Hillerød Kommune, Trafik, Vej og Park
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Udvidelse af dispensation til hold af får på Munkeengen

Miljø og Byg

Hillerød Kommune, Miljø og Byg har d. 20. maj 2020 modtaget
ansøgning fra Hillerød Kommune, Trafik, Vej og Park om
dispensation til udvidelse af eksisterende tilladelse til dyrehold i
byzonen på Munkeengen.

Dato 21-08-2020

Der er i august 2012, som en del af en større dispensation, givet
dispensation til at udsætte får i byzonen på 1,8 ha på Munkeengen,
matrikel 28af, Hillerød Markjorder, Hillerød.
Trafik, Vej og Park ønsker at udvide det indhegnede areal som
fårene afgræsser til også at gælde en del af den tilstødende
matrikel 10a, Hillerødsholm, Hillerød Jorder.
Fårene skal indgå i naturplejen og skal medvirke til at bekæmpe
kæmpebjørneklo og pileurt på arealerne.
Da hold af får i byzone som udgangspunkt ikke er tilladt i henhold
til Miljøaktivitetsbekendtgørelsen og kommunens forskrift for
Dyrehold i Byzonen, kræver det ansøgte en dispensation.
Ansøgning
Hillerød Kommune, Trafik, Vej og Park ansøger om dispensation til
udvidelse af eksisterende dispensation til fårehold i byzonen på
Munkeengen. Fårene skal indgå i naturplejen og skal medvirke til at
bekæmpe kæmpebjørneklo og pileurt på arealerne i perioden fra 1.
april til 1. november. Græsningstrykket på det samlede areal
ønskes ikke forøget.
Fårene skal gå i et ca. 2850 m2 nyetableret indhegnet område,
samt fortsætte med at afgræsse på den eksisterende indhegning på
Munkeengen. Placeringen fremgår herunder, hvor det ansøgte
område er markeret med rødt, og det eksisterende indhegnede
område er markeret med sort.
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Den ønskede indhegning vil blive etableret, så der vil være en
respektafstand til de tilstødende grundejere, så der er plads til
normal vedligehold af private hegn og skelbeplantning. Yderligere
vil der på arealet mellem hegn og skel blive buskryddet, og de
bjørneklo som findes mellem hegnet og de private matrikler, vil
blive bekæmpet med samme intensitet som de øvrige kommunale
arealer (4 gange om året). Vurderes det, at fårenes afgræsning ikke
er tilstrækkelig, vil der være mulighed for en mekanisk bekæmpelse
ved rodstikning, knusning eller skærmkapning, så bjørneklo ikke
når at sætte spiredygtige frø.
Der vil blive etableret en krydsning af Slotsmøllegrøften og placeret
en låge, så der er mulighed for at lukke og åbne for den nye
indhegning. Etablering af lågen giver mulighed for at styre
græsningstrykket på begge arealer. Der vil ikke blive etableret
læskur på det nye areal, som ønsket af naboerne.
Høring
I henhold Miljøaktivitetsbekendtgørelsen skal naboerne have
mulighed for at komme med bemærkninger til sagen.
I forbindelse med høringen har Miljø og Byg modtaget positive
bemærkninger og 2 indsigelser fra de høringsberettiget.
På grund af indsigelserne til ansøgningen om udvidelse af
dispensation til hold af får på Munkeengen, har ansøgningen været
behandlet på Natur, Miljø og Klimaudvalgets møde d. 11. august
2020 som et beslutningspunkt. Natur, Miljø og Klimaudvalget valgte
at følge Miljø og Bygs indstilling om at give dispensation.
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Afgørelse
Hillerød Kommune, Miljø og Byg giver hermed dispensation til ansøgte
udvidelse af det eksisterende hold af får i byzonen. Dispensationen er
givet med hjemmel i Miljøaktivitetsbekendtgørelsens 1 §8 stk. 3.
Samtidig gives der også dispensation fra Hillerød Kommunes Forskrift
for dyrehold i byzone2 med hjemmel i forskriftens §2 stk. 3.
Begrundelsen for dispensationen og lovgrundlaget for afgørelsen
fremgår herunder.
Dispensationen gives på følgende vilkår:
1. Dyreholdet må maksimalt bestå af 15 Får.
2. Dyrene skal have adgang til vand på foldene.
3. Dyreholdet må kun afgræsse arealet i perioden fra 1. april til 1.
november.
4. Arealet skal til enhver tid være indhegnet.
5. Der skal ansøges om læskure inden de etableres. Ansøgningen
skal sendes til miljo@hillerod.dk
6. Der skal indgås aftale om afhentning af husdyrgødning med
en virksomhed, som er godkendt til afhentning.
7. Opsamlet husdyrgødning fra folde skal opbevares i tæt
lukket beholder indtil det afhentes.
8. I tilfælde af klager, hvor Hillerød Kommune vurderer at
dyreholdet er til gene for omgivelserne, og hvor generne ikke
kan afhjælpes, kan dispensationen tilbagekaldes.
Hvis der ikke går dyr på arealerne i 3 på hinanden følgende år
bortfalder dispensationen.
Krav til dyrevelfærd, registrering af dyreholdet og andre krav i
henhold til anden lovgivning skal til enhver tid overholdes
Begrundelse
Hillerød Kommune har besluttet at meddele dispensation til
dyreholdet. Som udgangspunkt vurderer Hillerød Kommune, at det er
uhensigtsmæssigt, at der holdes får i byzone, hvilket også er
udgangspunktet i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen og kommunes
Forskrift for dyrehold i byzone, hvori det fremgår, at hold af får ikke er
tilladt, dog med mulighed for dispensation.
Hold af får i byzone kan give anledning til gener i form af lugt
og støj. Når det alligevel er besluttet at meddele dispensation, skyldes
det, at der i en årrække har været holdt får på en del af Munkeengen,
uden at det har givet anledning til klager til kommunen.
1
2

