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Vedr. Ansøgning om dispensation fra lokalplan 06.19 til opsætning af dyrehegn på
Skriverbakken 12. Sagsnr. 2012/0007638
Som indledning vil jeg sige, at jeg er meget forbløffet og skuffet over at høre om de
chikanerende episoder Bente og Frank har været udsat for, og det er selvfølgelig noget, jeg
tager kraftigt afstand fra. Jeg billiger på ingen måde en sådan opførsel, uanset hvad motivet
måtte være.
Imidlertid ændrer dette dog ikke på mit standpunkt om, at jeg er imod opsætning af hegn i
området. Det er jeg af flere årsager:

1) Jeg mener, at det vil ændre/ødelægge den måde, som skoven/naturen fremstår på
En af grundene til, at jeg og min familie sætter så stor pris på området, er jo netop, at det
fremstår som et stort uforstyrret område – og ikke med små indhegnede parceller, hvor
hver mand går og gemmer sig bag sin ligusterhæk. Det er jo netop det, som gør området så
unikt, og det er jo netop derfor, at man i Fredningsbestemmelserne skriver, at der ikke må
opsættes hegn i området. Jeg mener samtidig, at det vil være et skråplan at komme ud på –
idet man jo så vil have svært ved at nægte en dispensation næste gang, en grundejer af den
ene eller anden (personlige) grund får lyst til at sætte hegn op.

2) Jeg har aldrig oplevet nogen problemer med løse hunde i området
Jeg og min familie har selv benyttet vores sommerhus i omkring 40 år, og jeg kan ikke selv
på noget tidspunkt mindes, at have mødt løse hunde i skoven. Jeg har ligeledes talt med
mine fire børn om dette, og de siger samstemmende, at de heller ikke kan mindes at have
mødt løse hunde i skoven.
Da punktet med hundene jo er det centrale argument for nødvendigheden af, at hele
grunden skal hegnes ind, mener jeg, at det er væsentligt at finde ud af hvor stor et problem
der reelt er tale om. Jeg har derfor talt med flere andre grundejere i området og de siger
præcis det samme som jeg – at de ganske enkelt aldrig har oplevet problemer med løse
hunde inde i skoven. Det er muligt at kommunen ikke her kan tage mine ord for dette, men
jeg kan da i såfald kun opfordre kommunen til at ringe/skrive/cykle rundt – alle dem jeg har
talt med siger, at de meget gerne vil tale med kommunen såfremt det er nødvendigt. Jeg
bistår gerne med navne og adresser.

3) Udsagn fra tidligere ejer bekræfter, at der aldrig har været noget problem med løse
hunde i området
Ansøger nævner i sit brev, at de tidligere ejere sjældent var i sit sommerhus de sidste par år,
hvilket skulle have medført, at dyr og mennesker langsomt var begyndt at trænge ind på
grunden og ”overtage” den.
Jeg har taget kontakt med den tidligere ejer, Bente Bjufstrøm, og hun stiller sig helt
uforstående overfor dette udsagn (Bokstaveligt talt sagde hun at det var noget ”...sludder og
vrøvl..” og noget ”..værre vås..”). Hun var i sommerhuset jævnligt, og det stod absolut ikke
ubrugt hen. Hun har ikke på nogen måde oplevet, at dyr og mennesker har ”overtaget”
grunden. Hun nævner specifikt, at hun ikke en eneste gang i de årtier, hun har haft grunden,
har oplevet at fremmede hunde kom ind på grunden. Hun nævner yderligere, at såfremt
kommunen gerne vil høre det fra hende selv, så er kommunen meget velkommen til at
kontakte hende på tlf. 39 63 46 92. Jeg vil selvfølgelig meget opfordre kommunen til at ringe
til Bente Bjufstrøm, hun er trods alt den der har boet på grunden i flest år – og derfor den
der burde kende situationen bedst. Så min opfordring lyder altså - ring til hende – hun er
pensionist og tager næsten altid telefonen.
4) Naturstyrelsen mener at det vil påvirke dyrenes muligheder for at færdes i skoven
Jeg har kontaktet Naturstyrelsen for at høre om det virkelig kan være rigtigt at man ”bare”
kan opsætte et dyrehegn tværs gennem en skov uden at det i et eller andet omfang kommer
til at berøre dyrene (negativt). Selv om spørgsmålet er meget bredt formuleret og
Naturstyrelsen derfor kun har mulighed for at svare meget bredt – ja så har de alligevel
bekræftet min mistanke om at et sådan hegn faktisk vil påvirke større dyrs mulighed for at
bevæge sig frit omkring. Jeg har nedefor vedlagt en kopi af svaret fra Naturstyrelsen.

Svar fra naturstyrelsen på spørgsmålet om hvilke gener et dyrehegn kan medføre

Opsummering og konklusion
Udfra fra ovenstående mener jeg altså, at det vil være trist, såfremt der opsættes hegn i
området, og som nævnt i indledningen, er jeg imod at der dispenseres fra hegnsbestemmelserne. Imidlertid har jeg stor forståelse for, at Bente og Frank er meget ”eksponeret for
offenligheden” – som de selv kalder det, og det selvfølgelig mest i det hjørne af grunden,
hvor Bakkestien løber nogle få meter fra deres hus. Som et kompromis kunne man måske
forslå, at Bente og Frank langs huset får dispensation til at opstille en eller anden form for
hegn, der følger Bakkestien langs grundens syd-østlige hjørne - som (groft) illusteret med
rødt på nedenstående tegning. Hvor langt dette hegn skal være, skal jeg ikke her kunne sige
med bestemthed – men det skulle kun være på en ganske kort strækning – måske en 20-25
m til hver side af svinget eller man kunne måske sige halvvejs nede ad trappen – på hver
side af svinget. Dog lavet på en måde, så der aldrig kan opstå nogen tvivl om, hvor lagt
hegnet må gå - og ikke lavet på en sådan måde, at man langsomt og ubemærket ville kunne
udbygge hegnet.
Med venlig hilsen
Elinor Bjufstrøm

