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Herved inviteres til det årlige midtvejsmøde i grundejerforeningen
Henne Strand onsdag den 16. oktober 2019 kl. 19 - i Blåbjerg Friskoles
hal, Klintingvej 170, Stausø.

Midtvejsmødet vil stå i “forsvarets” tegn!

Major Stig G. Larsen, Chef Skydesikkerhed Oksbøl kommer med interne fagspecialister, der vil orientere og svare på Forsvarets ønsker om kampvognsspor mm.
ved Henne Strand.
Der er mange bekymringer om, hvordan det nye militære øvelsesområde vil påvirke Henne Strand både syd for og nord for Strandvejen. Kommer der ét eller to
kampvognsspor over Lyngbos Hede? Hvad med Kærgård Plantage og overkørsler
af Henne Mølleå? Der er mange uafklarede spørgsmål. Én ting er nok sikkert, der
kommer mindst ét kampvognsspor og tilhørende sidespor til hjulkøretøjer øst om
Henne Strand, men hvorfor gennem fredede og Natura 2000 områder?
Der har været dialogmøde med både Naturstyrelsen og med Forsvaret. Vi kender
ikke pt. Varde Kommunes rolle i sagen, men forventer, at Varde Kommune involverer os i forhandlingerne med Forsvaret.
Velkommen til en spændende aften om Henne Strands fremtid.
Grundejerforeningen serverer som sædvanligt kaffe, te, øl, vand og vin.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Det er altså dejligt,
at miljøstationen på Porsmosevej er åben i ugerne 41, 42 og 43, så alle
de medlemmer, der skal beskære træer, buske og roser – især dem, der
er vokset ud over rabatterne, kan komme af med deres afskæringer.
Det er for øvrigt også billigere, end hvis foreningen skal ud at beskære.

Kommende arrangementer:
Ordinær generalforsamling lørdag den 4. april 2020 kl. 14
Strandrensning lørdag den 11. april 2020 kl. 13
Henne Strand Life arrangementer i uge42 i Solfang

Udvidelse af militært øvelsesareal

Bestyrelsen har sendt nedenstående brev til forsvarsministeren og
miljøministeren vedrørende udvidelsesplanerne for det militære øvelsesterræn
i Oksbøl, der omfatter områder vest for Porsmosevej og Lyngbo Hede.
Kære Trine Bramsen
og Lea Wermelin
Grundejerforeningen Henne Strand
skriver til jer, fordi forsvaret ønsker
at udvide sit øvelsesterræn fra
omkring 6.000 ha ved Oksbøl til
omkring 14.000 ha ved at inddrage
store arealer, som forvaltes af Miljøministeriet. Vi taler altså om en
arealudvidelse på ca. 8.000 ha, eller
mere end en fordobling af det nuværende øvelsesterræn. Og så skal
udvidelsen ske i områder, der rummer noget af Danmarks mest værdifulde natur, hvoraf store arealer er
Natura 2000-områder og/eller belagt
med fredningsdeklarationer. Her er
store sammenhængende rekreative
hedearealer, egekrat, enebærkrat
og væsentlige yngleforekomster af
sjældne og truede fuglearter. Det er
netop baggrunden for, at områderne
i sin tid blev udpeget som beskyttelsesværdige i hht. Habitatdirektivet
og Fuglebeskyttelsesdirektivet.
Grundejerforeningen Henne Strand
repræsenterer samtlige 1354 sommerhusejere ved Henne Strand, og
vi er forundrede over, at så store
planer med så formodentlig stor indvirkning på natur, lokalsamfund og
turisme kan se dagens lys, uden
at offentligheden har reageret mere
højlydt. Den begrænsede åbenhed
om detaljerne i udvidelsesplanerne
skyldes naturligt nok, at disse endnu
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ikke er færdigbehandlede, men vel
også at Århus Konventionen unddrager adgang til miljøoplysninger,
jævnfør konventionens artikel 4, stk.
4b om nationalt forsvar.
Samtidig vurderer vi i grundejerforeningen, at Habitatdirektivet
på mange måder er meget restriktivt. Direktivets bestemmelser har
næsten ikke indgået i Forsvarets
fremlæggelse af udvidelsesplanerne,
hvilket kan undre.
I relation til Forsvarets aktuelle planer om udvidelse af øvelsesterrænet ved Oksbøl skal vi særligt gøre
opmærksom på direktivets artikel 6,
stk. 3, som omhandler planer og projekter. Hvor det ønskede øvelsesareal
er habitatområde, har myndigheden
ansvaret for at foretage en konsekvensvurdering, jævnfør bl.a. EU
Domstolens dom C-461/17; og konsekvensvurderingen er alene baseret
på et videnskabeligt grundlag. Der
kan således ikke tages andre hensyn. Kan projektet på dette grundlag ikke godkendes efter direktivets
artikel 6, stk. 3, er der alligevel
mulighed for en godkendelse efter
artikel 6, stk. 4, hvor samfundsmæssige hensyn tæller, herunder de
økonomiske, men det
forudsætter, at der ikke findes alternative løsningsmodeller. Ifølge professor Peter Pagh (pers. skriftelig
meddl. 2019) skal det forstås på

