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Saq nr. 220. Fredninq af øen Nekselø.

Kendelse:

(Meddelt den 6. maj 1986)

Overfredningsnævnets afgørelse af 20. december 1985 om er-
statning i anledning af fredningen af øen Nekselø i Bjergsted
kommune, Vestsjællands amt er påklaget til taksationskommis-
sionen vedrørende naturfredning af løbenr. 4, Knud Slots,
Klintegården, og løbenr. 7, Knud oq Frode Slots, Nordgården.

Taksationskommissionen har den 18. april 1986 besigtige t de
fredede ejendomme og forhandlet med ejerne, der mødte sammen
med landskonsulent Ole Kirk, Landskontoret for Landboret.

Vedrørende Klintegården har konsulent Kirk nedlagt erstat-
ningspåstand på 50.000 kr. Til støtte for erstatningspåstan-
den anføres i den af konsulenten udarbejdede skriftlige er-
statningsopgørelse, som blev gennemgået og uddybet under be-
sigtigelsen og på et efterfølgende møde,
" •••••• at fredningsbestemmelserne medfører en værdinedgang i
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ejendommens handelsvær~i, som ikke er rummet i den tilkendte
erstatning.
Erstatningstilkendelsen for sti og vej på ialt 7.750 kr. ac-
cepteres.

•
Derudover bør der tilkendes en erstatning i forhold til ejen-
dommens totale areal på ikke under 800 kr. pr. ha samt et
beløb for ekstra ejendomsforringelse på 30.000 kr •
Ejendommen har et arealtilliggende på ialt 16,2 ha. Erstat-
ningen for fredning af ejendommen skulle herefter blive
7.750 kr. + 12.960 + 30.000 lig med 50.170 kr. Nedrundet
til 50.000 kr.,

•••

Selvom ejendommen har været pålagt nogle fredningsbestem-
melser allerede fra 1951, bør erstatningen ikke være mindre
end påstået, hvilket kan begrundes med, at en ejendom af
denne størrelse, hvis den skal overleve som landbrugsejen-
dom, bør have vide muligheder for specialproduktion. Bestem-
melser om censur vedr. byggeri, etablering af frugtplantage,
forbud mod teltning m.v. vil derfor virke særdeles generende
for denne ejendom. De 800 kr./ha er i første omgang for ind-
greb i markdriften, mens de 30.000 kr. først og fremmest er
for censurbestemmelserne vedr. byggeri, forbud mod teltning
m.v. Pålæg af de ekstra fredningsbestemmelser vil alt andet
lige medføre en værdinedgang på denne ejendom på mindst
50.000 kr •••••• "

Med hensyn til Nordgården er erstatningspåstanden 240.000 kr.
Herom anføres - med visse talmæssige ændringer, der fremkom
under den mundtlige forhandling - ikonsulents Kirks erstat-
ningsopgørelse:
" ••••• Overfredningsnævnets afgørelse om, at ca. 72 ~~ af Nord-
gårdens arealer fremover skal henligge som vedvarende græs-
ningsareal eller som mose, vil medføre, at denne ejendom vil
falde ganske betydeligt i handelsværdi.
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hvor omlægning med jævne mellemrum ville
have været en mulighed, hvis ikke frednin-
gen havde forhindret det. Arealerne ville
også for størstedelens vedkommende kunne
dyrkes med almindelige sædskifteafgrøder -
5 ha a 10.000 kr. 50.000 kr.
........

4) for ekstra ejendomsforringelse p.g.a.
beslaglæggelsen af ca. 50 pct. af ejen-
dommens "dyrkbare" arealer til vedvarende
græsningsjord (græsbinding) 25.000 kr.

5) for adgang ad sti og vej
715 lb.m a lo kr. 7.150 kr.

Erstatningspåstand ialt
Nedrundet til

241.750 kr.
240.000 kr.

Når de lo ha (af de ovenfor under c) nævnte ialt 15 ha),
som reelt er velegnede til dyrkning, ikke i de senere år
har været dyrket, hænger det sammen med den specielle drifts-
form, der har været på Nordgården. Græsningsarealerne har
været udnyttet til fårehold. En intensiv udnyttelse af
ejendommen har ud fra andre økonomiske synspunkter ikke
været nødvendig for de nuværende ejere af Nordgården. I
tilfælde af ejerskifte vil en sådan udnyttelse være helt
nødvendig for at drive denne ejendom rentabelt.
Hvad enten man anlægger en driftsøkonom~sk eller en handels-
mæssig vurdering vil ejendommens værdinedgang på grund af
fredningen være af mindst den størrelsesorden, som er an-
givet ovenfor.
Når der bør betales erstatning for ekstra ejendomsforringelse
i denne sag, hænger det sammen med, at ca. 50 pct. af ejen-
dommens dyrkbare arealer trækkes ud af landbrugsproduktionen.
Opgørelsen af tabet baseret alene på værdinedgang pr. areal-
enhed vil ikke dække den totale ejendomsforringelse •••••• "

Det er oplyst under besigtigelsen, at de nuværende græsnings-
arealer på Nordgården ikke har været dyrket eller græsset om-
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De arealer, som skal henligge som vedvarende græsningsarea-
ler og mosearealer m.v., fordeler sig med ca. 11 ha til
kystnære arealer, moseområder og vandhuller, som ikke må
og heller ikke tidligere måtte opdyrkes,og ca. 15 ha, som
er velegnede til opdyrkning eller til vedvarende græsnings-
arealer, som med fordel ville kunne omlægges. Disse 15 ha
måtte tidligere opdyrkes.
Ejendommen har et areal tilliggende på ialt 36 ha.
Den landbrugsmæssige udnyttelse efter fredningen, jfr. det
ovennævnte, kan herefter skitseres således:
a) lo ha, som der er frie dyrkningsmuligheder på,
b) 11 ha, som ligger hen i skrænt- og kystnære arealer, vand-

huller, moseområder m •v • , og
c) 15 ha, som kunne dyrkes, såfremt arealerne ikke var ble-

vet pålagt græsbinding.
De sidste 15 ha kan fordeles med lo ha, som er særdeles vel-
egnede til dyrkning med almindelige sædskifte afgrøder, og
5 ha som først og fremmest kan udnyttes til afgræsning, men
hvor omlægning for største delens vedkommende med jævne mel-
lemrum kunne blive aktuel.

e
•e

Fredningsbestemmelserne vil i relation til overenskomsten
fra 1951 først og fremmest have betydning i forhold til de
arealkategorier, der er nævnt ovenfor under a) og c).
Erstatningskravet kan herefter opgøres således:

l) for fredning af rene landbrugsarealer -
lo ha a 800 kr.
Begrundelse for de 800 kr. pr. ha er den
samme, som er anført ovenfor under lb.nr. 4.

2) for fredning af arealer som er særdeles vel-
egnede til dyrkning med almindelige sæd-
skifteafgrøder -
lo ha a 15.000 kr. 150.000 kr.

8.000 kr.

........
3) for fredning af vedvarende græsningsarealer,
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lagt inden for de seneste 20-40 år.

Taksationskommissionens bemærkninqer:
De fredningsbestemmelser, som er pålagt ejendommene ved
overfredningsnævnets fredningsafgørelse af 20. december
1985, indebærer kun så uvæsentlige skærpelser i forhold
til fredningen af 1951, som ejerne indgik på uden at for-
lange erstatning, at der efter taksationskommissionens op-
fattelse ikke er grundlag for ejerne for nu at kræve erstat-
ning for arealerne i deres helhed efter en takst på 800 kr.
pr. ha.

