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Afslag på tilladelse til opførelse af nye driftsbygninger og stuehus og 

afslag på dispensation til hegning, svinehytter og ændret anvendelse til 

stalddørssalg på landbrugsejendommen matr. 33g, 33f og 33i, Holtug, 

Holtug By, Vejs Ende 4, 4660 Store Heddinge, Stevns Kommune 

 

 

Ansøgning 

Du har søgt om tilladelse til opførelse af nye driftsbygninger og stuehus og om 

dispensation til hegning ved frilandsgrise samt svinehytter og ændret anvendelse 

til stalddørssalg på landbrugsejendommen matr. 33g, 33f og 33i, Holtug, Holtug 

By, Vejs Ende 4, 4660 Store Heddinge, Stevns Kommune.  

 

Afgørelser 

Nye driftsbygninger 

Kystdirektoratet finder ikke, at det ansøgte maskinhus, stalden samt foderladen 

med de ansøgte bygningsarealer er erhvervsmæssige nødvendige for den 

pågældende ejendoms drift og dermed omfatte af naturbeskyttelseslovens1 § 15a, 

stk. 1, nr. 6, hvorfor bebyggelsen kræver dispensation fra § 15, stk. 1. 

 

Kystdirektoratet meddeler hermed afslag på opførelse af de ansøgte 

driftsbygninger efter § 65a, jf. §15, stk. 1. 

 

Stuehus 

Kystdirektoratet finder ikke, at det ansøgte stuehus udformning og beliggenhed 

kan godkendes, jf. naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6. 

   

Hegning af areal til frilandsgrise 

Kystdirektoratet finder ikke, at hegningen omkring arealet til frilandsgrise ikke er 

”sædvanlig hegning” omfattet af undtagelsen i § 15a, stk. 1, nr. 3. Hegningen 

kræver herefter dispensation jf. § 15, stk. 1. 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 
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Kystdirektoratet meddeler afslag på dispensation til ”usædvanlig hegning” af 

arealerne til frilandsgrise efter § 65a, jf. §15, stk. 1. 

 

Ændret anvendelse til stalddørssalg 

Kystdirektoratet meddeler afslag på dispensation til ændret anvendelse af bygning 

til stalddørssalg efter § 65a, jf. §15, stk. 1. 

 

Redegørelse for sagen 

Ejendommen er beliggende i landzone og er noteret som landbrugsejendom. 

Ejendommen har et areal på ca. 10,4 ha, der er omlagt til økologisk drift, og som 

drives sådan. Ejendommen er i sin helhed beliggende inden for strandbeskyttelses-

linjen og går helt ud til kystskrænten - Stevns Klint. De ”reelle” landbrugsarealer – 

ud over bebyggelse samt mindre bevoksninger, udgør ca. 8-9 ha, og der er ikke 

registreret beskyttede naturtyper på ejendommen. 

 

Den nuværende ejer overtog ejendommen 23. maj.2019, og ejendommens 

fremtidige drift omlægges, idet dyreholdet ønskes udvidet væsentligt. 

Ejendommens fremtidige drift er således planlagt baseret på forpagtning af 

yderligere driftsarealer, idet ejendommen i sig selv har tilstrækkelige arealer til det 

planlagte dyrehold. 

 

  
Ejendommen 2019. Rød markerer ejendomsgrænsen og blå areal til frilandsgrise 

 

Den eksisterende bygningsmasse har endvidere ikke tilstrækkelig rummelighed til 

den fremtidige drift, hvorfor der skal opføres ny bebyggelse, herunder nyt stuehus. 

Den eksisterende bebyggelse nedrives bortset fra 162 m² driftsbygning beliggende 

ud til vejen. Denne bygning skal anvendes til forarbejdning af egne produkter, og 

der skal drives ”stalddørssalg” fra bygningen. Der ansøges således om tilladelse til 

at øge ejendommens driftsbygningsmasse med 1.242 m² fra 759 m² til 1.992 m². 

http://www.kyst.dk/
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Da ejendommen støder op til en boligejendom, må den ny staldbygning placeres i 

en afstand af 50 m fra denne nabobebyggelse og den skal ligeledes holde en 

afstand af 20 m fra egen bolig samt 15 m fra vejen. Bygningsmassen omdisponeres 

som konsekvens af afstandskravene og stuehuset er planlagt rykket frem på 

ejendommen. 

