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Røjen 26-07-2015 Vedr. sagsnr. 01.03.03-P19-16-15 Etablering af parkeringsplads og opførelse af udsigtstårn.
Til Trine Ross Laursen.
Vi er betænkelige og kede af at Aage V. Jensens Naturfond har valgt, at lægge både udsigtstårn og
parkeringsplads så tæt op af skel til os naboer på Kiersvej 6 matrikel nr 1g 1e og 5d.
Vi har i 46 år været velsignet med at eje og kunne råde over et landbrugs og naturareal med meget ro,
hvilket har bevirket at vildtet har haft et fri og tilflugtssted, når der har været megen færdsel og publikum
på heden.
Hvert år sættes mange kalve inde hos os og dyrene har her haft rig mulighed for at kunne søge deres
dækning og føde.
Vi tror desværre at dette projekt med tårn og parkeringsplads så tæt på vores skel med trafik, færdsel,
publikum og uro til følge, vil ødelægge denne oase.
Vi er de eneste landmænd i området som har valgt, "trods stor afgrødetab" ikke at sætte strømførende
vildthegn op til fondens skel, som ville forhindre dyrenes fri passage og syntes derfor at dette projekt er
et utaknemmeligt træk fra fondens side og ikke styrker det gode fælles og naboskab, om at beskytte
bevare et dyrenes tilflugtssted hvor dyrene kan finde ro, trives og færdes frit, uden publikum for tæt på.
Aage V. Jensens fond ejer og råder over så stort et areal, grænsende op til os, at det virker underligt og
krænkende på os, med denne placering så tæt på vores fælles skel.
Fonden kan med lethed placere projektet 400 m længere mod vest af Bindstowvej, så projektet ligger
midt på fondens areal, i stedet for at genere og ødelægge dette lille dyrenes åndehul som vi private
lodsejere har valgt at lægge ud til vildtet.
Vi som er naboer og ejere af bl.a. matrikel nr. 1g 1e og 5d og som ellers altid har haft et virkeligt godt
samarbejde med både tidligere og nuværende ejere af heden, vælger at sige nej til og går imod projektet med både udsigtstårn og parkeringsplads så tæt på vores skel.
Mvh. David og Peter Lodahl.
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København d. 12. august 2015

Svar på høringsindsigelse til Naturfondens ønske om etablering af udsigtstårn og
parkeringsplads på Ovstrup Hede, matr.nr. 2k, Ovstrup By, Ørre – jeres J.nr. 01.03.03P19-16-15
Kommunen har i forbindelse med nabohøring af byggeansøgning modtaget
bemærkninger fra David og Peter Lodahl, som er videresendt til os med anmodning
om eventuel kommentar inden den 26. august 2015.
Naturfonden har dermed haft lejlighed til at genoverveje vores projekt i lyset af de
gode relationer til vores nabo. Det er vores opfattelse, at vi begge søger at varetage
en forvaltning af dyrelivet, som er bedst for naturen, hvilket er også indtænkt i
projektet. Vi vil også gerne understrege, at projektet er blevet til og placeret på
opfordring af vores Naturråd for Ovstrup Hede og Herning Kommune.
Efter moden overvejelse ønsker vi at fastholde byggeansøgningen, men vil samtidig
imødekomme ønsket om minimering af forstyrrelser til vores nabo ved,
At
der opsættes skilte med information om, at offentligheden jf.
fredningen kun må færdes på egentlige skov- og markveje i området.
At
der mod Bindstouwvej og øst for parkeringspladsen umiddelbart i
forbindelse med projektet etableres en afskærmende beplantning.
At
det forsøges at fastholde en skovbevoksning til naboskel i øst – bl.a.
ved at tilplante med nye træer efterhånden som gamle vil falde.
At
der ikke etableres en stiforbindelse til fra tårnet til Fortevej mod øst,
som ligger op til vor nabos ejendom.
Som baggrund for vores overvejelser om at fastholde placering af parkeringsplads og
tårn skal fremhæves:
I den lange proces er der allerede givet tilladelser fra skovloven ved
Naturstyrelsen samt fredningen ved Fredningsnævnet. En ændret placering vil
kræve fornyet sagsbehandling – det tager tid, og der er ikke garanti for, at
disse myndigheder vil anlægge samme syn på en ny placering.
P-pladsen er placeret i en lysning, hvor det ikke er nødvendigt at fælde skov,
hvilket Naturstyrelsen har lagt vægt på i deres tilladelse.
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-

Der er ikke et naturligt sted at placere P-plads 400 meter mod vest som
foreslået af vores nabo.
Tårnets placering ligger i centrum af vores naturområde
Placeringen af tårnet er lagt, hvor der er bedst udsyn til hele heden – en
placering længere mod vest vil forringe begge forhold.
Placering af tårnet sker med bedst mulig hensyn til at kunne se og opleve
hjortevildt uden at forstyrre – krondyrene opholder sig oftest i de østlige dele
af heden.
Det er vores erfaring fra vore øvrige 27 naturreservater, at etablering og
omhyggelig placering af p-plads, sti og tårn vil aflaste andre dele af
naturområdet, da folk vil søge/kanaliseres til P-plads og tårn.
Vores driftsleder for Ovstrup Hede, som er en førende ekspert på forvaltning
af hjortevildt i Danmark, og som har arrangeret og stået for fælles jagter på
krondyr med naboer ved Ovstrup Hede i 2013 og 2014 vurderer, at de
ansøgte tiltag ikke vil have en negativ indflydelse på vildtets lyst til og
mulighed for at opholde sig på vores nabos ejendom.

Det skal også nævnes, at der i processen omkring placering af et udsigtstårn var
drøftelser i Naturrådet om en mere østlig placering øst for Fortevej i skovbæltet til
naboejendommen. Men bl.a. af hensyn til vores nabo fravalgte vi den løsning.
Naturfonden deltager gerne i en besigtigelse og påvisning af den ansøgte placering
sammen med vor nabo og kommunen.
Vi ser på den baggrund frem til, at Teknik- og Miljøudvalget behandler vores
ansøgning på mødet den 21.9.2015.
Med venlig hilsen

Anders Skov
direktør

