Skanderborg kommune
Vand & Natur
Att.: Lars Møller
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dispensation fra Skanderborg Kommunes
forskrift for brug af akustiske fugleskræmmere
Skanderborg Kommune har i januar 2022 modtaget en ansøgning
fra kommunens afdeling for Vand & Natur om dispensation fra
kommunens forskrift for brug af akustiske fugleskræmmere. Af
forskriften fremgår det, at akustiske fugleskræmmere ikke må
anvendes i områder, der i den til enhver tid gældende lokalplan er
udlagt som byzone eller landsbyafgrænsning.
Ansøgningen omhandler et skovområde (Fregerslevskoven) syd
for Hørning og umiddelbart vest for ejendommen, der er
beliggende Fregerslevvej 35, 8362 Hørning (se kortudsnit, figur 1
1). Området er beliggende i byzone, og er dermed omfattet af det
generelle forbud mod akustiske fugleskræmmer, som nævnt
ovenfor. Opstilling af akustiske fugleskræmmere i området er
dermed kun tilladt efter, at Skanderborg Kommune har meddelt
en dispensation fra kommunens forskrift.

Dato
11. februar 2022
Sagsnr.: 09.18.17-P19-1-22
Din reference
Bjarke Klit Nielsen
Tlf.: 87947719
Telefontider
Man – ons: 10.00 – 13.00
Tor: 10.00 – 17.00
Fre: 10.00 – 13.00

Åbningstider
Man – ons: 10.00 – 13.00
Tor: 10.00 – 17.00
Fre: 10.00 – 13.00

Ifølge ansøgningen er borgerne omkring Fregerslevskoven plaget
af støj fra en større rågekoloni i skovområdet, og flere har derfor
henvendt sig til Skanderborg Kommune med et ønske om, at
kommunen skal afhjælpe problemet. Vand & Natur ønsker derfor
i en kortere forsøgsperiode på cirka en måned at opstille
rågeskræmmere, der ved simulering af skræmmeskrig kan
fortrænge rågerne fra området.
Rågeskræmmerne aktiveres, når de detekterer (akustisk), at der er
rågeaktivitet i området. Herefter udsendes fra en højtaler (råge-)
skræmmeskrig, der har til formål at bortskræmme fuglene. Det er
i ansøgningsmaterialet oplyst, at rågeskræmmerne opererer med
et lydniveau svarende til rågernes eget skrig, samt at skræmmerne
ikke aktiveres når fuglene er i ro eller ikke tilstede. Skræmmerne
vil derfor udelukkende støje, når der er behov for det.
Rågeskræmmerne ønskes opstillet umiddelbart vest for
Fregerslevvej 35, og orienteret mod nordvest (se figur 2).
På baggrund af det indsendte ansøgningsmateriale har
Skanderborg Kommune vurderet, at der kan meddeles
dispensation fra kommunens forskrift.
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Dispensation
Skanderborg Kommune, Plan, Teknik & Miljø meddeler hermed dispensation fra
kommunens forskrift for brug af akustiske fugleskræmmere (vedtaget af Skanderborg Byråd
den 25. november 2020). Dispensationen meddeles på følgende vilkår:
1. Der tillades brug af akustiske fugleskræmmere i området ved Fregerslevskoven
(Holmen), som beskrevet i ansøgning af 11. januar og 1. februar 2022.
2. Dispensationen gælder i perioden 15. februar til 15. marts 2022.
3. I den i vilkår 2 angivne periode må rågeskræmmerne udelukkende anvendes i
tidsrummet 07.00 – 19.00
Dispensationen meddeles med hjemmel i ”Forskrift for bug af akustiske fugleskræmmere i
Skanderborg Kommune”, § 9, jf. ”miljøaktivitetsbekendtgørelsen1” § 20, stk.1.

Vurdering og baggrund for Skanderborg Kommunes afgørelse
Det generelle forbud mod akustiske fugleskræmmere i byzone i Skanderborg Kommune har til
formål at begrænse gener i form af støj fra brugen af skræmmere.
Af ansøgningsmaterialet fremgår det, at en større personkreds har henvendt sig til
Skanderborg Kommunes afdeling for Vand & Natur for at søge hjælp, idet de er plaget af
støjgener fra rågekoloni(er) i et nærmere afgrænset skovområde. Opstillingen af
fugleskræmmere i dette, konkrete tilfælde har dermed til formål at reducere en allerede
eksisterende støjgene i lokalområdet ved at anvende en akustisk skræmmeanordning, hvis
lydafgivelse er mindre end, eller i værste fald svarende til, den i forvejen dominerende
støjkilde (fuglene). Karakteren af støjen fra fugleskræmmerne svarer desuden nøje til den støj
der i forvejen findes i området, idet bortskræmning af fuglene sker ved udsendelse af
fugleskrig, der efterligner fuglenes egne advarselsskrig.
Vi har meddelt dispensation til bortskræmning af rågerne indtil en time efter solnedgang med
henblik på at forstyrre rågerne, så de får sværere ved at falde til ro og etablere sig i området. I
dispensationen er der derfor stillet vilkår om, fugleskræmmerne kun må være i drift i
tidsrummet 07-19. Hermed sikres det, at skræmmerne ikke giver anledning til eventuelle
gener i aften- og natperioden. Rågernes naturlige adfærd er desuden sådan, at de sædvanligvis
ikke er aften- og nataktive, hvorfor skræmmeanordninger kun har ringe effekt i dette tidsrum.
Uanset ovenstående betragtninger kan det ikke udelukkes, at visse beboere i lokalområdet vil
opleve gener i forbindelse med driften af rågeskræmmerne. Af den grund er dispensationen
gjort tidsbegrænset i en kort periode af en måneds varighed. Erfaringerne fra denne periode
kan danne grundlag for behandlingen af en eventuel ansøgning om forlængelse af
dispensationen.
Overordnet er det Skanderborg Kommunes vurdering, at nærværende dispensation ikke vil
medføre forhold, der giver anledning til væsentlige miljøgener, men tværtimod forventeligt vil
reducere en eksisterende støjgene i området omkring Fregerslevskoven.
Vedrørende klageadgang i forbindelse med dispensationen:
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Det fremgår af Skanderborg Kommunes forskrift (§ 10), at dispensationer efter forskriftens
bestemmelser ikke kan påklages til anden myndighed.
Forskriften er imidlertid hjemlet i miljøaktivitetsbekendtgørelsen, og af denne fremgår det, at
afgørelser vedrørende kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg godt kan påklages til
Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er Skanderborg Kommunes vurdering, at der i dette
konkrete tilfælde er tale om et sådan anlæg. Der er derfor klageadgang i forbindelse med
denne dispensation, og afgørelsen indeholder således også en klagevejledning.

