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Assens kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att. Miljø og Natur
24. september 2021
Sags id: 21/12309

Landzonetilladelse til etablering af MTB-bane
Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af MTB-bane på ejendommen matr. nr.
1a, Gl. Grøftebjerg Gde., Vissenbjerg, beliggende Parkvej 28B, 5492 Vissenbjerg.
Lovgivning
Landzonetilladelsen er givet efter Planlovens § 35, stk.1.
Hvis tilladelsen ikke udnyttes inden for 5 år, er den ikke længere gyldig. Tilladelsen er udnyttet,
når anlægsarbejdet er igangsat, og derefter fortsættes kontinuerligt, til det er færdigt.
Offentliggørelse
Vi offentliggør landzonetilladelsen 24. september 2021 på Assens Kommunes hjemmeside
Herefter er der 4 ugers klagefrist.
Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, og kun såfremt der ikke
kommer klager, eller Planklagenævnet har stadfæstet tilladelsen i forhold til en klage.
Det ansøgte projekt
Ansøgningen omfatter etableringen af MTB-bane i Mølleskoven, som ligger mellem Vissenbjerg
by og Middelfartvej.
MTB-banen etableres som udgangspunkt mellem eksisterende stiforløb, således at MTB´ere og
gående ikke umiddelbart mødes.
Dog forventes, at den eksisterende hovedsti krydses to gange for at kunne inddrage arealet på
den nordlige side af det lille vandløb i skoven. Ved krydsningen vil der blive etableret chikaner,
der tvinger farten ned, med henblik på at undgå konflikter mellem gående og MTB´ere.
MTB-banen vil være som et relativt enkelt natur-/jordspor, der etableres ved at skilte et forløb
gennem skovbunden mellem de eksisterende træer. Der etableres kun et minimalt anlæg af
grus, og fældning af træer vil ske som et absolut minimum. Der vil dog blive udlagt grus, hvor
der er decideret vådt.
Det præcise forløb af MTB-banen fastlægges efterfølgende i et samarbejde mellem Vissenbjerg
lokalråd, banebyggere fra DGI, On Trail og Bike Island efter inddragelse af andre interesserede
(fx naboer, erhverv, sportsanlæg cykelklubber mm).
Et af de væsentligste formål med at etablere en MTB-bane i Mølleskoven er at aflaste
Kirkeskoven, der i dag bærer tydelige tegn på uautoriseret MTB-kørsel. Med anlæg af en ny
bane i Mølleskoven forventes Kirkeskoven væsentligt aflastet, samtidigt med, at et autoriseret
og korrekt anlagt spor i Mølleskoven ikke vil have samme ødelæggende virkning som det
forekommer for nuværende i Kirkeskoven.
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Det ansøgte har den 10. august 2021 været forelagt udvalget for Miljø, Teknik og Plan, som
stillede sig positivt til placering af MTB-banen i Mølleskoven.
Første udkast til forløb af en ny MTB-bane i Mølleskoven ved Vissenbjerg:
Rød: Eksisterende (gang)sti - Blå: Vandløb - Grøn: Muligt (1 foreløbige udkast) af ny
MTB-bane
Øverst: Forløb - Nederst: Forløb og højdekurver (½ m)

