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Indstillingsnotat 

Overskrift
Naturbeskyttelses og landzonesag på Åstrupvej, Juelsminde

Beslutningstema
Udvalget for Teknik skal tag stilling til ansøgning om etablering af fodboldgolfbane med 
tilhørende parkering, placeret i landzone og inden for fortidsmindebeskyttelseszone, på 
Åstrupvej 11, 7130 Juelsminde, med matrikel nr. 7A, ÅSTRUP BY, RÅRUP. (Bilag 1 - 
sagskort)

Økonomi
Ingen bemærkninger

Personale

Historik
Erhvervssager med nabobemærkninger og tæt på beskyttede fortidsminder forelægges 
Udvalget for Teknik. 

Sagsfremstilling
Der er ansøgt om allerede etableret fodboldgolfbane med 18 huller (Bilag 1: Kortbilag). 
Banen er etableret på et areal, som oprindelig har fungeret som et havelignende areal til 
den landejendom, som ansøger lejer sig ind på. Ejer af ejendommen har givet fuldmagt 
til at ansgøge om den etablerede bane. 

Fodboldgolfbanen er i sin helhed placeret på privat grund omkranset af 4-5 meter højt le-
vende hegn, som har været etableret i omkring 30 år (vurderet ud fra luftfoto). Forud for 
etablering af banen, var der ikke hverken indsyn til eller udsyn fra fortidsmindet fra of-
fentlig grund. Der er i forbindelse med etablering af fodboldgolfbanen blevet ryddet op på 
ejendommen, som havde stået uplejet hen i en årrække. Ved oprydningen er der fjernet 
diverse affald, plejet træer og buske ved fældning og beskæring. Dette har bevirket at 
der nu er åbnet op for lidt indsyn til fortidsmindet fra offentlig vej. (Bilag 4 - Fodboldba-
nens indretning og fotodokumentation).

Fodboldgolfbanen består primært af et græsareal med langt græs med klippede stier fra 
den det ene fodboldgolfhul til det næste samt klippede arealer hvor det enkelte hul er. 
Ved de forskellige huller er der sat forhindringer op, primært udført i naturlige materialer 
som f.eks. master bestående af rafter med bark, konstruktioner udført i træ, golfhuller 
foret med pvc-rør, små forhøjninger, sten osv. 
Forhindringer ved hul 2, 4 og 10 er højere end 1,5 meter og ved hul 5 og 11 er der an-
vendt ikke naturlige materialer i form af dæk og pvc rør.
Der er opsat et let trådhegn, som skal forhindre færdsel på rundhøjen samt opsat skilte 
om forbud mod færdsel på rundhøjen/fortidsmindet.
Der er bygget et lille skur beklædt med træ, på ca. 9 m², til opbevaring af bolde, redska-
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ber, græsslåmaskine mv. (Bilag 4 - Fodboldbanens indretning og fotodokumentation). 
Der findes toiletfaciliteter i det eksisterende stuehus og der vil blive etableret areal til 
parkering øst for ejendommens bygningsmasse. (Bilag 1 – Kortbilag)

Skur, bordbænke sæt, parkeringsareal og toiletfaciliteter er placeret udenfor 100 meter 
beskyttelseszonen for fortidsmindet.

Ansøger har oplyst at:
 Banen er åben for alle som er interesserede i en hyggelig udendørs aktivitet. 
 Banen benyttes af grupper på 3-4-5 personer. Normalt maks. 10 personer på ba-

nen af gangen og i ferier og weekender mulighed for op til 30 personer. 
 Der overvejes mulighed for officiel skiltning. Ellers et banner ude ved vejen.
 Banen dækker over et areal på ca. 0,94 ha

Skråfoto af ejendommen – denne del af hegnet er ryddet i forbindelse med etablering af banen, sådan at der nu 
er et kig ind til rundhøjen fra Åstrupvej. Før hegnet blev fjernet var der ikke indkig til rundhøjen fra Åstrupvej
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Overflyvningsforo 2019 – 
Blå markering viser arealet, hvor fodboldgolfbanen er etaleret. Rød prik og lyseblåskravering viser fortidsmindet 
(rundhøj) og sort cirkel viser 100 meter fortidsminde beskyttelseslinjen.

Ejendommen er knap 21 ha og er registeret med landbrugspligt. Der er i BBR registeret 
444 m² bolig og et samlet areal af driftsbygninger 1187 m². 

Nabobemærkninger og ansøgers bemærkninger til disse
Ansøgningen har været udsendt i 14 dages høring hos de omkringliggende naboer og hø-
ringsberettigede organisationer. Inden for høringsfristen er der modtaget 4 høringssvar. 

Høringssvarene gengives her i overordnede træk. Høringssvarene i sin helhed er vedhæf-
tet som bilag 5, 6, 7 og 8.

