
 

  Side 1 af 7 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispensation fra §3 i naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter 
§35 i Planloven til opstilling af lætelte til græssende dyr - 
Ydunslund 27C og matr. nr. 1a, Ballegård, Heldum. 

Lemvig Kommune har den 14. december 2021 modtaget en ansøgning om dispen-
sation til etablering af lætelte ved Ydunslund 27C, matr. nr. 40b, Lemvig, Markjor-
der og matr. nr. 1a, Ballegård, Heldum ved Tårnfalkevej. Begge steder er området 
beskyttet af §3 som eng og matr. nr. 1a, Ballegård, Heldum i område med landzo-
nestatus. 
 
Sagens fremstilling 
Får til kanten laver naturpleje forskellige steder og afgræsser bl.a. Byfennen (matr. 
nr. 1a, Ballegård, Heldum), her søges om to telte af 14,4 m² og Poul Vitus’s eng 
(Ydunslundvej 27C), her søges om et telt af 9 m². De er ca. 2 meter høje. Arealerne 
afgræsses pt. med ponyer. Teltenes udseende ligner teltet vist på figur 1 herun-
der. Bunden i læteltene bliver gummimåtter og ingen strøelse.  
 
Hele området er beskyttet som eng efter §3 i Naturbeskyttelsesloven.        
Der skal derfor meddeles dispensation efter § 3 i Lov om naturbeskyttelse. Be-
stemmelsens formål er, at der ikke ændres på tilstanden af særligt beskyttede na-
turtype 
Området ved Tårnfalkevej er delvist byzone og delvist landzone. Læteltet kommer 
til at ligge udenfor byzonen.  
Hele området er udpeget som landskabeligt interesseområde og særligt værdi-
fuldt kulturmiljø.  
 
Begge engarealer er botaniske i middel til god tilstand, men den foreslåede place-
ringerne af teltene vurderes, at være på de mindre gode områder.  
 
Høring 
Ansøgningen har ikke været i høring, da læteltene kun opstilles i en kortere peri-
ode og helst skal etableres hurtigt.    

Afsender: Lemvig Kommune 
Rådhusgade 2, 7620 Lemvig 
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Figur 1: Billede af lætelt. 
 

 
Figur 2: Kort over placering af lætelte.  Luftfoto 2021 
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Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven, jf. lbk. nr. 240 af 13. marts 2019.    
Der meddeles hermed dispensation fra §3 i Lov om naturbeskyttelse jævnfør §65 
stk. 2 til etablering af lætelte på henholdsvis 9 m², 14, 4 m² og 14,4 m² på vilkår 
om at  

• Læteltene kun er opstillet i perioden 1. november til 1. april 

• Læteltene ikke er opstillet på et areal mere end 1 uge før og efter der går 
dyr på arealet. 

• Læteltene stormsikres forsvarligt. 

• Der ikke fodres i eller ved læteltene. 
  

 
Tilladelse efter Planloven, jf. lbk. Nr. 1157 af 1. juli 2020 
Der meddeles hermed tilladelse i henhold til §35 i Lov om Planlægning til etable-
ring af lætelte på henholdsvis 9 m², 14, 4 m² og 14,4 m². 
 
Dispensation og tilladelse gives med begrundelse om, at det vurderes, at lætel-
tene ikke er i strid med Kommuneplanen og ikke vil påvirke landskabet negativt, 
da de kun opstilles i vinterhalvåret.  
Endvidere vurderes det, at læteltene ikke ændrer tilstanden af §3 engene, andet 
end det areal, de optager.  
 