 

 

 
Ejendomsoplysninger BBR 

 

Der er indgået længerevarende forpagtningsaftaler på i alt 60 ha + 7 ha + 14 ha + 

4,45 ha i alt 85,45 ha hvortil kommer ejendommens egne arealer på 10,4 ha. 

Kontrakterne er betingede af, at tilladelse/dispensation til de ansøgte udvidelser 

kan opnås. Ejendommen kan således råde over i alt 95,85 ha, af hvilke 67 ha ligger 

i en afstand af 12-14 km fra ejendommen, herunder et engareal på 7 ha. 

 

Ansøger har på Kystdirektoratets foranledning nærmere redegjort for det ansøgte, 

herunder relationerne mellem dyreholdets størrelse og det deraf afledte 

arealbehov af markarealer og staldbygning, samt om maskinhusets størrelse i 

relation til maskinpark. Redegørelsen er medtaget som bilag. I det følgende 

opsummeres redegørelsens hovedpunkter. 

http://www.kyst.dk/
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Dyrehold  

Markarealer 

Der påregnes et dyrehold på 5 søer, 25 ammekøer og 70 får. Der er opgjort et 

arealbehov på 22-24 ha hertil. Ansøger finder, at der er således tilstrækkelig med 

jord omkring ejendommen til dyrene inklusive de forpagtede arealer og 

tilstrækkelig med arealer til afgræsning og dyrkning af foder på de forpagtede 

arealer. Opgørelsen er baseret på følgende nøgletal: 

  

Frilandsgrise: 1,4 so med smågrise pr. Ha. Dvs. 5 søer/1,4 = 3,6 Ha 

Ammekøer: (Galloway): 0,1-0,2 Ha/dyr på græs. Dvs. 25 x 0,15 = 3,75 Ha 

Får: (Gotlænder får): 4,7 moderdyr pr. Ha. Dvs. 70/4,7 = 14,8 Ha. 

 

Staldareal 

For ovenstående besætning er opgjort et arealbehov på 600 m². 

I økologisk fåreavl beregnes ca. 2 m² strøet boksareal pr. moderdyr med lam. 

Til ammekvæg beregnes ca. 1,5 m² pr 100 kg. Svarende til ca. 10 m² pr. ammeko 

 

Der forventes 60 - 70 moderdyr af får = 120 m² - 140 m² strøet boksareal  

Der forventes 20 – 25 ammekøer = 200 m² – 250 m² hvileareal.  

Derudover en staldgang på 3 meters bredde i hele staldens længde ca. 40 meter 

 

 
Ansøgt bebyggelse med afstandskrav angivet 

http://www.kyst.dk/
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Stald (40 x 15 m) 

    
Foderlade (15 x 16 m) 

 
Maskinhal (45 x 22 m) 

 

 
Stuehus (17,85 x 8,4 m) 

http://www.kyst.dk/
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Maskinhus 

I ansøgningsmaterialet er anført: 

”Baggrunden for at udvide maskinhuset er, at eksisterende vej til ejendommen er 

omgivet af beskyttede stendiger, der gør at vejens bredde er for smal til moderne 

maskiner, hvorfor alt høst og markarbejde med maskinstation først kan ske efter 

høst. Ejeren har derfor set sig nødsaget til at anskaffe alle nødvendige 

maskiner..” 

 

Der er forelagt en komplet maskinliste med størrelsesangivelse af de enkelte 

maskiner og redskaber, med en beregning af hver enkelt redskabs eller maskines 

fysiske arealkrav, og dernæst en beregning, hvor der er et mindre respektareal til 

hvert redskab eller maskine på 0,5 meter så det også fysisk bliver muligt at få de 

enkelte redskaber eller maskiner ud. Der anføres på baggrund heraf: 

 

Alene arealet til maskiner fylder 922 m² og hvis det skal være muligt at komme 

til og få maskiner og redskaber ud er arealbehovet 1148 m². Der er således kun 

søgt om en maskinhal der dækker det absolutte behov, og samtidig er en del 

redskaber opmagasineret på pallereolerne. Optegnelsen dækker desuden også 

over årgangen på de forskellige redskaber og maskiner i det omfang det har 

været muligt at detektere dette. 

