, at de arealer på ejendommen, hvor bygninger er 
eller skal opføres er en del af ejendommens have og indkørsel, samt at arealerne er uden relevans 
for de arter og naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Varde 
Kommune vurderer på denne baggrund, at der ikke er nogen risiko for, at bygningerne vil forstyrre 
eller på anden måde påvirke Natura 2000-området. Der er derfor efter kommunens vurdering ikke 
behov for udarbejdelse af en konsekvensvurdering af projekterne. 

Fredningsnævnet har herefter til brug for nævnets vurdering af ansøgningen sendt sagen i høring 
den 1. juni 2017 hos Varde Kommune, Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Frilufts-
rådet og Dansk Ornitologisk Forening med svarfrist den 14. juni 2017. 

Fredningsnævnet har ikke inden fristens udløb modtaget bemærkninger til ansøgningen. 

Denne sag er behandlet af fredningsnævnets formand i medfør af 10, stk. 5, i forretningsorden for 
fredningsnævn. 

Fredningsnævnets bemærkninger til ansøgningen og udøvelsen af påtaleretten  

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. 

Det fremgår af et luftfoto af ejendommen, at brændeskuret og drivhuset er opført i haven til beboel-
seshuset, at udhuset og tilbygningen/cykel- og redskabsskuret skal opføres henholdsvis ved indkørs-
len til ejendommen og i forlængelse af beboelseshuset. 

Det fremgår af fotografier af brændeskuret og drivhuset, at disse bygninger er beskedne bygninger.  

Det projekterede udhus og det projekterede cykel-/redskabsskur er ligeledes beskedne bygning, der 
ikke skæmmer området; begge bygninger skal opføres i traditionelle materialer. 

Da ingen af bygninger ifølge Varde Kommunes oplysninger kan antages at have negativ betydning 
for udpegningsgrundlaget for de naturtyper og arter, der indgår i Natura 2000 området, meddeler 
fredningsnævnet som påtaleberettiget godkendelse af brændeskuret og drivhuset samt godkendelse 
af det nye udhus og cykel-/redskabsskuret, udført som beskrevet i Varde Kommunes brev af 28. 
marts 2017 og med den placering, der er angivet på luftfotoet af ejendommen. 

Klagevejledning 
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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 
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 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.  
 

http://www.naevne-neshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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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  

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. 

 

Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del 

Kolding, den 2. oktober 2017 

 

 

 

Denne beslutning er sendt til: 

Naturstyrelsen Blåvandshuk – blh@nst.dk 

Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, København Ø – mst@mst.dk 

Varde kommune, Teknisk Forvaltning, pr. mail vardekommune@varde.dk 

mailto:blh@nst.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:vardekommune@varde.dk
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Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, Kbh. Ø – dn@dn.dk 

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

 

mailto:dn@dn.dk
mailto:varde@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.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 
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 
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 

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

 

 

 

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-29-2019: Ansøgning fra Region Syddanmark om di-

spensation til at foretage en fuldskala oprensning af grundvandet under grube 1, 2 og 4 i Kær-

gård Plantage – matr. nr. 1 h Kærgård, Ål. 

 

Fredningsregisteret reg. nr.: 05760.00 – Kærgård Plantage 

 

Ansøgningen: 

Fredningsnævnet har den 3. juni 2019 modtaget en ansøgning om dispensation fra Region Syddan-

mark til at gennemføre en oprensning af grundvandet under grube 1, 2 og 4 på ejendommen matr. nr. 

1 h Kærgård, Ål, der er beliggende i Kærgård Klitplantage. 

Region Syddanmark har anført i ansøgningen blandt andet, at det er 

”… 

Formålet med projektet er, at igangsætte en fuldskalaoprensning af grundvandet under 

gruberne. Oprensningen vil fjerne store mængder af bl.a. klorerede opløsningsmidler, 

kulbrinter, sulfonamider og barbiturater. Formålet med oprensningen er, at sikre, at man 

igen kan færdes frit i området uden nogen form for restriktioner og, at man på sigt kan 

ophæve badeforbuddet.  

Oprensningen i grube 1, 2 og 4 vil foregå fra toppen af grundvandsspejlet, ca. 2 meter 

under terræn, og ned til ca. 15 meter under terræn. Oprensningen i de øverste ca. 3 meter 

skal foregå med kemisk oxidation med Aktiveret Persulfat, og med en biologisk efter-

polering med stimuleret reduktiv deklorering. Oprensningen af de nederste ca. 8 meter 

skal foregå med stimuleret reduktiv deklorering alene. Etablering af oprensningsanlæg-

get er planlagt til af foregå i perioden fra omkring 1. september 2019 og frem til 31. 

december 2019. Det er først efter 1. februar 2020, at oprensningen overgår til en egentlig 

drift fase. Selve driften af anlægget må påregnes, at skulle køre over en længere årrække 

og med varierende driftsbudget fra år til år.  

