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Dispensation til naturplejeprojekt med rydning og afgræsning ved
Sønderho
Fanø Kommune har den 4. februar og 3. marts 2016 fremsendt
ansøgninger om dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til et
naturplejeprojekt ved Sønderho. Det drejer sig om matriklerne 308a og
308d, Sønderho By, Sønderho, der ejes af Fanø Kommune, samt matr.nr.
300, Sønderho By, Sønderho, som ejes af Erik A. Nielsen, Skinderbro 20,
6200 Aabenraa, Margit Lund, Gammel Byvej 27, 6720 Fanø og Hans
Henning Nielsen, Tjørnealle 5, 6753 Agerbæk.
I de oprindelige ansøgninger er der angivet syv forskellige delområder.
Efter aftale med Fanø Kommune er kun fire af områderne omfattet af denne
dispensation.
Kommunens afgørelse
Esbjerg Kommune giver hermed dispensation til at hegne og pleje
naturområderne omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Placeringen
fremgår af vedlagte kortbilag.
Dispensationen er givet på følgende vilkår:
1.

Det ansøgte skal udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet.

2.

Det forudsættes, at der foreligger samtykke fra de berørte private
lodsejere, før projektet realiseres.

3.

Eventuel kørsel i de beskyttede naturtyper i forbindelse med arbejdet
skal ske på en sådan måde, at der ikke efterlades varige spor. Det
kan fx ske ved anvendelse af madrasser eller køreplader.

4.

Der skal være tale om almindeligt kreaturhegn.

5.

Der skal opsættes stenter eller låger, som sikrer offentlighedens
adgang til områderne.

6.

Der kan opsættes én mulepumpe inden for hver af de to fenner på
lokalitet 1.
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7.

Græsningstrykket sættes til følgende maksimale værdier:
a. Lokalitet 1: 1,2 SK/ha ved sommergræsning i 90 dage, med
et indledende græsningstryk på 0,8 SK/ha.
b. Lokalitet 2: 1,0 SK/ha ved sommergræsning i 90 dage.
c. Lokalitet 3: 0,65 SK/ha ved sommergræsning i 90 dage eller
0,1 SK/ha ved vinterafgræsning af klithedearealerne.
d. Lokalitet 7: 1,0 SK/ha i 90 dage.

8.

Græsningstrykket skal løbende vurderes og om nødvendigt tilpasses
af Fanø Kommune, således at overgræsning undgås. Såfremt Esbjerg
Kommune efter tilsyn vurderer, at græsningstrykket er for højt, skal
det tilpasses efter kommunens anvisning.

9.

På lokalitet 1 må der tidligst ske udbinding af kreaturer den 1. juli.

10.

Der må ikke ske tilskudsfordring ud over almindeligt mineraltilskud.