den måde, at der i denne vurdering
om alternative løsningsmuligheder
kan indgå økonomiske hensyn, der
dog ikke må være udslagsgivende.
Direktivets artikel 6 stk. 4 kan kun
bruges, hvis der forud er gennemført
en konsekvensvurdering i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3,
jævnfør bl.a. EU Domstolens dom
C-399/14.
Reglen i artikel 6, stk. 4 gør altså
udtømmende op med proportionalitetsprincippet, og det er der juridisk
enighed om i teori og praksis.
Endelig er det væsentligt at nævne,
at hvis et projekt ikke kan vedtages
efter artikel 6, stk. 3, og det berører
prioriterede naturtyper, så skal EU
Kommissionen høres, hvis forslaget
er begrundet i andet end miljøhensyn, og EU Kommissionen skal i så
fald afgive en udtalelse, før projektet
kan tillades efter artikel 6, stk. 4.
Både i habitatområde H72 og i H73
findes der prioriterede naturtyper,
og allerede med de foreliggende
oplysninger om forsvarets forventede aktiviteter kan ministerierne
forvente, at EU kommissionen skal
udtale sig i denne sag.
Forsvaret har i mange år haft ret
til at køre og bruge Miljøministeriets plantagearealer og andre arealer
i de områder, der nu ønskes inddraget til øvelsesterræn. Store dele
af disse arealer er habitatområder.
Grundejerforeningen Henne Strand
bestrider ikke denne ret, men hvis
der sker en væsentlig forøgelse af en