 

Stuehus 

Der ansøges om et stuehus med et grundareal på 125 m², der opføres som en 2-

etagers bygning med fladt tag og store vinduespartier. Stuehuset placeres foran 

driftsbygningerne mod vandet. Ansøger anfører bl.a.: 

 

Vores nye stuehus tænkes opført som et ’Passivhus’ i 2 plan med et grundareal på 

125 m2… 

For at opnå den bedst mulige varmeudnyttelse af tilført energi, ønsker vi en så 

kompakt bygningskrop som muligt, hvilket også giver det bedste arealforhold i 

forhold til klimaskallen og energiforbrug. 

Da solindfald har stor betydning for Passivhusets energibehov, tænkes huset 

udført med det optimale vinduesareal, så der i vinterperioden kan komme mest 

muligt varmetilskud fra solen. 

 

Placeringen af det nye stuehus ønskes friholdt produktionsarealerne og ligger 

derfor sydøst for stalden. Der anlægges tilkørselsvej langs sydfacaden af stalden. 

Placeringer er omtrent den placering som der tidligere er ansøgt og godkendt til 

et nyt stuehus der imidlertid aldrig blev opført. Placeringen er tillige valgt så den 

eksisterende træbevoksning vil afskærme bebyggelsen og visuelt gøre denne 

mindre, idet træerne er væsentlig højere end det ønskede stuehus. 

 

Det anføres endvidere, at Storstrøms Amtskommune i 1975 meddelte tilladelse 

efter zoneloven til et nyt stuehus på den ansøgte placering. Det bemærkes, at 

strandbeskyttelseslinjen omfattede endnu ikke bebyggelsen på daværende 

tidspunkt. 

 

http://www.kyst.dk/
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Gårdbutik 

Der ønskes at kunne etablere gårdbutik i den eksisterende tidligere svinestald,  

der uden egentlig ombygning vil kunne tages i brug til stalddørssalg af egne 

produkter, herunder kød, skind og grøntsager efter bæredygtigheds-princippet. 

Slagtning skal ske på ejendommen uden den unødige stressfaktor det er for dyrene 

at skulle transporteres til et slagteri.  

 

Frilandsgrise – hegn og hytter 

Ansøger anfører, at der er planlagt et hegn f.eks. af typen PODA C-096 

kombinations hegn, således at lovgivning/anvisning om indhegning af økologiske 

svin/vildsvin overholdes. Regler for hegn til grise på friland foreskriver, at hegnet 

skal være opført med et indre og et ydre hegn, der er placeret mindst 5 meter fra 

hinanden. 

 

Ansøger anfører, at det valgte hegn opfylder kravene til hegning af frilandsgrise, og 

må således betegnes som et traditionelt landbrugshegn til indhegning af 

frilandsgrise 

 

 
Hegnstype PODA c 096 (fra produktoversigt) 

 

 

Ejendommen er beliggende op til Natura 2000-område nr. 206 – Stevns Rev 

(habitatområde nr.), jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om 

udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 

beskyttelse af visse arter. Området er omfattet af marine naturtyper og arter, som 

ikke påvirkes af det ansøgte. 

 

Lovgivning 

Af naturbeskyttelseslovens § 15 fremgår, at der ikke må foretages ændringer i 

tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden 

og strandbeskyttelseslinjen. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne 

og lignende, og der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller 

arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.  

 

Efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, gælder forbuddet ikke for byggeri, 

der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som 

http://www.kyst.dk/
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landbrugs- eller skovbrugsejendom eller for udøvelse af fiskerierhvervet, når 

byggeriet opføres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygninger. Efter 

bestemmelsen kræves dog tilladelse for så vidt angår de nævnte bygningers 

nærmere beliggenhed og ydre udformning. 

 

Forbuddet mod tilstandsændringer betyder bl.a., at der ikke må opføres 

bebyggelse, foretages terrænændringer eller etableres beplantning inden for 

strandbeskyttelseslinjen. 

 

Der kan gøres undtagelse fra bestemmelsen, jf. naturbeskyttelseslovens § 65b. 