Kemisk oxidation med Aktiveret Persulfat 

mailto:sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Ved anvendelse af kemisk oxidation med Aktiveret Persulfat, injiceres persulfat sam-

men med en jernkatalysator i det forurenede grundvand. Herved dannes meget reaktive 

frie radikaler, som er i stand til at nedbryde forureningen. Slutproduktet i reaktionen er 

typisk kuldioxid, vand og kloridioner. Der tilsættes desuden stoffer, som stabiliserer 

reaktionen i jorden for at sikre, at reaktionen forløber over længere tid og, at de injice-

rede kemikalier dermed spredes længere væk fra injektionspunktet. 

Stimuleret Reduktiv deklorering (SRD) 

Stimuleret Reduktiv deklorering er en teknik, hvor man stimulerer de naturlige fore-

kommende bakteriers nedbrydning af klorerede opløsningsmidler, ved at tilsætte orga-

nisk stof (elektrondoner) og bakterier. Elektrondonoren nedbrydes biologisk, hvorved 

naturligt oxiderende forbindelser forbruges og redoxniveauet falder. … 

Oprensningen af grundvandet i grube 1, 2 og 4 

Oprensningen skal foregå inden for selve grubeafgrænsningen, hvor grundvandsforure-

ningen er kraftig. Det er samtidig inden for det område, hvor der i perioden fra 2008 til 

2015 blev gennemført en afgravning af forureningen over grundvandsspejlet. Oprens-

ningen indebærer ikke nogen form for terrænregulering eller indgreb i områdets be-

plantning. Oprensningen foregår under grundvandsspejlet, og den eneste aktivitet på 

overfladen vil være etablering af boringer, opbevaring af injektionsvæsker, aktiviteter 

omkring injektionerne og evt. opstilling af skurvogn.  

Der vil samlet set skulle etableres ca. 200 til 400 injektionsboringer, som har 7 filtre i 

forskellige dybder, svarende til 1400 til 2800 injektionsfiltre i gruberne. Installationen 

af disse filtre medfører overskudsjord, som vil blive fjernet fra området og behandlet på 

autoriseret behandlingsanlæg. I bilag 2 ses et eksempel på boringer som skal etableres 

i området. 

Udstyr til de enkelte injektionsrunder består af pumper, slanger, manometre som skal 

påmonteres boringerne. Dette udstyr vil kun være påmonteret boringerne i de perioder 

hvor der injiceres …  Desuden skal der anvendes blandingstank til fortynding af persul-

fat og opblanding af katalysatorren. Der skal anvendes strøm i forbindelse med injekti-

onsrunderne, hvilket kræver, at der opstilles en generator i forbindelse med hver injek-

tionsrunde. Der forventes et sted mellem 1 til 4 injektionsrunder om året af en varighed 

på 4 til 8 dage pr runde. 

Retablering af arbejdsplads 

Alle berørte arealer efterlades uden forurening, og arealerne vil fremstå som de blev 

overtaget. 

Alle etablerede injektionsboringer vil blive sløjfet i henhold til brøndborebekendtgørel-

sen, og entreprenørmateriel vil blive fjernet fra området…”  
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Det retlige grundlag for fredningsnævnets behandling af ansøgningen: 

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

plantage, har status som en fredning. 

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

Kærgård Klitplantage undersøgt dette spørgsmål. 

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 ansøgningen, før dette spørgsmål var afklaret. 

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 Naturfredningsfor-

ening Sune Ebbesen, overklitfoged A. Feilberg, Direktoratet for Statsskovbruget, arkitekt H. Over-

gaard, Forsvarets Bygningstjeneste og sekretariatsleder Henrik Præstholm, Fredningsplanudvalget 

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 Klit-

plantage, idet den foreslåede driftsplan måtte siges at være tilfredsstillende, fordi den 

tilgodeser de meget væsentlige fredningsinteresser i området. Han opfordrede fred-

ningsnævnet til som foreslået at påtage sig driftsplanens påtaleret. Det er herved forud-

sat at driftsplanen tinglyses på de vedkommende arealer, hvilket ligeledes er aftalt med 

Statsskovbruget….”      