lovlig aktivitet, og denne muligvis
kan skade udpegningsgrundlaget,
så kan det medføre, at den nye aktivitet anses for et projekt, der udløser
konsekvensvurdering efter Habitatdirektivets artikel 6, stk.3. Med
EU Domstolens domme C-293/17
og C-294/17 har domstolen fortolket
projektbegrebet udvidende.
Med de udmeldinger, der foreligger
fra forsvarets side, må det antagelig
forventes, at også de arealer, der er
habitatområder, og som forvaltes af
Miljøministeriet, og som hidtil har
kunnet anvendes lovligt, også vil
være omfattet af en konsekvensvurdering i hht. artikel 6, stk. 3.
Med de nuværende sagsbehandlingstider, må det forventes, at der
går en rum tid, inden der foreligger
en afklaring.
Hvis Forsvarets ønske om udvidelse
af øvelsesterræn hen over privatejet og fondsejet (Filsø Hede) og fredet (Filsø Hede og Lyngbos Hede)
jord samt habitatområder forvaltet
af Miljøministeriet, så er det vores
forventning, at Habitatdirektivets
artikel 6, stk. 4 kommer i spil. For
at der – som omtalt – kan blive tale
om inddragelse af væsentlige samfundsmæssige forhold kræves det, at
der ikke findes alternative løsninger.
Det er ikke Grundejerforeningen
Henne Strand bekendt, at sådanne
løsninger er fremlagt i denne sag.
Vi kan som grundejerforening fremkomme med et alternativt forslag i
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sager/projekter, der vedrører arealer,
der er omfattet af Habitatdirektivets bestemmelser. Vi agter derfor
at fremsende et alternativt forslag
til dele af forsvarets projekt, til den
myndighed, der behandler ansøgningen, i dette tilfælde Varde Kommune.
I klitterrænet vest for Kærgård
Klitplantage og i dele af Kærgård
Klitplantage samt på Filsø Hede,
og i hele habitatområde H72 findes
meget værdifuld natur. Det er også
her friluftlivet udfolder sig, og med
genskabelsen af Filsø er hele denne
kystzone af største naturmæssige og
turistmæssige betydning.
For at friholde disse områder for
militær aktivitet, vil det være nærliggende at fokusere på arealerne
øst for Filsø, som en transport- og
militær aktivitetskorridor mellem
Vrøgum Klitplantage i syd og østsiden af Blåbjerg Klitplantage i nord.
Den nærmere udformning af korridoren skal naturligvis tilpasses forsvarets ønsker. Arealet anvendes i
dag hovedsagelig til landbrugsdrift.
Arealet kan erhverves ved opkøb i fri
handel eller ved ekspropriation.
De væsentligste fordele ved denne
alternative løsningsmodel er,
1. at værdifuld natur med habitatstatus friholdes for militære aktiviteter,
2. at store turistmæssige og rekreative interesser i kystzonen bevares,
3. at den foreslåede korridor ikke
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er pålagt naturmæssige restriktioner,
4. at fladefærdsel for militærets
køretøjer er mulig i korridoren,
5. at korridoren udgør en næsten
direkte forbindelse mellem kaserneområdet i Oksbøl og den østlige
del af Blåbjerg Klitplantage,
6. at der er vandindvindingsinteresser i den nordlige del af korridoren, som måske kan være bedre
beskyttet med denne løsningsmodel, og endelig
7. at der med tiden kan opstå en
overdrevslignende vegetation på
dette store og sammenhængende
areal.
Om det foreslåede alternative løsningsforslag er relevant må bero
på en nærmere konkret vurdering.
Vi er som grundejerforening ikke i
stand til nærmere at udforme korridorens fysiske udstrækning, da vi
ikke kender forsvarets ønsker/krav
til denne forbindelseslinje. Vi forventer derfor, at forsvaret selv foretager
en afgrænsning og udformning af
korridoren, således at den kan vurderes på lige fod med forsvarets eget
projekt.
Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Henne Strand
På bestyrelsens vegne
Fmd. N. Jørgen Pedersen
Kopi fremsendt til Varde Kommunne

Lokalplanen i naturen

Man tror ikke sine egne øjne! Nu må det være klart for alle, at voldanlæg ødelægger vores område.
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Nyanlagte volde bliver hurtigt tilgroede. Det bliver de bare ikke mere lovlige af.

Ved Henne Strand er vi så privilegerede, at vi har en lokalplan for
sommerhusområdet. Planen - nr.
07.02.L02 – kan findes både på
Varde kommunes og grundejerforeningens hjemmesider. Den har til
formål at sikre vores åbne natur
gennem en række krav om hensyn

til den oprindelige flora og det
oprindelige terræn samt til farverne i bebyggelserne. Det er regler,
som langt de fleste af medlemmerne overholder, formodentligt
fordi de kan se værdien i at omgive
sig med Hennes smukke natur.
Enkelte medlemmer søger dog at

Terrænregulering er ikke til fortolkning. Lokalplanen opererer med højder på 25 og 50cm.
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Forbudet mod hegning er direkte fremhævet i lokalplanen for Henne Strand.