 

Strandbeskyttelseslinjen administreres meget restriktivt. Af hensyn til de nationale 

interesser, der er knyttet til kystområderne, dispenseres der kun, når der foreligger 

en begrundelse herfor, og når dispensationen vil være uden konsekvenser for den 

fremtidige administration af strandbeskyttelseslinjen.  

 

Før der gives dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, skal der ifølge 

bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af 

internationale naturbeskyttelsesområde samt beskyttelse af visse arter, foretages 

en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og 

projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. I så fald skal der 

foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 

2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende 

område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale 

naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles dispensation til det ansøgte.] 

 

Der kan endvidere ikke gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15, hvis 

det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 

udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets 

bilag IV. 

 

Begrundelse for afgørelsen 

Driftsbygningerne 

Som udgangspunkt er driftsbygninger, der er erhvervsmæssigt nødvendige for den 

pågældende ejendoms drift, undtaget dispensationskravet, men udformning og 

placering kræver tilladelse. 

 

Der ansøges om nye driftsbygninger, med væsentligt større areal end de eksiste-

rende, der ikke er tilstrækkelige i forhold til den påtænkte drift, der baseres på og 

forudsætter forpagtning af yderligere landbrugsarealer som supplement til 

ejendommens eget tilliggende på 10 ha. Vurderingen af den erhvervsmæssige 

nødvendighed af bygningerne forudsætter således, at de forpagtede arealer 

(delvist) kan indregnes i ejendommen egne arealer, idet den ansøgte 

driftsbygningsmasse ikke ses at kunne begrundes ud fra størrelsen af den 

pågældende ejendom. 

  

Af tidligere klagenævnsafgørelser jf. bl.a. NKO 152, fremgår, at (længerevarende) 

forpagtede arealer kan medregnes ved vurdering af driftsmæssigt behov for nye 

http://www.kyst.dk/
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driftsbygninger. Det bemærkes dog, at der ikke er tale om et retskrav, men at ordet 

”kan” må tilkendegive, at det beror på en konkret vurdering. 

 

Kystdirektoratet finder ikke, at der i nærværende ansøgning kan ske medregning 

af forpagtede arealer ved vurderingen af bebyggelsens erhvervsmæssige nødven-

dighed/driftsmæssige begrundelse, men at denne vurdering må baseres på 

ejendommens egne arealer samt af de bygningsmæssige behov, som driften heraf 

afleder. 

 

Kystdirektoratet har herved lagt vægt på, at ejer i 2019 har overtaget en ejendom, 

der i sin helhed er beliggende inden for strandbeskyttelseslinjen og således fra 

starten af, burde have været klar over de dispositionsmæssige begrænsninger, der 

kan følger af, at ændrede bygnings-  og driftsmæssige behov skal afvejes mod 

kystlandskabelige hensyn. Den påtænkte drift ses endvidere ikke at være betinget 

af ejendommens kystnære beliggenhed (som eksempelvis bær og frugtavl kan 

være), hvorfor det har været ansøger frit stillet, at erhverve og basere driften på en 

ejendom uden for strandbeskyttelseslinjen.  

 

Det bemærkes, at det er indgået med betydelig vægt, at arealerne forpagtes og ikke 

tilhører ejendommen, hvorfor der er tale om en driftsmæssig baggrund af 

midlertidig karakter. 

 

Kystdirektoratet finder herefter, at den ansøgte bebyggelse ikke er driftsmæssig 

nødvendig for ejendommens drift, hvorfor det ansøgte ikke er omfattet af 

undtagelsen i § 15a, stk. 1, nr. 6, men kræver dispensation fra § 15 stk. 1. 

 

Med de udviklingsplaner for ejendommen, som det ansøgte afspejler og de 

kystlandskabelige konsekvenser, der følger af et ansøgte byggeri, der ikke står i 

rimeligt forhold til ejendommens begrænsede jordtilliggender, finder direktoratet, 

at ansøger har baseret projektet på en uegnet ejendom. 

 

Det kan anføres, at tilsvarende gør sig gældende for anden erhvervsvirksomhed 

som etablerer sig indenfor strandbeskyttelseslinjen. Her kan kun virksomheder 

der eksisterede, da strandbeskyttelseslinjen blev udvidet, påregne begrænsede 

arealmæssige udvidelser for at kunne tilpasse driften til udviklingen. Virksom-

heder, der efterfølgende har valgt at etableret sig i eksisterende bebyggelse i de 

strandbeskyttede arealer, har herved underlagt sig de begrænsninger for udvidelse 

og tilpasning, som følger af den selvvalgte placering. 

