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Ansøgning
Jeg søger hermed om byggetilladelse til redskabsskur /jagthytte i Dania Plantage Bjørslevvej 9a
Ejendommen er en indhegnet dyrehave på 63 ha matrk. 3k Den østlige del Nr Vium. (beskrivelse næste side)
Ejendommen er godkendt som dyrehave tilladelsen kan eftersendes.
Der er i øjeblikket en hytte og den har været flittigt brugt af RKSK naturdagpleje, skovens hjælpere og af os selv med familie og
gæster. Skoven er indhegnet, men der er fri adgang over en trappestige med gelænder ved hver indgang og der låses op for køretøjer efter behov.
Hytten er altid ulåst ,så den frit kan bruges af besøgende i Dyrehaven. De samme regler vil også gælde den nye hytte i Øst
Grunden til denne ansøgning er at de 3 sidste storme har væltet træerne vest og syd for hytten, og træerne omkring hytten truer nu
med at smadre hytten.
Der er besluttet og bestilt fældning af alle træer ,der kan nå hytten, og en nyplantning af mere stormfaste træer.
Det vil formentlig tage mindste 10 år før der igen er læ og hygge om hytten til brug som hidtil.
Med min alder (68) taget i betragtning vil jeg gerne som hidtil også i de næste 10 år kunne bruge en hytte i Dyrehaven.
Derfor denne ansøgning om en hytte ved den nye indkørsel fra Bjørslevvej og adressen i Øst (Se kortet)Vi vil nu gerne bygge en
supplerende hytte på ca samme størrelse ca 24 m2.
Da vi i 2011 etablerede møllerne første vi samtidig vand og el ind i plantagen.Vandtilførslen var beregnet til de vinterperioder med
streng tørfrost hvor dyrene kan mangle vand. Når de naturlige søer fryser til
Jeg tager som givet i denne ansøgning at al brug af hytten er forenelig med de opstillede vindmøller og kun beregnet til ly og spisepause samt udendørs mulighed for håndvask m. m og skovredskaber. Der overnattes aldrig i hytten, men det sker at børnebørnene
og deres kammerater overnatter i telt ved søerne i sommerferien.
Jeg ved også og har erfaret, at dyrehaven fungerer som en slags udflugtsmål, hvor man fra hyttens vinduer kan opleve havens ca
50 dådyr og mufloner.

Gl

Ny

Placeringer af gl (Vest) og ny hytte (Øst)

Den nuværende hytte til venstre set fra Nord.
Alle træer vest for hytten er væltet i stormen og er nu
genplantet.
De resterende træer omkring hytten har alle løsnede
rødder og er bestilt til fældning hurtigst muligt og genplantning i stormfast træblanding.

Ansøgningen gælder en hytte lignende

denne fra et lignede

område.
Hytten vil nok blive lidt lavere i siderne max 220 cm og være beklædt med douglas- eller lærkebrædder øverst og nederst, med vinduer i øjenhøjde hele vejen rundt.
Der vil blive el og rindende vand udvendigt til brug både for besøgende og drift af plantagen.
Ligesom i den gl. hytte vil der blive billeder og information om arealet og den historie og natur.
Der vil blive sort paptag og ellers bygget så naturligt og diskret som
muligt. Og således at besøgende uforstyrrende kan opleve dyrene.

På billedet til højre ses området fra Syd og giver
indtryk af stormskaderne.
Vi ønsker at bevare denne hytte, da den lige er
istandsat og indrettet for en del penge og kan jo
stadig bruges.
(Forklaring næste side)

På billedet kan ses området hvor hytten er tænkt placeret.
I forgrunden kan ses de fremførte el og vand. Vandet er fra
vores forsyning til kreaturerne i marken, og vil være kontinuerligt svagt rindende af hensyn til dyrene og friskhed.
I Skoven reguleres der kun for det årlige tillæg. Der købes med
år mellemrum handyr til ”blodfornyelse”.

