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23.10.2017
Vedrørende ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af 1- 4 skydehuse på Langstrup
Flugtskydningsbane.
Skydehusene vil blive lidt over 3 m høje og hver have et areal på ca. 15 m2. De vil efter vore
beregninger komme til at ligge 65 - 120 m fra de eksisterende bygninger (klubhus og lager).
Det areal i mosen, der vil blive præget af bebyggelse, vil derfor blive øget betragteligt, til mere
end 0,6 ha. I det åbne land kræver kommunen normalt, at nye bygninger opføres i tilknytning
til eksisterende bebyggelse, dvs. i en afstand af højst 18 – 20 m.
Ansøger anfører, at opførelse af skydehusene ikke vil påvirke støjen i skudretningen og at de
maksimale støjbelastninger forbliver uændrede (f.eks. i boliger beliggende ved Oldvejen (vores
tilføjelse)). Ansøger angiver, at skydehusene har en positiv effekt (men ikke hvor stor) i andre
retninger, hvilket vil reducere støjbelastningen for omkringboende i andre retninger end skudretningen og i området som helhed.
Langstrup Mose, hvor Langstrup flugtskydningsbane er beliggende, er i Kommuneplan 2017
karakteriseret som naturområde (beskyttelsesområde for naturværdier) og værdifuldt landskab (landskabskarakterområde LK01). For begge disse kategorier gælder, at der ikke må
planlægges eller gennemføres byggeri eller anlæg ud over det, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Desuden er mosen et lavbundsområde og
del af et nationalt og regionalt geologisk interesseområde.
Af historiske årsager ligger Langstrup flugtskydningsbane i Langstrup mose, men som et ”støjende friluftsanlæg” i en forbudszone for støjende friluftsanlæg. Som der står i Kommuneplan
2017, s. 221: I Langstrup mose findes to flugtskydebaner. Skydebanerne er beliggende i zone
A, som er en forbudszone. Den nuværende aktivitet kan fortsættes, men anlægget kan ikke
udvides, hverken areal- eller aktivitetsmæssigt. Beliggenheden ved Nive Å og tæt på kystbyen
giver et særligt potentiale for såvel (den almene rekreative(vores tilføjelse)) benyttelse og beskyttelse. Langstrup mose er et lavbundsareal og potentielt naturgenopretningsområde.

På baggrund af
-

bestemmelserne om byggeri og anlæg i det åbne land i Kommuneplan 2017

-

den manglende effekt på støjbelastningen for de mest støjbelastede boliger (i skudretnin
gen)

-

den manglende dokumentation af effekten på støjbelastningen i området generelt

-

at skydehusene reelt er en udvidelse af flugtskydningsbanen uden støjreducerende effekt i
skudretningen

henstiller Danmarks Naturfredningsforening, Fredensborg Afdelings derfor, at Fredensborg
Kommune giver afslag på det ansøgte.

Med venlig hilsen
Peter Milan Petersen,
formand for DN Fredensborg Afdeling
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