 

Kystdirektoratet finder således, at erhvervelsen af en ejendom, der er uegnet til en 

påtænkt drift, ikke er et særligt forhold, som kan begrunde en tilladelse/dispen-

sation til de ansøgte driftsbygninger., hvorfor der meddeles afslag på dispensation 

til opførelsen af driftsbygningerne. 

 

Kystdirektoratet har ovenfor valgt at betragte driftsbygningsmassen under et, idet 

direktoratet har lagt til grund, at der dels må antages at være en vis indbyrdes 

afhængighed mellem bygningernes størrelse. Det fremgår klart af redegørelsen, at 

stalden er overdimensioneret i forhold til ”den pågældende ejendom”, og direkto-

ratet finder, at et maskinhus og den anførte maskinpark, synes overdimensioneret 
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for driften af 10 ha, som for hovedpartens vedkommende må antages at være 

udlagt til græsning. 

 

Gårdbutik 

I overensstemmelse med administrativ praksis kan ændret anvendelse af 

eksisterende bebyggelse udgøre en tilstandsændring, der forudsætter dispensation, 

når der er tale om en anden og for naturen mere belastende anvendelse. 

 

Ændret anvendelse af bygninger vil typisk være forbundet med visse ydre 

ændringer af bebyggelsen, nye døre, vinduer mv. Men også selv om der ikke sker 

sådanne ændringer vil ændret anvendelse - f.eks. fra stald til gårdbutik - kunne 

udgøre en tilstandsændring, der forudsætter dispensation.  

 

Afgørende er, om den ændrede anvendelse må antages at ville medføre en for 

naturen mere belastende anvendelse. Det bemærkes at ejendommen ligger for 

enden af en ca. 500 m lang markvej. Kystdirektoratet finder, at etablering af 

stalddørssalg gårdbutik vil betyde mere trafik og ophold i området og derfor 

forudsætter dispensation fra det generelle forbud i naturbeskyttelseslovens § 15, 

stk. 1. 

 

Det er Kystdirektoratets vurdering, at der ikke er særlige forhold som kan 

begrunde en dispensation til det ansøgte, hvorfor der meddeles afslag hertil. 

 

Stuehus 

Efter administrativ praksis meddeles normalt tilladelse efter naturbeskyttelses-

lovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til – efter nedrivning - at genopføre et nyt stuehus. Det er 

som udgangspunkt en forudsætning, at bygningen opføres med omtrent samme 

placering, og karakter som den gamle.  Efter praksis dispenseres almindeligvis til 

opførelse af et nyt stuehus på 250 m². 

 

Kystdirektoratet finder, at udformningen af det ny stuehus, som en bolig i to etager 

vil være atypisk i kystlandskabet. Den ansøgte placering fremskudt i kystlandska-

bet findes endvidere uacceptabel. 

 

At boligen udformes med henblik på energibesparelse er et anerkendelsesværdigt 

motiv og formål.  Men dette er i sig selv ikke et forhold, som kan tilsidesætte 

hensynet til de kystlandskabelige beskyttelsesinteresser, såfremt boligens udform-

ning vurderes problematisk i relation hertil. 

 

Set i forhold til landets samlede areal, er de arealer, der er omfattet af strandbe-

skyttelseslinjen relativt begrænsede. Ligeledes ligger kun er en ganske lille del af 

landets stuehuse – og helårsboliger i øvrigt – inden for strandbeskyttelseslinjen. 

En forholdsvis restriktiv praksis overfor en uønsket udformning af boligen af 

hensyn til energibesparelse, vil således ikke have nogen afgørende negativ 

betydning for bestræbelserne på at mindske landets samlede energiforbrug. 

 

Da boligens udformning således findes uforenelig med de kystlandskabelige 

interesser, er hensynet til energibesparelsen ikke være et særligt forhold, som kan 
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begrunde en tilsidesættelse af hensynet til kystlandskabet, hvorfor der hermed 

meddeles afslag til stuehusets udformning og beliggenhed. 