 
Natura 2000 
Engarealerne ligger ca. 1,8 fra EF-fuglebeskyttelsesområde, habitatområde og 
Ramsarområde, nr. 28, der omfatter Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted 
Fjord og Agerø. Lemvig Kommune vurderer, at projektet ikke indebærer forrin-
gelse af internationale naturbeskyttelsesområder eller medfører forstyrrelser, der 
har betydelige konsekvenser for de arter, områderne er udpeget for, jf. Bekendt-
gørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområ-
der samt beskyttelse af visse arter nr. 1595 af 6. december 2018. 
Fuglebeskyttelsesområderne er udpeget på baggrund af en lang række yngle og 
trækfugle. Lokaliteten, hvor læteltene etableres, udgør ikke en attraktiv lokalitet 
for hverken trækfugle eller ynglefugle på udpegningsgrundlaget. 
Det vurderes, at engarealerne ikke har nogen betydning for udpegningsgrundla-
gets arter eller naturtyper, da områderne ikke huser arter fra udpegningsgrundla-
get eller giver nogen form for udledninger til naturtyper på udpegningsgrundlaget.      
 
På den baggrund vurderes det, at opstilling af læteltene ingen indvirkning på Na-
tura 2000 områder og deres udpegningsgrundlag.  
  
Bilag IV arter 
Dyre- og plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV er i henhold til direkti-
vet særligt beskyttet, uanset om de forekommer inden for et af de udpegede ha-
bitatområder eller udenfor.  
En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have 
levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted ved projektområdet. 
På baggrund af faglig rapport nr. 635, 2007 Håndbog om dyrearter på habitatdi-
rektivets bilag IV, fra Danmarks Miljøundersøgelser samt kommunens øvrige 
kendskab vurderes umiddelbart, at der kan være spidssnudet frø, stor vandsala-
mander, birkemus og diverse småflagermus i området. 

Vandflagermus og birkemus er optaget på rødlisten 1997 som sårbare. 
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Småflagermus: Ud fra småflagermus' levevis vurderes det, at de ikke påvir-
kes negativt, da læteltene ikke ændrer deres muligheder i området. 
Birkemus er fundet rundt omkring i Lemvig Kommune. Den lever i en række 
forskellige naturtyper og kunne godt findes i nærheden men vil næppe 
blive påvirket af projektet, da teltene opstilles på et græsset areal. 
Stor vandsalamander og Spidssnudet frø kan forekomme i nærområdets 
vandhuller og fugtige arealer, men også for dem gælder at projektet ingen 
indvirkning har på deres levevilkår.   
 
Lemvig Kommune har ikke yderligere konkret kendskab til registrering af nogle af 
de nævnte arter i og omkring projektområdet eller andre arter omfattet af habi-
tatdirektivets bilag IV. 
 
Lemvig Kommune vurderer herefter, at læteltene ikke indebærer forringelse af in-
ternationale naturbeskyttelsesområder og muligheden for opnåelse af gunstig be-
varingsstatus eller medfører forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de 
arter, områderne er udpeget for, jf. Bekendtgørelse om udpegning og administra-
tion af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 
1595 af 6. december 2018.  
 
Offentliggørelse og klagefrist 
Tilladelsen vil blive offentliggjort den 18. januar 2022 på Kommunens hjemmeside 
www.lemvig.dk og i lokalavisen 
Klagefristen udløber den 15. februar 2022 ved kontortids ophør.  
 
Klage efter planloven 
I henhold til ”Lov om planlægning” § 58, stk. 1 nr. 4, kan retlige spørgsmål påkla-
ges. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenæv-
net. 
 
Klage efter naturbeskyttelsesloven 
Der kan klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen.  
 
Fælles klagevejledning 
En eventuel klage skal indgives direkte på Planklagenævnet/Miljø- og Fødevare-
klagenævnets klageportal; https://naevneneshus.dk  og skal være indgivet til kla-
geportalen senest 4 uger fra modtagelsen af dispensationen fra Lemvig Kom-
mune, hvis dispensationen er modtaget i e-boks. Hvis du modtager afgørelsen fra 
Postnord, er klagefristen 4 uger + 4 dage fra afgørelsens dato.   
 
Klageportal 
Klagen skal sendes digitalt. Hvis du er borger, skal du klage via borger.dk, og hvis 
du er virksomhed eller forening, skal du klage via virk.dk. Du skal logge ind med 
NemID. Når du er logget ind, kan du søge på ”Klag til Miljø- og Fødevareklagenæv-
net”, hvor du bliver guidet igennem klageprocessen. Det koster 900 kr. for privat-
personer og 1800 kr. for virksomheder og organisationer i klagegebyr at få be-
handlet klagen. 
 
