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Du har fået lovliggørende landzonetilladelse til din ansøgning om et 

shelter og til et læskur til heste på Hørhavevej 2, 4150 Fuglebjerg. 

 

Kære Lars Blixenkrone Andersen 

 

Vi skriver til dig for at meddele dig vores afgørelse på din ansøgning 

lovliggørende landzonetilladelse. 

 

Næstved Kommune giver dig landzonetilladelse 

Du får lovliggørende landzonetilladelse til at flyttet et shelter på ca. 10 m2 

ind i haven som indtegnet i nedenstående ”Foto 4.” og lovliggørende 

landzonetilladelse til et læskur på 10 m2 til heste på matrikel 1i, Vinstrup 

By, Tystrup beliggende Hørhavevej 2, 4150 Fuglebjerg. 

 

Tilladelsen får du på vilkår af, at: 

• Læskuret skal fjernes senest et år efter ophør af brugen af det til 

dyrehold, der er afhængigt af fold. 

• Shelteret er flyttet til den nye placering senest 02.5.2021. 

• Det eksisterende levende hegn umiddelbart vest for den nye 

placering af shelteret skal bibeholdes og vedligeholdes fra skellet i 

syd og mindst 20 m mod nord, så længe shelteret står på stedet. 

 

Tilladelsen gælder kun i forhold til landzonebestemmelserne i planloven. 

 

Hvornår gælder tilladelsen 

Vær opmærksom på at tilladelsen først er gyldig, når klagefristen er 

udløbet den 24.11.2020, og der ikke er klaget over den. Du vil høre fra os 

inden for en uge efter klagefristens udløb, hvis der er kommet en klage. 

 

Tilladelsen gælder i 5 år fra offentliggørelsen.  

 

mailto:lareno@mail.dk
http://www.næstved.dk/
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Det, du har søgt om, kræver også byggetilladelse, og det er ikke lovligt, før 

du har fået den. Hvis du ikke har søgt byggetilladelse, skal du gøre det på 

www.bygogmiljoe.dk. 

Placeringen af shelteret kræver også dispensation fra Fredningsnævnet for 

Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster. 

 

 

Hvad ligger til grund for afgørelsen 

Du får tilladelse, fordi læskuret fra omgivelserne opleves i sammenhæng 
med bygningsanlægget, og fordi shelteret må anvendes af alle, placeres i 
haveanlægget, og der stort set vil ligge skjult bag det levende hegn set fra 
bl.a. et offentligt tilgængeligt udsigtspunkt sydvest for haveanlægget. Du 
kan læse mere om, hvorfor vi har givet dig denne tilladelse under afsnittet 
”Vores vurdering”. 
 

Offentliggørelse og klage 

Landzonetilladelsen skal offentliggøres. Vi annoncerer den på kommunens 

hjemmeside den 27.10.2020 på 

http://www.naestved.dk/Service/NytOgPresse/HoeringerBorgermoeder.asp

x  

Der kan klages over tilladelsen til Planklagenævnet via deres klageportal. 

Du kan læse mere i klagevejledningen på sidste side i tilladelsen.  

 

Redegørelse for sagen 

Din ejendom ligger i landzone, hvor opsætning af et shelter, et læskur eller 

andre fritliggende bygninger kræver landzonetilladelse. Formålet med 

landzonebestemmelserne er at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse i det 

åbne land og bevare natur og landskabsværdier. 

Ansøgning  

Juli 2019 bliver kommunen bekendt med, at der er nogle forhold på din 

ejendom, som synes at kræve landzonetilladelse og dispensation fra en 

fredning. Den 13.10.2019 sender du ansøgning om lovliggørende 

landzonetilladelse til en parkeringsplads til 3 autocampere, som eksterne 

besøgende turister kan anvende, et læskur til heste, et shelter med 

offentlig adgang, en beplantning med æbletræer, en isbutik indrettet i en 

tidligere landbrugsdriftsbygning samt nogle skilte opsat ved vejene om salg 

af is.  

Du har siden meddelt, at du frafalder ansøgning om tilladelse til 

parkeringsplads til tre autocampere. Beplantningen med æbletræer kræver 

ikke landzonetilladelse. Ansøgningen om lovliggørelse af isbutikken efter 

planlovens landzonebestemmelser, samt ansøgning om skiltning ved 

vejene efter naturbeskyttelseslovens § 21 er ikke omfattet af nærværende 

afgørelse. De afgørelser træffes særskilt. 

 
21.9.2020 besigtigede vi ejendommen og deltog i møde foranlediget af 

Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster. 

http://www.bygogmiljoe.dk/
http://www.naestved.dk/Service/NytOgPresse/HoeringerBorgermoeder.aspx
http://www.naestved.dk/Service/NytOgPresse/HoeringerBorgermoeder.aspx
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Fredningsnævnet har efterfølgende givet dispensation til at bibeholde 

læskuret på etablerede placering og givet afslag på dispensation til at 

bibeholde shelteret på etablerede placering. Fredningsnævnet 

tilkendegiver samtidig, at ejer kan søge om dispensation til at placere 

shelteret i haven på den anden side af hækken/hegnet.  