 

Det er indgået i vurderingen, at en tilladelse vil kunne få en uønsket præcedens-

virkning i andre lignende sager. 

 

Hegning og grisehytter 

Uanset hegningen er et traditionelt landbrugshegn til indhegning af frilandsgrise, 

er det ikke omfatte af begrebet ”sædvanlig hegning”, således om dette efter 

administrativ praksis forstås. Det kan bemærkes, at en lignende hegnstype 

omkring hjortefarme ligeledes efter nævnspraksis ikke er ”sædvanlig hegning” i 

naturbeskyttelseslovens forstand. Hegningen er derfor dispensationskrævende. 

 

Kystdirektoratet finder, at en hegning som ansøgt helt ud til kysten vil være 

landskabelig uacceptabel på grund af hegnets dimensioner. Der ses endvidere ikke 

at foreligge en særlig begrundelse, hvorfor Kystdirektoratet efter en samlet 

vurdering meddeler afslag på det ansøgte. 

 

Allerede fordi der ikke dispenseres til hegningen, har direktoratet ikke nærmere 

vurderet opstilling af grisehytterne. 

 

Klagevejledning  

Kystdirektoratets afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 

bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen 

udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende 

hverdag.   

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker 

 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, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

Der klages via Klageportalen, som der er et link til på forsiden af 

www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 

Man logger på via www.borger.dk eller www.virk.dk typisk med NEM-ID. Klagen 

sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En 

klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Det 

koster 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer i 

gebyr at indgive en klage. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. 

http://www.kyst.dk/
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Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 

kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man 

ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet 

anmodning til Kystdirektoratet.  Kystdirektoratet videresender herefter 

anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, 

hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 

 

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i 

naturbeskyttelsesloven Med venlig hilsen 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Jan Kofod Winther 

Specialkonsulent - Kystzoneforvaltning   

jkw@kyst.dk 

 

 

 

 

Afgørelsen er sendt til: 

 Stevns Kommune, stevns@stevns.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, Stevns, stevns@dn.dk 

 Friluftsrådet centralt, fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Østsjælland oestsjaelland@friluftsraadet.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og dof@dof.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, Stevns, stevns@dof.dk 

 Dansk Botanisk Forening, Sjællandskredsen, 
oestkredsen@botaniskforening.dk 

 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 

stevns@stevns.dk; dn@dn.dk; stevns@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

oestsjaelland@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; dof@dof.dk; stevns@dof.dk; 

oestkredsen@botaniskforening.dk; miljo@kano-kajak.dk; sager@jaegerne.dk; 

JNN@agrovi.dk; ole-madsen@teknik.dk;  
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BILAG –  

Brev af 12. april 2010 fra AGROVI  

v/ Jannik Noe-Nygaard Bygningskonsulent 

 
Sag: Vejs Ende 4, 4660 St. Heddinge 

 

 

Vedr. supplerende materiale i forbindelse med:  

Ansøgning om tilladelse til nedrivning af eksisterende stuehus og flytning heraf, 

nedrivning af eksisterende bygninger for at opfører ny stald og ny foderlade samt 

om nedrivning af eksisterende maskinhal og opførsel af ny maskinhal. 

 

 

På vegne ejerne af ovenstående ejendom, Anne Vejtorp og Ole Lindborg Madsen, 

fremsendes hermed uddybende redegørelse i forlængelse af mail af 8.2.2021. 

 

 

Redegørelse: 

 

Kystdirektoratet ønsker følgende materiale i forbindelse med behandlingen af 

sagen, 

 
1. Kystdirektoratet ønsker en kopi af forpagtningsaftalerne for at vurdere om 

det er det der kaldes længerevarende forpagtninger, med en indtegning af 
arealerne på kort. 

2. Kystdirektoratet er ikke glad for udformningen af stuehuset og stuehusets 
placering, Kystdirektoratet mener at stuehuset skal være mere traditionelt 
1½ plans længehus nærmere eksisterende bygninger, evt. med en 
udflytning af stalden, således at det nye stuehus kan placeres omtrent der 
hvor stuehuset ligger på nuværende tidspunkt.    

3. Kystdirektoratet ønsker en arealberegning af staldens størrelse fordelt på 
dyr, og en beregning på, at antallet af dyr stemmer overens med egne og 
forpagtede arealer. 

