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DN, Fredensborg Afdelings indlæg ved vores foretræde for Plan-, Miljø- og  

Klimaudvalgets møde d. 10. januar 2017: 

 

Asminderød-Grønholt Jagtforening har søgt om tilladelse til på klubbens skydebane i Langstrup 

Mose at opstille 

- 5  3,2 m høje og 15 m2 store  skydehuse omkring 5 eksisterende og eventuelt yderlige-

re 1 ny standplads 

      -      en støjmur af halmballer, ca. 100 m lang og 5 m høj 

      -      et støjhegn, ca. 20 m langt og 3 m højt 

 

Begrundelsen er, at tiltagene vil begrænse støjgenerne for de omboende. 

 

Efter DNs udmålinger vil det bebyggede areal på skydebanen øges fra de nuværende ca. 0,4 

ha til 2,2 ha (2,8 ha, hvis det sjette skydehus opføres). 

 

Dette er efter DN´s opfattelse i klar modstrid med Planloven, der skal forhindre spredt og 

uplanlagt bebyggelse i det åbne land 

 

Langstrup og Lønholt moser er det største lavbundsområde i det nordøstlige Sjælland. Det er i 

kommuneplanen fra 2013 udpeget som beskyttelsesområde for landskabsværdier og natur-

værdier, hvor….”der som udgangspunkt ikke må planlægges eller gennemføres byggeri og an-

læg ud over hvad der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrug og skovbrug” 

 

Dertil kommer, at Natur- og Miljøklagenævnet i forbindelse med en anden landzonesag har 

udtalt, at det ”efter nævnets opfattelse generelt er betænkeligt at meddele tidsbegrænsede 

landzonetilladelser. En tidsbegrænset tilladelse kan give ansøgeren en forventning om, at tilla-

delsen vil blive forlænget eller erstattet af en permanent tilladelse. Ansøgers investeringer, 

f.eks. til bygninger og lignende, kan medføre et øget pres til at opnå en eller flere forlængelser 

eller en permanent tilladelse, som ikke er i overensstemmelse med landzonereglernes formål”. 

 

I relation til den aktuelle ansøgning finder vi derudover, at der er mindst 5 uafklarede forhold, 

der taler imod, at der isoleret bliver givet landzonetilladelse – også selv om der er tale om en 

tidsbegrænset tilladelse – til det ansøgte: 

- 1. den manglende miljøgodkendelse af skydebanen 

- 2. overskridelsen af støjgrænserne i den gamle miljøgodkendelse 
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- 3. usikkerheden omkring skydebanens fremtid i det hele taget 

- 4. mulige fremtidige ændringer af Miljøstyrelsens regler for støj fra     

                  skydebaner 

- 5. manglende dokumentation af effekten af de anlæg, der søges tilladelse til 

 

Hensynet til de omboende finder DN bør tages ved begrænsninger i skydeaktiviteten, frem for 

ved anlæg, som er i strid med Planloven og den gældende kommuneplan.  

 

- i øvrigt finder vi det principielt forkert, at Asminderød-Grønholt Jagtforening har påbegyndt 

opførelsen af støjmuren allerede inden PMK-udvalget har taget stilling…..   

  

På vegne af Danmarks Naturfredningsforening, Fredensborg Afdeling 

Peter Milan Petersen 


