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Kystdirektoratet 

J.nr. 20/00700-3 

Ref. Jan Kofod Winther 

19-02-2020 

 

Dispensation fra klitfredningslinjen til gravning og etablering af 

ballonmaster i klitfredet område i Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn på 

matr.6n, Vejers By, Oksby og matr.95a, Vandflod By, Oksby, Varde 

Kommune 

 

 

Ansøgning 

I har den 18. februar 2020 ansøgt om dispensation fra klitfredningslinjen til  

etablering af ballonmaster samt nedgravning af kabler i klitfredet natur i Oksbøl 

Skyde- og Øvelsesterræn på matr.6n, Vejers By, Oksby og matr.95a, Vandflod By, 

Oksby, Varde Kommune.   

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 

65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2
 § 1, jf. § 4 til opstilling af 3 

ballonmaster samt nedgravning/-pløjning af kabel hertil. 

 

Dispensationen er meddelt på vilkår, at der ikke må foretages terrænændringer i 

forbindelse med etableringen ud over det, der er nødvendigt for projektets 

gennemførelse og arbejdet skal gennemføres som bekrevet i ansøgningen. 

 

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 Fødevareklagenævnet konkret bestemmer andet. 

 

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt 

jf. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 

 

 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 
2 Bekendtgørelse nr. 1061 af 21. august 2018 af bekendtgørelse om klitfredning 

http://www.kyst.dk/
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Redegørelse for sagen 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ansøger om nedgravning af kabel og 

fundering og opsætning af 3 ballonmaster i klitfredede områder samt nedgravning 

af kabler mellem masterne. 2 af masterne (B1 og B27) opsættes i klitfredningsom-

rådet mod havet og en enkelt (B6) i et indenlands klitfredningsområde. 

 

Ballonmasterne etableres på et stabiliserende fundament. Opbygningen er en 

”flise” øverst medmålene 3*3*0,15 m (længe*bredde*dybde), herunder en 

fundamentsblok med målene1,2*1,2*0,75 m, placeret lige under masten, for at 

sikre denne. Derudover etableres en kabelbrønd til el-udstyr. Dermed vil arealet 

for hver flise ved ballonmaster være 9 m2. Omkringhver ”flise” etableres et 

trådhegn i 1,6 meters højde med en serviceadgang (låge). 

 

Skydeskiltene udskiftes ved at fjerne det eksisterende skilt og erstatte det med et 

nyt uden fundament. Påvirkningen af terrænet er maximalt 0,1 m2 pr. skilt og 

vurderes derfor at være bagatelagtig.  

 

I ansøgningen anføres: 

Formålet er at sikre, at militære enheder og offentligheden tydeligt kan se, at der 

gennemføres skarpskydning, herunder at adgang er forbudt. Belysningen på 

ballonmaster og skytteskilte forsynes i dag via lokalt placerede solceller, og kan 

aktiveres via en GPRS-forbindelse. Som følge af nedslidning er belysning på 

skytteskilte og flere ballonmaster dagligt ude af drift. Det er en væsentlig 

samfundsmæssig interesse, at skydesikkerheden er fuldt etableret og godkendt. 

Projektet omfatter: 

 

- Etablering af ny, permanent elforsyning samt nyt styrings- og kommunikations 

system. Der forudsættes således nedgravning/nedpløjning af strømførende 

kabel, samt fiberforbindelse til ballonmaster med et samlet skønnet kabeltracé på 

ca. 53 km. 

 

Den samlede påvirkning på af klitfredede områder fra nedgravning af lednings-

trace udgør 390 m2 (1.300 m x 0,30 m), som umiddelbart efter nedpløjning vil 

dækkes af den eksisterende vegetation 

 

 

   
Placering inden for klitfredet område (markeret med rød pil i blå skravering) 

B1, B6 og B27 

 

http://www.kyst.dk/
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Ballonmast – eksisterende model 

 

- Fundering og opsætning af ballonmaster. Den samlede påvirkning fra ballon-

masterne på klitfredede områder udgør 27 m2 (3 master x 9 m2). 