Begrundelse
Esbjerg Kommune har truffet afgørelsen på baggrund af følgende oplysninger
og vurdering:
Fanø Kommune ønsker at iværksætte græsning på udvalgte lokaliteter i
klitlandskabet på Fanø. Ønsket om græsning skal ses som et led i
bestræbelserne på at opnå en gunstig bevaringsstatus for naturtyperne og
arter, som er omfattet af Natura 2000, henholdsvis område H78
(Vadehavet) og F53 (Fanø). Græsning vil begrænse tilgroningen af
naturtyperne grøn klit (2130), klitlavning (2190), og klithede (2140).
Endvidere kan græsning medføre den nødvendige dynamik i klitlandskabet,
som er nødvendig for sikring af en høj biodiversitet.
I forbindelse med græsning af de berørte arealer er målet ”synlig
afgræsning den 15.9”. Der er således tale om sommergræsning i juni, juli
og august. For enkelte arealer er udbindingstidspunktet udsat til 1. juli af
hensyn til mulige jordrugende fugles ynglesucces.
Fanø Kommune agter at indgå græsningsaftaler med dyreholdere, som har
små ekstensive kvægracer af typen Skotsk Højland, Galloway, Hereford
eller Angus. Der indgås en græsningskontrakt, hvori der defineres et
vejledende græsningstryk for det enkelte areal, forbud mod tilskudsfodring
samt tilsynspligt. Det vejledende græsningstryk er beskrevet for det
enkelte areal i de respektive afsnit i ansøgningen.
Fanø Kommune ønsker at kunne regulere græsningstrykket løbende,
således at den optimale biologiske effekt opnås. Der skal derfor føres tilsyn,
som
Fanø
Kommune
udfører
med
hjælp
fra
eksterne
naturplejekonsulenter, således af en forøgelse eller reduktion i
græsningstryk kan iværksættes. Der forventes, at tilsynet skal udføres
minimum to gange i løbet af græsningssæsonen.
Til grundlag for vurdering af græsningstrykket har Fanø Kommune brugt
anbefalingerne som beskrevet af Rita M. Buttenschøn og en beregning af
den tilgængelige foderværdi for de enkelte områder. Fanø Kommune har i
sine beregninger lagt til grund, at 1 galloway m.v. i græsningstryk svarer
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til 0,64 storkreatur (SK), og at 1 SK gennemsnitligt har behov for 7,5
foderenheder (FE)/dag.
Esbjerg Kommune har spurgt dyrlæge Randi Worm, Ølgod Dyrlæger, om
foderbehovet hos små kvægracer. Det er hendes vurdering, at de har et
behov på 6-8 FE/dag.
Endvidere vil der ved anvendelse af ammekøer af lille race med kalv skulle
regnes med et væsentligt højere græsningstryk, da en lille ammeko med
kalv svarer til 1,2 DE (1 SK = 1 DE, hvor der er tale om 1 ko af
malkekvægrace). Det er således Esbjerg Kommunes opfattelse, at
beregningerne angivet af Fanø Kommune kan give anledning til
overgræsning, særligt år med svag vækst i vegetationen. Der skal derfor
holdes tilsyn med arealerne, ligesom Esbjerg Kommune i et tilfælde har
nedsat det ønskede maksimale græsningstryk.
Esbjerg Kommune har besigtiget arealerne i 2013 og 2014 i forbindelse
med naturkvalitetskortlægningen. Formålet med besigtigelserne var at
vurdere floraen og naturtilstanden på de beskyttede arealer, og bla.
vurdere eventuelle plejemuligheder. Besigtigelsesdata og registrerede
arter for de enkelte områder er offentligt tilgængelige gennem
Miljøportalen.
Arealerne er beskyttet natur, omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der
er forbud mod at foretage ændringer i tilstanden af beskyttede
naturarealer. Kommunen kan dog i særlige tilfælde give dispensation fra
naturbeskyttelseslovens § 3.
Der er i afgørelsen lagt vægt på, at der er tale om naturpleje, som medvirker
til gennemførsel af Natura 2000-planerne for området, og som på sigt vil
medføre en forbedret naturtilstand på lokaliteterne.
Det er altid lodsejerens ansvar, at der ikke sker indgreb i beskyttede
områder. Der gøres opmærksom på, at naturområderne også fremover er
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Fremtidige ændringer af
naturområdernes tilstand må derfor ikke foretages uden en ny
dispensation.
De enkelte lokaliteter gennemgås her:
Lokalitet 1 (markblok 463135-21)
Lokalitet 1 er på ca. 25 ha og er ejet af Fanø Kommune (matr.nr. 308a,
Sønderho). Der er tale om to fenner, idet området gennemskæres af stien,
som går ind til Sønderho Strandsø.
Arealet er en ung strandeng på meget sandet bund. Omkring halvdelen er
registreret som habitatnaturtypen hvid klit (2120). Der er generelt tale om
varieret, artsrig og værdifuld vegetation med stedvis karakter af rigkær.
Ud fra besigtigelser i 2013 og 2014 er der beregnet et naturindeks på hhv.
0,67 og 0,63, med artsindeks på op til 0,79. Esbjerg Kommune har ved
begge besigtigelser vurderet, at afgræsning vil være gavnligt for området.
Afgræsning vurderes at kunne mindske tilgroningen med høje plantearter
og vedplanter, og fremme en lavtvoksende, artsrig urteflora.
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Ud over dette vil afgræsningen kunne forbedre ynglemulighederne for
udpegningsarterne hvidbrystet præstekrave, dværgterne og eventuelt
havterne. Arterne er afhængige af større strand- ellers strandengsarealer
med lav vegetation. De to førstnævnte er begge højt prioriterede i Natura
2000-handleplanen og oplever i dag vigende bestande og dårlig
ynglesucces på Fanø. Med græsningen opnås både en lavere og mere
varieret vegetation, og med hegningen opnår man en beskyttelse mod
uhensigtsmæssig rekreativ færdsel, hvilket også i handleplanen
identificeres som en trussel mod arterne.
Det er meget sandsynligt, at spidssnudet frø og strandtudse findes i
området. Den ekstensive afgræsning forventes at forbedre levevilkårene
for padderne i området, ved at skabe mere lys og modvirke tilgroning.
