Grundejerforeningen Henne Strand
Formand N. Jørgen Pedersen
Sendt pr. mail til: post@ghs-henne.info

Kære N. Jørgen Pedersen
Tak for din henvendelse af 11. december 2019 om muligheden for at anvende andre
arealer end arealerne syd for Henne Strand til militære øvelser.
Jeg skal indledningsvis beklage den sene besvarelse af din henvendelse.
Miljø- og Fødevareministeriet og Forsvarsministeriet indgik med virkning fra 1.
februar 2019 en aftale, der i perioder giver Forsvaret adgang til at anvende Miljøog Fødevareministeriets arealer i Oksbøl-området til øvelser og træning.
Forsvarsministeren svarede i september 2019 på jeres henvendelse om arealerne
ved Henne Strand. Da jeres henvendelse vedrører muligheden for, at forsvaret kan
anvende alternative arealer, har jeg bedt Forsvarsministeriet om igen at vurdere
jeres forslag.
Forsvarsministeriet henviser indledningsvis til forsvarsministerens svar fra
september 2019, hvor forsvarsministeren kommenterede på jeres forslag om at
anlægge militære kørespor i en transport- og militær aktivitetskorridor mellem
Vrøgum Klitplantage i syd og østsiden af Blåbjerg Klitplantage i nord.
Forsvarsministeriet har i anledning af jeres nye henvendelse til mig oplyst, at jeres
forslag endnu engang er blevet overvejet. Det er ifølge Forsvarsministeriet fortsat
vurderingen, at det vil være overordentlig vanskeligt at realisere forslaget, da der i
givet fald vil skulle opkøbes eller eksproprieres et meget stort areal for at kunne
sikre en tilstrækkelig bred korridor med 2-3 akser ned gennem området. Hertil
kommer, at området er vådt og formentlig vil forudsætte dræning for at kunne
anvendes til militær øvelsesaktivitet.
Som oplyst i det tidligere svar til jer er det Forsvarsministeriets opfattelse, at
ekspropriation er en meget indgribende tilgang, særligt fordi området kun skal
bruges få gange om året af Forsvaret. Det vil derfor være mere naturligt at bruge
de arealer, som staten allerede ejer i området.
Forsvarsministeriet har endvidere oplyst, at Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse før jul har offentliggjort forslag til en plan for kommende
militære kørespor på statens arealer i Oksbøl-området. Det er tanken, at færdsel
med de tungeste køretøjer fremover skal koncentreres på disse kørespor. Det vil
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også være mere skånsomt for naturen, fordi såkaldt fladekørsel undgås. Forslaget
til plan for de kommende spor er i offentlig høring indtil udgangen af februar, og
der har som en del af høring været et offentligt møde den 16. februar med
rundvisning i området. Som tidligere oplyst vil etableringen af kørespor først gå i
gang, når alle nødvendige tilladelser og dispensationer er indhentet. Disse
forventes ifølge Forsvarsministeriet indhentet i år og næste år.

Med venlig hilsen

Lea Wermelin
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