Der er - også henset til ejendommenes beliggenhed og karak- -
ter - ikke grundlag for at antage, at de som følge af fred-
ningen undergår en særlig ekstra ejendomsforringelse, som
kan kræves erstattet med skønsmæssige beløb på henholdsvis
30.000 kr. og 25.000 kr.

e
•e

Hvad angår Nordgården, finder kommissionen, at der for for-
budet mod opdyrkning og omlægning af græsarealer bør til-
kendes en erstatning, som under hensyn til arealernes be-
skaffenhed og ejendommens karakter fastsættes til henholds-
vis 2.000 kr. og 1.000 kr. pr. ha og med den arealopdeling,
som er anvendt i konsulent Kirks erstatningsopgørelse ad
punkt c).

Kommissionen kan tiltræde de af overfredningsnævnet fastsat-
te erstatninger for stier og veje, som ikke er påklaget.

Fuldstændig erstatning for det tab, som følger af den nu be-
sluttede fredning, er efter det foran anførte for så vidt an-
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går Klintegården ydet ved det af overfredningsnævnet fast-
satte erstatningsbeløb, medens erstatningen vedrørende Nord-
gården fastsættes som nedenfor nærmere bestemt.

Herefter bestemmes:

Der fastsættes følgende erstatninger for fredning af ejen-
domme på Nekselø:

I
Løbenr. 4, Knud Slots, Klintegården

stadfæstelse 9.015 kr.

Løbenr. 7, Knud og Frode Slots, Nordgården
lo ha a 2.000 kr. 20.000 kr.

5 ha a 1.000 kr. 5.000 kr.
sti og vej
715 lb.m a lo kr. 7.150 kr. 32.150 kr.

e
•e

Beløbene forrentes som bestemt ved overfredningsnævnets af-
gørelse af 20. december 1985.

Der tillægges Knud og Frode Slots 3.500 kr. som godtgørelse
for sagkyndig bistand under taksationssagen. Beløbet kan
udbetales direkte til Landskontoret for Landboret.

J. Lunøe

Karl Nielsen Klaus Nikolaisen
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Overfredningsnævnets afgørelse

af 20. december 1985• om fredning af øen Nekselø i Bjergsted
kommune, Vestsjællands amt (sag nr. 2618/84).

1

Fredningsnævnet for Vestsjællands amts nordlige fredningskreds har den
3. juli 1984 afsagt kendelse om fredning af øen Nekselø på ca. 200 ha og
har samtidig i henhold til kendeisens fredningsbestemmelser godkendt en af
Vestsjællands amtskommune udarbejdet plan for udførelse af landskabspleje
på øen. Fredningen omfatter 16 ejendomme i privat eje, heraf 8 landbrugs-
ejendomme, samt 2 mindre ejendomme, der ejes af henholdsvis Bjergsted kom-
mune og Føllenslev Menighedsråd. Fredningssagen er rejst i 1978 af det da-
værende fredningsplanudvalg for Vestsjællands amt og senere videreført af
Vestsjællands amtsråd.

•
Fredningsnævnets kendelse er i medfør af naturfredningslovens § 25 forelagt
overfredningsnævnet til efterprøveise. Kendelsen er tillige for så vidt
angår fredningens gennemførelse og indhold påklaget til over fredningsnævnet
af ejerne af 11 ejendomme.

Hele Nekselø er landzone. Vestsjællands amtsråd har i forslag til tillæg
til regionplanen for amtskommunen udpeget Nekselø som et "særligt beskyt-
telsesområde", hvorefter områdets særlige natur-, kulturhistoriske eller
landskabelige betydning skal beskyttes og plejes, om nødvendigt ved særlige
foranstaltninger.

Øen ligger inden for et af de områder, som Danmark i 1978 har udpeget som
beskyttelsesområde i henhold til konventionen af 2. februar 1971 om vådom-



2

råder af international betydning navnlig som levesteder for vandfugle (Ram-
sar-konventionen), jfr. udenrigsministeriets bekendtgørelse af 4. april
1978.

Bortset fra den ejendom, der ejes af Føllenslev Menighedsråd, er hele Nek-
selø fredet ved en for fredningsnævnet i august 1951 indgået overenskomst.
Denne fredning indeholder en række bestemmelser med det sigte, at øens
landskabelige skønhed og sjældne plante- og dyreliv kan bevares.

•
Den nu foreliggende fredningssag er rejst under henvisning til, at frednin-
gen fra 1951 har vist sig at være utilstrækkelig til at beskytte øens fred-
ningsmæssige værdier.,

I

De fleste af de ankende ejere har modsat sig en ændring af fredningen fra
1951 på anden måde end ved eventuelt påkrævede tydeliggørelser af fred-
ningsbestemmelserne og ved tilføjelse af bestemmelser, hvorefter amtsrådet
efter nærmere regler kan foretage naturpleje. Disse ejere har i hvert fald
ønsket de nu fastsatte fredningsbestemmelser ændret væsentligt, eftersom
selv små indgreb i landbrugsdriften kan medføre, at produktionen bliver
urentabel, fordi omkostningerne ved at drive landbrug på mindre øer i for-
vejen er store. Således bør bestemmelserne om landbrugsbyggeri lempes, og
forbudene mod udstykning, oprettelse af pelsdyrfarme, plantning af læhegn
og etablering af affaldspladser bør udgå, ligesom ejerne ikke bør hindres i
at opdyrke de nuværende græsningsarealer. Det er af afgørende betydning
for at kunne fastholde en fastboende befolkning på øen, at der er vide ram-
mer for jordbrugsdriften.

• De øvrige ankende ejere har protesteret mod enkelte af fredningsbestemmel-
serne eller påpeget fejl på fredningskortet.

Nogle af beboerne har ønsket, at der som betingelse for en udvidet ret for
offentligheden til at færdes på øen bliver tilvejebragt ordentlige toilet-
forhold og fundet en løsning på affaldsproblemerne. Der er også udtrykt
betænkelighed ved, at småbåde anløber øen hvor som helst.

Vestsjællands amtsråd har med tilslutning fra Danmarks Naturfredningsfore-
ning anbefalet over fredningsnævnet at tiltræde fredningsnævnets kendelse i
det væsentlige. Bestemmelserne i fredningsoverenskomsten fra 1951 er i
flere henseender utilstrækkelige og har fremkaldt adskillige fortolknings-
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vanskeligheder, og naturpleje i overensstemmelse med den udarbejdede pleje-
plan er påkrævet. Amtsrådet har fremhævet, at en del af fredningsbestem-
melsernes forbud, som ejerne har protesteret imod, alene tilsigter at give
fredningsmyndighederne indseende med de pågældende foranstaltninger. Amts-
rådet har tilsluttet sig ønsket om, at offentligheden kun bør have adgang
til øen ved den eksisterende anløbsbro.

Bjergsted kommunalbestyrelse har protesteret imod, at det pålægges kommunen
at fjerne oplag og affald, men finder iøvrigt fredningen i overensstemmelse
med kommuneplanlægningen.