Det første år ønsker Fanø Kommune af afgræsse med 0,8 SK/ha i tre
måneder, hvilket kan sættes op til maksimalt 1,2 SK/ha, hvis afgræsningen
viser sig at være utilstrækkelig.
Udbindingen skal ske tidligst 1. juli, således at der tages hensyn til de
jordrugende fugle.
Lokalitet 2 (markblok 463134-68)
Lokalitet 2 er på ca. 39 ha, og berører tre matrikler; matrikel 308a og
308d, Sønderho By, Sønderho, som ejes af Fanø Kommune, og matr.nr.
300, som er privat ejet.
Arealet
er
registreret
som
§3-beskyttet
mose
med
rigkær
(habitatnaturtype 7230) i den sydlige ende og klitlavning (2190) i den
nordlige ende. De mere tørre partier er registreret som grøn klit (2130).
Den sydlige del af markblokken har været græsset ekstensivt i en længere
periode, og har i dag et naturtilstandsindeks på 0,71. I rigkæret er der bla.
registreret sump-hullæbe, leverurt, klit-vintergrøn og eng-troldurt. Esbjerg
Kommune har ved den seneste besigtigelse registreret 90 forskellige arter.
Samtidigt angives det, at græsningsområdet bør udvides mod nord.
Tilstedeværelsen af kalk giver grobund for en flora, som ikke findes andre
steder på Fanø, og en udvidelse af græsningsområdet vil måske kunne
danne grundlag for en udvidelse af rigkærsområdet. Den nordlige del af
området, som i dag ikke bliver græsset, har karakter af tagrørsump
omgivet af grøn klit, som er domineret af grove græsser og et tykt førnelag.
Området har i dag kun en moderat natur- og strukturtilstand og der er der
begyndende opvækst med vedplanter såsom grå-pil og øret pil.
Fanø Kommune ønsker at kunne inddrage det nordlige del på ca. 16 ha i
græsningsarealet i begrænsede perioder. Formålet er at kunne reducere
førnelaget i den grønne klit, samt at skabe dynamik, lys og formindsket
opvækst af vedplanter. Herved vil der kunne sikres favorable forhold for
lavvoksende amfibiske pionersamfund samt sikre en højere artsdiversitet i
overgangszonen til rørsumpen. De nordlige areal skal fortsat være hegnet
fra det sydlige areal, således at græsningstrykket kan forhøjes og ophøres
med kort varsel omkring rørsumpen, uden at rigkæret græsses for lidt.
På udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde F53 findes rørdrum
og rørhøg. Begge arter er afhængige af uforstyrrede fugtige rørskove.
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Erfaringer fra blandt andet Vejlerne og viser dog, at rørdrum også har gavn
af lysninger og de såkaldte blå bånd omkring rørskoven, hvor den kan
fouragere, men hurtigt trække sig tilbage imellem de uhøstede tagrør.
Der er ikke registreret nogle bilag IV-arter, men en forøget dynamik og
græsning i de lavtvandede områder vil kunne tilgodese paddearter.
For den sydlige fenne ønskes et græsningstryk på 1,5 SK/ha ved tre
måneders sommergræsning. For den nordlige del er der ikke angivet et
ønsket græsningstryk.
Ribe Amt gav den 13. juni 2006 dispensation til en udvidelse af det
daværende græsningsområde til i alt knap 10 ha. Der blev sat et
indledningsvist maksimalt græsningstryk på 0,5 DE/ha i 5 måneder. Det er
ikke Esbjerg Kommunes vurdering, at græsningstrykket i fennen på 10 ha
er væsentligt lavere end arealets bæreevne. I ”Vejledende græsningstryk
for udvalgte naturtyper” angives græsningstryk i antal SK/ha for mose på
0,3-0,8, for rigkær på 0,3-0,6 og for klitlavning 0,3-0,5 for en periode på
5-6 måneder. Dette svarer til det græsningstryk, som Ribe Amt gav
dispensation til. Idet produktiviteten og næringsindhold i den friske
biomasse er lavere netop i sommermånederne, hvor afgræsningen skal
finde sted, end den er i forårs- og efterårsmånederne, vil græsningstrykket
skulle tilpasses dette. Endvidere vurderes det, at en del af arealet
vanskeligt vil kunne afgræsses på grund af vandstandsforholdene.
Det er derfor Esbjerg Kommunes vurdering, at et græsningstryk på 1,5
SK/ha i 3 måneder kan medføre overgræsning af rigkæret.
Græsningstrykket sættes til maksimalt 1,0 SK/ha i tre måneder.
Græsningstrykket af den sydlige fenne kan være højere i perioder, hvor
den nordlige fenne hegnes fra, såfremt det gennemsnitlige græsningstryk
ikke overstiger 1,0 SK/ha. En eventuel generel øgning af græsningstrykket
skal ske efter skriftlig aftale med Esbjerg Kommune.
Lokalitet 3 (markblok 463135-86)
Lokalitet 3 er på ca. 65 ha og er en del af matr.nr. 308a, Sønderho by,
Sønderho, som ejes af Fanø Kommune.
Arealet er et klitlandskab som er registreret som en mosaik af §3-beskyttet
hede, mose og søer. Det er devano-kortlag som 70% klithede
(habitatnaturtype 2140) og 30% klitlavning (2190). Størstedelen af
området har et beregnet naturtilstandsindeks på 0,66, med et artsindeks
på 0,72.
Området er for få år siden blevet ryddet som følge af en større
naturplejeindsats inden for fredningen af Fanø Syd. Afgræsning vurderes
at kunne understøtte denne naturplejeindsats ved at hindre tilgroning af
især klitlavningerne og medvirke til en foryngelse af vegetationen. Med
afgræsningen af de tørrere dele af klitheden ønskes især en indsats mod
tilgroning i græsser. Græsningen planlægges således til at blive udført i
forårs og sommermåneder, hvor biomasseproduktionen er højest, og hvor
der vil kunne opnås den største effekt på græsserne. Herved vil
biodiversiteten kunne forøges.
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Der er ikke registreret bilag IV-arter inden for projektområdet, men
afgræsning vurderes at kunne tilgodese strandtudse.
Ved sommergræsning ønsker Fanø Kommune et græsningstryk på 0,65
SK/ha i tre måneder. Udbindingen forventes udført inden græssernes