Fritagelse for brug af klageportal 
Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger sær-
lige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Lemvig Kommune, der sender 

http://www.lemvig.dk/
https://naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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anmodningen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om 
fritagelse. 
 
Hvem kan klage? 
Klageberettigede efter denne lov er endvidere andre offentlige myndigheder, 
Danmarks Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, som har en 
væsentlig interesse i afgørelsen. Rettidig klage har opsættende virkning for den 
påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. 
 
Vedrørende klagegebyr 
Det er en betingelse for Planklagenævnets/ Miljø- og Fødevareklagenævnets be-
handling af din klage, at du indbetaler gebyret. Du modtager en opkrævning på 
gebyret fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen. Du 
skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Planklagenæv-
net/Miljø- og Fødevareklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. 
Planklagenævnet/Miljø- og Fødevareklagenævnet påbegynder behandlingen af 
klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og in-
den for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning 
om gebyrbetalingen kan findes på Planklagenævnet/Miljø- og Fødevareklagenæv-
nets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 
eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnet/Miljø- og Fødevareklage-
nævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlæn-
gelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået 
til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Planklagenævnet/Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebe-
tale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen 
om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage 
tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Planklagenævnet/Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler 
imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, her-
under efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.”  
 
Søgsmål 
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder 
fra afgørelsens modtagelse. 
 

Aktindsigt  
Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reg-
lerne for hvilket materiale kommunen må udlevere er fastlagt i forvaltningsloven, 
offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 
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Formalia 
Ifølge Planlovens § 56, stk. 2, bortfalder dispensationen, hvis den ikke er udnyttet 
inden 5 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i fem på hinan-
den følgende år. 
 
Ifølge Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, bortfalder dispensationen, hvis den 
ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 
tre på hinanden følgende år. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Såfremt der klages retti-
digt over tilladelsen, må denne ikke udnyttes, før klagemyndigheden har truffet 
afgørelse i sagen. Hvis der klages rettidigt, vil Lemvig Kommune kontakte dig. 
Der gøres opmærksom på, at Holstebro Museum skal kontaktes på tlf. 96 11 50 00 
forinden arbejdet igangsættes. 
Denne dispensation fritager ikke for at søge tilladelse efter anden lovgivning.   
 

Hvis der er spørgsmål til sagen, kan jeg kontaktes på tlf. 9663 1116. 

Med venlig hilsen 
 

Inger Hejlesen 
Agronom 
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Kopi tilsendt: 

 

• Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland. E-mail: lemvig@dof.dk 
 

• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. E-
mail: natur@dof.dk 
 

• Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen - E-mail: dbf.oestjyl-
land@gmail.com 
 

• Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. E-mail: mst@mst.dk 
 

• Danmarks Naturfredningsforening Lemvig/Thyborøn-Harboøre. E-mail: 
clausenlemvig@gmail.com 
 

• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. 
E-mail: dnlemvig-sager@dn.dk 
 

• Friluftsrådet Limfjord Syd, E-mail: limfjordsyd@friluftsraadet.dk 
 

• Friluftsrådet, Scandiagade 12, 2450 København SV. E-mail fr@friluftsraa-
det.dk 
 

• Danmarks Sportsfiskerforbund. E-mail: post@sportfiskerforbundet.dk 
 

• Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF). E-mail: miljoudvalg@kano-kajak.dk 
 

• Dansk Forening for Rosport, Postboks 74, Skovalleén 38A, 2880 Bagsværd. 
E-mail: dffr@roning.dk 
 
 

I forbindelse med behandlingen af sagen kan det være nødvendigt, at Lemvig Kommune indsamler, behandler og videregiver op-
lysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har man blandt andet ret til at bede om indsigt i de 
oplysninger, der behandles, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige Lemvig Kommunes op-
lysninger samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet. Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mu-
lighed for at få indsigt i sagen. Lemvig Kommune sender og modtager breve, dokumenter og andre informationer fuldt elektronisk 

via e-post og websider. Adressen til Teknik & Miljø er: teknik@lemvig.dk 
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