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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 22. juli 2019

FN-MJØ-117-2018. Flytbare hytter og hegning 

Fredningsnævnet har den 11. september 2018 fra Hedensted Kommune modtaget en udtalelse om en an-
søgning om opsætning af flytbare hytter på matr.nr. 20a, 20b og 24a Daugård By, Daugård, Ulbækvej 22, 
8721 Daugård. Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejer Finn Morten Ulbæk. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet af meddele dispensation på vilkår om placering og udseen-
de. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 13. marts 1967 om fredning af arealer ved 
Daugård Strand. Arealerne skal bevares i deres tilstand på tidspunktet for fredningen. Fredningen hindrer 
ikke, at arealerne udnyttes til landbrug. Nybygninger, der er nødvendige til drift af vedkommende landbrugs-
ejendom, kan uden fredningsnævnets tilladelse opføres i forbindelse med bestående landbrugsbygninger. 
Hvis sådanne nybygninger ønskes opført således, at de ikke anbringes i forbindelse med bestående land-
brugsbygninger, skal fredningsnævnet godkende bygningernes udseende og placering. Nybygninger, der ikke 
kan anses nødvendige for landbrugsejendommens drift, kan ikke opføres. Der må ikke i øvrigt opføres byg-
ninger, skure, boder og hegn med undtagelse af nødvendige kreaturhegn.

Hedensted Kommune har oplyst, at ejendommen har et areal på 247.474 m2. Den ene af ejendommens tre 
matrikler, matr.nr. 20a Daugård By, Daugård er beliggende indenfor fredningen. Ansøgningen skyldes et 
ønske om produktion af slagtesvin på friland. De flytbare hytter vil få en størrelse på ca. 19 m2 (5 x 3,8 me-
ter) og en maksimal højde på 1,4 meter. De vil være af galvaniseret stål med matteret overflade, således at 
der efter få uger ikke vil være genskin. De flyttes til ny placering efter hvert hold grise ca. 2-3 gange om året. 
De vil primært blive opstillet i den del af marken, som er tættest på ejendommens driftsbygninger i en ensar-
tet og rolig geometrisk form. Der vil blive opsat et yderhegn, som omkranser foldene. Hegnet vil være et 80 
cm højt trådhegn på almindelige hegnspæle i stål og træ. Inderhegnet, der opdeler selve foldene, vil bestå af 
en enkelt tråd, som placeres i en højde på ca. 30 cm. Det er ikke muligt et etablere produktionen, uden at 
der også bruges en del af ejendommen, som er indenfor fredningen.

Det er Hedensted Kommunes vurdering, at der kan meddeles dispensation.  

Fredningsnævnet har den 18. oktober 2018 modtaget revideret materiale om de flytbare hytter. Det er med 
henvisning til kortbilag anført, at der med grøn skravering er vist det område, hvor hytterne periodevis vil 
være opstillet. Det er muligt at placere hytterne således, at opstillingsområdet kan holdes indenfor et relativt 
smalt bælte på 20-25 meter i markens kant nærmest driftsbygningerne og relativt i fredningens nordlige 
udkant. De vil således alene og kun periodevis befinde sig indenfor det med grønt skraverede mindre områ-
de, mens de røde polygener markerer selve indhegningen. Opstillingen har ikke permanent karakter, idet 
miljø- og dyrevelfærdsmæssige regler foreskriver jævnligt foldskifte. Arealet inddeles således i fire sektioner, 
indenfor hvilke hytterne flyttes ca. hver 3. måned. I hver sektion vil der derfor kun være hytter tre måneder 
om året. Da ca. halvdelen af arealet er udenfor fredningen, vil der kun være hytter indenfor fredningen halv-
delen af året. Det fremgår videre, at hytterne er opsat, idet ejeren ikke var opmærksom på, at produktionen 
kunne være i strid med fredningen. 

Af det omtalte kortbilag fremgår følgende:
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Ejendommen er beliggende i Natura 2000 område nr. 78. Skove langs nordsiden af Vejle Fjord, som rummer 
Habitatområde nr. 67 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 45. Hedensted Kommune har den 2. juli 2019 udtalt, 
at det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil påvirke naturtyper, som området er udpeget for, eller 
levesteder for arter. Det vurderes således, at det ansøgte ikke vil kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller 
rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttel-
sesloven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 26. november 2018. I besigtigelsen 
deltog endvidere Finn Morten Ulbæk med Finn Ulbæk og Kolding Herreds Landbrugsforening ved Lars Sch-
midt. Det kunne konstateres, at projektet var etableret med opsætning af hytter og hegning. Placeringen af 
hytterne indenfor fredningen blev gennemgået i forbindelse med, at der blev redegjort for baggrunden for 
projektet. Det blev oplyst, at alternativet er traditionel svineproduktion med opførelse af de nødvendige 
bygninger.

Fredningsnævnet har efter besigtigelsen modtaget en redegørelse om omfanget af sådanne driftsbygninger i 
form af svinestald, foderlade med korntæt silo, fodersilo og overdækket gylletank. 

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Daugård Strand betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis 
det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området 
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er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, 
der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet kan efter en konkret vurdering af hegningen og hytterne med deres forskellige placeringer 
indenfor fredningen godkende projektet i fredningen. Det er indgået i fredningsnævnets vurdering, at hytter-
ne er et alternativ til en traditionel svinestald, og dispensationen bortfalder derfor, hvis der opføres en sådan 
svinestald på et senere tidspunkt.

I relation til den konkrete placering af hytterne er det dog fredningsnævnets opfattelse, at den besigtigede 
placering mod syd mod Vejle fjord er for markant og uheldig i oplevelsen af landskabet. Disse hytter skal 
derfor rykkes tættere på bygningerne mod den naturlige adskillelse ved grusvejen, eventuelt således at der 
byttes om på placeringen af arealet til hytterne og arealet til indhegnede heste. 

Det er endvidere en betingelse for dispensationen, at hytterne males matsorte.

Med de anførte præciseringer meddeles der således lovliggørende dispensation. 

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller 
en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreati-

ve interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør 
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
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Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for ef-
terkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevare-
klagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udlø-
bet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:

1. Mads-Peder Winther Søby,
2. Finn Morten Ulbæk,
3. Kolding Herreds Landbrugsforening,
4. Miljøstyrelsen, København
5. Hedensted Kommune, sags.nr. 01.03.03-P19-217802-18,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Hedensted,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Hedensted,
10. Dansk Botanisk Forening,
11. Friluftsrådet, Hedensted,
12. Region Midtjylland,
13. Slots- og Kulturstyrelsen.