blomstring (juli). Arealets store andel af fugtigbundsnatur gør det mindre
egnet til vintergræsning, eftersom græssernes foderværdi er meget lav.
Der kan opstå behov for at iværksætte vintergræsning. I dette tilfælde
ønsker Fanø Kommune at græsningstrykket ikke overstiger 0,1 SK/ha, og
kun klithede-arealerne regnes med (45,7 ha X 0,1 SK= 4,6 SK for hele
området).
Lokalitet 7
Lokaliteten er på ca. 11 ha og er en del af matr.nr. 308i, Sønderho By,
Sønderho, som ejes af Fanø Kommune.
Syd for udkørslen til stranden er der tale om en langstrakt klitlavning med
store botaniske værdier. Langt hovedparten udgøres af tagrørssump omkring
et langgående vandløb/grøft. Der findes en række rørskovsdominerede små
søer på hele strækningen. Langs østkanten af mosen går en sti langs en
bræmme af rynket rose og gråris. I åbne partier langs stier findes en varieret
kalkelskende vegetation med et indslag af salttolerante arter bl.a. blågrønstar, enskællet sumpstrå, vild hør, høst-star, klit-siv, fjernakset star og sandsiv samt enkelte eng-troldurt i en åben tagrørsbevoksning. Ved græsning
vurderes området at kunne udvikle sig til ekstremrigkær.
Fanø Kommune har ikke fremlagt et ønsket græsningstryk for området.
Græsningstrykket sættes til maksimalt 1,0 SK/ha i tre måneder.
Rydningsområde
Rydningsområdet består af dele af matr.nr. 308a, og 308i, som er ejet af
Fanø Kommune og matr.nr. 300, som er privatejet. Inden for dette område
ønsker Fanø Kommune at iværksætte en indsats mod den invasive art rynket
rose, som ved tilgroning udkonkurrer den naturlige vegetation og mindsker
levestederne for dyrearter. Rydningsområdet har et overlap med lokalitet 2
nord for udkørslen ved stranden og lokalitet 7 syd for udkørslen.
Fanø Kommune ønsker at prøve sig frem i forsøget på et finde den rigtige
metode til fjernelse af rynket rose, og henviser til Naturstyrelsens
hjemmeside om bekæmpelse af rynket rose.
Fanø Kommune påtænker at anvende følgende metoder:
- Slåning og efterfølgende hegning og græsning med kreaturer eller
geder.
- Maskinel fræsning, hvor planten og rødderne finddeles. Efterfølgende
gøres der ikke noget, og materialet bliver liggende på jorden.
- Planterne rykkes op og fjernes fra området.
Inden for lokaliteterne 2 og 7 vil metoden med slåning og græsning kunne
finde sted. Uden for disse områder vil der udelukkende være tale om
mekanisk bekæmpelse.
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Esbjerg Kommune vurderer, at bekæmpelsen af rynket rose og evt.
efterfølgende pleje vil medvirke til at opfylde Natura 2000-handleplanen og
vil være gavnligt for forekomsten af eventuelle bilag IV-arter.
Fredning
Lokaliteterne 1-3 og 7 ligger inden for kendelsesfredningen Fanø Syd.
Fredningen har til formål (§1) at sikre opretholdelsen af et varieret
naturområde med heder, strandenge, klitter, kær og moser og det deraf
følgende dyre- og planteliv.
I forhold til arealernes drift, må de ikke opdyrkes og herunder fræses eller
udsættes for anden form for jordbehandling (§ 2b). Der må ikke graves
planter op, med mindre dette bla. sker som led i en iværksat eller godkendt
naturpleje (§ 2e).
Ifølge §5 må arealerne ikke indhegnes, med mindre det er nødvendigt af
hensyn til arealernes udnyttelse til græsning eller i udførelsen af naturpleje.
Der må ifølge § 6c ikke etableres andre faste konstruktioner og anlæg end
bygninger.
Vedrørende naturpleje står der i § 8: Til opfyldelse af fredningens formål skal
der udføres naturpleje. På de arealer, der ejes af staten, foretages plejen af
miljøministeriet. På de øvrige arealer foretages plejen af Ribe
[amts]kommune, medmindre vedkommende ejer foretrækker selv at udføre
arbejdet i overensstemmelse med amtsrådets anvisninger. De
plejeforanstaltninger, som amtsrådet har ret til at lade udføre på arealer i
privat eje, omfatter fjernelse af selvsåede træer og buske, fjernelse af rør på
kyststrækningen, afgræsning, slåning og eventuelt afbrænding af
hedearealer. Amtsrådets ret til at lade foretage afgræsning, slåning og
afbrænding kræver dog fredningsnævnets godkendelse, hvis ejeren af de
pågældende areal modsætter sig foranstaltningen. (...) Enhver
plejeforanstaltning, som amtsrådet lader foretage på arealer i privat eje, skal
udføres uden udgift for ejeren og foranstaltningen må først iværksættes, når
der er givet ejeren lejlighed til selv at udføre den.
Fanø Kommune har forespurgt Fredningsnævnet, hvorvidt nævnet skal
inddrages i sagens behandling for så vidt angår hegning, rydning m.m. Fanø
Kommune har efterfølgende oplyst Esbjerg Kommune om, at
Fredningsnævnet ikke finder, at projektet er i strid med fredningen. Esbjerg
Kommune vurderer, at etableringen af mulepumper kan være omfattet af
fredningens §6c. Etableringen kan således forudsætte Fredningsnævnets
dispensation. Efter aftale med Marco Brodde afklarer Fanø Kommune selv
dette spørgsmål med Fredningsnævnet.
Klitfredning
Hele lokalitet 1, 2 og 7 samt ca. 1,5 ha af lokalitet 3 ligger inden for
klitfredningslinjen, som administreres af Kystdirektoratet. Fanø Kommune
har selv fremsendt ansøgning til direktoratet.
Natura 2000 og bilag IV-arter
Esbjerg Kommune vurderer samlet set, at projektet er med til at
gennemføre de indsatser, som er beskrevet i Natura 2000-planen, og vil
have positive effekter på bevaringstilstanden af arter og naturtyper på
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udpegningsgrundlaget. Esbjerg Kommune vurderer endvidere, at projektet
ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af
habitatdirektivets bilag IV. Indsatsen kan forbedre ynglestederne for
strandtudse og spidssnudet frø.