, Miljøministeriet v/fredningsstyrelsen har anført, at en opretholdelse af
Nekseløs naturvidenskabelige værdier forudsætter dels en landbrugsmæssig
drift af øen, dels udførelse af naturpleje. Fredningsbestemmelserne bør
derfor ikke gives et indhold, der vil hindre rentabel landbrugsdrift, og de
af fredningsnævnet fastsatte bestemmelser bør på forskellige punkter lem-
pes.

Landbrugsministeriet har udtrykt betænkelighed ved flere af fredningsbe-
stemmelserne, som ikke ses at være påkrævet af hensyn til fredningens for-
mål. Bestemmelsen om, at udstykning til sammenlægning med en bestående
ejendom kræver fredningsnævnets tilladelse, kan føre til afslag i strid med
de retningslinier for landbrugets strukturforhold, som følger af landbrugs-
loven, og er i særlig grad betænkelig på en lille ø som Nekselø., Naturfredningsrådet har fremhævet øens store naturværdier og udtalt, at det
er en væsentlig forudsætning for opretholdelsen af disse værdier på langt
sigt, at fredningen ikke lægger for vidtgående bånd på landbrugsdriften.
Fredningen bør således ikke forhindre en eventuel intensivering eller om-
lægning af øens jordbrug i retning af specialafgrøder, frilandsgartneri el-
ler planteskoledrift, og der bør udvises imødekommenhed over for ønsker om
nødvendigt byggeri og f.eks. om anbringelse af vindmøller. Det er imidler-
tid af afgørende betydning, at skrænterne og de vedvarende græsningsarealer
bliver afgræsset, om nødvendigt ved det offentliges foranstaltning.

•

Sammenslutningen af Danske Småøer har udtrykt stor betænkelighed ved fred-
ningsbestemmelser, der kan medvirke til en yderligere affolkning af de små
øer.
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I sagens behandling har deltaget 8 af overfredningsnævnets medlemmer.

Over fredningsnævnet skal enstemmigt udtale:

Det tiltrædes, at de naturvidenskabelige, biologiske og landskabelige vær-
dier, der er knyttet til Nekselø, gør det ønskeligt at ændre de allerede
gældende fredningsbestemmelser og supplere dem med navnlig bestemmelser om
offentlighedens ret til at færdes på øen og om naturpleje.

Fredningsbestemmelserne bør imidlertid udformes under stor hensyntagen til,
at der fortsat skal kunne drives landbrug på øen, herunder alternative og
utraditionelle former for jordbrugsdrift, og at en affolkning af øen søges
undgået. Der må derfor foretages en del ændringer af bestemmelserne i
fredningsnævnets kendelse. Mulighederne for rentabel jordbrugsdrift må så-
ledes lettes. Endvidere må fredningen ikke hindre, at de nuværende fastbo-
ende ejere af landbrugsejendomme kan blive boende på øen, hvis de afhænder
deres ejendomme.

Både hensynet til fuglelivet og hensynet til at undgå nedslidning af natu-
ren gør det ønskeligt at begrænse offentlighedens adgang til og færdsel på
øen. Adgangen til øen må begrænses til at foregå et sted, og i fuglenes
yngletid må offentligheden ikke færdes uden for de ved fredningen udlagt e
stier. Den særlige bestemmelse om spejdercentret bør derimod muliggøre en
vis øget benyttelse af centret., Som bestemt af fredningsnævnet må der gives det offentlige ret til at udfø-
re naturpleje, men de nærmere fredningsbestemmelser herom bør ændres. Den
plejeplan, som amtskommunen har udarbejdet, kan ikke tillægges bindende
virkning, og eventuel uenighed mellem amtskommunen og vedkommende ejer om
en ønsket plejeforanstaltning inden for fredningsbestemmelsens rammer må
afgøres konkret af fredningsnævnet.

Fredningsbestemmelserne for Nekselø fastsættes herefter således, idet fred-
ningsoverenskomsten indgået for fredningsnævnet den 17. august 1951, fred-
ningsnævnets kendelse af 3. juli 1984 og fredningsnævnets godkendelse samme
dato af plejeplanen for Nekselø samtidig ophæves:

Fredninqens formål.

Fredningen har til formål at sikre en opretholdelse af de naturvi-Fo
rm

ål
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denskabelige, biologiske og landskabelige værdier, der er knyttet
til Nekselø, og at regulere offentlighedens adgang til og færdsel
på øen.

Bevaring af øens nuværende tilstand.

•
Øen skal bevares i dens nuværende tilstand. Der må således bl.a.
ikke foretages terrænændringer eller ændringer af den hidtidige
anvendelse af arealerne, og der må ikke opføres ny bebyggelse,
medmindre det er tilladt efter de følgende bestemmelser eller til-
lades ved en dispensation efter § 13 .

Arealanvendelsen., a. Det følger af § 2, at arealerne må anvendes som hidtil.

b. De arealer, der er vist på fredningskortet uden særlig signatur,
kan anvendes jordbrugsmæssigt, selvom den hidtidige anvendelse
derved ændres. Den jordbrugsmæssige anvendelse af disse arealer
må dog ikke stride mod de øvrige fredningsbestemmelser.

c. De arealer, der er vist på fredningskortet med signatur for "græs-
ningsarealer", må ikke opdyrkes eller på anden måde udsættes for
indgreb~ der kan forandre den naturlige plantevækst.

d. De eksisterende moser, søer, damme og vandhuller, der er vist på
fredningskortet med signatur for "vådområder", må ikke udtørres
eller forurenes, heller ikke som følge af fjerkræhold.

,
e. De arealer, der er vist på fredningskortet med signatur for

"skov", skal under selv foryngelse bevares som skov. Træer og bu-
ske må kun fjernes efter tilladelse fra Vestsjællands amtsråd, som
forinden skal indhente en udtalelse fra naturfredningsrådet.

f. Den naturlige kratvækst på øen skal bevares.

~ Der må ikke anvendes kunstgødning på de vestvendte kyststræknin-
ger. Hvis anvendelse af kunstgødning på andre arealer ikke sker
ved nedsåning, må det kun foregå indtil 5 m fra kystskræntens
overkant og indtil 5 m fra de på fredningskortet viste vådområder.

B
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Kemiske bekæmpelsesmidler må kun anvendes på en sadan made og un-
der sådanne forhold, at kystskrænterne eller vadområderne ikke be-
røres.

h. Der må ikke henlægges affald eller henstilles udrangerede biler,
maskiner og redskaber, se dog § 8, c.

Terrænændrinqer, stenqærder m.v.

Som anført i § 2 må der ikke foretages terrænændringer. Der må
således ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden eller foreta-
ges afgravning, opfyldning eller planering. Mergel samt grus,
sten og sand kan dog i mindre omfang indtages til ejerens eget
brug.

Stengærder og skelvolde må ikke fjernes eller gennembrydes.

Uden for dyrket mark må store sten ikke fjernes, flyttes eller be-
skadiges.

"Rostgards sten" på matr.nr. 2 ~ må ikke flyttes eller beskadiges.
Et kvadrat af l! m på hver side af stenen skal holdes fri for be-
voksning, så stenen ligger frit tilgængelig for besøgende.

Beplantning.

Uden for havearealer må der ikke foretages tilplantning, heller
ikke til juletræer eller pyntegrønt. Læhegn af løvtræer må dog
plantes uden hensyn til fredningen .

