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Dispensation til afgræsning af sommerhusgrunde v. Sletten, 
Harboøre 
 
I har på vegne af Nina Svanborg og Danmarks Naturfredning, Lemvig d. 4. 
december 2020 søgt om dispensation til at måtte afgræsse 14 sommerhus-
grunde v. Sletten, Harboøre i perioden 1. november – 1. april, i foreløbig 5 
år. 
 
Kommunen vurderer, at midlertidig hegning og nødvendige oplysningsskil-
te, er forudsætninger for at kunne gennemføre afgræsningen. Da formålet 
med hegningen er af helt midlertidig karakter og har til formål at sikre/for-
bedre naturtilstanden, vurderes det ikke at kræve en særskilt tilladelse el-
ler dispensation jfr. planloven fra bestemmelserne i Lokalplan 15, pkt. 9.1. 
Tilsvarende vurderes det ikke at opstilling af læskure i det omfang hensynet 
til dyrene og dyrevelfærdsreglerne kræver det nødvendiggør dispensation 
fra lokalplanen. Der vil dog som udgangspunkt være krav om byggetilladel-
se før disse skure må opstilles, så vær opmærksom på at søge disse i god 
tid. 
 
Denne dispensation må kun udnyttes i områder som er beskyttet efter na-
turbeskyttelseslovens § 3 i det omfang der er meddelt nødvendig dispensa-
tion hertil. 
 
Der meddeles hermed dispensation på følgende vilkår: 
 
Vilkår: 

1. Dispensationen gælder de matrikler der kan ses på figur 1. Der er 
tale om de arealer der er markeret med grønt på figur 2. 

2. Der må afgræsses i perioden 1. november til 1. april. 

3. Der må afgræsses med ponyer. 
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4. Der må ikke tilskudsfodres på arealerne. 

5. Der må kun hegnes med et midlertidigt, strømførende trådhegn 
med en eller to tråde på plasticpæle. Hegnet skal fjernes når områ-
det ikke længere afgræsses. 

6. Der må opstilles midlertidige læskure på maksimalt 3x3 meter når 
der i fornødent omfang er opnået byggetilladelse hertil. Læskurene 
skal fjernes igen når arealet ikke længere afgræsses. 

7. Der må desuden udsættes vandtrug til dyrene og fire ”mæglerskil-
te” med information om afgræsningen og kontaktoplysninger på 
dyreholder. Mæglerskiltene skal holdes i afdæmpede farver og i sit 
udtryk være i stil med eksemplet på figur 4. 

8. Der skal til stadighed være et intakt græsdække på foldene. Ved 
manglende genvækst skal dyrene flyttes indtil der er græs nok til at 
dette igen er fuldfoder for dyrene. 

9. Medfører dyreholdet med tilhørende hegn m.v. væsentlige gener, 
forurening eller risiko for forurening, skal disse afhjælpes hurtigst 
muligt efter den ansvarlige for dyreholdet er blevet opmærksom på 
forholdet. 

10. Kan generne, forureningen eller risikoen for forurening efter kom-
munens vurdering ikke afhjælpes, eller bliver de ikke afhjulpet hur-
tigst muligt, jf. vilkår 8, kan kommunalbestyrelsen kræve dyreholdet 
og de tilhørende indretninger fjernet. 

11. Dispensationen udløber 1. april 2025. Hvis afgræsningen ønskes 
fortsat herefter, skal der på forhånd indhentes en ny dispensation. 

 
 
Ovenstående dispensation er meddelt med hjemmel i § 7, stk. 3 i bekendt-
gørelse 2020-07-23 nr. 1176 om miljøregulering af dyrehold og om opbeva-
ring og anvendelse af gødning. 
 
Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke på-
klages til anden administrativ myndighed. 
 
Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, 
at afgørelsen er meddelt. 
 
Afgørelsen offentliggøres den 15. januar 2021 på Lemvig Kommunes 
hjemmeside. 
 
