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Benyttelse af matrikel 20a til afgræssende dyrehold ved Tempelvej 14
Holbæk Kommune er blevet oplyst om, at hele matrikel 20a, Arnakke By, Ågerup har været indrettet med
indhegnet hestefolde siden 1986. Markarealet er angivet på nedenstående figur 1.
Det vurderes, at de eksisterende folde på matrikel 20a, kan benyttes til afgræssende heste, kvæg- eller
fåre-/gedehold.
Derimod må der ikke gå grise eller fjerkræ nærmere end 50 meter fra byzonegrænsen til Arnakke by, i
henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsens1 § 7.
Holbæk Kommune lægger i ovenstående til grund, at afgræsning med heste, kvæg eller får/geder ikke
vurderes, at ændre på foldenes drift eller give anledning til forøget gene for omgivelserne. Derimod vurderes, at en drift med frilandsgrise og fjerkræ vil være en ændring af foldenes drift. Folde til grise og fjerkræ
skal dermed overholde de nuværende afstandskrav i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 7.
Der gøres desuden opmærksom på, at der ikke må etableres faciliter så læskur, foder eller vandingstrug
indenfor 50 meter til byzonegrænsen.

Figur 1: Udklip af matr. 20a, Arnakke By, Ågerup.
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Husdyrgødningsbekendtgørelsen – Bekendtgørelse nr. 1076 af 28. august 2018 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning,
ensilage m.v.
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Baggrund:
Ejer Niels og Lisbeth Bojsen samt forpagter Maria Bojsen forhåndsanmeldte i 2015 etableringen af et
blandet dyrehold under 15 dyreenheder på ejendommen Tempelvej 14, 4390 Vipperød. Eksisterende hestehold anmeldes udvidet med grise, ammekøer og fjerkræhold, der alle er udegående på ejendommens
omkringliggende markarealer.
Til ejendommen Tempelvej 14 hører bl.a. mark med matrikel nr. 20a, der er beliggende op til byzonegrænsen Arnakke by.
I forbindelse med den efterfølgende sagsbehandling har ejer oplyst,
- At matrikel 20a siden 1986 har været indhegnet og indrettet med folde til hestehold ejet af forpagter med
bopæl i Arnakke by.
- I vinterhalvåret går hestene på vinterfolde på den sydligste del af markarealet. Det nordlige markareal
har efter høst af vinterfoder i maj, været brugt som sommerfolde til hesteholdet.
- At problemer med at holde strøm i elhegnet langs byzonegrænsen og ønske om bl.a. at rævesikre foldene er elhegnet udskiftet med et dyrehegn. Hegnet er placeret ½-1 meter fra naboskel.
- At de fortsat vil have muligheden for, at udnytte arealet langs byzonegrænsen til afgræssende dyr undtaget grise og fjerkræ. Det vil sige, at afgræsning vil ske med enten kvæg, får/geder eller heste.
I husdyrgødningsbekendtgørelsen blev der ved ny husdyrregulering i 2007 indført afstandskrav for folde til
afgræssende dyrehold:
• Folde til afgræssende dyr må ikke etableres, udvides eller ændres indenfor 50 meter til byzoneområde.
• Faciliter som fodertrug, vandtrug, hytter, læskur eller lignende skal placeres mindst 50 meter fra bl.a. byzoneområder. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra ovenstående afstandskrav.
Holbæk Kommune vurderer, at afgræsning med dyretypen kvæg, får eller geder ikke giver anledning til
ændret drift eller forøget gener for omgivelserne i forhold til den nuværende afgræsning med heste. Der
lægges desuden vægt på, at Kommunen ikke har modtaget klager over det nuværende hestehold. Eventuelle faciliteter til det afgræssende dyrehold skal placeres 50 meter fra byzonegrænsen.
Derimod vurderes grise eller fjerkræ på foldene, at ændre driften af foldene og vil kunne give anledning til
forøget gener hos de omkringboende.
Det vil sige, at folde til grise og fjerkræ skal overholde § 7 i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Med Kommunens nuværende erfaring med grise på friland, som ligger tæt på boligområder, er Kommunens administration ikke indstillet på, at give dispensation til folde med grise indenfor 50 meter til byzonegrænse.
Hvis der er spørgsmål til sagen kan der tages kontakt til Holbæk Kommunes landbrugsteam på mail landbrug@holb.dk eller tlf. 72364120. Undertegnede kan desuden kontaktes på kontaktoplysningerne angivet
øverst til højre.
Med venlig hilsen
Lone Pløger Lauritzen
Miljøtekniker

Uddrag af husdyrgødningsbekendtgørelsen:
§ 7. Folde med dyr må ikke etableres, udvides eller ændres i de områder og inden for de afstande, der er nævnt i § 5, stk. 1,
nr. 1-3. Ved etablering, udvidelse og ændring af folde til svin, hvor der er mere end 15 svin fra 35 kg pr. mark, skal der desuden være 100 m til de beboelser, der er nævnt i § 5, stk. 1, nr. 4, medmindre folden placeres således, at der er mere end 50
m til nærmeste naboskel. Afstandene måles fra foldens kant.

Stk. 2. Fodertrug, vandtrug og lignende må ikke placeres inden for de i § 5, stk. 1, nr. 1-4, nævnte områder og afstande.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra kravene i stk. 1 og 2. For så vidt angår afstandskrav til nabobeboelse i

stk. 1, 2. pkt., og stk. 2 kan kommunalbestyrelsen kun dispensere, hvis den eller de pågældende naboer skriftligt samtykker
hertil. Kommunalbestyrelsen kan ved meddelelse af dispensation stille vilkår.
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