Reglerne i landzone
Ejendommen er beliggende i landzone og er dermed omfattet af planlovens
landzonebestemmelser i §§ 34 – 38.
Etableringen af det ansøgte MTB-bane forudsætter tilladelse efter Planlovens § 35, og vi skal
derfor behandle ansøgningen ud fra de hensyn, som vi skal varetage ved landzoneadministrationen, herunder hensyn til landskab, natur og naboer.
Placering i Mølleskoven
Mølleskoven, matr. nr. 1a, Gl. Grøftebjerg Gde., Vissenbjerg, er et mindre skovområde
beliggende umiddelbart nord for Vissenbjerg, mellem byen og Middelfartvej.
Skoven er omfattet af følgende kommuneplanens retningslinjer for Bakket landbrugslandskab,
Større sammenhængende landskab og Grønt Danmarkskort.
Skoven er tillige omfattet af Skovlovens bestemmelser om fredskov.
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Vurdering af det ansøgte
Landskab
I de bakkede landbrugslandskaber er det væsentligt, at landbrugskarakteren fastholdes, at
markante geologiske strukturer fortsat opleves i landskabet og, at udsigter fra højtliggende
terræn bevares som et karaktertræk. Nyt byggeri skal placeres lavt i terræn og respektere
områdets skala. Udbredelse af skov- og naturområder skal følge de karaktergivende strukturer i
området.
Bebyggelse og anlæg i områder omkranset af større sammenhængende landskaber skal ske i
respekt for de landskabsværdier, der er i det omkringliggende landskab.
I det åbne land kan bebyggelse og etablering af anlæg finde sted, såfremt landskabsinteresserne
ikke herved tilsidesættes i væsentligt omfang.
Nye anlæg må ikke forringe karakteristiske og oplevelsesrige landskaber, og værdifulde
landskabstræk må ikke sløres eller ødelægges af bebyggelse, belysning, tekniske anlæg,
beplantning eller tilgroning.
Den ansøgte MTB-bane medfører ikke opførelse af ny bebyggelse eller væsentlige
terrænændringer eller ændringer i øvrigt, og det er derfor vores vurdering, at etableringen kan
ske uden derved at tilsidesætte væsentlige hensyn til landskabet.
Grønt Danmarkskort
Alle Danmarks kommuner har med deres samlede bidrag til Grønt Danmarkskort dannet
grundlag for en forstærket indsats for at bevare og udvikle naturværdierne, og sikre større og
mere sammenhængende naturområder. Grønt Danmarkskort er en samlet oversigt, der viser,
hvor kommunerne i fremtiden vil målrette og prioriterer deres naturpleje og planlægge for ny
sammenhængende natur - på tværs af kommunegrænserne.
Assens Kommunes Natur vurderer, at skoven i forvejen er forstyrret af færdsel og af trafik på
den nærliggende Middelfartvej. Mountain-biking forventes derfor ikke at forstyrre større
pattedyr, og påvirkningen af fugle, flagermus, planter, insekter og padder vurderes at være
mindre væsentlig.
Fredskov
Mølleskoven er udlagt som fredskov og er dermed omfattet af Skovlovens bestemmelser og
administreres af Naturstyrelsen.
Etablering af MTB-bane som ansøgt – uden større opbyggede bump eller andre større
opbygninger, og uden at skovens træer fældes - kræver ikke tilladelse efter Skovloven.
Naboorientering
Vi har foretaget naboorientering, og kommunen har i den forbindelse modtaget
indsigelser/bemærkninger, som omhandler forhold om:
-

