
 

 

Svar på nabobemærkning til opførsel af ridehal på Dalbyvej 2, 8781 Stenderup 

 

Som tidligere nævnt i forbindelse med ansøgning af landzonetilladelse, er materiale- og 

farvevalg til den ønskede ridehal holdt i neutrale jordfarver.  

Desuden har vi lavet en beplantningsplan, i samråd med en havearkitekt og anlægsgartner, 

netop for at sikre at beplantningen vil være dækkende året rundt. Der vil således være blade 

på træer og buske på alle årstider.  

Vores nabo har i dag udsyn til et læbælte, som vi plantede for ca. 10 år siden. Tidligere til 

vores staldbygning.  

Med den beplantningsplan som vi har lavet, for at tilgodese både natur, dyreliv og naboer, vil 

naboens udsyn tilsvarende være til et læbælte, som efter hallens opførsel vil stå 27 meter 

tættere på naboens indkørsel end i dag.  

Hallen vil ikke kunne give hverken refleksioner eller skygge for solen, idet den vil ligge for 

langt væk fra naboens hus/have/terrasse og i øvrigt ligger til øst for naboen.  

Der vil ikke være støj fra hallen, idet anvendelse vil være træning af heste. Al træning og 

undervisning foregår i en rolig atmosfære, som det også foregår i dag – blot udendørs. 

Der vil ikke være afholdelse af stævner eller arrangementer som er støjende. 

I forbindelse med ansøgningen om landzonetilladelse, vedhæftede vi en detaljeret 

beplantningsplan. Denne er sat ind nedenfor dette svar.  

Vi er ikke i tvivl om at det er muligt at opføre hallen, uden gene for naboer eller vores eget 

udsyn til den skønne natur vi er omgivet af, men forstår naturligvis godt at man som 

udeforestående kan blive usikker, når der sker ændringer i nabolaget.  

Vi står gerne til rådighed for spørgsmål, både telefonisk og ved fremvisning ved interesse.  

 

Venlig hilsen 

 

Dagmar og Thomas Yding Wilhelmsen 

Dalbyvej 2, 8781 Stenderup 

Telefon Dagmar: 27731727 

Telefon Thomas: 27732425  



Plantevalg til skærm af nyopført ridehus  

-  se i øvrigt kort med optegnelse af beplantning 

 

 

Gavl mod syd: Kirsebær/Morel: 

Vokser hurtigt til ca. 3-4 meters højde. Et smukt kronetræ, der blomstrer 

forår og sommer og har et smukt løvfald.  

   

 Kirsebær og morel træerne er gode for mange fuglearter og rigtig godt for 

bier og humlebier, da de blomstrer tidligt. 

 

 Bærbuske – ribs og solbær: 

 I bunden plantes bærbuske som ribs og solbær. Bærbuskene er til gavn 

for både fugle, bier og mennesker.  

 Bærbuskene i bunden og kronetrænerne i toppen skærmer for udsigt til 

ridehuset fra vejen. 

 

 Bjergfyr:  

 Som stedsegrønt indslag – er naturligt og pænt hele året.  

 

Langside mod vest: Hassel: 

(nabo) Er hurtigt voksende, bliver tæt, og har nødder som er gode for både dyr 

og mennesker.  

 

 Tornefri brombær: 

 Hegn opbygget af 4x4 stolper med øskner i siden, påført rivenet med bær 

som tornefri brombær. Hegnsfelterne placeres mellem hasselbuskene og 

de to beplantninger vil til sammen skærme hallen for vores eneste nabo, 

som ellers vil kunne se hallen fra gavlen i soveværelset.  

 Bærerne er store og smager fantastisk for både mennesker og fugle. 

 

 

 

Beplantningen bliver holdt i enkelte typer af beplantning, for at bevare et naturligt udtryk. 

Det er hovedsageligt valgt ud fra et ønske om at tilgodese både dyr og mennesker, samtidig 

med at det lukker af mod den nyopførte hal, både til nabosiden og ud mod vejen.  

 

Vi elsker den smukke natur vi er omgivet af, og med denne beplantningsplan kan vi bevare 

den grønne udsigt, både for os selv og vores nabo. 

 

Beplantningen er også valgt ud fra at den skal være naturligt og pænt året rundt, med 

blomstring i foråret, bær og frugt i sommerhalvåret, smukt løvfald i efteråret og med få 

Bjergfyr som stedsegrønt indslag.  

 

Vi bevarer den grønne udsigt i naturen omkring os, og tilgodeser både naturen, fuglelivet, 

vores naboer og egne interesser. 

 