4. Kystdirektoratet mener ikke at der kan gives tilladelse til gårdbutik, men 
at dette ikke vil påvirke den øvrige sagsbehandling, såfremt der gives 
afslag på gårdbutikken. 

5. Kystdirektoratet ønsker en nærmere begrundelse for størrelsen af 
maskinhuset, evt. med indtegning af de på ejendommen værende 
maskiner og redskaber. 

6. Kystdirektoratet ønsker en præcisering af hvor der skal være frilandsgrise, 
med indtegning af folde og grisehytter samt oplysninger om hegning, for 
at kunne vurdere om det valgte hegn er et traditionelt landbrugshegn. 

 

 

Svar på ovenstående spørgsmål: 
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Ad. 1.: Der er indgået længerevarende forpagtningsaftaler på i alt 60 ha + 

7 ha + 14 ha + 4,45 ha i alt 85,45 ha hvortil kommer ejendommens 

egne arealer på 10,4 ha. Ejendommen driver således i alt 95,85 ha. 

Forpagtningsaftaler og kort vedlægges. 

Ad. 2.: Det valgte hus er et lavenergihus og udformningen er valgt ud fra 

de mindst energikrævende løsninger. Husets udformning ønskes 

derfor ikke ændret på nuværende tidspunkt, da et nyt projekt vil 

koste en del at få udarbejdet uden at vi er i mål med de andre 

løsninger først. Det blev oplyst at sagerne kunne behandles 

individuelt. 

 Der vedlægges i den forbindelse også udtalelse fra Stevns 

kommune vedr. staldene, der som kommunen skriver, er 

beliggende indenfor en forbudszone hvortil der ikke kan 

dispenseres - dette betyder at nuværende stuehus enten skal 

nedrives eller at staldene skal flyttes endnu nærmere kysten, hvilket 

af hensyn til driften vil betyde væsentlige udfordringer.  

 Hvis en flytning af stuehuset er et kardinalpunkt må dette punkt 

afvente en afklaring af det øvrige. 

Ad. 3.: I forbindelse med indsendelsen den 20.4.2020 er der redegjort for 

staldens størrelse i forhold til dyreholdet, der henvises til denne.:   I 

økologisk fåreavl beregnes ca. 2 m² strøet boksareal pr. moderdyr 

med lam. 

Til ammekvæg beregnes ca. 1,5 m² pr 100 kg. Svarende til ca. 10 

m² pr. ammeko 

 

Der forventes 60 - 70 moderdyr af får = 120 m² - 140 m² strøet 

boksareal  

Der forventes 20 – 25 ammekøer = 200 m² – 250 m² hvileareal.  

Derudover en staldgang på 3 meters bredde i hele staldens længde 

ca. 40 meter 

 

Der ønskes derfor opført en ny stald på 15 x 40 meter, hvilket er 

næsten identisk med den tidligere, mod nord beliggende svinestald, 

som dog ikke kan benyttes grundet afstandskravet til 

nabobeboelse. 

 

Med hensyn til arealberegning på markforholdene ser de således 

ud. 

                   Frilandsgrisse: 

                   Areal krav: 1,4 so med smågrissen pr. Ha. Dvs. 5 søer/1,4 = 3,6 Ha 

Ammekøer: (Galloway) 

Areal krav: 0,1-0,2 Ha/dyr på græs. Dvs. 25 x 0,15 = 3,75 Ha 

Får: (Gotlænder får) 

                   Arealkrav: 4,7 moderdyr pr. Ha. Dvs. 70/4,7 = 14,8 Ha. 

 

Der er således tilstrækkelig med jord omkring ejendommen til 

dyrene inklusive de forpagtede arealer og tilstrækkelig med arealer 

til afgræsning og dyrkning af foder på de forpagtede arealer. 
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Ad. 4.: Kystdirektoratet mener ikke at der kan gives tilladelse til gårdbutik, 

men at dette ikke vil påvirke den øvrige sagsbehandling, såfremt 

der gives afslag på gårdbutikken. Vi ønsker fortsat at kunne 

etablere gårdbutik til salg af egne produkter, herunder kød, skind og 

grøntsager efter bæredygtighedsprincippet, og ønsket om slagtning 

på ejendommen uden den unødige stressfaktor det er for dyrene at 

skulle transporteres til et slagteri. Vi kan ikke se hvorledes og 

hvorfor et stalddørssalg af egne produkter skal sidestilles med den 

form for butik der jf. planlovens § 37 stk. 5 ikke er tilladt, idet der 

normalt ikke kræves tilladelse til stalddørssalg. Jf. det i 

ansøgningen nævnte: 