Trafik og parkering
Banens placering i forhold til eksisterende stier
Sikkerhed
Forringelse af ejendomme
Støjgener
Fredskov
Negativ påvirkning af natur/dyreliv
Adgang til skoven og indhegning
Nedslidning af skoven
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Trafik og parkering
MTB´ere, der kommer til Vissenbjerg i bil, vil blive opfordret til at parkere ved
Visenbjerghallerne, hvor der er rigeligt med P-pladser. For yderligere at gøre parkering ved
hallerne attraktivt, vil der blive etableret mulighed for at vaske sin cykel, samt tilladt at benytte
hallernes kiosk, toilet samt eventuelt bad.
Skoven er offentlig tilgængelig, og alle – også udenbys – har ret til at færdes i skoven.
Det forventes dog, at størstedelen af MTB´erne er fra lokalområdet, og med attraktive forhold
for MTB´ernes parkeringsforhold ved hallerne, forventes det ikke, at blive et større problem
med parkering ved vejene omkring skoven. MTB´ere er netop på cykel og vil nemt kunne køre
den ekstra distance fra hallen til skoven.
Assens Kommune er opmærksom på de lokale beboeres bekymring omkring trafik- og
parkeringsforholdene på vejene ved skoven.
Assens Kommunes Vej & Trafik vil derfor i den nærmeste fremtid besøge området for at
gennemgå de mulige adgangsveje til skoven – både hvad angår trafikmængden og sikkerheden.
Vej og Trafik vil vurdere, hvor stort problemet er og eventuelt kan tænkes at blive, lige som de
vil vurdere, hvad der kan gøres for at mindske eventuelle problemer og øge sikkerheden for alle.
Ud over problematikken omkring Møllevej, vil Vej og Trafik også vurderer sikkerheden omkring
selve krydsningen af Vestergade.
MTB-banens placering i forhold til eksisterende stier
MTB-banen planlægges anlagt, således at gående og MTB-cyklende holdes adskilt. MTB-bane
og hovedgangstierne vil derfor ikke være sammenfaldende.
Det endelige forløb af MTB-banen er endnu ikke fastlagt, og derfor er det ikke fastlagt, hvor og
hvor mange steder banen vil krydse de mindre stier. Men banen forventes kun at krydse
hovedgangstien to steder, som det er vist på kort i ansøgningen.
Ved disse krydsninger vil der blive etableret chikaner på MTB-banen, der sikrer at cyklisterne
kommer ned i fart før en krydsning, ligesom der vil blive sikret gode oversigtsforhold.
Ved krydsning af de mindre stier vil der også de fleste steder blive etableret forhindringer, der
bringer farten ned, ligesom oversigtsforholdene vil blive sikret.
MTB-banen etableres så vidt muligt uden for bundløse og mudrede steder. Alternativt vil disse
steder blive gjort farbare.
I forbindelse med en etablering af MTB-banen vil hovedgangstien samtidigt blive opgraderet, så
en del våde eller sumpede strækninger bliver bedre farbare.
Det er kommunens vurdering og erfaring ud fra andre steder, hvor der findes MTB-baner, at de
forskellige brugergrupper af skoven vil lære at tage hensyn til hinanden.
I Trunderupskoven ved Haarby benyttes skoven f.eks. af både MTB´ere, gående og
rollespilsforening uden større gnidninger.
Sikkerhed
MTB-banen vil naturligvis forhindre børns leg på selve banen. Men erfaringer fra f. eks.
Brunebjerg i Assens, hvor der både er MTB-bane og en meget benyttet shelterplads
umiddelbart op ad hinanden, viser, at det ikke giver væsentlige problemer.
Erfaringer andre steder fra – herunder fra Kirkeskoven – viser, at det fortrinsvis er de
uautoriserede spor, der giver problemer de forskellige brugergrupper imellem.
Derfor ønsker kommunen at etablere en MTB-bane under ordnede forhold i Mølleskoven.
Erfaringer fra andre etablerede og autoriserede MTB-baner viser, at MTB´erne generelt er
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interesserede i at bevare et godt forhold til skovenes andre brugere, og derfor også generelt
respekterer de opsatte regler – også i respekt for dem, der vedligeholder sporet.
Kommunen har mulighed for at gribe ind, hvis reglerne ikke overholdes.
Vissenbjergskolen er blevet forelagt planerne om en MTB-bane. Skolen har ikke udtrykt
ængstelse på børnenes vegne, men ser tværtimod en MTB-bane som en velkommen mulighed
for at kunne inddrage banen i udeundervisningen.
Forringelse af ejendomme
At cykle på MTB er en af de mest populære motionsgrene, og sporten er i fortsat vækst. Om
huspriserne falder eller stiger ved, at der etableres en MTB-bane i nærheden, vil være umuligt
at sige noget om.
Det skal bemærkes, at kommunen ved afgørelser efter Planloven ikke har mulighed for at tage
stilling til eller inddrage hensynet til en eventuel værdiforringelse af de omkringliggende
ejendomme.
Støjgener
Med flere brugere i den kommunale skov – gående, løbende, cyklende – vil der naturligvis være
flere lydkilder.
Skoven er i forvejen belastet af motorstøj fra Middelfartvej, og det forventes ikke, at
støjniveauet vil stige væsentligt på grund af kørsel på MTB. Sporet vil blive anlagt med mange
hensyn taget i betragtning – herunder at undgå generende støj mest muligt.