Høringssvar fra:
Vejle Muesum
Museet vurderer at projektet vil betyde en ændring af fortidsmindets fremtræden i land-
skabet og indsyn til/udsyn fra dette, hvis der opsættes hegn, skilte og andre konstruktio-
ner på banen som de viste illustrationer.
Vedrørende de arkæologiske forhold er det væsentlig at der ikke foretages dybdegående 
jordarbejde eller terrænregulering i forbindelse med etablering af banen eller parkerings-
pladsen.

Slots- & Kulturstyrelsen
Styrelsen gør opmærksom på at det planlagte anlæg placeres umiddelbart op til fortids-
mindet. De ser med stor betænkelighed på en placering af idrætsanlægget så tæt på den 
fredede gravhøj, og henviser til naturbeskyttelseslovens § 18, hvor der i udpræget grad 
skal tages hensyn til fortidsmindernes omgivelser mv.
Styrelsen opfordrer derfor til at der findes en anden placering til idrætsanlægget uden for 
gravhøjens fortidsmindebeskyttelseslinje.
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Glud Museum
Ejendommen ligger i meget værdifuldt Kulturmiljø ved Åstrup. Kulturmiljøet er udpeget 
af Hedensted Kommune og indgår i kommuneplanen.
Hedensted Kommune bør overveje, om den type aktivitet er foreneligt med et helstøbt 
kulturmiljø, med fokus på arkitektur, bebyggelsesstruktur, veje, diger, hegn og omgivel-
ser.
Hvis der på trods af kulturmiljøudpegningen gives tilladelse, skal Hedensted Kommune 
være meget opmærksom på, hvordan der fremover vil blive skiltet i forbindelse med 
etableringen og markedsføringen af en sådan fodboldgolfbane. En sådan skiltning, kan 
have en yderst negativ indflydelse på kulturmiljøet.

Danmarks Naturfredningsforening
DN Hedensted er indforstået med, at der meddeles landzonetilladelse jf. Planlovens §35 
og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §18, hvis følgende bestemmelser opfyldes:

 At fortidsmindets værdi som landskabselement, herunder indsyn til og udsyn fra 
fortidsmindet sikres:

o ved at undgå terrænændringer inden for en afstand på 100 m fra foden af 
gravhøjen (beskyttelseszonen),

o ved ikke at tilplante, placere bebyggelse eller lukkede afskærmninger in-
den for beskyttelseszonen.

 Hvis det er nødvendigt med enkeltstående konstruktioner på terrænet for afvikling 
af spillet, skal der i tilladelsen stilles vilkår om, at disse maksimalt er 1,5 m høje.

 At der inden for en afstand af 2 m fra gravhøjens fod, ikke må foretages jordbe-
handling, gødes eller plantes, og at der ej heller må anvendes metaldetektor.

Landskab
Ejendommen er omfattet af Hedensted Kommuneplan 2017-2029 retningslinje for områ-
der med:

 Fredet fortidsmindeareal med 100 meter beskyttelseszone omkring, 
Rundhøj med fredningsnummer 30131 - Beskyttet af Naturbeskyttelsesloven 
§18 Formålet med fortidsminde beskyttelseslinjen er at sikre fortidsmindernes 
værdi som landskabselementer. Både den generelle betydning af fortidsminderne i 
landskabsbilledet, indsyn til og udsyn fra fortidsminderne skal sikres med bestem-
melsen. Samtidig skal bestemmelsen sikre de arkæologiske lag i området omkring 
fortidsminderne, idet der ofte er særlig mange kulturhistoriske levn i områderne 
tæt ved de fredede fortidsminder.

 Støjbelastet areal – Områder som er beliggende nær støjende forhold, såsom 
større veje, motorveje, industri og lignende.

 Værdifulde kulturmiljøer - Et kulturmiljø er et geografisk afgrænset område, 
der i sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvik-
ling. Kulturmiljøer giver os en forståelse af, hvem vi er, hvor vi kommer fra og 
kan desuden være en god forretning – ikke alene for den enkelte ejer, men også 
for omkringliggende boliger og kommunen som helhed, fordi kulturmiljøerne kan 
skabe øget livskvalitet og økonomisk værdi i forhold til turisme, erhverv og bo-
sætning.

Det aktuelle fortidsminde - Rundhøj
Rundhøjen er tinglyst i 1936. Jættestue indesluttet i anselig rundhøj, ca. 3,5 x 16-18 m, 
med stejle sider. Jættestuen består af et nærmest rundt kammer, indtil 1,70 m højt, 
2,70 x 3,10 m ved bunden, sat af 8 bæresten, med en mægtig overligger. Gang mod SØ 
er ca. 4 meter lang og 0,5 meter bred. 3 bæresten i hver side, 2 overliggere, af hvilke 
den ene også dækker noget af kammeret, 2 tærskelsten. Græsklædt og delvis bevokset 
med træer og buske.
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Ejendommen grænser op til dyrket landbrugsjord mod nord, øst og vest, mod syd græn-
ser den op til Åstrupvej, hvor der er dyrkede marker på modsatte side af vejen. Det om-
kringliggende landskab er overvejende fladt mod nord og øst og let kuperet mod syd og 
vest.