En dispensation til anlæg af frugtplantage skal meddeles af fred-
ningsnævnet, medmindre landskabelige hensyn taler stærkt imod an-
lægget det pågældende sted.

Veje.

Bortset fra markveje, der følger det naturlige terræn, må der ikke
anlægges nye veje eller foretages vejreguleringer eller andre for-
anstaltninger, der ændrer vejenes nuværende karakter.

B213360
Linje  
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Bebyggelse.

a. Det følger af § 2, at der ikke må opføres ny bebyggelse, herunder
skure, boder, badehuse og tilbygning til eksisterende bebyggelse.
Der må heller ikke ske ombygning af en eksisterende bygning, hvis
der herved sker en væsentlig ændring i bygningens ydre fremtræ-
den.

b. Fredningen er dog ikke til hinder for om- og tilbygninger ved de
eksisterende landbrugsbygninger, når bygningshøjden ikke oversti-
ger 12,5 m for driftsbygninger og 8,5 m for andre bygninger.

c. En dispensation til opførelse af andet nyt byggeri for jordbrugs-
drift, herunder til svine-, fjerkræ- eller pelsdyravl, skal medde-
les af fredningsnævnet, hvis den i punkt b anførte bygningshøjde
ikke overskrides, og hvis landskabelige hensyn ikke taler stærkt
imod en bebyggelse det pågældende sted.

d. En dispensation til opførelse af helårs- eller sommerboliger på
matr.nr. l ~' l ~ og 3 l skal meddeles af fredningsnævnet.

e. En dispensation til opførelse af helårsbolig skal meddeles af
fredningsnævnet, hvis opførelsen tilsigter, at en af de nuværende
ejere eller medejere af "Øgård", "Klintegården", "Møllegården" og
"Nordgård" efter afhændelse af ejendommen kan blive boende på Nek-
selø.

f. Til de dispensationer, som fredningsnævnet skal meddele i henhold
til punkt c-e, kan der knyttes vilkår f.eks. om bebyggelsens be-
liggenhed og ydre fremtræden, om beplantning og om fjernelse af
eksisterende bebyggelse. Opmærksomheden henledes på, at fred-
ningsnævnets dispensation kun kan udnyttes, hvis den nødvendige
tilladelse efter by- og landzoneloven også opnås.

Andre faste konstruktioner oq anlæg.

a. Det følger tillige af § 2, at der heller ikke må etableres andre
faste konstruktioner og anlæg end bygninger. Eksempelvis må der
ikke anlægges campingpladser eller oplags- og lossepladser, og der
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må ikke anbringes plankeværker, tårne, master (heller ikke for
luftledninger) eller vindmøller.

b. En dispensation til anbringelse af mindre vindmøller alene til
øens egen strømforsyning skal meddeles af fredningsnævnet, hvis
den ansøgte beliggenhed ikke er uheldig af hensyn til fuglelivet,
eller hvis landskabelige hensyn ikke taler stærkt imod en vindmøl-
le det pågældende sted.

c. Uanset forbudet i punkt a må der i nærheden af anløbsbroen etable-
res en plads til midlertidig anbringelse af storskrald, indtil det
fjernes fra øen.

Camperinq oq teltninq.

Der må ikke anbringes campingvogne el.lign., og der må ikke tel-
tes. På bebyggede grunde må privatbesøgende hos vedkommende
grundejer dog slå et eller to telte op i umiddelbar nærhed af byg-
ningerne, og på "Marianelund" må der teltes efter reglerne i
§ 10.

Særliqe bestemmelser for "Marianelund".

Fredningen respekterer det indgåede lejemål mellem ejeren af
matr.nr. 2.§..og 3 .§..("Marianelund") og Vestsjællands Distrikt un-
der Det Danske Spejderkorps (i det følgende kaldet Spejdercent-
ret), så længe ejendommen er i den nuværende ejers besiddelse.
Efter ejerskifte kan lejemålet kun fortsætte med fredningsnævnets
godkendelse.

For Spejdercentrets brug af det lejede gælder dog følgende:

Det lejede må kun benyttes af afdelinger under de danske spejder-
korps eller med amtsrådets tilladelse som led i børne- eller ung-
domsundervisning med sigte på naturformidling.

Belægningen må ikke væsentligt overstige 100 personer, når der
bortses fra dage med holdskifte. I perioden l. april - 15. juli
må belægningen dog ikke på noget tidspunkt overstige 50 personer,
og i denne periode må overnatning kun finde sted fredag/lørdag/
søndag og i forbindelse med helligdage.
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Telte må kun opstilles i "Kalvefolden" og - hvis tilladelse efter
by- og landzone loven opnås dertil - på arealet umiddelbart nord
derfor, jfr. fredningskortet.

I perioden l. april - 15. juli må brugerne af Spejdereentret ikke
færdes på de udyrkede græsningsarealer ved øens nord- og sydspids
og heller ikke på strandbredden langs øens vestkyst. Dette forbud
gælder dog ikke færdsel på de stier, der er vist på fredningskor-
tet med signatur for "sti".

Naturpleje.

Til opfyldelse af fredningens formål har Vestsjællands amtsråd ret
til at foretage naturpleje på udyrkede arealer (herunder arealer,
der udgår af den landbrugsrnæssige drift), på arealer, der faktisk
henligger i vedvarende græs, og på skov- og kratbevoksede arealer.
Pleje foranstaltningerne kan eksempelvis omfatte afgræsning, hugst,
fjernelse af selvsaning og genplantning af buske og træer. Udyr-
kede og/eller træbevoksede arealer kan afspærres mod græssende
husdyr.

Amtsrådet har endvidere ret til at vedligeholde stengærder og
skel volde samt - efter indhentet udtalelse fra naturfredningsrådet
- at oprense og vedligeholde søer og vandhuller m.v. og sænke
vandstanden i søen på den nordøstlige del af øen.

Amtsradet har tillige ret til at fjerne allerede anbragt affald og
udrangerede maskiner m.v.

Plejeforanstaltninger som nævnt må kun udføres med vedkommende
ejers samtykke eller - hvis samtykke ikke opnås - med frednings-
nævnets godkendelse og skal udføres uden udgift for ejeren. Ved-
kommende ejer har ret til selv at udnytte den græsning eller slå-
ning, som amtsrådet ønsker foretaget, og den plantevækst, som ud-
peges til hugst.

Offentlighedens adgang.

Offentligheden har kun adgang til øen ved anløbsbroen.
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Offentligheden har ret til at færdes til fods på de strækninger,
der er vist på fredningskortet med signatur for "sti". Det viste
stiforløb er kun retningsgivende for strækninger, der endnu ikke
fremtræder som vej eller nedtrampet sti, og det præcise forløb må
aftales mellem Vestsjællands amtsråd og ejeren eller - hvis enig-
hed ikke opnås - fastlægges af fredningsnævnet.

Det pålægges amtsrådet at sørge for, at de nævnte strækninger kan
benyttes af gående, samt at hegne dem mod landbrugsarealer, hvis
vedkommende ejer ønsker det og fredningsnævnet finder det rime-
ligt, at ønsket efterkommes. Amtsrådet kan afmærke stierne.

Offentlighedens ret efter naturfredningslovens ~§ 54 og 56 til
færdsel og ophold på strandbredder og udyrkede arealer begrænses
således, at der i perioden l. april - 15. juli kun er ret til at
færdes på de ovennævnte stier.

