Kære N. Jørgen Pedersen,
Tak for din henvendelse om Forsvarsministeriets anvendelse af Miljøog Fødevareministeriets arealer i Oksbøl-området, som du sender på
vegne af Grundejerforeningen Henne Strand. Henvendelsen er også
sendt til miljøministeren, og vi har derfor aftalt, at jeg svarer på begges vegne.
Jeg kan godt forstå, at I som naboer til de statslige arealer i Oksbølområdet kan være bekymrede for hensynet til naturen, når Forsvaret
gennemføre aktiviteter i området. Det er derfor værdifuldt at få jeres
perspektiv og bidrag.

Dato:

27. September 2019

Enhed: PIM
Sagsnr.: 2019/005288
Dok.nr.: 942261
Bilag:
Ingen
FORSVARSMINISTERIET
Holmens Kanal 9
1060 København K
Tlf.: +45 7281 0000
Fax: +45 7281 0300
E-mail: fmn@fmn.dk
www.fmn.dk
EAN: 5798000201200
CVR: 25 77 56 35

Oksbøl-området er centralt for forsvarets uddannelses- og øvelsesaktiviteter. Det skyldes blandt andet, at det er det eneste øvelsesområde,
der er stort nok til, at hærens forskellige enheder (logistikenheder
kamptropper, ingeniørenheder, etc.) kan træne sammen under realistiske vilkår og dermed fungere som en effektiv helhed. Samtidig rummer
både Forsvarsministeriets og Miljø- og Fødevareministeriets arealer i
området værdifuld og beskyttet natur. De to hensyn kan umiddelbart
fremstå i modstrid med hinanden, men det er ikke nødvendigvis tilfældet. Faktisk bidrager Forsvarets anvendelse, drift og pleje af området
også til bevaring af naturen og sikring af biodiversiteten, og det er
klart, at miljø- og naturbeskyttelsesreglerne skal respekteres.
Jeg vil også gerne understrege, at der med aftalen om Forsvarets anvendelse af visse af Miljø- og Fødevareministeriets arealer i Oksbølområdet ikke er tale om en overtagelse. Aftalen regulerer alene Forsvarets adgang til og aktiviteter på arealerne, og den erstatter den tidligere gældende aftale, ”Overenskomst mellem Forsvarskommandoen og
Skove- og Naturstyrelsen om Forsvarsministeriets benyttelse af Oxbøl
Statsskovdistrikts arealer af 5. november 2003”.
Denne overenskomst gav også Forsvaret mulighed for at benytte Naturstyrelsens arealer, dog efter forudgående aftale i hvert enkelt tilfælde. Med den nye aftale er en række vilkår for brug af arealerne i et
antal dage om året aftalt på forhånd, hvilket bl.a. letter planlægningen
af Forsvarets uddannelses-, trænings- og øvelsesvirksomhed. Hvad
angår de arealer, der ligger nærmest sommerhusene ved Henne
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Strand, dvs. Kærgård og Blåbjerg Klitplantager, så fremgår det af aftalen, at Forsvaret kan anvende dem 28 dage om året.
Miljø- og Fødevareministeriet og Forsvarsministeriet ejer arealer over
hele landet, og en meget stor del af dem rummer beskyttet natur, herunder også arealer, der er omfattet af habitatdirektivet (Natura 2000).
De forpligtelser, som det medfører, tilsidesættes ikke af den aftale, der
er indgået for Oksbøl-området. Lovgivningen på dette område vil fortsat blive fulgt.
Jeg takker for jeres forslag om at opkøbe eller ekspropriere landbrugsjord til anlæggelse af spor. Det er dog min opfattelse, at det er en noget indgribende tilgang, som hverken er nødvendig eller hensigtsmæssigt. Det skal også ses i lyset af, at det er forholdsvis få dage om året,
at Forsvaret skal træne i den nordlige del af Oksbøl-området.
Der har i løbet af foråret og sommeren været afholdt en række informations- og dialogmøder i forskellige fora af Forsvaret og Naturstyrelsen (borgermøde, åbent hus og møder med kommuner), og de vil blive
fulgt op af yderligere møder i efteråret. Jeg kan forstå, at der allerede
er planlagt et møde med Grundejerforeningen Henne Strand i efterårsferien. Der vil også blive arrangeret et informations- og dialogmøde om
de veje og spor, der planlægges anlagt i terrænet, ligesom der vil være
en høring af det samlede projekt forud for, at det skal myndighedsbehandles.
Der er således god mulighed for, at I kan fremkomme med jeres kommentarer til vores planer og overvejelser. Det er i begge ministeriers
interesse at finde den bedst mulige løsning, som betyder, at vi fortsat
både kan give Forsvaret mulighed for at øve sig under realistiske forhold, når det gælder afstande og terræn, samt beskytte naturen og
sikre den offentlige adgang til områderne, når de ikke anvendes til
øvelser. Både Miljø- og Fødevareministeriet og Forsvarsministeriet lægger stor vægt på at have et godt forhold til naboerne til vores arealer,
og i denne sag har vi næppe indledningsvis været gode nok til at varsle
og orientere jer som naboer. Det er der forhåbentlig blevet rettet op på
efterfølgende.
Med venlig hilsen

Trine Bramsen
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