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Härmed vill jag informera er om pga. Artskyddförordningen är ni inte behörig att beträda mark som
tillhör Ottinge 1:1, med anledning att ni inte får stressa eller störa fåglarna/växter på denna fastighet.
Givetvis gäller detta även också allmänheteten i övrigt. Enligt EU-dom och står över svensk lag, även
allemansrätten. Min tolkning av EU-domen är detta en logisk slutsats.
Vid överträdelse anses detta som miljöbrott och behandlas enligt detta.
Det innebär att privat personer som inte känner till markerna i minsta detalj (som markägaren gör)
inte är behörig att beträda markerna i något avsende då risk för störningar är uppenbara.
För att beträda markerna måste besökaren först gjort en kartläggning av konsekvensutredning ner till
varje enskild individ samt på egen bekostnad före sitt besök. Vilket gör det praktiskt omöjligt för
utomstående att beträda maken, förutsatt att besökare inte fått uppgifter och instruktioner av
markägaren för sitt besök, varför ett skriftligt dokument om styrker behörighet krävs för att vistats
på fastigheten.
Vidare informeras ni om att samtliga gårdsplaner vid Ottinge och Hjulby är privata och det är därmed
inte tillåtligt att använda som parkeringsplats eller uppställning samt om detta sker kommer det att
beivras.
Ytterligare uppmanas Ni att inte parkera vid infarter till fälten då detta kan förhindra försvåra
brukning av dessa om inte tillstånd av markägaren erhållits. Gäller även vändplatser på privat väg
samt skogsvägar.
Att parkera vid mötesplats Hjulbyvägen vid skarpa kurvan vid Kyrkkullen anses om olämpligt av
trafiksäkerhetssynpunkt. Utöver det känns det obekvämt och kränkande att personer med
kikarteleskop står där så nära vår bostad. Även om de vid tillfället inte är riktade mot bostaden men
lätt kan ändras i den vinkeln så Bostad och tomt kommer i synfältet. Jag betecknar det som
hemfridsbrott och kränkande med uppsåt.
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