Amtsrådet udarbejder til fredningsnævnet s godkendelse et ordens-
reglement vedrørende offentlighedens adgang til og færdsel på øen.
I reglementet kan optages forbud mod indsamling af dyr (herunder
insekter), planter og æg. Udkast til reglementet forelægges lods-
ejerne til udtalelse, forinden det endeligt udfærdiges. Amtsrådet
kan opslå reglementet og opsætte informationstavler passende ste-
der.

Amtsrådet har ret til med vedkommende ejers samtykke eller med
fredningsnævnets godkendelse at anbringe affaldsbeholdere og toi-
letter på dertil egnede steder.

Dispensationer.

En dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-12 kan meddeles, når det
ansøgte ikke vil komme i strid med fredningens formål.
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Overfredningsnævnets afgørelse

af 20. december 1985

om erstatning i anledning af fredningen af øen Nekselø i

Bjergsted kommune, Vestsjællands amt (sag nr. 2618/84).

Fredningsnævnet for Vestsjællands amts nordlige fredningskreds har i ken-
delse af 3. juli 1984 truffet afgørelse om erstatning i anledning af den
samtidig besluttede fredning af N~kselø. Erstatning er tilkendt ejerne af
de 8 landbrugsejendomme på øen med ialt 107.420 kr. med renter fra den
l. oktober 1982, medens ejerne af de øvrige 10 ejendomme på øen ikke er
tilkendt erstatning.

Fredningsnævnets afgørelse om erstatning er forelagt over fredningsnævnet
til efterprøvelse i medfør af naturfredningslovens § 25. Afgørelsen er
endvidere paklaget til over fredningsnævnet af ejerne af 7 af landbrugsejen-
dommene samt af en ejer, som ikke er tilkendt erstatning.

Det er anført i fredningsnævnet s kendelse, ~ der ikke fandtes grundlag for
at tilkende erstatning for fredningen i almindelighed, eftersom ejendommene
allerede var fredet i 1951, at det øgede indgreb i ejernes dyrkningsret på
nogle af landbrugsarealerne dog kunne begrunde en erstatning pa 500 kr. pr.
ha for disse arealer, og at der endvidere burde tilkendes ejerne erstatning
for de arealer, der ud1ægges som stier, og de private fællesveje, der åbnes
for almenheden. Den sidstnævnte erstatning blev fastsat til 10 kr. pr.
løbende meter sti eller vej, idet der dog ikke blev tilkendt erstatning for
stier langs stranden.



2

I sagens endelige behandling har deltaget 8 af overfredningsnævnets medlem-
mere

Over fredningsnævnet skal enstemmigt udtale:

Overfredningsnævnet har ved anden afgørelse af dags dato tiltrådt, at der
fastsættes ændrede fredningsbestemmelser for Nekselø i forhold til frednin-

gen fra 1951, men har foretaget væsentlige lempelser af indholdet af de
fredningsbestemmelser, som fredningsnævnet besluttede. Efter omstændighe-
derne findes fredningsnævnets afgørelse af erstatningsspørgsmålene, herun-
der med hensyn til forrentning, at burde stadfæstes med den ene ændring, at
erstatningen til ejerne af ejendommen lb.nr. 7 (Nordgården) forhøjes med
5.000 kr. til 14.400 kr.

I I godtgørelse for sagkyndig bistand under sagens behandling for overfred-,
ningsnævnet tillægges der de af Landskontoret for Landboret repræsenterede
ejere ialt 20.000 kr., der udbetales direkte til Landskontoret.

Den samlede fredningserstatning på ialt 112.420 kr. med renter og omkost-
ninger udredes med 75 % af staten og 25 % af Vestsjællands amtskommune.

•
Overfredningsnævnets afgørelse af erstatningsspørgsmålene i sagen kan efter
reglerne i naturfredningslovens § 30 påklages til Taksationskommissionen

vedrørende naturfredning, Amaliegade 13, 1256 København K, af de ejere, der
har indbragt fredningsnævnets erstatningsfastsættelse for overfredningsnæv-
net, samt af miljøministeren og Vestsjællands amtsråd. Klagefristen er 4
uger fra den dag, overfredningsnævnets afgørelse er meddelt de pågældende.
Størrelsen af de tillagte omkostninger kan dog ikke påklages til taksati-
onskommissionen, jfr. lovens § 30, stk. l, 2. punktum.

c:::ni~~e~~~
Bendt A~iifn I

overtradningsnævnets formand
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(}rhandlingspr~tokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds.
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OPHÆVGT VED oVK. A~

Aar 1925 den 17. 'Oktober Fm. Klo 10 hold t Fredningsnævnet
for Holbæk Amt: Birkedommer Brendstrup, Nykøbing Sj., Amtsraadsmed-
iem K. Jensen, Kollekolle og Læge Tulinius af Snertinge, Føllenslev.
Sogn, Møde paa Nexelø, hvor der foretoges:

Nr. 15/1919. Nexelø Klinte og Lunde.
Forligsmøde afholdtes i ~ortsættelse af Prøvelsesmøde den

4. Juni 1919.
For Godsejer Schutte, Dr. Tværgade 58, København, mødte Be-

styre~_.Lauritz H. Sørensen, Marienlund, Nexelø, i Henhold til Be-
myndigiise i privat Brev af 15. ds.

Klintene og Lundene toges paany i øjesyn og fandtes bevarede
paa samme Maade som i 1919.

Man enedes om at frede
l) den kratbevoksede Skrænt paa'den sydlige Del af Øens Østside
ved Østerting regnet fra den gamle Malkefold Syd til Matr. Nr. gu,

,

nemlig det Hus, der ligger umiddelbart Syd for Professor Chr. Lar-
sens Skel Matr. Nr. 9s af Nexelø, Føllenslev Sogn, i en Længde af;'
ca. 500 m fra Syd til Nord, alt beliggende paa Matr. Nr. 9a og la
af Hartkorn. I

. l I

Fredningen omfatter Forbud mod at bebygge Skrænten med til.
hørende Strandbred, at rydde Bevoksningen eller reducere denne,
hvilket ikke udelukker forstmæssig Behandling,
2) den med Krat og Lund bevoksede Skrænt nordligere paa 0stsiden

\
regnet fra Fisker Jens Peter Hansens Sted Matr. Nr. 96 Syd og til ..

" I
I

, I" I
et P~t Sydøst for Strandbjerggaards Hovedbygningers Sydvesthjør- ,i :

I ,'" ,I
, ,\ .)

"I I I

I'. I

! "I

ne altsaa paa det nærmeste til Strandbjerggaards nuværende Haves
Sydside i en Længde af ca. 600 m, alt omfattende Matr~ Nr. 9a
liggen~e sydligst og indbefattende Trolddalen, tilhørende Gods- li'
ejer S~~Utte, endvidere Matr. Nr. 9p tilhørende Ejendomshandler 'i;~

" ( H.P.Andersen, Sorø, og endelig Matr. Nr. ge længst mod Nord, til- II~. : . ,I ~"
.il,;,
-IIFredningens Omfang er d,en samme som Nr. l og skal tinglæses .i ll.,

,"J
,1,·1

l

'?Jr

hørende Godsej~r Schlltte.
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som Servitut paa Matr. Nr. 9a, 9p og ge,

,
~

. I')
'3) Rostgaards Sten, hvori er indhugget "Jens Rostgaard 1700" liggend-

paa Østpunktet af Marianelunds Have Matr. Nr. 2a, tillige en Kvadr&.t

paa lV2 Meter paa hver Side med Midten af Stenen som Centrum. øst-·

siden af denne Kvadrat gr~nser til offemtlig Vej.

