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Vi forstår at det som følge af ændrede operative behov anses for nødvendigt for Forsvarsmini-

steriet at anvende store dele af Miljø- og Fødevareministeriets arealer ved Oksbøl Skyde- og 

Øvelsesterræn til militære øvelser.  

 

Da arealerne rummer meget store naturværdier nærer vi en stor betænkelighed ved fremtidig 

kørsel med store og tunge køretøjer i områdets sarte natur. Vi rettede en tilsvarende henven-

delse til jeres forgængere.  

 

Miljø- og Fødevareministeriets arealer er for en stor dels vedkommende fredet og offentligt til-

gængelige. Arealerne ligger endvidere i høj grad i Natura 2000 områder og udgør sammen 

med de omgivende områder et af de helt store flagskibe af dansk natur: De kæmpestore sam-

menhængende hedearealer, egekrat og enekrat, og væsentlige yngleforekomster af sjældne 

og truede fuglearter er enestående for Danmark. Det er netop baggrunden for, at områderne 

blev udpegede som EU beskyttede Natura 2000 områder.  

 

Vi er glade for, at det i flere sammenhænge er blevet understreget, at Forsvarets kommende 

anvendelse af Miljø- og Fødevareministeriets arealer vil skulle tage vidtgående hensyn til natu-

ren, herunder at der vil blive udarbejdet de konsekvensvurderinger, som EU lovgivningen fore-

skriver, så Forsvarets behov og naturhensyn kan tænkes sammen.  

 

Vi forstår, at den endelige fastlæggelse af kørespor og øvrig detailplanlægning af lokalisering 

af skydeområder med mere endnu ikke er på plads.  

 

Vi forstår også, at det er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra Miljø- 

og Fødevareministeriet og Forsvarsministeriet under formandskab af Miljø- og Fødevaremini-

steriet, som ”skal udarbejde en praksis for, hvorledes tilladelser eller dispensationer efter lov-

givningen indhentes”.  

 

Hvis området tænkes anvendt på en måde, som vil indebære, at de sjældne og truede arter 

påvirkes negativt i væsentlig grad, vil det i henhold til EU lovgivningen være nødvendigt at 

gennemføre en ”fravigelse” af beskyttelsen, herunder ved orientering af EU Kommissionen.  

 

Derfor er vores holdning, at det i stedet vil være hensigtsmæssigt at søge at integrere hensy-

nene til disse arter i rammerne for øvelserne sådan, at de små bestande af de pågældende ar-

ter fortsat vil kunne opretholdes.  

 

Vi undrer os derfor over at den etablerede arbejdsgruppe under de 2 ministerier hidtil ikke har 
inddraget lokale interessenter, herunder personer som kunne tale for hensynene til naturen?  
 

Derfor vil vi opfordre jer til at ”arbejdsgruppen” under de 2 ministerier udvides til også at om-

fatte lokale repræsentanter med faglig indsigt, fra relevante interessenter. På den måde vil det 

også være muligt bedre at varetage de mange hensyn til offentlighedens fortsatte anvendelse 

af arealerne.  
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Man vil ligeledes kunne foregribe risikoen for unødvendige konflikter mellem på den ene side 

behovet for yderligere øvelsesterræn, og på den anden side den løbende varetagelse af hensy-

net til de EU beskyttede naturinteresser, fredningsinteresser og adgangsinteresser.  

 

 

 

Vi håber derfor at I vil træffe beslutning om, at ”arbejdsgruppen” også skal omfatte relevante 

interessenter, og have et klart kommissorium således at gruppen løbende vil kunne bidrage 

konstruktivt med henblik på at sikre, at man imødekommer såvel Forsvarets som naturens be-

hov i området.  
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