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KLOSTERHEDEN MATR. NR. 26, RESEN BY, RESEN – LANDZONETILLADELSE TIL
OPSÆTNING AF TRE LÆSKURE TIL GEDER

Struer Kommune har den 26. april 2019 fra Naturstyrelsen Vestjylland modtaget ansøgning om tilladelse til at opføre 3 mindre læskure i Klosterhedens nordøstligste hjørne på
matr. nr. 26, Resen By, Resen.
Placeringen af læskurene er vist med rød stjerne på kort nedenfor (pink skravering viser
skovrydning og pink streg viser hegnslinjen).
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Beskrivelse af projektet
Af hensyn til landskabs-/udsigtsfredningen ved Kilen ryddede Naturstyrelsen Vestjylland i
sensommeren 2018 ca. 7 ha skov i den nordøstligste del af Klosterheden Plantage (Hornet/Skramsdale). For at området kan holdes lysåbent og uden ny træopvækst skal arealet
afgræsses med geder.
Der er lavet tre indhegninger på hhv. 4,5 ha, 4,1 ha og 4,7 ha. Hver indhegning bliver indrettet med vand og ly til gederne. Geder er generelt meget følsomme overfor regn og
blæst, og for at sikre at gederne til enhver tid har ly, læ og tørt leje (hvilket er et lovkrav), vil
Naturstyrelsen opsætte tre garagetelte, et i hver indhegning. Baggrunden for at benytte
garagetelte kommer fra Naturstyrelsen Himmerland, hvor de i en hel del år har brugt netop
disse telte med held. Teltene er 3,3x6x2,4 m og er nemme at sætte op/tage ned og flytte
og i grøn pvc-teltdug.

I to af indhegningerne vil teltene blive placeret mellem træerne (se bilag 1), mens det 3.
telt vil stå mere synligt i landskabet.
Struer Kommune har ikke gennemført naboorientering, fordi det ansøgte skønnes at være
af underordnet betydning for naboer, jf. planlovens § 35 stk. 5.
Afgørelse
Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens § 35, stk. 11, til det ansøgte.
Tilladelsen gives på følgende vilkår
• Teltene skal fjernes, når arealet ikke afgræsses.
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen på 4 uger er udløbet. Der gøres yderligere
opmærksom på, at tilladelsen bortfalder automatisk, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra
dags dato2.
Tilladelsen bliver offentliggjort på www.struer.dk den 29. april 2019.
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Begrundelse
Planloven skal sikre en sammenhængende planlægning, der forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen, medvirker til at værne om landets natur og miljø og skaber gode rammer for vækst og udvikling i hele landet, så samfundsudviklingen kan ske på
et bæredygtigt grundlag med respekt for menneskets livsvilkår, bevarelse af dyre- og planteliv og øget økonomisk velstand.
Landzonebestemmelserne har blandt andet til formål at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land, samt at varetage landskabelige interesser.
Projektets formål er at synliggøre det særlige landskab omkring Kilen ved at rydde skov og
holde arealet lysåbent med gedeafgræsning. I afgørelsen er der lagt vægt på at afgræsningen med geder er vigtig i landeskabsplejen.
Struer Kommune har desuden lagt vægt på, at der tale om mindre telte på ca. 20 m2 med
en begrænset højde, at to ud af de tre telte placeres mellem grantræer og således ikke vil
være synlige i landskabet, og at teltene er grønne og derfor falder i med omgivelserne.
Derudover er der i sagsbehandlingen lagt vægt på, at der normalt bliver givet tilladelse til
at opføre primitive læskure af dyrevelfærdsmæssige hensyn.
Der er mere end 4 km til nærmeste Natura 2000-område, som er N224 ” Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage”. Alene på baggrund af afstanden vurderes Natura 2000området ikke at kunne blive væsentligt påvirket af projektet.
En tilladelse vurderes ikke at være i strid med de konkrete hensyn til bl.a. natur, landskab
og kulturhistorie samt omkringboende, som skal varetages ved administration af planlovens landzonebestemmelser.

Kopi af dette brev er sendt til:
Danmarks Naturfredningsforening: e-mail: dnstruer-sager@dn.dk
DOF’s lokalgruppe: e-mail: struer@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening: e-mail: natur@dof.dk
Frands Jensen, Jagtforeningerne i Struer Kommune, Tjørnevej 29, Serup, 7790 Thyholm:
e-mail: frands.jensen@altiboxmail.dk

Med venlig hilsen
Tina Pedersen
Naturmedarbejder
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Klage- og søgsmålvejledning - Planloven
Denne afgørelse efter planloven kan påklages for så vidt angår retslige forhold påklaget til
Planklagenævnet. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald, erhvervs- og vækstministeren samt visse landsdækkende foreninger og organisationer jf.
planlovens § 59 stk.1 og 23.
Hvis du ønsker at klage, skal klagen indsendes elektronisk via klageportalen. Klageportalen findes gennem www.borger.dk eller www.virk.dk.
Inde i klageportalen bliver du guidet gennem en række trin, hvordan du udfylder klagen.
Der er korte hjælpetekster i klageportalen, hvor du bliver guidet gennem forløbet medindtastning af en klage. Du kan uploade dokumenter undervejs.
Planklagenævnet opkræver et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for
virksomheder og organisationer. Gebyr bliver tilbagebetalt, hvis du får helt eller delvist
medhold i klagen, hvis klagen bliver afvist fordi klagefristen er overskredet, hvis klager ikke
er klageberettiget eller hvis Planklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen.
Klagefrister udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, dvs. at en klage skal indsendes
senest den 27. maj 2019. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog
altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges
klagefristen til den følgende hverdag.
Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62 stk. 1.
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Bilag 1 – rød stjerne viser placering af læskur, skraveret pink viser rydningen og pink streg viser hegnslinjen.
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