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Naturstyrelsen Blåvand  

 

 

Grundejerforeningen Vejers Strand   

      

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 19/01516-4 

Ref. Jan Kofod Winther 

12-06-2019 

 

Rammedispensation gældende i  5 år til opsætning af telt i 

sommerperioden på Vejers Sydstrand i klitfredningszonen - matr.6n, 

Vejers By, Oksby, Varde Kommune. 

 

 

 

Ansøgning 

Grundejerforeningen Vejers Strand har den 29. maj 2019 fremsendt ansøgning om  

dispensation til opsætning af telt i sommerperioden på Vejers Sydstrand i 

klitfredningszonen - matr.6n, Vejers By, Oksby, Varde Kommune.  

 

Arealet ejes af Naturstyrelsen, Blåvand. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed Naturstyrelse, Blåvand en rammedispensation i 

medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 8, gældende indtil udgangen 

af 2023 til at tillade opsætning af telt i 3 sommeruger på stranden syd for 

 

Kystdirektoratet lægger til grund, at Naturstyrelsen fastsætter de nærmere 

retningslinjer og vilkår for opsætning af teltet og aktiviteterne knyttet hertil, idet 

det forudsættes at opstillingen ikke hindrer færdslen langs stranden. 

 

Dispensationen er gældende i 5 år til og med 2023 og teltet kan opsættes i op til 3 

uger i sommermånederne samt frist til opsætning og nedtagning. 

 

Dispensationen vedrører alene klitfredningen. Andre tilladelser efter anden 

lovgivning kan være nødvendige. 

 

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb - se nærmere i afsnittet 

om klagevejledning nedenfor. Hvis der bliver klaget over afgørelsen kan 

dispensationen ikke udnyttes, før klagesagen er færdigbehandlet, medmindre 

Miljø- og Fødevarenævnet konkret bestemmer andet. 

 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 

http://www.kyst.dk/
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Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt 

jf. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 

 

Redegørelse for sagen 

Grundejerforeningen Vejers Strand ønsker at afholde sportslige og kulturelle 

arrangementer på Vejers Syd-strand, hvorfor der er ansøgt om dispensation fra 

klitfredningsbestemmelserne til opsætning af et telt, hvorfra arrangementerne kan 

afholdes. 

 

Naturstyrelsen ønsker som grundejer at afgive tilladelse hvert år, men for at lette 

administrationen i relation til Kystdirektoratet søges om en 5-årig dispensation i 

lighed med den 5-årige dispensation som der tidligere har være gældende for 

arrangementet, da de blev afholdt på Vejers Nord-strand. 

 

I ansøgningen fra grundejerforeningen anføres: 

Teltet har tidligere 5-år været placeret ved samme/lignende arrangementer på 

Vejers Nord-strand men grundet Ålestrømmens (u-forudsigelige pga. vejr og 

vind) udløb i havet besværliggør dette adgangen til/fra teltet og arrangemen-

terne når teltet er placeret på Nord-stranden. 

 

Vi ønsker derfor at placere teltet og arrangementerne på Syd-stranden jf. 

nedenstående ansøgning med bilag til Naturstyrelsen. Vi vil understrege at alle 

arrangementer i de sidste 5 år er forløbet i god ro og orden både og uden ulempe 

for andre der færdes på stranden – dette agter vi naturligvis at fortsætte med. 

 

Teltet stilles op få dage før uge 29 og nedtages få dage efter uge 31. 

 

Som aftalt på møde anmoder Grundejerforeningen Vejers Strand hermed 

Naturstyrelsen Oksbøl om tilladelse til placering af telt på Vejers Sydstrand i 

ugerne 29, 30 og 31 – 2019. 

  

Teltet danner rammen om aktiviteter for medlemmer, turister og besøgende i 

naturen – herunder ved stranden ved Vejers.Den overordnede arrangør er 

Grundejerforeningen Vejers Strand / Vejers Venner hvor en række udvalg 

bestående af frivillige ildsjæle afholder aktiviteter og arrangementer 

i naturen for medlemmer, turister og besøgende i Vejers.  

………  

Der afholdes 6 musik arrangementer i 2019 på stranden kan følgende oplyses: 

 Frokost Jazz kl. 11.00 – 14.00 

 Øvrige musik arrangementer - start ca. kl. 20.00. Slut ca. kl. 22.30. 

 3 arrangementer er uden forstærkning (Frokost Jazz, Syng solen ned, 

Sang aften fra Højskolesangbogen) 

 3 arrangementer er med forstærkning (Skt. Hans, uge 30 Nice Old Boys 

og 1. august bluesband) 

  

Vi håber at en tilladelse vil kunne gives til placering af telt og afholdelse af 

arrangementerne i ugerne 29, 30 og 31 på Vejers Sydstrand med en placering 

lige til venstre for nedkørslen uden 

http://www.kyst.dk/
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gene for trafik, livreddere, nødhjælp eller besøgende/badende gæster.  Teltet har 

en størrelse på 9 x 18 m og markering af placering er vedlagt nedenfor (se grå 

markering lige syd for nedkørsel). 