Begge hytter indgår også i plan beskrevet på næste side, derfor er jeg også parat til at tage en drøftelse om evt betingelser eller problemer i en tilladelse.
Vi håber på at kunne begynde på den nye hytte i vinter og kunne planlægge en prøvekørsel i foråret. Se næste side
Venlig hilsen Bertel Jensen, Bjørslevvej 10, 6920 Videbæk 20277990 bertel@sti.dk

Dania Dyrehave som del i en trampesti og/eller kørsel i traktor med indrettet vogn
til guidet udflugt
Ide
At give turister og lokale mulighed for i vogn at få
en guidet tur rundt i lokal landskab og natur .
Mål:
-At øge kendskabet til midtjysk natur og kulturhistorie og samtidig levere en god oplevelse..
-At udvide turistudbuddet og bredden i de Midt–
og Vestjyske landområder for besøgende, aktive og
naturinteresserede turister og lokale borgere.
-At opleve en stor vindmølle og køre gennem brunkulslejer fra, både I og II verdenskrig
Primær indtjening:
Vurdering i indtjening se vedhæftede budget
Indtjening sekundær:
At øge omsætningen hos de lokale serviceaktører.

Start og slut på
Bjørslevvej.

Turbeskrivelse
Hele turen kan foregå på min ejendom uden at berøre offentlige eller naboers jord eller
vej.
Der er påtænkt en start ved den gl gravemaskine på Bjørslevvej og slut samme sted.
Turen kan gå gennem ”Jørgensens Kulleje” 1940 erne, op over den store beplantede Sandtip fra 1918.
Ud langs et læhegn til en nyplantet skov i et vådområde .
Forbi min vindmølle med mulighed for komme ind i møllen.
Derfra med møllevejen langs nye læhegn op til den østlige port ind i Dania Dyrehave.
Herfra vil der kunne køres rundt på de anlagte veje med mulighed for et lille ophold ved den nye hytte, hvor der kan spises medbragt mad
og drikke.
På turen vil der også blive kørt forbi den gl hytte og en af de største søer hvor der er opsat bænke og borde. I søen er der salamandere og
en naturlig og stor faunabestand.
Turen er også lagt forbi den meget gl velbevarede hjulspor mellem Nr Vium og Assing Kirker
Da der køres i traktor og vogn rundt i dyrehaven, vil der være mulighed for at komme tæt på dyrene.
På hjemvejen vil ruten komme forbi en nyanlagt sø i vores mark. Søen har en konstant naturlig vandindhold.
Turen slutter P-pladsen ved Gravemaskinen (Brønderslev 1943) og er på 5 til 6 km.
Fra endestationen er der 400 m til Kulsøen og Madpakkehuset.
Der er påtænkt en til 2 ture om måneden alt efter interessen måske undtaget i perioder med jagt en andre færdselsbegrænsninger.
Området har et rig kulturhistorie omkring hedeopdyrkning, brunkulslejer, vindmøller og nu også dyrehave.med ”naturlig” vildtbestand

Guidet natur- og historisk tur i Dania Dyrehave og Kirkeheden
Budget
Anlægsomkostninger
Byggeri at hytte på ca 24

40000

Grundforbedring og tilkørInstallationer
Redskaber og brandslukningsudstyr
Informationsplancher
Indretning af "gummivogn" til publikum
Byggetilladelse
Uforudset

10000
4000
2000
2000
5000
1200
3000
67200

Variabler og forudsætninger med rødt
Billetpris
100
Pers./tur
Timer/tur

Anlæg

I alt

12
2,5

Timeløn
Tur/år

130
30

Driftsomkostninger
Vedligehold af hytten

2000

Vedligehold af stier klip og
Drift af traktor og vogn

1000
2000

Løn til traktorchaufør/

9750

Forentn. og afskrivning af
4 Afskrivn.
Sandwich/frokostbolle fra lokal leverandør
Vand

8
20
5

8064
7200
1800

Omkostn i alt

2000
33814

Markedsføring og materi-

Driftsindtægter
Biletter a

100 kr

Tur & Historisk beskrivelse og billeder m. m. 20
Forplejning
30

67200

33814

36000
0
7200
10800
54000

Indtægter i alt
Driftsoverskud

54000
20186

