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Til Hedensted Kommune

Att. Benedicte Lyshøj

 

Efter aftale med Morten Ulbæk fremsendes hermed følgende supplerende oplysninger som præcisering til det materiale som
Hedensted Kommune tidligere har fremsendt til udtalelse ved Fredningsnævnet.

 

Morten Ulbæk er nyetableret ung landmand og beklager at han ikke har været opmærksom på at en produktion af frilandsgrise muligt
kunne være i modstrid med fredningsbestemmelserne. Dette ud fra at fredningsbestemmelserne tilbage fra 1971 anfører at ” fredningen
skal ikke være til hinder for, at arealerne udnyttes til landbrug” .  Efter dialog med Hedensted Kommune ser vi behov for at præcisere, hvordan
opstillingen af de flytbare hytter vil være på arealet, idet det samtidig vurderes muligt at tilpasse placeringen, således at de
fredningsmæssige hensyn tilgodeses mest muligt. På medsendte kortbilag er med grøn skravering vist det område hvor indenfor de
flytbare hytter periodevist vil være opstillet.  Det vil være muligt at placere hytterne således at opstillingsområdet kan holdes indenfor
et relativt smalt bælte på 20-25 meter i markens kant nærmest driftsbygningerne og relativt i fredningens nordlige udkant. Hytterne vil
således alene og kun periodevist befinde sig inden for det med grønt skraverede mindre område, mens de røde polygoner markerer
selve indhegningen.

 

Ligeledes finder vi det vigtigt at præcisere at opstillingen af hytter ikke har permanent karakter hen over året, idet de miljø- og
dyrevelfærdsmæssige regler foreskriver jævnligt foldskifte.   Markarealet beregnet til frilandsproduktionen er således inddelt i 4
sektioner, hvor indenfor hytterne flyttes ca hver 3. måned.  I hver sektion vil der således kun befinde sig hytter 3 ud af 12 mdr.  Da ca.
halvdelen af arealet ligger udenfor fredningen, vil der således kun forefindes hytter halvdelen af året indenfor fredningen. Det vil efter
dialog endvidere være muligt at tilpasse hvilke årstider hvor arealerne benyttes hhv indenfor og udenfor fredningen.  Dette såfremt
dette kunne være af betydning.

 

Jeg skal på vegne af Morten Ulbæk anmode Hedensted Kommune om at nærværende oplysninger indgår i kommunens
sagsbehandling samt at de supplerende oplysninger videreformidles snarest muligt til fredningsnævnet.

 

Vi vil gerne have en kvittering fra kommunen på at materialet (denne mail) er modtaget og videreformidlet til Fredningsnævnet. På
forhånd tak.

 

Kortudsnittet herunder viser med grønt de sektioner (områder),  hvor der periodevist vil være opstillet flytbare hytter til frilandsgrise,
samt udstrækningen af indhegning samt det fredede område.



 

 

 

 

 

Med venlig hilsen

Lars Schmidt

Chefkonsulent, Miljø og Fjerkræ

 

D: +45 7634 1715 | 2013 3325

T: +45 7634 1700

Mail: las@khl.dk 

Kolding Herreds Landbrugsforening | Niels Bohrs Vej 2 | 6000 Kolding

 

 

     

Denne meddelelse er alene bestemt for den angivne modtager, og kan indeholde såvel private som fortrolige oplysninger.

Har du ved en fejl modtaget denne meddelelse, bedes du straks kontakte afsender og slette mailen.
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