  

 
  

 

Ejendommen er beliggende i/op til Natura 2000-område nr. 84 -  Kallesmærsk 

Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage (habitatområde nr. 73)  jf. 

bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af 

internationale naturbeskyttelsesområde samt beskyttelse af visse arter. 

 

Udpegningsgrundlag for habitatområdet: 

http://www.kyst.dk/


 

 

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig 
Tlf. 99 63 63 63• CVR 33157274 • EAN (drift) 5798009882936 • EAN [anlæg) 5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk 4 

 

 

 
 

Lovgivning 

Af naturbeskyttelseslovens § 8 fremgår det, at der ikke må foretages ændringer i 

tilstanden af klitfredede arealer. Der må ikke foretages gravearbejder, etableres 

hegn, placeres campingvogne og lignende, arealerne må ikke afgræsses, og der må 

ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der 

fastlægges skel.  

 

Forbuddet mod tilstandsændringer betyder bl.a., at der ikke må opføres 

bebyggelse, foretages terrænændringer eller etableres beplantning inden for 

klitfredningen. 

 

Der kan i særlige tilfælde gøres undtagelse fra bestemmelsen, jf. § 65b. 

 

Klitfredningen administreres meget restriktivt. Af hensyn til de nationale 

interesser, der er knyttet til kystområderne, dispenseres der kun, når der foreligger 

en særlig begrundelse herfor, og når dispensationen vil være uden konsekvenser 

for den fremtidige administration af de klitfredede arealer. 

 

Før der gives dispensation fra klitfredningen, skal der ifølge bekendtgørelse nr. 

1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområde samt beskyttelse af visse arter, foretages en vurdering af, 

om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan 

påvirke et Natura 2000-område væsentligt. I så fald skal der foretages en nærmere 

konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under 

hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, 

at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke 

meddeles dispensation til det ansøgte]. 

 

Der kan endvidere ikke gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 8, hvis det 

ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 

udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets 

bilag IV. 

 

http://www.kyst.dk/
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Begrundelse for afgørelsen 

Det ansøgte ligger inden for klitfredningslinjen og forudsætter derfor dispensation 

efter naturbeskyttelsesloven. 

 

Det er Kystdirektoratets vurdering, at der ikke er forhold som taler imod at der 

midlertidig opstilles telt og afholdes arrangementer på stranden i lighed med 

tidligere. 

 

Det er Kystdirektoratets vurdering, at dispensationen bør meddeles til 

Naturstyrelsen som grundejer, og at styrelsen på denne baggrund kan meddel 

tilladelse til de årlige arrangementer og i den forbindelse fastsætte de nærmere 

vilkår for afholdelsen og føre tilsyn med hvorvidt vilkårene herfor overholdes. 

 

Kystdirektoratet meddeler på denne baggrund en 5 årig rammedispensation fra 

kystfredningsbestemmelserne til Naturstyrelsen, således at styrelsen kan meddele 

tilladelse til og fastsætter de nærmere retningslinjer og vilkår for opsætning af 

teltet og aktiviteterne knyttet hertil, idet det forudsættes at opstillingen ikke 

hindrer færdslen langs stranden. 

 

Dispensationen er gældende i 5 år til og med 2023 og teltet kan opsættes i op til 3 

uger i sommermånederne samt frist til opsætning og nedtagning. 

 

Det er Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse 

med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. Det 

ansøgte vil ikke ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der 

indgår i udpegningsgrundlaget. 

 

Det ansøgte vil endvidere efter Kystdirektoratets vurdering ikke medføre 

beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de 

dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

 

Klagevejledning  

Kystdirektoratets afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

 

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

bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen 

udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende 

hverdag.   

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker 

 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.kyst.dk/
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 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører 

sådanne interesser. 

Der klages via Klageportalen, som der er et link til på forsiden af 

www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 

Man logger på via www.borger.dk eller www.virk.dk typisk med NEM-ID. Klagen 

sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En 

klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Det 

koster 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer i 

gebyr at indgive en klage. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 

kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man 

ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet 

anmodning til Kystdirektoratet.  Kystdirektoratet videresender herefter 

anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, 

hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 

 

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i 

naturbeskyttelsesloven. 

 

Har du spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte Jan Kofod 

Winther på jkw@kyst.dk  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Hans Erik Cutoi-Toft 

Afdelingschef 

 

 

Afgørelsen er sendt til: 

 

 Varde Kommune, vardekommune@varde.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Varde, varde@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Sydvestjylland, sydvestjylland@friluftsraadet.dk   

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, Varde, varde@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 
jyllandskredsen@botaniskforening.dk   

 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  
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vardekommune@varde.dk; dn@dn.dk; varde@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

sydvestjylland@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; varde@dof.dk; 

jyllandskredsen@botaniskforening.dk; miljo@kano-kajak.dk; sager@jaegerne.dk; 

AVJP@bws.dk; blh@nst; srj@nst.dk 
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