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t__~andlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds.
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Aar 1937 den 3. Marts godkendte Fredningsnævnet følgende

F R E D N I N G S D.E K L A R A T ION

Udfra Ønsket om i videst Omfang ~t bevare Rørvig Sogns ~atur-
skønhed udsteder undertegnede, Gaardejer Henrik Petersen, Søndervang,
Rørvig, som Ejer af Matr. Nr. 22a af Rørvig By og Sogn en for mig og
efterfølgende Ejere bindende Fredningsdelclaration med Hensyn til den
Del lifmin ovennævnte Ejendom, som mod 0st grænser op til Højsandet og
mod Vest begrænses af den fra Rørvig By gennem mit Skovareal løbende
Lodsejervej.

Arealet, der henligger som Skov, maa ingensinde udstykkes el-
ler bebygges.

Paa Arealet maa endvidere ikke opstilles Doder, Reklameskilte,
eller andet, der kan virke forstyrrende, ligesom det paa rerrænet
er forbudt at henkaste Papir, §lasker eller andet Affald.

~en paa Arealet værende Skov, der fortrinsvis bestaar af Løv-
træer, Fyr og Gran, maa ikke ødelægges, dog at det er Ejeren tilladt
til eget Brug og eventuelt under forstmæssigt filsyn at foretage Hugst,
saaledes at de fældede Træer erstattes med nye saavidt muligt med Løv-
træer af lignende Art som den, der nu findes.

Paataleret med Hensyn til denne Deklaration tilkommer Ejeren,
Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds, Danmarks Naturfrednings-
forening og l<'oreningentil Værn om Rørvig Sogns Naturskønhed i Fore-
niYl:~eller hver for sig.

Rørvig Søndervang, den 7. December 1936.
Henrik retersen

~il Vitterlighed:
Carl Olsen
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FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR 

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLAND 

__________________ 

 

År 2014, den 22. september kl. 14.45 afholdt Fredningsnævnet for Vestsjælland bestående af  

dommer, Svend Erik Hansen, Retten i Holbæk, det af miljøministeren udpegede medlem Rolf 

Dejløw, Ørslev, og det kommunalt udpegede medlem Ejnert Sørensen møde ved Højsandet, Rørvig. 

 

Der foretoges: 

 

F 70/2014: Ansøgning om dispensation til naturpleje på matr. nr. 22aa Rørvig By, 

Rørvig. 
 

Der fremlagdes:  

 Mail af 7. august 2014 fra Odsherred Kommune med ansøgning om dispensation til 

naturpleje og projektforslag 

 Naturstyrelsens udtalelse af 5. september 2014 

 

 

For Odsherred Kommune mødte Henrik Mysager Knudsen og Jan Rasmussen 

For Naturstyrelsen mødte Karin Ravn-Joensen og Palle Graubæk 

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Nora Tams 

For Dansk Ornitologisk Forening mødte Lasse Braae 

For Friluftsrådet møde Lisbeth Sulbrück 

For Rørvig Foreningsråd mødte Otto Graham 

 

Palle Graubæk fremviste Højsandsklitten og det areal, hvor der agtes foretaget naturpleje i form af 

fældning af træer, således at der genskabes en udsigtskile mod vest.  

 

Henrik Mysager Knudsen oplyste, at Odsherred Kommune er indstillet på at påtage sig den 

fremtidige pleje af det ryddede areal. 

 

Otto Graham oplyste, at ejeren Kurt Johansen har givet tilladelse til den ønskede fældning af træer 

på hans ejendom. 

 

Nora Tams, Lasse Braae og Lisbeth Sulbrück fandt alle, at den pleje af såvel Naturstyrelsens egne 

arealer som af det privatejede areal, som er beskrevet i det fremsendte projekt, er en god ide. 

 

Af Naturstyrelsens udtalelse fremgår  

 
Ansøgningen  
Der søges om dispensation til at foretage naturpleje på ovennævnte ejendom.  

 

Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at plejen er en del af et større plejeprojekt som også omfatter pleje af naboarealet 

matr. nr. 83b Rørvig By, Rørvig som ejes af Naturstyrelsen, og som er ikke omfattet af fredning.  

 

Princippet for plejeindsatsen er en rydning fulgt op af kratrydning med 5 års intervaller. Det fremgår, at det er 

kommunen, der skal forestå plejen på matr. nr. 22aa Rørvig By mens, det er Naturstyrelsen, der plejer egne arealer.  

 

Fredningsforhold  
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Ejendommen er omfattet af fredningsdeklaration af 3. marts 1937.  

 

Følgende er uddrag af deklarationen:  

 

Den på arealet værende skov, der fortrinsvis består af løvtræer, fyr og gran, må ikke ødelægges, dog at det er ejeren 

tilladt til eget brug og eventuelt under forstmæssigt tilsyn at foretage hugst, således at de fældede træer erstattes med 

nye så vidt muligt med løvtræer af lignende art som den, der nu findes.  

 

Bemærkninger  
Naturstyrelsen har ikke yderligere bemærkninger.  

 

 Fredningsnævnets afgørelse. 

 

Den projekterede fældning af træer for dels at få udsigt til Højsandsklitten, dels udsigt fra toppen af 

klitten i en kile mod vest vil ikke være i strid med formålet med fredningsbestemmelserne og heller 

ikke med de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3 nævnte hensyn. 

Fredningsnævnet finder det ønskeligt, at der også på flere steder etableres udsigt fra toppen af 

klitten og mod øst ud mod de åbne arealer ved Nørrevang, ligesom Odsherred Kommune bør lave 

en egentlig plejeplan med bestemmelser om den fremtidige pleje. 

Fredningsnævnet kan med disse bemærkninger i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, 

tillade den ansøgte fældning af træer på matr. nr. 22aa Rørvig By, Rørvig. 

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 

66, stk. 2. 

 

Rolf Dejløw  Svend Erik Hansen  Ejnert Sørensen 
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Klagevejledning. 

 

Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og 

Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

skriftligt, så vidt muligt elektronisk inden fristens udløb til Fredningsnævnet for Vestsjælland, 

vestsjaelland@fredningsnaevn.dk, der videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet. 

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

 adressaten for afgørelsen 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører 

 offentlige myndigheder 

 en berørt nationalparkfond 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 

afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og      

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et 

gebyr på 500 kr. 

 

Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget 

klagen fra Fredningsnævnet for Vestsjælland. Du skal benytte opkrævning ved indbetaling af 

gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og 

Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret 

ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. 

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside 

www.nmkn.dk. 

 

Gebyret tilbagebetales, hvis 

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 

3. klagen afvises som følge af en overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 

efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 

klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret hvis 

1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om 

projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 

mailto:vestsjaelland@fredningsnaevn.dk
http://www.nmkn.dk/
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2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet 

afgørelse i sagen. 

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 

tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft 

et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, 

hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

     

 

  



 KOPI 

Side 5 af 5 
 

9.10.2014 Kopi til: 

 

Kurt Johansen, Slagelsevej 26, 4450 Jyderup 

Naturstyrelsen, Det Åbne Land, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. (nst@nst.dk) 

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. (natur@dn.dk) 

Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, odsherred@dn.dk   

Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup. kreds14@friluftsraadet.dk    

Odsherred kommune, Natur, Miljø og Trafok,  Benjamin Dyre, Henrik Mysager Knudsen 

Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.(natur@dof.dk), 

Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling(odsherred@dof.dk) 

Troels Brandt,  

Rørvig Foreningsråd v/Otto Graham 

Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted. 

Ejnert Sørensen, Strandbakken 32, Veddinge Strand, 4540 Fårevejle 
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