 

I den eksisterende tidligere svinestald ønskes etableret stalddørssalg af egne 

producerede vare. Stalden vil uden egentlig ombygning kunne tages i brug til 

stalddørssalg af egne produkter. Konceptet her er, at dyrene skal transporteres så 

lidt som muligt af hensyn til den stresspåvirkning dette medføre, hvorfor dyrene 

hjemmeslagtes, og sælges fra ejendommen, fra en allerede eksisterende bygning.  

 
 Ad. 5.: Der vedlægges en komplet maskinliste med størrelsesangivelse af 

de enkelte maskiner og redskaber. 

 Der er dels lavet en beregning af hver enkelt redskabs eller 

maskines fysiske arealkrav, og dernæst en beregning, hvor der er 

et mindre respektareal til hvert redskab eller maskine på 0,5 meter 

så det også fysisk bliver muligt at få de enkelte redskaber eller 

maskiner ud. 

 Alene arealet til maskiner fylder 922 m² og hvis det skal være muligt 

at komme til og få maskiner og redskaber ud er arealbehovet 1148 

m². Der er således kun søgt om en maskinhal der dækker det 

absolutte behov, og samtidig er en del redskaber opmagasineret på 

pallereolerne. Optegnelsen dækker desuden også over årgangen 

på de forskellige redskaber og maskiner i det omfang det har været 

muligt at detektere dette.  

Ad. 6.: Der vedlægges/vedhæftes kort over areal til frilandsgrise. 

 

Der er planlagt et hegn f.eks. af typen PODA C-096 kombinations 

hegn, således at lovgivning/anvisning om indhegning af økologiske 

svin/vildsvin overholdes. 

 

Anvisning for svin.  

Grisene må ikke kunne slippe ud, og der må derfor ikke være huller 

eller skader på hegnet. Adgangsveje til indhegning skal holdes 

lukkede. Holder du vildsvin skal hegnet være minimum 1,5 meter 

højt. Der skal være skiltning på indhegningen som tydeligt viser, at 

fodring af dyrene er forbudt, og at der er adgang forbudt for 

uvedkommende. 

Regler for hegn til grise på friland. 

Hegnet skal være opført med et indre og et ydre hegn, der er 

placeret mindst 5 meter fra hinanden. 

Hegn påmonteres i øvrigt el og skiltning.  
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Det valgte hegn opfylder kravene til hegning af frilandsgrise, og må 

således betegnes som et traditionelt landbrugshegn til indhegning 

af frilandsgrise. 

     

Øvrigt: Placeringen af det nye stuehus ønskes friholdt 

produktionsarealerne og ligger derfor sydøst for stalden. Der 

anlægges tilkørselsvej langs sydfacaden af stalden. Placeringer er 

omtrent den placering som der tidligere er ansøgt og godkendt til et 

nyt stuehus der imidlertid aldrig blev opført. Placeringen er tillige 

valgt så den eksisterende træbevoksning vil afskærme 

bebyggelsen og visuelt gøre denne mindre, idet træerne er 

væsentlig højere end det ønskede stuehus. 

 

---000--- 

 

Der pågår desuden forhandlinger om leverance af specielt dyrkede 

gartneriafgrøder som i lighed med leverancerne af specielt opdrættede og 

slagtede dyr skal indgå i det bedre sortiment af restauranter i København. 

     

Det eksisterende drivhus på ca. 15 m² flyttes i den forbindelse mod vest til en 

beliggenhed mellem stald og stuehus, men det kan ikke derfor ikke udelukkes at 

der vil blive behov for et større væksthus på ejendommen i fremtiden. 

 

Endelig ønskes der opstillet nødvendige læskure til både ammekvæg og fårehold 

og hytter til de økologiske frilandsgrise, alt sammen i medfør af gældende 

lovgivning jf. Miljøstyrelsen. 
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