 

Vi har ved besigtigelsen meddelt dig, at du må forvente afslag på 

lovliggørende landzonetilladelse til at beholde shelteret på den ansøgte 

placering. Vi har samtidig meddelt dig, at et afslag følges af en 

klagevejledning, hvorefter afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet. 

Endelig meddelte vi dig, at hvis du ansøger om at flytte shelteret ind i 

haven på den anden side af læhegnet i forhold til ansøgte placering, så vil 

du formentlig få tilladelse til det.  

 

Efterfølgende besigtigelsen og mødet har du fremsendt en ansøgning om 

at flytte shelteret ind i haven på øst siden af det levende hegn.  

 

Læskuret på 10 m2 er til 2-3 heste. Skuret er i lærketræ og bølgeeternit på 

taget. 

 

Shelteret er ca. 10 m2 og udført i lærketræ beklædt med kalmarbrædder. 

På taget er tørvegræs. Det måler 2m højt, 3m bredt og 2m dybt. På 

nuværende placering står shelteret ca. 50 m fra nærmeste bygning. Flyttes 

det ind i haven på den aktuelt ansøgte placering, vil det stå ca. 40 m fra 

nærmeste bygning. Shelteret er til offentlig anvendelse efter aftale, oplyser 

du. Det er særlig velbesøgt af spejdere og andre med friluftslivsinteresser. 

 

 

Placering 

Din ejendom er i dag en beboelsesejendom med et grundareal på 1,7 ha, 

og den ligger i det åbne land ca. 200 m vest for Tystrup Sø.  

I kommuneplanen er området, ejendommen ligger i, udpeget som 

bevaringsværdigt landskab. Formålet med udpegningen er at beskytte de 

landskabelige og kulturhistoriske kvaliteter. 

Ejendommen ligger delvist i et område, der er udpeget som 

naturbeskyttelsesområde. Udpegningen betyder, at der skal tages særlige 

hensyn til områdets flora og fauna.  
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På oversigtskortet ses læskurets placering indrammet med en lille rød 
cirkel, og syd derfor er shelteret markeret med en rød firkant. Vejstatus ses 
i signaturforklaringen. Højdekurven med tallet 52,5 i det sydvestlige hjørne 
indikerer placeringen af udsigtspunktet på Naturstyrelsens areal, hvortil der 
er offentlig adgang. Mod øst ses Tystrup Sø. 
 

 

Foto 1. Viser læskurets placering ca. 24 m vest for tidligere 

landbrugsdriftsbygning.  
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Foto 2. Viser læskuret. 

 

 

Foto 3. Shelteret på nuværende placering.  
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Foto 4. Nuværende placering ses vest for beplantningen og ansøgte 

placering ved den blå cirkel i haven. På den ansøgte placering inde i haven 

vil shelteret ligge ca. 40 m sydvest for stuehuset. 

 

 

Foto 5. Taget fra toppen af udsigtspunktet sydvest for Hørhavevej 2. 

Læskur og shelter træder lidt tydeligere frem, end fotoet viser. Se foto 6. 
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Foto 6. Taget fra toppen af udsigtspunktet sydvest for Hørhavevej 2.  

 

Natura 2000-område 

Vi kan ikke give landzonetilladelse, hvis det ansøgte kan påvirke et Natura 

2000-område væsentligt. Læskur og shelter ligger i en afstand af ca. 160 m 

vest for det nærmeste Natura 2000 område, som er nr. 163, ”Suså, 

Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose”. Det er 

vores vurdering, at det ansøgte ikke påvirker Natura 2000 området 

væsentligt. Trafikken til og fra Hørhavevej 2 som følge af det ansøgte, 

vurderer vi, vil være af begrænset omfang, og det vil ikke have betydende 

indflydelse på dyrelivet i lokalområdet. Ejendommen ligger ca. 160 m fra 

Tystrup Sø, og ejendommen ligge højt i terrænet i forhold til søen. Der er 

ikke direkte adgang fra ejendommen til søen.  

 

Naboorientering 

Vi har haft sagen i naboorientering.  

Ejer af en naboejendom har ingen indvendinger.  

Fra en anden naboejendom har vi modtaget indvendinger mod det 

ansøgte: 

1. I forhold til læskuret påpeges, at der er en eksisterende 

staldbygning, hvor der er etableret isbutik i. Det kan ændres tilbage 

til staldbygning og anvendes som læskur. Har man opført noget 

ulovligt, så bør man ikke bare kunne få det lovliggjort 

efterfølgende.   