Det er forbudt 'at flytte eller beskadige Stenen, og den om-

meldte Kvadrat Jord maa holdes delvis eller helt fri for B~VOksninr:'fr:"~llli
j 'HI/.~lljeller Benyttelse og selvfølgelig fri for Bebyggelse af enhver Art", ,j~Ui~~~':;. '1"I~ '~' i
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Matr. nr. 11/.NekselØ
by-,
FØllenslev

Stempelfri

L 3. FEB 1S3 3 *0 O 2 3 8 8

Anmelder:
Fredningsnævnet for Vest-
sjællands amts nordlige
fredningskreds
Sofievej 4
4300 Holbæk

•
Fredningsnævnet for Vestsjællands amts nordlige fredningskreds har i
medfØr af naturfredningslovens § 34 meddelt dispensation fra gældende
fredningsbestemmelser, jfr. dokument om fredning tinglyst den 25.9.1951,
samt verserende sag om fredning af Nekselø til udstykning af en 1344 m2
stor parcel til bebyggelse med helårshus fra landbrugsejendommen matr.
nr. l ~ Nekselø by, Føllenslev tilhørende gårdejer Roar Slots, NekselØ.
Som betingelse for tilladelsen har fredningsnævnet bestemt:
At ingen bygning eller bygningsdel må opføres på parcellen før tegning, I

-- beskrivelse og beliggenhedsplan er godkendt af fredningsnævnet,
at der for parcellen skal udarbejdes en beplantningsplan, der skal fore-

lægges fredningsnævnet til godkendelse,
at den eksisterende beplantning såvidt mulig skal indgå i denne beplant-

ningsplan og skal suppleres med beplantning langs ejendommens skel,
så den samlede bep~antning danner en afskærmende helhed,

at beplantningsplanen skal være godkendt og beplantningen udført senest
l år efter, at kommunen har meddelt ibrugtagningstilladelse for oven-
nævnte helårshus, og

at beplantningen fremover stedse skal bevares og plejes.

I
I denne anledning begæres nævnte betingelser i medfør af naturfrednings-
lovens § 64 tinglyst servitutstiftende på matr.nr. l NekselØ by, FØllen-i
slev, som bindende for ejer og indehavere af andre rettigheder over
ejendommen uden hensyn til, hvornår en sådan ret er stiftet.

Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige fredningskreds,
Holbæk, den 22/2 1983

~
Bjarne Jensen.

Indført l 'dagbogen for
Retten i Kalundborg

2 3 FEB. 1983

/'

.Ah'
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Matr. nr. l A Nekselø
by,
FØllenslev

REG. NR./~(;

Stempelfri

2 3. FEB 19 a 3 *0 o 2 3 8 7

Anmelder:
Fredningsnævnet for Vest-
sj~llands amts nordlige

"fredningskreds, Sofievej 4
4300 Holbæk'"., ' ..

D E K L A R A T I 'O N---------------------

Fredningsnævnet for Vestsjællands amts nordlige fredningskreds har i
medfør af naturfredningslovens § 34 meddelt dispensation fra gældende I

fredningsbestemmelser, jfr. dokument om fredning tinglyst den 25.9.1952,
samt verserende sag om fredning af NekselØ til udstykning af en 1323 m
stor parcel til bebyggelse med sommerhus fra landbrugsejendommen matr .
nr. l ~ NekselØ by, FØllenslev, tilhørende gårdejer Roar Slots, NekselØ.

At
at
at

~ .-o' ...'

at

at

Som betingelse for tilladelsen har fredningsnævnet bestemt:
ingen bygning eller bygningsdel må opføres på parcellen før tegning,
beskrivelse og beliggenhedsplan er yodkendt af fredningsnævnet,
der for parcellen skal udarbejdes en beplantningsplan, der skal fore-
lægges fredningsnævnet til godkendelse,
den eksisterende beplantning såvidt mulig skal indgå i denne beplant~
ningsplan, og skal suppleres med beplantning langs ejendommens skel, I

så den'samle'de bepl'anthi'frg:dånneren afskærmende;·he~he'd"~""'l>.J"'·'··.........<•..- •. ,."

beplantningsplanen skal være godkendt og beplantningen udfØrt senest
l år efter, at kommunen har meddelt ibrugtagningstilladelse for oven-
nævnte sommerhus, og
beplantningen fremover stedse skal bevares og plejes.

I denne anledning begæres nævnte betingelser i medfør af naturfrednings-
lovens § 64 tinglyst servitutstiftende på matr.nr. l, Nekselø by, FØllen
slev som bindende for ejer og indehavere af andre rettigheder over ejen-
dommen uden hensyn til, hvornår en sådan ret er stiftet.

, • ~ .........1

Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige fredningskreds,
Holbæk, den 22/2 1983.

Bjarne Jensen.

Inc.k,/" , 1-' ~J[)()gt n te
Retten i i\alundbof€

I~elø d. :o~~ 1983

j/j.~ ~ t j)

2 3 FEB. 1983

God-
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Matr.nr. 3,c.Nekselø
- by,

Føllenslev
REG. NR. Ib~

Stempelfri

2 3. FE81 S 3 3 *0 O 2 3 8 9

Anmelder:
Fredningsnævnet for Vest-
sjællands amts nordlige
fredningskreds
Sofievej 4, 4300 Holbæk

D E K L A R A T ION---------------------

Fredningsnævnet for Vestsjællands amts nordlige fredningskreds har i
medfør af naturfredningslovens § 34 meddelt dispensation fra gældende
fredningsbestemmelser, jfr. dokument om fredning tinglyst den 25.9.1951,
samt verserende sag om fredning af NekselØ til udstykning af en 1200 m2
stor parcel til bebyggelse med sommerhus fra landbrugsejendommen, matr.
nr. 3 ~ Nekselø by, FØllenslev tilhØrende gårdejer Knud Slots, Nekselø.

Som betingelse for tilladelsen har fredningsnævnet bestemt:
At ingen bygning eller bygningsdel må opføres på parcellen før tegning,

beskrivelse og beliggenhedsplan er godkendt af fredningsnævnet,
at der for parcellen skal udarbejdes en beplantningsplan, der skal fore-

lægges fredningsnævnet til godkendelse,
at de eksisterende levende hegn langs parcellens øst- og sydskel skal

indgå i denne beplantningsplan,
at beplantningsplanen skal være godkendt og beplantningen udfØrt senest

1- år- "ef"ter-, å'L k.UJlUlltn~ll håL Jllt:!utlelt lL.L uy LdYlllng-st±l-l:ade-l-se- for oven
nævnte sommerhus, og

at beplantningen fremover stedse skal bevares og plejes. De levende
hegn i overensstemmelse med "Plejeplanen for Nekselø".

I denne anledning begæres nævnte betingelser i medfør af naturfrednings-
lovens § 64 tinglyst servitutstiftende på matr.nr. 3 NekselØ by, FØllen-
slev, som bindende for ejer og indehavere af andre rettigheder over
ejendommen uden hensyn til, hvornår en sådan ret er stiftet.

Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige fredningskreds,
Holbæk, den22/2 1983

. ~j~rne Jensen.

Som ejer af matr. nr. 3c Nekselø By, Føllenslev
Nekselø d. I.V!. .. (.~.(:J .......

Indføn I aagbogf;n tOt

Retten i Kalundborg-

%J ;?
/ ---.~~......... y r.. iI: . 2 3 FEB. 1983

Holbæk, Fr.j.nr. 29 JC 1"9 dl
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00162.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00162.00

Dispensationer i perioden: 10-12-1982- 11-07-200~



Fredningsnævne' for Vestsi_lIandl
amts nordlige fredningslcredl
lidt. Doman.rtIontor.t, SofIwej .c, HoIt.k

ø. lIr.lDlGGlI

.. - . II/).~ l.; f:)~

REG. HL Holbæk,den 10/12 1982.

Fr. j • nr. 17 7 B /191c 82.

I et til nævnet fremsendt andragende har De som ejer af
ejendommen matr.nr. 2 c Nekselø , FØllenslev, ansøgt om til--
lade Ise til opførelse af et Vindfang på 4 m2 i tilknytning til
de af nævnet ved skrivelse af 26/8 1982 godkendte projekter
af 15/3 1981 af en beboelsesbygning og af 29/5 1981 af en drifts-
bygning.

Nævnets tilladelse er fornØden som fØlge af den i 1952
~ på ejendommen tinglyste fredningsoverenskomst vedrØrende Nekse1Ø.

Nævnet har brevvekslet med fredningsafdelingen under Vest-
sjællands amtskommune, der har udtalt sig, som det fremgår af
vedlagte kopi af skrivelse af IS/II 1982.

Nævnet har vedtaget at meddele tilladelse til det ansøgte
som projekteret.

Opmærksomheden henledes på, at nævnets afgørelse inden 4
uger fra modtagelse af nærværende skrivelse kan indbringes for
overfredningsnævnet af de i naturfredningslovens § 58 nævnte myndig-
heder.

e'
Bjarne Jensen.

I -

Hr. E. Christjansen
Blåmunkevej 28
2400 KØbenhavn NV. i\'- I:" 1-,',: .-; ; ~"

, '
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. /Dt~·
Frednlngsn.vnet for Veltsi_Uands ~ Ilt. .

amts nordlige fredningskreds t..; ~ Kopi tif orientell\'l9
odr. DOII\lIlerltontoret, Sofi... ej 4, HolbIH

til. nr. (IIIesU 11 Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

11/3

Ib~
1987

el
Til frødningsreglsieret
til orientering 11-·:3· l?

,/P()
I et hertil

1 2 "AR. 1987 Fr. j . nr. 22 B /1987

indsendt andragende har Stiftsøv~lgheden ansøgt

om tilladelse til at opføre en redskabs- og toiletbygning på

matr.nr. 2 i NekselØ by, FØllenslev, hvoraf projekt medfulgte.

Ejendommen er omfattet af overfredningsnævnets kendelse af

20/12 1985 vedrørende fredningen af NekselØ, hvorefter det

bl.a. i § 2 er bestemt, at der ikke må opføres ny bebyggelse,

medmindre det er tilladt efter de følgende bestemmelser eller

taJ tillades ved en dispensation efter § 13, ifØlge hvilken dispen-

sation kan meddeles, når det ansøgte ikke vil komme i strid med

fredningens formål.

Nævnet har den 8/5 1984 i Fr.j.nr. 52 B/84 meddelt ti11adel-

se til opførelse af redskabs- og toiletbygning på vilkår, at

bygningens flader holdes i mørk, brun farve.

Nævnet kan fortsat henholde sig hertil, idet nævnet har fun-

det, at det ansøgte ikke strider imod fredningens formål.

e
••

Det tilfØjes, at der formentlig også skal søges zonetil-

ladeIse hos Vestsjællands amtskommune, samt byggetilladelse hos

Bjergsted kommune •

Opmærksomheden henledes på, at nævnets afgørelse inden 4 uger

fra modtagelse af denne skrivelse kan påklages til overfrednings-

nævnet af de i naturfredningslovens § 58 nævnte myndigheder samt

at nævnets tilladelse ikke må udnyttes før efter fristens udløb,

og at tilladelsen bortfalder, såfre~t den ikke er udnyttet inden

5 år fra dato, jfr. naturfredningslovens § 64a.

SchiØnning
Jørgen Skude

Roskilde Stiftsøvrighed
Palæet
4000 Roskilde



'.

fntdnlngs,,-vnet for "etltaJ8ltf.anaa
amts nordlige fredningakreds

Sofievej 4, 4300 Holbæk
Tlf. (03) 434211

1(01'1 .;r, '~"<0dn~EG.NR., bæk d~~:6

2 5 SEP. 1987
M~M€J 12618/84

Skov- og Naturstyrelsen Fr.j.nr. 46 B/1979

.. 5 OKT. 1987 )41 C/1986

Nævnets opmærksomhed blev ~d skrivelse af 2/2 1979 fra Vest-

sjællands amtskommune henledt på eksistensen af et uden tilladelse

opfØrt sommerhuslignende træhus på ejendommen matr.nr. 2 e m.fl.

Nekselø by, FØllenslev, beliggende umiddelbart nord for ejendommens

landbrugsbygninger.

Efter brevveksling med ejeren, gårdejer Ejnar Christiansen og

dennes advokat, adv. H. Holm-Nielsen, København, afholdtes møde på

ejendommen den 25/8 1981 i overværelse af ejeren, dennes hustru og

2 voksne sØnner, Arne og Gert, samt i overværelse af repræsentanter

for vestsjællands amtskommune, hvorunder det konstateredes, at der

i haven syd for gården endvidere var opstillet en campingvogn, der i

perioder benyttede s af den voksne søn Kaj.

Både opførelsen af træhuset til beboelsesformål og opstillingen

af campingvognen er i strid med den fredningsoverenskomst, der er

tinglyst den 20/9 1951 på ejendommen. I forbindelse med overfrednings-

nævnets kendelse af 20/12 1985 om fredning af NekselØ er fredningsover-

enskomsten ophævet, men er erstattet af tilsvarende bestemmelser. Efter

disse bestemmelsers §§ 7 og 9 må ny bebyggelse eller opstilling af

campingvogne ikke finde sted, dog at om- og tilbygninger til eksisteren-

de landbrugsbygninger er tilladt. I bestemmelserne er det endvidere fast-

sat, at nævnet skal meddele dispensation til opfØrelse af helårsbebyg-

gelse, hvis opførelsen tilsigter, at en af de nuværende eJere eller

medejere af bl.a. IMØllegården" efter afhændelse af ejendommen kan blive

boende p5 øen. Til tilladelsen kan knyttes vilkår bl.a. om beliggenhed,

(tt udseende, beplantning og fjernelse af eksisterende bygninger, idet der

udtrykkelig er qjort opmærksom på, at opførelsen tillige kræver tilla-

Miljøministeriet



tt delse ~ ~enhold til zoneloven.

Ved skrivelse af 27/8 1986 fra Vestsjællands amtskommune er

nævnet blevet gjort bekende med opst~lling af yderligere en camping-

vogn på eJendommen umid~elbart syd for den ovenfor nævnte.