I en kortere periode under anlæggelse af banen kan der dog forekomme støj fra en minigraver.
Der vil ikke forekomme brug af større entreprenørmaskiner.
Fredskov
Mølleskoven er – som de fleste andre offentligt ejede skove – udlagt som fredskov.
Udlæg af fredskov sker efter Skovloven og må ikke forveksles med egentlig fredning, som sker
efter bestemmelserne i Naturbeskyttelsesloven.
Mølleskoven er således ikke omfattet af fredning efter Naturbeskyttelsesloven, sådan som det er
tilfældet med Kirkeskoven og området syd for Vissenbjerg.
Begrebet fredskov dækker blandt andet over, at et skovområde skal bevares som skov, og at
skoven er beskyttet mod permanent rydning. Skoven må drives kommercielt, men når der
fældes træer, skal der genplantes
En af de ting, MTB´ere finder attraktive, er forskellige naturlige forhindringer så som træer.
Der vil derfor ikke blive fældet træer i forbindelse med etableringen af MTB-banen.
Skovloven (herunder spørgsmål om fredskov) administreres af Naturstyrelsen. Anlæg af en
MTB-bane som den planlagte - uden større opbyggede bump, og andre større opbygninger,
samt uden skovens træer fældes - kræver ikke tilladelse fra Naturstyrelsen. Det kræver heller
ikke miljømæssig vurdering eller lokalplan.
Assens Kommune har vurderet, at et anlæg af en MTB-bane ikke vil betyde en væsentlig øget
nedslidning af det øvrige skovareal. Banen vil netop blive bygget af sporbyggere med meget
erfaring i at anlægge MTB-baner, og der er megen fokus på netop at undgå erosion og
nedslidning.
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Banens påvirkning af natur/dyreliv
Der tages størst muligt hensyn til dyrelivet ved anlægget af MTB-banen. F.eks. vil der blive taget
hensyn til kendte spættetræer, og der vil blive bibeholdt krat og tykninger.
Generelt vil dyrelivet ikke blive synderligt påvirket af en MTB-bane. Så snart dyrene vænner sig
til, at der færdes folk på banen, vil de vænne sig til dette.
Oftest er det mest skræmmende for dyrene, når folk bevæger sig uden for de etablerede og
vante stier.
Adgang til skoven og indhegning
Sti langs skovkanten bevares og eksisterende adgange til skoven bevares.
Der vil ikke i forbindelse med etablering af banen blive etableret hegn mod naboerne til skoven.
Det er vores vurdering, at MTB´banen ikke vil give anledning gener i form af færdsel på privat
grund.
Nedslidning af skoven
Et MTB-spor vil naturligvis være til at erkende i skoven. Men at skoven skulle blive specielt
nedslidt er ikke forventeligt.
MTB-banen vil blive anlagt, så der ikke sker nævneværdig erosion.
Nedslidning og erosion sker netop, hvor et spor er etableret forkert, eller hvor MTB´ere danner
nye uautoriserede spor i skovbunden.
Det er et af problemerne med MTB´ere i Kirkeskoven, hvor der dels ikke er noget etableret
spor, og dels er en del uautoriserede spor i skovbunden.
Da mange af disse uautoriserede spor samtidigt går på tværs af de stejle skråninger, sker der
netop i Kirkeskoven en del erosion og dermed nedslidning.
I Mølleskoven etableres ordnede forhold – dels med en korrekt anlagt bane, og dels ved at
banen holdes korrekt ved lige af et nedsat sporbyggerlaug.
Samtidigt må der ikke etableres nye spor uden kommunens tilladelse. Erfaringer fra
kommunens øvrige MTB-baner viser, at der med disse forhold eksisterer en selvjustits blandt
MTB´erne, og en accept af at følge de givne regler.
I offentlige skove er det tilladt at færdes til fods i hele skoven – også uden for stierne og om
natten. Cyklende derimod skal holde sig til etablerede stier eller spor. I de to øvrige skove, hvor
der findes MTB-baner i Assens Kommune, er der ikke nogle synderlige problemer med
uautoriserede (ulovlige) spor. Det er der til gengæld i skove hvor der ikke er etableret spor for f.
eks. MTB`ere.
MTB-banen vil være åben for såvel voksne som børn. Det forventes, at et MTB-bane vil få flere
børn og unge ud i naturen og drage stor glæde af en MTB-bane.
Samlet vurdering
Det er kommunens samlede vurdering, at en tilladelse til den ansøgte MTB-bane ikke
tilsidesætter væsentlig hensyn, som skal varetages ved landzoneadministrationen, herunder
hensyn til landskab, natur og naboer.
Vi har foruden ovenstående vurderinger også lagt vægt på,
- at banen etableres uden væsentlige fysiske ændringer,
- at banen er offentlig tilgængelig for alle,
- at banen ikke vurderes at hindre eller besværliggøre den øvrige brug af skoven,
- at banen holdes adskilt fra gangstier,
- at der opsættes skilte ved de steder, hvor banen krydser gangstier,
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at der etableres chikaner ved krydsninger af hovedstien, der tvinger farten ned med
henblik på at undgå konflikter mellem gående og MTB´ere,
at banen ikke vurderes at medføre væsentlige ulemper for øvrige brugere af skoven,
at der etableres chikaner ved krydsninger af hovedstien, der tvinger farten ned, med
henblik på at undgå konflikter mellem gående og MTB´ere.

