
Begrundelse for tilladelse/dispensation

Det vurderes, at den ansøgte fodboldgolfbane ikke påvirker de landskabelige værdier udpeget i 
kommuneplanen eller fortidsmindets værdi som landskabselement i væsentlig negativ grad.

Der er i vurderingen lagt vægt på, at.

 fodboldgolfbanen i sin helhed er placeret på privat grund omkranset af 4-5 meter højt 
tæt levende hegn, som har eksisteret i ca. 30 år.

 banen er etableret i tilknytning til eksisterende ejendom. 
 der forud for etablering af banen, ikke var hverken indsyn til eller udsyn fra 

fortidsmindet fra offentlig grund. 
 at indsyn til og udsyn fra fortidsmindet fra offentlig grund samt viden om og kendskab 

til fortidsmindet for offentligheden, er forbedret i forbindelse med etablering af 
fodboldgolfbanen. 

 størstedelen af forhindringerne er så lave, at de er gemt i banens høje græs og dermed 
ikke er til genere for hverken indsyn til og udsyn fra fortidsmindet og 

 de få forhindringer, som kan ses maksmalt er 1,5 meter høje og primært er udført i 
naturmaterialer. 

 der i tilladelsen stilles vilkår om særlig diskret skiltning, således at det værdifulde 
kulturmiljø ikke påvirkes negativt af aktivitetsbanen.

 at fodboldbanen fremmer interessen for området hos både turister og områdets 
beboere.

Derudover er der, 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 medvirket til, at der nu er 
indsyn til fortidsmindet fra offentlig vej.

Anbefalede vilkår til evt. tilladelse/dispensation

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

farver.
3. Der må ikke etableres kunstig belysning af området – dvs. ingen lamper eller oplyste

skilte
4. Der kan opsættes ét mindre oplysningsskilt, i umiddelbar tilknytning til 

fodboldgolfbanen, fx ved indkørsel til arealet, når skiltet ikke virker dominerende i 
landskabet.

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

bebyggelse.
7. Der må inden for en afstand på 100 m fra foden af gravhøjen ikke ske terrænændringer, 

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

8. Der må, inden for en afstand af 2 meter fra gravhøjens fod, ikke foretages 
jordbehandling, gødes eller tilplantes.

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

Skur, bordbænke sæt og parkeringsareal er af begrænset omfang, udført i 
naturmaterialer og placeret udenfor 100 meter beskyttelseszonen for fortidsmindet og bag 
det levende hegn, som er 4-5 meter højt, hvorfor det ikke ses fra vejen og ikke forstyrrer 
offentlighedens indsyn til fortidsmindet og ej heller påvirker de landskabelige værdier 
udpeget i kommuneplanen i væsentlig negativ grad.