Redegørelse: 
I henhold til bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgød-
ning, ensilage m.v. er det ikke tilladt at etablere folde med dyr i sommerhu-
sområder. 
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Kommunen har imidlertid mulighed for at dispensere fra kravet, og kan i 
den forbindelse stille vilkår som skal sikre at naboerne ikke oplever gener 
fra dyreholdet. 
 
Lemvig Kommune er generelt positivt indstillet overfor afgræsningsprojek-
ter, men i sommerhusområder er det i første omgang beboernes hensyn 
der skal varetages. Der er derfor gennemført en nabohøring for at sikre, at 
sikre at projektet ikke er uønsket af de nærmeste beboere. Ved høringen er 
der indkommet en række bemærkninger. En del har udtrykt deres støtte til 
projektet, og en del har haft spørgsmål til dyrevelfærd, spørgsmål til hvor-
dan og om projektet vil komme til at berøre dem direkte og spørgsmål af 
afklarende og teknisk karakter. Der er ikke udtrykt modstand mod projek-
tet som sådan, men flere har gjort klart, at dyrene skal have det godt, og 
det må ikke forstyrre det almindelige liv i sommerhusområdet. 
 
Dispensationen gøres tidsbegrænset for at sikre, at kommunen får mulig-
hed for at vurdere sagen igen på et senere tidspunkt. 
 
Hvis der mod forventning opstår væsentlige gener fra det afgræssende dy-
rehold, og det ikke er muligt hurtigt at afhjælpe disse, kan dyreholdet kræ-
ves fjernet. 
 
Natur 
Der kommer en selvstændig afgørelse vedr. dispensation fra naturbeskyt-
telseslovens § 3.  
 
De arealer som ønskes afgræsset, ligger udenfor Natura 2000 områder, og 
vurderes ikke at kunne have konsekvenser som rækker ud over det afgræs-
sede areal. Projektet vurderes derfor ikke at kunne medføre en risiko for 
skadevirkning på Natura 2000 områder. I forhold til påvirkning af eventuel-
le Bilag IV arter i området vurderes afgræsningen samlet set at udgøre en 
gunstig pleje af arealet, der ikke ødelægger yngle-, raste- og fouragerings-
muligheder i området.    
 
Høring 
Udkast til dispensation har været i 14 dages høring hos ejere af ejendom-
me og beboere i området samt hos Grundejerforeningen ”Ejerlaget Slet-
ten” 
 
 
Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til ovenstående dispensation, kan 
jeg kontaktes på telefon 9663 1133 eller pr. e-mail til kim.sanda-
hl@lemvig.dk.  
 
Med venlig hilsen 
 
Kim Sandahl 
Miljøsagsbehandler 

mailto:kim.sandahl@lemvig.dk
mailto:kim.sandahl@lemvig.dk
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Bilag 
 
Matr.nr.  Adresse  
19ap Den sydlige Del, Harboøre  Ll. Flyvholmvej 3  
19aq Den sydlige Del, Harboøre  Ibsensvej 2  
21x Den sydlige Del, Harboøre  Hermodsvej 2  
21s Den sydlige Del, Harboøre  Hermodsvej 6  
21y Den sydlige Del, Harboøre  Hermodsvej 10  
21t Den sydlige Del, Harboøre  Hermodsvej 8  
21q Den sydlige Del, Harboøre  Slettevej 14  
21n Den sydlige Del, Harboøre  Slettevej 18  
21o Den sydlige Del, Harboøre  Slettevej 22  
21g Den sydlige Del, Harboøre  Slettevej 32  
45am Den sydlige Del, Harboøre  Fourmivej 56  
45y Den sydlige Del, Harboøre  Fourmivej 57  
38g Den sydlige Del, Harboøre  Flyvholmvej 24  
87e Den sydlige Del, Harboøre  Strandvejen 86  
Figur 1:Liste over matrikler som ønskes afgræsset. 

 

 
Figur 2: Områder markeret med grønt ønskes afgræsset. 
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Figur 3: Eksempel på indhegning. 

 

 
Figur 4: Eksempel på mæglerskilt. Rammerne på skiltene er ca. 65 cm brede og 
105 cm høje.