Klagebestemmelser
Afgørelsen kan, jf. naturbeskyttelseslovens § 78 stk. 1, påklages til Naturog Miljøklagenævnet af
• ansøgeren,
• 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, samt
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører
sådanne interesser.
En klage skal indgives via Klageportalen. På forsiden af www.nmkn.dk er
der et link til Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og
www.virk.dk. Man logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom
man plejer, 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. Når man klager, skal man
betale et gebyr på kr. 500. Gebyret betales med betalingskort i
Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnte skal som udgangspunkt afvise en klage, der
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende
en begrundet anmodning til Esbjerg Kommune. Anmodningen sendes så
vidt muligt elektronisk til miljo@esbjergkommune.dk eller pr. brev til
Esbjerg Kommune, Natur og Vandmiljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg.
Esbjerg Kommune videresender herefter din anmodning til Natur- og
Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan
imødekommes.
Klagen skal være modtaget senest den 19. maj 2016, der er dagen for
klagefristens udløb.
Gebyret tilbagebetales, hvis
• klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
• klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
• 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
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er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret
dog ikke.
Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6
måneder, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.

Dispensationens baggrund og gyldighed
Dispensationen er givet efter § 65, stk. 3, jf. § 3 i naturbeskyttelsesloven,
lovbekendtgørelse nr. 1578 af 8. december 2015. Den er givet på baggrund
af Fanø Kommunes ansøgninger af 4. februar og 3. marts 2016 samt
efterfølgende indsendte supplerende oplysninger.
Hvis der bliver klaget over afgørelsen, får du omgående besked herom, og
Naturklagenævnets endelige afgørelse må så afventes. Hvis der ikke bliver
klaget, må dispensationen udnyttes, når klagefristen er udløbet.
Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra i dag eller
ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Andre tilladelser
Kommunens dispensation fra naturbeskyttelsesloven fritager dig ikke fra at
skulle indhente tilladelse til forhold som reguleres af anden lovgivning.
Indvinding af grundvand til dyrevanding forudsætter en tilladelse fra Esbjerg
Kommune.
Du skal være opmærksom på, at du ikke uden kommunens godkendelse må
lave ændringer i grøfter, rørledninger eller dræn, som kan medføre
opstuvning af vand uden for din ejendom. Det er endvidere ejers eget
ansvar, at eventuelle braklægnings- eller MVJ-aftaler overholdes i
forbindelse med projektet.
Efter museumslovens § 25 kan den, der udfører et jordarbejde forud for
igangsætning af arbejdet anmode det lokale kulturhistoriske museum om en
udtalelse om, hvorvidt arbejdet indebærer risiko for ødelæggelse af
fortidsminder. Efter lovens § 27 skal jordarbejde standses, hvis der under
arbejdet findes spor af fortidsminder, og fortidsmindet skal straks anmeldes
til det lokale kulturhistoriske museum.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til undertegnede.
Venlig hilsen

