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Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse  

Arsenalvej 55C 

9800 Hjørring 

 

Att, Henrik Olsen  

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 20/02692-5 

Ref. Jan Kofod Winther 

23-11-2020 

 

 

Dispensation fra klitfredningslinjen til fjernelse af rynket rose på 

matr. 95a, Vandflod By, Oksby - Oksbøl Skydeterræn, Varde 

Kommune. 

 

Ansøgning 

I har den søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 8 til fjernelse af 

rynket rose på matr. 95a, Vandflod By, Oksby - Oksbøl Skydeterræn, Varde 

Kommune.  

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens2 § 

65b, stk.1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen3
 § 1, jf. § 4 til rydning af de 

omhandlede arealer som beskrevet i ansøgningen nedenfor. Arealerne skal 

retableres efter kørsel og gravning, således landskabets hidtidige karakter 

genskabes. Kørsel skal begrænses mest muligt. 

 

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. 

 

Redegørelse for sagen 

I ansøgningen anføres: 

Et større klitområde i det syd vestligste område af Oksbøl Skydeterræn (nord for 

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

http://www.kyst.dk/
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Blåvandshuk Fyrtårn og vest for Kallesmærsk Hede) ønskes ryddet for den 

invasive bevoksning af rynket rose. 

Tiltagene i denne projektbeskrivelse er en opfølgning på intentionerne 

vedrørende bekæmpelsen af invasive arter beskrevet i Drifts- og Plejeplan 2012 – 

2026 for Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn (Link: Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn, 

Drifts- og plejeplan 2012-2026), samt tillæg til samme (Link: Oksbøl Skyde- og 

Øvelsesterræn, tillæg til Drifts- og Plejeplan 2016-2026 ) 

OMRÅDEBESKRIVELSE 

Området hvor rydning af rynket rose skal foregå kan ses på Bilag 1.2. 

Indsatsområdet er beliggende på matrikel: 95a, Vandflod By, Oksby. 

Området er omfattet af flere beskyttelseshensyn, der er relevante ift. rydning af 

invasive arter. Beskyttelserne vil blive beskrevet i det følgende. 

BESKYTTET NATUR 

Hele projektområdet er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 som klithede 

eller grå/grøn klit. 

Hele området ligger desuden indenfor habitatområde H62, der er en del af 

Natura 2000-område nr. 84 Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og 

Kærgård Klitplantage og Fuglebeskyttelsesområderne nr. 50 og nr.56 (Bilag 1.3). 

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 84 og for 

Fuglebeskyttelsesområde nr.50 og nr.56 kan ses af nedenstående to tabeller. 

Tabel 1-2-3 Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 73 og 

Fuglebeskyttelsesområderne nr. 50 & nr. 
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I projektområdet er der kortlagt følgende 3 forskellige habitatnaturtyper, der 

alle er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 84: 

 

 
Tabel 4 Habitatnaturtyper i projektområdet og naturtilstanden af disse 

Potentielle konsekvenser for Natura 2000-området er vurderet i en Natura 

2000- væsentlighedsvurdering nedenfor. 

 

STRANDBESKYTTELSE OG KLITFREDNING 

Hele området ligger indenfor Klitfredningslinjen og Strandbeskyttelseslinjen og 

er som følge heraf beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §§ 8 og 15. (NB! Kyst- 

direktoratet bemærker at alene klitfredningslinjen er aktuel i ansøgningen) 

 

PROJEKTBESKRIVELSE 

Naturplejen gennemføres ved maskinel opgravning/oprykning af rynket rose. 

Rydningen vil blive foretaget med enten rosenrotor, oprykning med gravko 

eller/og slåning. 

Rosenrotor vil i videst muligt omfang blive benyttet, da den slår rødderne i 

stykker i dybden og tidligere har vist gode resultater. 

Rydningen foretages ifm. gennemførelse af EU-LIFE projektet SemiAquaticLife, 

hvor Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er partner. LIFE-projektet udløber 

31. december, 2020, og projektet skal derfor gennemføres og afsluttes inden 

denne dato. 

SemiAquaticLife projektets indsatser er rettet mod at medvirke til at sikre 

gunstig bevaringsstatus for padder og krybdyr, her strandtudse og markfirben, 

samt de terrestriske eller akvatiske naturtyper disse arter har raste- og 

yngleområder i. 

 

TIDSPERIODE 

Tiltagene ønskes gennemført hen over efteråret/vinteren 2020. Rydningerne kan 

kun forgå i ’skydefrie’ perioder hvorfor det er svært at angive præcise 

tidspunkter. 

 

http://www.kyst.dk/
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NATURA 2000-VÆSENTLIGHEDSVURDERING 

Grundet projektets karakter og placering, er det kun sandsynligt, at det vil 

påvirke de naturtyper, som findes indenfor projektområdet 

. 