2. Shelteret (placeret inde i haven) vil fortsat kunne ses fra 

baunen/udsigtspunktet og af gående. Naturstyrelsen har en 

offentlig teltplads på naboejendommen, hvor de søger at opsætte 



 

 
Side 8 af 11 

 
 

to sheltere, og de har kanoteltplads ved Tystrup Sø. Shelter på 

Hørhavevej 2 er ikke offentligt. Den offentlig adgang til området 

varetager Naturstyrelsen. 

3. Shelteret vil (sammen med isbutikken) give øget trafik på 

grusvejen. Dyrelivet forstyrres af trafikken til og fra Hørhavevej 2.  

4. Styrelsen har en offentlig parkeringsplads ved Hørhavevej, som 

brugere af shelteret ved Hørhavevej kan bruge i stedet for kørsel til 

og fra samt parkering ved Hørhavevej 2. 

 

Kommunen bemærker i tillæg til nedenstående under ” Vores vurdering”: 

 

Ad 1. Isbutikkens etablering er ikke del af denne afgørelse. Butikken udgør 

en mindre del af den ældre landbrugsdriftsbygning, og den del er i 

modsatte ende af bygningen i forhold til dyrefolden. 

 

Ad 2. Naturstyrelsen har de nævnte opholds- og overnatningssteder i 

området, og de har aktuelt ansøgt om landzonetilladelse at etablere 

nævnte to shelters. Ved ansøgning om lovliggørelse af allerede etablerede 

forhold sagsbehandlinger vi det, som ved ansøgning om nyetablering af 

forholdene.  

 

Ad 3. Hørhavevej er offentlig vej frem til efter Hørhavevej 3 hvor også 

skellet til Hørhavevej 2 begynder. Derfra og mod øst er det privat fællesvej 

mellem Naturstyrelsen, Hørhavevej 2 og 5, indtil det bliver privat vej ind på 

ejendommen Hørhavevej 5. Vejstatus ses på ovenstående oversigtskort. 

De tre parter i forhold til den private fællesvej er orienteret om det ansøgte.  

 

Ad 4. Gæster til Hørhavevej 2 inklusive gæster til shelteret (og isbutikken) 

kan uden krav om landzonetilladelse parkere cykler og biler på 

ejendommens eksisterende kørsels- og parkeringsarealer, selvom 

Naturstyrelsen har en offentlig parkeringsplads lidt længere mod vest. 

 

 

Vores vurdering 

Cykel- og biltrafikken til og fra Hørhavevej 2 som følge af shelteret, 

vurderer vi, er beskeden, og det vil ikke have betydende indflydelse på 

dyrelivet i lokalområdet.  

Læskuret ligger med de 24 m en smule adskilt fra bygningsanlægget. 

Mellem folden og ejendommens bygninger er der en adgangsvej til stalden 

og gårdspladsen. Læskuret kan derfor maksimalt stå 5 m tættere på 

bygningsanlægget. Ved besigtigelsen 21.9.2020 opleves læskuret sammen 

med ejendommens øvrige bygningsanlæg også set fra udsigtspunktet, 

hvilket er særlig væsentligt. Landskabeligt set vurderes det samlet ikke at 

ville have en nævneværdig effekt at flytte læskuret nogle få meter tættere 

på bygningsanlægget. 

Flyttes shelteret ind på ansøgte placering vil det stå ca. 40 m fra stuehuset. 

Men det vil på denne placering stå i haven tilknyttet bygningsanlægget, og 

det vil stå stort set skjult bag det levende hegn set fra Hørhavevej og fra 

udsigtspunktet.  
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Vi har især lagt vægt på, at:  

• hobbyhestehold er almindeligt på en ejendom af denne karakter og 

hører til i landzonen. Et læskur er nødvendigt af hensyn til 

dyrevældfærd. Læskuret skal være i folden, og den 

mellemliggende adgangsvej vanskeliggør en placering i væsentlig 

bedre tilknytning til øvrigt bygningskompleks. 

• læskuret opleves sammen med ejendommens øvrige 

bygningsanlæg også set fra udsigtspunktet. Landskabeligt set 

vurderes det samlet ikke at ville have en nævneværdig effekt at 

flytte læskuret nogle få meter tættere på bygningsanlægget. 

• shelteret placeres i haven bag det levende hegn, og det er derved 

stort set skjult set fra udsigtspunktet. Med vilkår om 

vedligeholdelse af det levende hegn sikres, at shelteret ikke 

påvirker de landskabelige værdier i fremtiden set især fra 

udsigtspunktet. Brug af shelteret er åbent for alle efter aftale med 

ejer. 

• med placering i haven og de opstillede vilkår, strider placering af et 

shelter ikke imod de landskabelige-, naturmæssige, eller 

kulturhistoriske hensyn, som byrådet skal varetage. 