Ejendommen ligger i landzone og en del af ejendommen ligger indenfor 100 meters be-
skyttelseszone for fredet fortidsminde. I landzone må der ikke uden tilladelse fra kommu-
nen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af be-
stående bebyggelse og ubebyggede arealer. Etablering af en fodboldgolfbane er en æn-
dret anvendelse af et areal, der tidligere blev benyttet til landbrugsdrift og kræver derfor 
landzonetilladelse. 

Af planlovens formålsbestemmelsen, fremgår det at landzonereglerne skal administreres 
på baggrund af landskabelige, rekreative og arealressourcemæssige hensyn og andre 
samfundsmæssige interesser, f.eks. trafikale hensyn, samt hensynet til erhvervslivets 
muligheder for vækst og udvikling. 

Administrationens vurdering 
Planklagenævnets praksis for fodboldgolfbaner i landzone er endnu meget begrænset.
Fodboldgolfbaner etableres generelt ved brug af naturlige dele som forhøjninger og små 
forhindringer, som relativt nemt kan fjernes, hvis banens drift ophører. Det betyder, at 
der ikke sker stor landskabelig påvirkning ved etablering af en fodboldgolfbane.
Det vides dog ikke hvor stor en påvirkning selve aktiviteten, fodboldgolf, vil få for områ-
det som helhed. 

Hvis der skal meddeles landzonetilladelse og dispensation fra fortidsmindebeskyttelses-
linjen til projektet anbefaler administrationen derfor, at denne gives på nedenstående vil-
kår og at disse forlanges tinglyst på ejendommen for ejers/ansøgers regning.

 Banens forhindringer må maksimalt være 1,5 meter høje.
 Forhindringer og anlæg må kun udføres i naturlige og afdæmpede materialer og 

farver.
 Der må ikke etableres kunstig belysning af området – dvs. ingen lamper eller op-

lyste skilte
 Der kan opsættes ét mindre oplysningsskilt, i umiddelbar tilknytning til fodbold-

golfbanen, fx ved indkørsel til arealet, når skiltet ikke virker dominerende i land-
skabet.

 Der må ikke terrænreguleres ved etablering af banen.
 Parkering skal ske på den dertil indrettede parkeringsplads øst for ejendommens 

bebyggelse.
 Der må inden for en afstand på 100 m fra foden af gravhøjen ikke ske terrænæn-

dringer, tilplantes eller placeres bebyggelse som skure, campingvogne, master og 
større lukkede afskærmninger eller anvendes metaldetektorer.

 Der må, inden for en afstand af 2 meter fra gravhøjens fod, ikke foretages jordbe-
handling, gødes eller tilplantes.

 Når arealet ikke længere anvendes til fodboldgolfbane skal forhindringer/anlæg 
fjernes senest 3 måneder efter ophør og arealet retableres som før etablering af 
banen. 

Der skal evt. tages stilling til weekendaktivitet og begrænsning af åbningstider? 

Eventuelle betingeler for ændring af eksisterende forhindringer højere end 1,5 meter for-
ud for tilladelse:(Bilag 4)

 Forhindring ved hul nr. 2 skal skæres ned til 1,5 meter
 Tværgående brædder på forhindring ved hul nr. 4 skal udskiftes med rafter.
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 Højden, større end 1,5 meter, på 4 lodrette barkbeklædte rafter ved hul nr. 10 ac-
cepteres da de kan sidestilles med naturlige træstammer og ikke forstyrrer indsyn 
til og udsyn fra fortidsmindet væsentligt.

Administrationen gør opmærksom på, at regler ved skiltning i det åbne land skal overhol-
des (Naturbeskyttelseslovens § 21). Disse regler om forbud mod reklameskiltning m.v. 
har til formål at beskytte de landskabelige værdier ved at friholde det åbne land for rek-
lameskilte m.v.

Hedensted Kommune har ikke registreret bilag IV arter i området. Hedensted Kommune
vurderer, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af
Habitatdirektivets bilag IV. Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området
haves dog ikke.

Projektet ligger inden for kulturmiljøet Åstrup. Foruden at ligge en del uden for selve
Åstrup by, er projektet placeret bag eksisterende bebyggelse og omkranset af et levende
hegn. Plan og Udvikling vurderer derfor, at projektet ikke konflikter med kulturmiljøud-
pegningen.

Bemærkning fra Industri Miljø - Bør ikke medføre gener for naboer, da det ligger i 
landzone.

Da eksisterende adgang benyttes, har vej ingen kommentarer til sagen.

Kommunikation
Beslutningen meddeles ansøger

Lovgrundlag
Lov om planlægning (LBK nr 287 af 16/04/2018) § 35, stk. 1 
Lov om naturbeskyttelse (LBK nr 240 af 13/03/2019) § 18

Indstilling
At sagen drøftes