Projektet har til formål at fjerne rynket rose fra projektområdet. Dette initiativ er 

oplistet som et indsatsområde i Natura 2000-planen for Natura 2000-område: 

Der sikres sammenhæng mellem forekomster af tør hede, våd hede, surt overdrev 

og rigkær med henblik på at gøre arealet mere robust overfor  

 

a) pludselige hændelser (f.eks. ekstreme vejrforhold), 

b) klimaændringer 

c) for at mindske randpåvirkninger fra omkringliggende landbrugsarealer eller 

d) for at bidrage til etablering af større driftsenheder: 

 

Der iværksættes en bekæmpelse af rynket roser på naturtyperne klithede, hav-

tornklit og tør hede med fokus på arealer med en forekomst på over 10 %. Det 

vurderes derfor, at projektet ikke vil have en væsentlig negativ indvirkning 

naturtyperne på udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 62 oplistet i Tabel 

3.  

 

Da projektet omfatter en realisering af tiltag foreslået i N2000-planen, så 

vurderes det at have en positiv indvirkning på områdets udpegede naturtyper. 

Ifølge ’Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV’ fra DMU (2007), er 

det sandsynligt, at der kan være arter af flagermus, spidssnudet frø, strandtudse 

og markfirben i eller i nærheden af projektområdet. Det vurderes usandsynligt, 

at spidssnudet frø og flagermus vil blive negativt påvirket af projektet, da de ikke 

er knyttet til nogle af levestederne i projektområdet. Rydningen af de store 

tilgroningsflader med rynket rose gennemføres for at sikre strandtudse og 

markfirben velegnede raste- og yngleområder og bedømmes derfor som værende 

af positiv karakter ift. disse 2 arter. 

 

Ved rydning af rynket rose, vil arealet med soleksponerede skråninger i 

projektområdet blive større. Det vil være til gavn for markfirben, der er knyttet 

til disse skråninger. Det vurderes derfor, at projektet ikke vil have en væsentlig 

negativ indvirkning på markfirben i området. 

 

Fuglebeskyttelsesområde nr. F50 omfatter fuglearter tilknyttet det åbne land 

som rødrygget tornskade og hedelærke. Rødrygget tornskade er ikke tilknyttet 

arealer med rynket rose og hedelærke foretrækker at yngle og søge føde på 

delvist åbne sandflader med spredt opvækst af urter og græsser og er således 

heller ikke tilknyttet fladedækkende bevoksninger af rynket rose. På denne 

baggrund vurderes det ikke at rydning af fladedækkende bevoksninger ude i 

klitterne nord for Blåvandshuk vil have negativ effekt ift. hedelærke og rødrygget 

tornskade. 

 

http://www.kyst.dk/
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Bilag 1.1: Kallesmærsk Hede med klit og strand. Udsigt over EU-LIFE projektet 

SemiAquaticlife`s indsatsområde. De ønskede rydninger af fladedækkende 

opvækst af rynket rose vil foregå i klitrækkerne nord for Blåvandshuk Fyr, vest 

for Kallesmærsk Hede. 

 

 
Bilag 1.2: Kallesmærsk Hede/luftfoto. Det foreslåede projektområde er her 

angivet med rød! 

Del-området syd for den blå streg er prioriteret EU-LIFE-indsatsområde, mens 

EU-LIFE midler kun vil blive anvendt i del-området nord for blå streg, hvis der 

er økonomisk råderum. 

 

http://www.kyst.dk/
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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. 

 

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 en væsentlig samfundsmæssig 

interesse i den ansøgte rydning af arealet. Der er i afgørelsen lagt vægt på, at 

indgrebet er en naturforbedring, der er med til at begrænse den hastige udbredelse 

af rynket rose, som udgør et betydeligt problem i forhold til klitnaturtyperne. 

http://www.kyst.dk/
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Kystdirektoratet vurderer, at rydning af rynket rose som ansøgt ikke udgør 

en forringelse af kystlandskabets fremtræden. Projektet vurderes at være til gavn 

for områdets fremtidige naturmæssige status og landskabelige fremtræden som 

åbent klitlandskab. 

 

Kystdirektoratet meddeler således efter en samlet vurdering dispensation til 

rydningen som ansøgt. Arealerne skal retableres efter kørsel og gravning, således 

landskabets hidtidige karakter genskabes. Kørsel skal begrænses mest muligt. 

 

Kystdirektoratet finder på basis af de i ansøgningen foretagne vurderinger, 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, idet Kystdirektoratet skal 

henholde sig til ansøgningens redegørelse herom. 

 

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 

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/
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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. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Jan Kofod Winther 

Specialkonsulent / Kystzoneforvaltningen 

jkw@kyst.dk – tlf.dir. 91 35 74 34 

 

 

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  

Blåvandshuk, blh@nst.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; blh@nst.dk; FES-NPS12@mil.dk;  
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