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Til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 

I forbindelse med udmeldingen om Forsvarets øgede aktiviteter på Naturstyrelsens og private arealer i 

Varde Kommune i foråret 2019, har det afstedkommet en række bekymringer blandt borgere og 

interesseorganisationer. Dette er ikke mindst forstærket af erfaringerne med Brave Lion øvelsen i 

september 2019. Parallelt, men uden sammenhæng, med den igangværende høring om sporlægning i 

Oksbølområdet, fremsendes derfor denne henvendelse.  

 

Bekymringerne går på: 

Offentlighedens adgang og tilgængeligheden i plantagerne både under og efter øvelser. Bl.a. hvad de 

udmeldte lukkedage kommer til at betyde og i forhold til genetablering af veje og stier efter øvelser. 

Påvirkningen af den sårbare natur, hvoraf store områder er Natura 2000 områder. Her tænkes der både på 

anlæggelsen af kørespor og øvrig færdsel som kan påvirke natur og landskab negativt. 

Hvad bliver støjkonsekvenserne af den øgede øvelsesaktivitet, både i forhold til skydning og kørsel? 

Hvordan Forsvaret vil sikre en let tilgængelig information og åben dialog i forhold til øvelsesaktiviteter og 

de afledte effekter? 

 

Information og kommunikation 

Vi er en række interessenter som i dag sidder i Naturstyrelsen Blåvandshuk, Brugerråd Syd, der geografisk 

dækker de arealer der skal være øget militær aktivitet på. Her er der en gensidig dialog og adgang til 

informationer om hvad der foregår på Naturstyrelsen arealer. 

Medlemmer af Brugerråd Syd vil med dette høringssvar opfordre Forsvaret til at oprette et lignende 

Brugerråd, hvor Forsvaret vil have mulighed for at informere og få sparring i forhold til planer og aktiviteter. 

Det mener underskriverne vil være i alles interesse, for at sikre en god dialog om de meget 

gennemgribende planer, som har stort indvirkning på lokalområdet og borgernes liv. En praktisk løsning kan 

være at NST og Forsvaret holder fælles Brugerrådsmøder, eller møderne holdes i forlængelse af hinanden, 

da det er de samme interessenter, det kan være en fordel for Forsvaret at være i dialog med. 

Se endvidere, vedlagte bilag fra borgmester Erik Buhl Nielsen, Varde Kommune 

 

Underskrevet af følgende brugerrådsmedlemmer: 

Christian Espersen. Bestyrelsesmedlem, Grundejerforeningen Vejers Strand 

Allan Junge. Fællesudvalget for sommerhusgrundejerforeninger i Varde Kommune 

N. Jørgen Pedersen. Formand, Grundejerforeningen Henne Strand 



Lars Bæk. Houstrup Grundejerforening 

Hanne Voetmann. Formand, Friluftsrådet Sydvestjylland 

Henrik Hansen. DIF 

Kjeld Kristensen. Formand, Grundejerforeningen Grærup Vest 

Steen Slaikjær. Hvidbjerg Strand Feriepark, Vejers Strand Camping og Feriekompagniet Blåvand. 

Merete Vigen Hansen. Formand, Danmarks Naturfredningsforening Varde 

 

Kontakt: Merete Vigen Hansen, varde@dn.dk Mobil: 2588-2205 
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