Venlig hilsen
Mona Nielsen
Medarbejder

Kopi til:
Torben Hjortsø-Olsen
Daniel Thode Hansen
Irene Julie Jensen
Christensen
Lars Marius Christensen
Kasper Grau Poulsen
Else Billeskov Jansen
Lars Billeskov Jansen
Jørgen Bladt
Lene Due Andersen
Frederik From Nygaard
Eriksen
Svenja Ilona Walter Eriksen
Jette Bakkestrøm Hansen

Bakkevej 26
Parkvej 52

5492 Vissenbjerg
5492 Vissenbjerg

Parkvej 58
Parkvej 58
Parkvej 67
Poppelvej 24
Poppelvej 24
Poppelvej 26
Poppelvej 26

5492 Vissenbjerg
5492 Vissenbjerg
5492 Vissenbjerg
5492 Vissenbjerg
5492 Vissenbjerg
5492 Vissenbjerg
5492 Vissenbjerg

Poppelvej 28
Poppelvej 28
Poppelvej 22

5492 Vissenbjerg
5492 Vissenbjerg
5492 Vissenbjerg
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Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet inden fire uger fra afgørelsen er meddelt i
din e-boks eller pr. fysisk brev, såfremt du er fritaget for digital post.
Er afgørelsen offentligt bekendtgjort på kommunens hjemmeside eller i avisen regnes
klagefristen altid fra tidspunktet for den offentlige bekendtgørelse. I de tilfælde, hvor afgørelsen
ikke er meddelt i din e-boks eller pr. fysisk brev eller offentlig bekendtgjort, regnes fristen dog
fra det tidspunkt, hvor du har fået kendskab til afgørelsen. Udløber klagefristen på en lørdag
eller en helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk, og du logger på
klageportalen med Nem-ID. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagen samt
landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og
miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.
Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og
1.800,- kr.
for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Klagegebyret opkræves af
Planklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved
indbetalingskort til Planklagenævnet. Gebyr skal indbetales inden for en af Planklagenævnet
fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.
I klageportalen sendes din klage automatisk først til Assens Kommune. Hvis kommunen
fastholder
afgørelsen, sender Assens Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen.
Du får besked om videresendelsen.
Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du
forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge
klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør
herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.
Opsættende virkning
En klage over denne afgørelse har opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet
kan
træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.
Eventuel domstolsprøvelse
Hvis kommunens eller klageinstansens afgørelse ønskes indbragt for en domstol, skal dette ske
inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt eller offentliggjort.
Yderligere klagevejledning
Se Klageportalen for uddybende klagevejledning, herunder betingelserne for at blive fritaget for
at anvende klageportalen.
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