Ballonmasternes placering kan ses på nedenstående kort og ortofoto. 

 

I driftsfasen er ballonmasterne etableret og ledningen er nedgravet. Der sker 

ikke yderligere påvirkninger inden for beskyttelseslinjer i driftsfasen. 

 

Projektområdet er beliggende indenfor Natura 2000-område nr. 84, 

Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage. Der 

er foretaget en væsentlighedsvurdering (Rambøll – ” 2019 - NATURA 2000-

VÆSENTLIGHEDSVURDERING - OKSBØL SKYDETERRÆN NEDGRAVNING 

AF FIBER TIL NYE BALLONMASTER), hvor i det konkluderes: 

 

Det vurderes, at etablering og drift af nye ballonmaster og skydeskilte, kabel-

nedgravninger og sikkerhedsspor ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af 

Natura 2000-område nr. 84 eller de arter eller naturtyper området er udpeget 

for at beskytte hverken direkte eller indirekte, hvis anlægsperioden er udenfor 

maj/juni måned. På den baggrund vurderes det, at der ikke vil være krav om 

udarbejdelse af en egentlig konsekvensvurdering jævnfør habitatbekendtgørelsen 

for Forsvarets arealer. 

  

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. 

 

http://www.kyst.dk/
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Der kan i særlige tilfælde gøres undtagelse fra bestemmelsen, jf. § 65b. 

 

Af klitfredningsbekendtgørelsens § 1 fremgår det, at det på de klitfredede arealer 

blandt andet ikke er tilladt at fjerne beplantning eller indretninger, der tjener til 

sandflugtens dæmpning, køre med motorkøretøjer uden for lovligt anlagte veje, at 

opstille telte og lignende eller at foretage gravearbejder. 

 

Kystdirektoratet kan gøre undtagelse fra forbuddene, jf. § 4. 

 

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. 

 

Begrundelse for afgørelsen 

Det ansøgte ligger inden for klitfredningslinjen og forudsætter derfor dispensation 

efter naturbeskyttelsesloven. 

 

Det er Kystdirektoratets vurdering, at der er tale om en nødvendigt anlæg ved en 

allerede etableret militær skydebane, som skal modernisere et utidssvarende 

lignende anlæg.  

 

Direktoratet finder, at den landskabelige påvirkning af kystlandskabet vil være af 

underordnet betydning når der henses til anlæggets særlige karakter, og den 

sammenhæng, hvori det indgår. Der ses endvidere ikke at være forhold, som taler 

imod nedpløjning/-gravning af kabler som ansøgt. 

 

Kystdirektoratet finder således, at der kan meddeles dispensation til det ansøgte. 

 

Det indgår i direktoratets 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. Kystdirektoratet har herved lagt den 

medsendte vurdering af anlæggets påvirkning af naturområderne til grund. 

http://www.kyst.dk/
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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 

 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 

http://www.kyst.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
mailto:jkw@kyst.dk
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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  

 Nationalpark Vadehavet, Nationalpark Vadehavet, 
vadehavet@danmarksnationalparker.dk 

 

 

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; 

vadehavet@danmarksnationalparker.dk; FES-NPS14@mil.dk; FES-MYN@mil.dk 

 

http://www.kyst.dk/
mailto:vardekommune@varde.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:varde@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:sydvestjylland@friluftsraadet.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:varde@dof.dk
mailto:jyllandskredsen@botaniskforening.dk
mailto:miljo@kano-kajak.dk
mailto:sager@jaegerne.dk
mailto:vadehavet@danmarksnationalparker.dk
mailto:vardekommune@varde.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:varde@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:sydvestjylland@friluftsraadet.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:varde@dof.dk
mailto:jyllandskredsen@botaniskforening.dk
mailto:miljo@kano-kajak.dk
mailto:sager@jaegerne.dk
mailto:vadehavet@danmarksnationalparker.dk
mailto:FES-NPS14@mil.dk

