
 
 

 
 

Brev fra kommunen om §3 jord 
 

Nogle af jer har modtaget et brev fra Ringkøbing-Skjern Kommune om, at jeres 
areal nu er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. Andre har fået meddelelse 

om, at jeres areal vil blive udpeget som beskyttet natur – dvs. §3 område. Det 
er henvendelser, som I skal tage alvorligt.  

Meddelelse om, at jeres areal vil blive udpeget, kan betyde, at jeres areal bliver 

omfattet af naturbeskyttelsesparagraf 3. Hvis den er det, kan I kun bygge på 
arealet, hvis I får en dispensation af kommunen. Og hvis I får en dispensation, 

kan den påklages af bl.a. Danmarks Naturfredningsforening. Hvis det sker, skal 
den efterfølgende behandles i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Der er 

sagsbehandlingstiden på omkring et år. Lignende sager viser, at det ofte ender 
med, at dispensationen omgøres.  

 
Så hvis I ikke vil risikere at stå med en sommerhusgrund som ikke kan 

bebygges, anbefaler bestyrelsen, at I slår jer sammen og finder ud af, hvad I 
kan gøre i fællesskab, hvis I vælger at omlægge.  

Det er trods alt billigere at få en maskinstation eller lignende til at ordne flere 
grund ad gangen og så dele udgiften efterfølgende.  

En mulighed kan være plantning af juletræer, som er en landbrugsafgrøde. Men 
de samlede areal må så ikke være over ½ Ha (5.000 kvm), for så defineres det 

som en skov. Og hvis det er en skov, skal kommunen ind over. 

 
Så hvis I har fået brev fra kommunen om §3 jord, skal I gøre noget 

inden den frist, kommunen har nævnt. Hvis I ikke gør noget, kan I 
risikere, at I ikke kan bygge sommerhus på jeres grund. 

 
Vi kan som forening ikke gøre noget for jer, da vi ikke er part i sagen.  

 
 



Vedligehold af område 

Trappe fra fjordstien til legeplads ved Syrenvej er fjernet, da den var i for dårlig 
stand til at den kunne reddes. Den vil blive erstattet på et tidspunkt i løbet af 

vinteren/foråret. 
Bænken ovenfor er repareret.  

 
 

Genplantning efter årets fældning af træer 
Grundejerforeningen har genplantet i området. Der er specielt plantet mellem 

Syrenvej og Gyvelvej, hvor stien er blevet omlagt.  
Der er plantet dunet gedeblad og blærespirea.  

 
Fibernet - tilføjelse 

Hvis der ikke er nedlagt fiber i stikvejen vil RAH kun nedlægge fiber, hvis I er 
flere, som kan blive enige om at ønske fiber. Så hvis der ikke er fiber på din 

stikvej, skal du tage en snak med dine naboer og høre om I er flere, der ønsker 

det. Så kan I sammen kontakte RAH.  
 

Til slut vil vi ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 
 

December hilsner fra bestyrelsen 
 
 