unddrage sig fællesskabets regler
og den tillid Varde kommune administrerer lokalplanen med. De hvide
vinduer, de mange voldanlæg, terrænændringer, placeringer af nye
huse og senest indhegning med stakit m.m. optager alt for meget tid i
bestyrelsen, som er høringsberettiget uden myndighed, og i kommunens forvaltning som kontrolmyndighed. Det skaber mistillid, som
er farligt for vores lille samfund.
Grundejerforeningens bestyrelse

er valgt bl.a. med henblik på at
sikre vore naturværdier og det åbne
landskab og for at bygningerne ikke
dominerer. Det kræver gensidig tillid, én af landets vigtigste resourcer.
Over for størstedelen af medlemmerne står de husejere, som ikke
kan opnå tilladelser, men regner
med tilgivelse fra kommunen og os,
der prøver at tage hensyn.
Phj

Vi gør alt for at føje bygningerne ind i landskabet med jordfarver. Nogle vælger så at male vinduer, dørrammer, vindskeder og stern hvide, så det "smadrer" det visuelle miljø.

Der var gang i de lejede mountainbikes
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Sommerens aktiviteter
fik gode ord fra Bent Aaby med
hjem. Heksen fik, hvad hun havde
godt af.

Maj måned bød på et formidabelt musikarrangement, der fyldte hele centerbyen: KLITROCK,
der havde tiltrukket tusindvis af
mennesker fra nær og fjern. Klitrock finansieres af nogle af byens
handlende og GHS med købmand
Hansen som den helt store sponsor.
Musikforeningen forventes at gentage succesen i foråret 2020 i en
noget mindre udgave.
SANKT HANS AFTEN
fandt sted på én af sommerens
smukkeste aftener og tiltrak i
hundredvis af mennesker. Inge
Nielsens heks fik en tur gennem
byen med jazzledsagelse, og alle
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HENNE STRAND LIFE bød på
et væld af arrangementer i højsæsonen og med stor tilslutning:
Hansens cykelture, Hedens og
klittens planter, mountainbiketure med fortæring, ’udsolgte’ huse
til sangaftener i Solfang, (som ved
et besøg har inspireret forfatteren
og foredragsholderen Leif Hjernøe
til en ny sang om Henne Strand
og vandrerhjemmet. Bliver sat ind
på hjemmesiden, hvis vi får lov),
golfkurser, bogstavjagt, saunagus,
besøg på kvæggård, strandgudstjenester, Late Nights med musik og
traktortransport mellem Henneby
og stranden.
HENNE STRAND LIFE UGE
42 – PYNTET BY I EFTERÅRSFERIEN:
Ugen byder på arrangementer for både børn og voksne:
Mandag: Åbning af Naturpark
med forskellige aktiviteter på
stranden, sangaften i Solfang.
Mandag til fredag 13-17:
Græskarskæring
i
Solfang.
Mandag til torsdag 13-17:
Pyntning
af
lanterner.
Torsdag aften: Lanterneoptog med live musik. Bankoaften i
Henne Golf Klub og Late Night.
Desuden bliver der inviteret til
Mountain-bike tur.

Bent Aaby i funktion. Se artikel i blad 2 2009. Artiklen findes på www.ghs-henne.dk/arkiv/

Danmarks største turistdestination
er et turistsamarbejde mellem Varde og Ringkøbing-Skjern kommune med base
i Hvide Sande. I de første fire år kommer formanden fra Varde, og turistkontorerne i Blåvand, Henne, Hvide Sande og Ringkøbing bibeholdes. Bestyrelsen
består af de to borgmestre af 2 byrådsmedlemmer fra hver kommune, af repræsentanter fra Pro Varde og Ringkøbing Fjord Turisme. Ingen repræsentation af
dem der leverer det produkt, der er forudsætningen for et vellykket turistarbejde
– sommerhusejerne.
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Henne Strand har fået et markant vartegn
Fredag den 13. september blev en
høj mågeskulptur i flugt - parat
til at udbrede historien om Henne
Strands lyksaligheder - afsløret på parkeringspladsen. Mågen
er "symbolet på frihed styrke og
evnen til at klare sig, hvilket kendetegner folk fra vestkysten". Disse
egenskaber gælder også Hans Beck
Thomsens mor, der i mange år drev
Henne Kirkeby Kro, og hvis navn
mågen har overtaget: Katrine.
Hermed har vores område fået et
smukt og imponerende vartegn,
en lokal kunstnerisk opfølgning
af Real Danias gennemtænkte
øer, og mågen forventes at pryde
fremtidige fremstød for vores egn.
Det er Hans Beck Thomsen, Strandcaféen, som igen optræder som initiativtager til fælles lokale opgaver,
der har bedt sin ven billedhuggeren Erik Heide, der bor på Mors,
men år efter år har besøgt Henne
Strand om sommeren, om at udføre den store opgave i vejrbestandigt metal. Mågen føjer sig smukt
til rækken af Erik Heides mange
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arbejder, som kan ses over hele lan-