Det er yderligere anført i protokollatet efter et afsnit om saneringen af Grindsted Værkets affalds-

gruber, at   

”Det er meget ønskeligt, at saneringen afsluttes inden den 1. april 1974, og da Stats-

skovbruget også har tiltrådt dette, har Naturfr. Foreningen besluttet sig til herefter at 

begære hele den rejste fredningssag hævet…” 
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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:” 

Dokumentet indeholder denne præambel: 

”Som det fremgår af udskrift af forhandlingsprotokollen for fredningsnævnets møde 

den 8. oktober 1973 vedrørende den af Danmarks Naturfredningsforening rejste fred-

ningssag for Kjærgaard Klitplantage, er den mellem Danmarks Naturfredningsforening 

og statsskovbruget indgåede aftale om driftsmæssige fredningsbestemmelser godkendt 

af fredningsnævnet og forudsat tinglyst på ejendommen. 

… 

I overensstemmelse hermed erklærer direktoratet for statsskovbruget på vegne miljømi-

nisteriet, at der for følgende matrikelnumre …i Kjærgaard klitplantage skal gælde føl-

gende 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 ændres uden fredningsnævnets godkendelse”, 

og derefter om bebyggelse og fritidsfaciliteter:  

”Bebyggelsernes udformning og placering skal dog forud godkendes af fredningsnæv-

net”,  

og senere  

”Den bestående overenskomst mellem forsvarets bygningstjeneste og klitdirektoratet 

om forsvarets benyttelse af en del af klitvæsenets arealer ved Oksbøl må, så vidt angår 

Kjærgaard Klitplantage, fortsætte uændret og kun ændres efter aftale med frednings-

nævnet.”  

Til sidst er der anført, at større anlæg,  

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

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

i området”.    

Der er – hverken efter planlovgivningen i 1973 eller anden gældende lovgivning dengang og i dag – 

noget til hinder for, at parter indgår en aftale om driften 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 retsstilling på baggrund af bestemmelsen i naturbeskyttelses-

lovens § 103, der blev vedtaget i 1992.  

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 Naturfredningsrådet, 

er også uden betydning. 

Bestemmelsen i 3 stk. har denne ordlyd: 

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

skyttelseslinjer, offentlighedens adgang og friluftsreklamer, tilkommer kommunalbe-

styrelsen. Beføjelser vedrørende strandbeskyttelseslinjer tilkommer dog miljøministe-

ren. De beføjelser, der tilkommer Overfredningsnævnet, 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 Klit-

plantage er en deklaration, som substituerer en fredning, at deklarationen, for så vidt angår påtaleret-

ten, 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 de 

særlige bestemmelser i naturbeskyttelseslovens § 103 eller en analogi fra disse bestemmelser. 

Det er derfor fredningsnævnets vurdering, at fredningsnævnet som påtaleberettiget og godkendende 

myndighed skal tage stilling til oprensningen af grube 1, 2 og 4. 
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Kærgård Klitplantage indgår i Natura 2000-område 84, Kallesmærsk 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. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har til brug for nævnets vurdering af ansøgningen sendt sagen i høring den 13. juni 

2019 hos Varde Kommune, Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og 

Dansk Ornitologisk Forening med svarfrist den 21. juni 2019. 

Fredningsnævnet har ikke inden fristens udløb modtaget bemærkninger til ansøgningen. 

Fredningsnævnets bemærkninger til ansøgningen og udøvelsen af påtaleretten  

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

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

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

Fuldskala oprensningen af gruber 1, 2 og 4 vil bidrage til at afhjælpe forureningen af klitplantagen 

og dermed på sigt åbne mulighed for, at offentligheden kan få adgang til klitplantagen og stranden. 

Formålet med oprensningen er dermed i overensstemmelse med baggrunden for deklaration om drif-

ten af Kærgård Klitplantage, der blandt andet skulle sikre offentligheden adgang til plantagen.  

Oprensningen vil på sigt bidrage til at forbedre vilkårene for de naturtyper og arter, der indgår i ud-

pegningsgrundlaget for Natura 2000 området. 

Fredningsnævnet meddeler derfor som påtaleberettiget samtykke til fuld skalaoprensningen af gru-

berne 1, 2 og 4. 

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, reg-

nes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgi-

ves via Miljø- og Føde-vareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjem-

meside 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, 

http://www.naevneneshus.dk/
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 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  

 

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. 

 

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del 

Kolding, den 19. juli 2019 
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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 



8 

 

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. 

 

mailto:sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk


- 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. 
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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/


11 
 

 

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. 
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