BEK nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter
https://www.hillerod.dk/media/257674/forskrift_dyrehold_i_byzone.pdf
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Hillerød Kommune, Trafik, Vej og Park har sørget for indhegning og læ
til fårene. Det er Hillerød Kommune, Miljø og Bygs vurdering, at fårene
kan bidrage til naturplejen af Munkeengen samt bekæmpe bjørneklo
og pileurt på arealet, som et alternativ til bekæmpelse ved slåning.
Hillerød Kommune, Miljø og Byg vurderer, at udvidelsen af
fårehegningen bl.a. spiller godt sammen med kommunens ’Indsatsplan
for bekæmpelse af kæmpebjørneklo’
Det er Hillerød Kommune, Miljø og Bygs samlede vurdering, at der
med de stillede vilkår, kan meddeles dispensation til en arealmæssig
udvidelse af fåreholdet på Munkeengen, uden at det vil udgøre en
gene for omgivelserne.
Lovgrundlag for afgørelse
I henhold til Miljøaktivitetsbekendtgørelsen § 8, stk. 1 er det ikke
tilladt at etablere et hold af får inden for byzone.
Kommunalbestyrelsen kan dog meddele dispensation fra forbuddet,
jf. § 8, stk. 3 i bekendtgørelsen.
Hillerød Kommune har i henhold til Miljøaktivitetsbekendtgørelsen
§20 nr. 2 udarbejdet en forskrift for Dyrehold i Byzonen. I henhold
til forskriftens §2 stk. 3 kan kommunen i særlige tilfælde
dispenserer fra forbuddet om dyrehold i byzonen.
Fødevarestyrelsen har udarbejdet en folder3 over yderligere krav, der
skal overholdes i forbindelse med hold af får og geder.
Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i
henhold til Miljøaktivitetsbekendtgørelsen §23 inden for en klagefrist
på 4 uger. Klagen skal derfor være indgivet senest den 21. september
2020.
Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 98, 99 og 100.
Eventuel klage skal indsendes via Klageportalen. Link til Klageportalen
findes på forsiden af www.nmkn.dk.
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Ved klage skal
der betales et gebyr. Gebyrets størrelse fremgår af www.nmkn.dk.
Gebyrets størrelse er differentieret alt efter om det er en borger eller
en virksomhed der klager.
Klagen sendes gennem Klageportalen til Hillerød Kommune, der har
truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for
myndigheden i Klageportalen og gebyret er betalt.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en
klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige
grunde til det.

3

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Publikationer/Alle%20publikationer/Hold_af_faar_og_geder.pdf
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Hvis der ønskes fritagelse for at bruge Klageportalen, skal en
begrundet anmodning fremsendes til Hillerød Kommune. Vi
videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet,
som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.
Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101
endvidere indbringes for domstolene indtil 6 måneder efter at den er
meddelt eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder fra den endelige
afgørelse er meddelt.
Aktindsigt
Sagen er omfattet af renten til aktindsigt efter Forvaltningslovens4 §
9. Aktindsigt opnås ved at rette henvendelse til Hillerød Kommune,
Miljø og Byg.

Med venlig hilsen

Rasmus Møller Bøggild
Miljømedarbejder

Kopi sendt til følgende naboejendomme:
- Andelsboligforeningen Løngangsgade, Løngangsgade 33
- Jan Albrecht Svendsen og Lena Dissing, Løngangsgade 31B
- Holger Toxværd og Rikke Macholm, Løngangsgade 27
- FDF Hillerød, Løngangsgade 25A
- United Ejendomme ApS, Løngangsgade 23
- Tina Petersen, Løngangsgade 21
- FREDERIKSBORG BOLIGSELSKAB, Løngangsgade 15A

4

Forvaltningsloven (LBK nr. 433 af 22-04-2014)
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