Initiativtageren har overladt ordet til borgmesteren før afsløringen.

det. Her i nærheden både i Varde,
i Aal Kirke og på kirkegården i
Henne Kirkeby med en gravsten.
Hans Beck Thomsen har selv ydet
tilskud til gennemførelsen af
projektet og
har naturligvis fået
økonom isk
opbakning fra
Varde kommune,
købmand Niels Kristian
Hansen, Henne Strand
Handelsstandsforening
og Grundejerforeningen Henne Strand.
Selve afsløringen af
Katrine blev en folkefest af rang. Mange
lokale, sommerhuseje-

Erik Heide og Erik Buhl var glade for arrangementet.

re og øvrige gæster havde fundet vej til den store fest, der blev
akkompagneret af en grupppe spilleglade folkemusikere - et
helt rigtigt valg.

Efter
H a n s
Beck Thomsens
meget
følsomme indledning om drømmen,
der blev til virkelighed,
stod borgmester Erik Buhl
for selve afsløringen af
Katrine efter nogle velvalgte ord om Vestjylland og Henne Strand.
Vi har noteret det før

her i bladet, men det synes som
om, borgmesteren føler en stærk
tilknytning til Henne Strand.
Efter talerne var der generøs
bespisning og udskænkning i
lange baner. Man kan roligt sige,
at der er fest, når restauratøren
og købmanden slår sig sammen.
Fra Grundejerforeningen Henne
Strand takker vi for at have fået
lov til at deltage i det markante
projekt.

Der er energi i den fugl.
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Afsender:
Poul Holm Joensen
Vestergårds Allé 2
5881 Skårup

GRUNDEJERFORENINGENS BESTYRELSE

Skriv til foreningen:
post@ghs-henne.info
Hjemmeside:www.ghs-henne.dk

Formand, ekstern kontakt, adresseændringer:
N.Jørgen Pedersen, Ryttervej 32, Andst, 6600 Vejen.
Tlf. 20 90 33 30. njp@r32.dk
Næstformand, sekretær:
Jesper Dahlmann, Vedbendvej 14, 7200 Grindsted.
Tlf. 20 21 46 19. jesper@dahlmann.nu
Kasserer:
Aase C. Thomsen, Lavendelvej 88, 6000 Kolding.
Tlf. 29 90 04 72. aasecthomsen@gmail.com
Byggesager, dispensationer, vand:
Søren Kistorp, Rådmandsvej 11, 6100 Haderslev.
Tlf. 21 65 10 51. kistorp@mail.dk

Suppleanter:
Peder Jochumsen, Klitvej, Henne Strand, 6854 Henne.
Morten Westergaard, København.
Redaktør Poul Holm Joensen.
Illustrationer/fotos: Jørn Bjerre, Søren Kistorp,Camilla Kragelund, Hanne Hughes, PHJ, EKJ, NJP og Hans Heksebærer
Redaktionen afsluttet den 16. september 2019.
Yderligere eksemplarer kan afhentes hos Købmand Hansen
så længe, oplag haves, og kan læses på grundejerforeningens
hjemmeside – www.ghs-henne.dk
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