Mette Kirkebjerg Due
Biolog

Bilag:
Kort med angivelse af lokaliteternes beliggenhed.
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Kopi af dette brev er sendt til:
Erik A. Nielsen, Skinderbro 20, 6200 Aabenraa.
Margit Lund, Gammel Byvej 27, 6720 Fanø.
Hans Henning Nielsen, Tjørnealle 5, 6753 Agerbæk.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø,
(dn@dn.dk).
Danmarks Naturfredningsforening Fanø Lokalafdeling, v. Britt Schak
Hansen, Kallesbjergvej 18 F, Nordby, 6720 Fanø, (dnfanoesager@dn.dk).
Dansk Ornitologisk Forening Sydvestjylland, Vestervænget 20, 6710
Esbjerg V, (esbjerg@dof.dk).
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V,
(natur@dof.dk).
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, (nst@nst.dk).
Sydvestjyske Museer, Odins plads 1, 6760 Ribe,
(museum@sydvestjyskemuseer.dk).
Landboretligt Udvalg att. Per Vinther Jensen, Jysk Landbrugsrådgivning,
John Tranumsvej 25, 6705 Esbjerg Ø, (pvi@jlbr.dk).
Friluftsrådet, Scandiagade 12, 2450 København SV,
(kreds@friluftsraadet.dk).
Friluftsrådet Sydvestjylland, Houstrupvej 34, 6830 Nørre Nebel,
(sydvestjylland@friluftsraadet.dk)
Dansk Botanisk Forening, v/Rasmus Fuglsang Frederiksen
(rasmusfuglsangfrederiksen@gmail.com).
Naturstyrelsen Blåvandshuk, Ålholt, Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl,
(BLH@nst.dk).
Fanø Kommune, Skolevej 5-7, 6720 Fanø, (raadhuset@fanoe.dk).
Nationalpark Vadehavet, Sekretariatet, Havnebyvej 30, 6792 Rømø,
(vadehavet@danmarksnationalparker.dk)
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