Notat

Budgetspørgsmål 4 til budget 2019 – Ekstra fold på Albertslund
Ridecenter

Dato: 4. september 2018
Sags nr.: 00.30.04-S00-4-18
Sagsbehandler: AGGG

Spørgsmål:
Er det muligt at etablere en ekstra fold på Albertslund Ridecenter, som har en
størrelse, der minimerer udviklingen af traktose?
(Traktose er en tilstand, hvor jord er så komprimeret af tung kørsel f.eks. traktor,
at alt planteværk er umuligt)
Og hvor meget vil det koste at anlægge?
Svar:
Naturstyrelsen Østsjælland (Skoven) er indstillet på at udvide den eksisterende
lejeaftale således, at ridecentret kan råde over endnu en fold. Det foreslåede
skovareal er tilplantet, og Skoven har tilbudt at stå for rydning af en del af
arealet, idet der fortsat skal være træer, hvilket ridecentret er indforstået med.
Ved rydningen forventer forvaltningen også at kunne aftale med Skoven, at
hegnslinjen ryddes, men denne aftale er ikke på plads endnu. Dermed er
anlægsudgiften begrænset* til afsætning af hegn samt opsætning af hegn, som
der foreligger et tilbud på:
Anlægsudgift:
Afsætning af hegn - anslået kr. 10.000
Hegning** - tilbud
kr. 60.000
Anlæg i alt
kr. 70.000
*: Det forudsættes, at hestene vandes fra eksisterende trug udenfor den nye
fold.
**: 900m 2-tråds hestehegn med to låger.
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Herudover vil der være følgende årlige driftsudgifter:
Driftsudgifter ny fold pr. år:
Skoven har foreslået en lejeberegning
Serviceaftale hegn***
Vedligeholdelse af hegn****
Drift i alt

kr. 2.400
kr. 2.500
kr. 10.000
kr. 14.900

***: Anslået i forhold til eksisterende aftale langs St. Vejleå.
****: Afhænger mere af stolpernes levetid end egentlige skader og vil altså stige
med hegnets alder.
Udover de ca. 15.000 kr. årligt kommer en ukendt udgift til strømforbrug til
hegnet.
Ridecentret har tidligere haft problemer med afvanding af foldene, og der er
derfor foretaget dræning af dele af de nuværende arealer. Derfor har det været
overvejet om en lignende problematik kan opstå i de nye folde, men Skoven
vurderer, at det ikke vil blive et problem. Skulle problemet alligevel opstå, vil det
være Albertslund Kommune, som skal finansiere evt. dræning af foldene.
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