Klagevejledning
Klage over afgørelsen
Det er muligt at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf.
Miljøbeskyttelseslovens § 91. Følgende personer/virksomheder har mulighed for at klage over
afgørelsen:



Afgørelsens adressat
Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald

Hvordan indgives en klage?
Klage over afgørelsen skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen,
som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på
www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du
plejer, 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. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.
Fritagelse fra klageportalen
Du kan anmode Miljø- og Fødevareklagenævnet om fritagelse for at bruge klageportalen.
Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen, hvis du f.eks.:
 Har et særlig handicap
 Har kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse
 Lider af demens
 Mangler digitale kompetencer
 Er socialt udsat
 Har en eller flere psykiske lidelser
 Har sprogvanskeligheder, hvor hjælp og vejledning fra myndigheden eller nævnet ikke
konkret vurderes at være en egnet løsning.
Er du allerede fritaget fra Digital Post?
Hvis du allerede er fritaget fra Digital Post via Borgerservice, øges din mulighed for at blive
fritaget fra digital selvbetjening i forhold til en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En
fritagelse fra Digital Post medfører ikke i sig selv, at du kan fritages for at bruge klageportalen.
Klager, fra f.eks. en forening, skal foretages digitalt, hvis blot en er i stand til at bruge digital
selvbetjening.
Din anmodning skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet
Hvis du tilhører en af de nævnte grupper og trods vejledning ikke har mulighed for at bruge
klageportalen, kan du sende din anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til nævnet.
Du skal begrunde din anmodning om fritagelse for brug af klageportalen. Hvis du er fritaget
for at bruge Digital Post af din kommune, bedes du oplyse dette i din anmodning.
Får du afslag på fritagelse, får du en passende frist til at indsende klagen via klageportalen.
Hvis du bliver fritaget, vil kommunen oprette klagen i klageportalen på dine vegne.
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Orientér kommunen
Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver besked
til Skanderborg Kommune om det. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Du kan
orientere din kommune via mail (virksomhed@skanderborg.dk), telefon (8794 7000) eller ved
at sende et brev til Skanderborg Kommune, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg.
Du kan finde svar på spørgsmål angående klageportalen lige her.
Gebyr og tilbagebetaling af gebyr
Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. for at klage og virksomheder og organisationer
skal betale et gebyr på 1.800 kr. for at klage. Du betaler gebyret med betalingskort i
Klageportalen.
Indgives flere klager over samme afgørelse, opkræves der et gebyr for hver selvstændig
klageskrivelse. Hvis flere klageberettigede indgiver en samlet klage, betales ét klagegebyr. Hvis
blot en af klagerne er en virksomhed, en organisation eller en offentlig myndighed opkræves
gebyrsatsen gældende for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel
eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke
indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist fordi klagefristen er overskredet, klager
ikke er klageberettiget eller Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke har kompetence til at
behandle klagen.
Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller
ophæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis den eneste ændring af
den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af
den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, tilbagebetales
gebyret dog ikke.
Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil gebyret som
udgangspunkt også blive betalt tilbage. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan dog beslutte, at
gebyret ikke tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede
har foretaget en stor del af sagsbehandlingen.
Klagefrist – hvornår skal en klage være indgivet?
Klagefristen udløber 4 uger efter, at den endelige afgørelse er meddelt. En eventuel klage skal
derfor være indgivet senest den 16. marts 2022. En klage er indgivet, når den er
tilgængelig for myndigheden.
Betingelser, mens en klage behandles
En klage over påbuddet vil som udgangspunkt have opsættende virkning, med mindre
klagenævnet bestemmer andet, jf. Miljøbeskyttelseslovens §95.
Søgsmål
Såfremt afgørelsen ønskes prøvet ved domstole, skal et eventuelt søgsmål iflg.
Miljøbeskyttelseslovens § 101 være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt,
eller hvis sagen påklages inden 6 måneder efter, at en endelig afgørelse foreligger.
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Med venlig hilsen
Bjarke Klit Nielsen
Miljøsagsbehandler - biolog
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Figur 1. ”Fregerslevskoven”- markeret med rød stjerne.

Figur 2. Placering af rågeskræmmer (rød stjerne) samt orientering af skræmmeren (markeret med pil)

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her:
https://www.skanderborg.dk/databeskyttelse
Her kan du også læse om dine rettigheder som registreret hos os, og hvordan du kontakter
vores databeskyttelsesrådgiver.
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