 

 

Andre forhold du skal være opmærksom på  

Før arbejdet 

Hvis du vil ændre markdræn eller rørlagte vandløb på stedet, skal du 

kontakte os først, da det kan kræve en tilladelse. Du kan skrive til os på 

vandloeb@naestved.dk. 

Du kan som ejer eller bygherre få en udtalelse hos Museum 

Sydøstdanmark om eventuelle fortidsfund, før du graver. Hvis du spørger, 

før du graver, får du de bedste muligheder for at undgå at måtte standse 

anlægsarbejdet og udgifter til arkæologisk undersøgelse. 

 

Under arbejdet 

Hvis du finder arkæologiske levn som f.eks. samlinger af sten, sortfarvet 

jord, knogler, potteskår eller mønter, skal du altid standse arbejdet og give 

museet besked. Du er ikke fritaget for denne forpligtelse, selvom du har 

fået en udtalelse.  

Opdager du en forurening ved arbejdet, skal du kontakte os, så vi kan 

vurdere, hvad der skal gøres. Du kan skrive til os på 

jordforurening@naestved.dk. 

 

Beskyttede dyr og planter 

Nogle dyr og planter er beskyttet af habitatbekendtgørelsens § 11 – de 

såkaldte bilag IV-arter – du kan se de danske dyr og planter i 

mailto:vandloeb@naestved.dk
mailto:jordforurening@naestved.dk
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habitatbekendtgørelsens bilag 11. Vi kan ikke give landzonetilladelse, hvis 

projektet kan påvirke de beskyttede arter negativt.  

Ud fra de oplysninger vi har, vurderer vi, at projektet ikke vil påvirke de 

beskyttede arter eller deres levesteder negativt. 

 

Lovgrundlag 

Her er en oversigt over de regler, som vi har nævnt i brevet: 

Landzonetilladelsen er givet efter planlovens § 35, stk. 1. 

Artsbeskyttelsen er reguleret af habitatbekendtgørelsens §§ 7 og 10. 

Natura 2000 er reguleret af habitatbekendtgørelsens §§ 6 og 7. 

Ændringer af dræn og vandløb er reguleret af vandløbslovens §§ 6 og 17. 

Forurening skal anmeldes til os efter miljøbeskyttelseslovens § 21. 

Krav om standsning af arbejdet ved arkæologiske fund er reguleret af 

museumslovens §§ 25 og 27. 

Du kan finde lovene på www.retsinformation.dk 

 

Klagevejledning 

Du kan klage over afgørelsen og de vilkår, der er knyttet til den, til 

Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.  

Ifølge planlovens § 59 er ministeren og enhver med retlig interesse (fx 

ansøger og ejer) klageberettiget. Klageberettigede er også landsdækkende 

foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som 

hovedformål, eller som varetager væsentlige brugerinteresser inden for 

arealanvendelsen. Det er et krav, at foreningen/organisationen har 

vedtægter eller love, der dokumenterer formålet, og at den repræsenterer 

mindst 100 medlemmer.  

Du klager via www.naevneneshus.dk til planklagenævnet 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/ klagen sendes 

gennem Klageportalen til kommunen. 

Din klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.  

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 

1.800 kr. for virksomheder og organisationer, hvilket er en betingelse for 

klagenævnets behandling af sagen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt 

eller delvis medhold i klagen. Du betaler gebyret med betalingskort i 

Klageportalen. 

Som udgangspunkt afviser Planklagenævnet klager, der sendes uden om 

Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, 

skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Vi videresender 

herefter anmodningen til klagenævnet, som beslutter, om din anmodning 

kan imødekommes.  

http://www.retsinformation.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/


 

 
Side 11 af 11 

 
 

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, 

dvs. senest den 24.11.2020. 

Yderligere information og klagevejledning kan du se på Planklagenævnets 

hjemmeside. 

Hvis man ønsker en afgørelse ved en domstol, skal retssagen være anlagt 

inden 6 måneder fra offentliggørelsen af afgørelsen jf. § 62, stk. 1, i 

planloven. 

 

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen 

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til sagen. 

 

Venlig hilsen 

 

Thorben Rokkjær 

Geograf 

Næstved Kommune 

 

 
Kopi er sendt til: 

Ejer af Hørhavevej 3 og Hørhavevej 5. 
Naturstyrelsen, nst@nst.dk  
Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster, sydsjaelland@fredningsnaevn.dk 
annette940@gmail.com 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. dnnaestved-
sager@dn.dk 
Friluftsrådet, Kreds Sydvestsjælland, sydvest@friluftsraadet.dk  
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. fr@friluftsraadet.dk 
Næstved Museum, Ringstedgade 4, 4700, naestved@museerne.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, Næstved, naestved@dof.dk  
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