Nævnet har den 28/8 l~B7 afholdt nyt mØde på ejendommen i over-

værelse af ejeren, dennes tre voksne børn, Gert, Kaj og Emmy samt i

overværelse af repræsentancer for Vestsjællands amtskommune og Bjerg-

~ sted kommune.

Det er under sagen oplyst, at formålet med træhuset, der er op-

I fØrt i 1973 uden byggetilladelse, var og er bØrnenes tilstedeværelse,

med henblik dels på pleje af ejeren, der nu er 88 år, dels på vedlige-

holdelse af ejendommen, idet det er alle 4 børns hensigt at overtage

ejendommen i fællesskab efter forældrenes dØd, I dag beboes træhuset af

datteren, Emmy Nielsen og dennes husstand som fast bolig. SØnnen Arne

bor fase på gården, hvis bygninger er små og utidssvarende indrettet.

Sønnen Kaj bor fast i den førstnævnte campingvogn, og sØnnen Gert, der

er fisker og bor i HavnsØ, har meget tit ophold på gården. Træhuset

opfylder kravene til helårsboliger .• Den af Kaj Christiansen ejede og beboede campingvogn er henstillet

.. i ejendommens have en gang i 60~erne. Han var indtil for få år siden

4t stenfisker, men har siden boet fast i campingvognen.

Den camplngvogn, der erhenstillet i ejendommens have umiddelbart

syd for Kajs, tilhører invalidepensionist Carl Overgaard, der har op-

stillet den i slutningen af 1985 efter aftale med Ejnar Christiansen,der

betingede sig, at myndighederne ikke skred ind. Han havde siden 1980

boet til leje på "Strandbjerggård" på øen.

under hensyn til at ejendommens landbrugsbygninger er meget gamle

(langt over 100 år), stuehusets beskedne stØrrelse og boligens helt u-

e tidssvarende standard,

og hjælp i det daglige

til ejernes høje alder og deres behov for støtte

fra hjemme- eller nærboende slægtninge, til at



det omhandlede træhus er opfØrt i umiddelbar tilslutning til den op-

ttJrIndelige bebyggelse og Indgår naturligt i denne samt til den tid, der

er hengået sIden det blev opført, har nævnet fundet, at der foreligger

ganske særlige grunde til støtte for at tillade træbygnIngen bevaret

l et begrænset tIdsrum. Nævnet har herefter eenstemmIgt vedtaget at til-

lade, at træhuset bibeholdes så længe eJendommen tilhører den nuværende

ejer, hans ægtefælle eller et eller flere af deres 4 bØrn. Hvis ejendoms-

retten til ejendommen ved arv, gave, salg eller anden form for over-

--dragelSe eller erhvervelse overgår til andre end den forannævnte person-

kreds, skal træhuset straks fjernes fra ejendommen uden udgift for det

e offentlige.

Dette vilkår for træhusets bevarelse på ejendommenY~~ være at ting-

lyse på ejendommen som servitut.

Nævnet har derimod ikke fundet grundlag for at tillade de omhand-

lede 2 campingvognes forbliven på ejendommen. Det pålægges derfor ejen-

dommens ejer at foranledige campingvognene fjernet fra ejendommen senest

den 1/8 1988.

Det er en betingelse for nævnets ovennævnte tilladelse til bibe-"I holdeise af træhuset, at bygningsmyndigheden og zonemyndigheden med-

deler de efter bygningslovgivningens og zonelovgivningens bestemmelser••fornØdne tilladelser .

Opmærksomheden henledes på, at nævnets afgørelse inden 4 uger fra

modtagelse af denne skrivelse kan påklages tiloverfredningsnævnet,

Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, såvel af Dem som af de i naturfrednings-

lovens § 58 nævnte myndigheder.

Gårdejer Ejnar Christiansen
"Møllegården", Nekselø,

.4591 FØllenslev.



Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen

(je( J.nr. SN I:;./l tf - Oc7() r-
Akt. nr. 1-.

Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nOrdlige fredningskreds

adr. Dommerkontoret, Sofievej 4, Holbæk
tlf. nr. 03 43.211

Kopi til orientering O O,/{ ~ .o c o
~[G~N&HOlbæk. den 21/3 9019

Fr. j. nr. l 74 B N9 89

Angående bebYRgelse på matr.nr. 4 a Nekselø. Føllenslev,
Bjergsted kommune.
Ved brev af 27/11 1989 har Vestsjællands amtskommune ansøgt om
nævnets tilladelse til en bebyggelse på ovennævnte ejendom, be-
stående af en toiletbygning på 3x3x3 m udført med vægge af tryk-
imprægneret træ og tag af sort skifertagpap.
Ejerne af ejendommen, Jens og Morten Glud, har samtykket i bebyg-
gelsen, der sker i nærheden af anløbsbroen på øens østside.

Nævnets tilladelse er nødvendig, fordi ejendommen ligger inden
for strandbyggelinien efter naturfredningslovens § 46, stk.l.
Ejendommen omfattes tillige af Overfredningsnævnets afgørelse af
20/12 1985 om fredning af øen Nekselø.
Ifølge afgøreIsens § 12 sidste stk. har Vestsjællands amtsråd ret
til med vedkommende ejers samtykke eller med fredningsnævnets
godkendelse at anbringe affaldsbehol~e og toiletter på dertil
egnede steder.
Da ejerne således har meddelt samtykke, kræves nævnets stilling-
tagen efter fredningsafgørelsen ikke.

Nævnet tillader herved enstemmigt i medfør af naturfredningslo-
vens § 46, stk.l for sit vedkom~ende den ansøgte bebyggelse i
overensstemmelse med det fremsendte projekt.
Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfredningslovens § 64 a,
hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladeIsens meddelelse.

Nævnets afgø~else kan påklages tilOverfredningsnævnet, Slotsmar-
ken 15, 2970 Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands amtsråd, kommunen og Danmarks Naturfredningsfor-
ening.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.
Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før klagefrist-
ens udløb, jvf. naturfreningslovens § 58.
Et eksemplar af afgørelsen er herfra tilsendt ejerne, Jens og
Morten Glud.

~ IV-16 &
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rn:lumngsnævnet for Vestsjællands
• amts nordlige fredningskreds

adr. Dommerkontoret, Soflevej 4, Holbæk
tlf.nr. 53 43 4211

KoPI til orientering 4300 Holbæk,den 21/2 19 92

JREG. NR. o 1 bQ .0 o
Fr.j.nr. 97 C /19 91

Vestsjællands amtskommune
AUeen 15
4180 Sorø

Angående ordensreglement for offentlIghedens færden på Nekselø belIggende 1 Bjergsted
kommune.

IOverfrednIngsnævnets afgørelse af 20/12 1985 om fredning af Nekselø er I § 12

fastsat nærmere bestemmelser om offentlIghedens adgang t1l øen, og det er hen
bestemt, at amtsrådet til frednmgsnævnets godkendelse udarbejder et ordensreglement
vedrørende offentlighedens adgang tI! og færdsel på øen. Udkast tI! reglementet
forelægges lodsejerne tIl udtalelse, forinden det endeligt udfærdlges.

Ved brev af 10/7 1991 (j.nr. 8-70-52-3-301-003-1986) har Vestsjæl1ands
amtskommune ansøgt om nævnets godkendelse af et udarbejdet reglement.
Ordensreglementet er godkendt af beboerforenIngen.

Nævnet har forelagt sagen for Danmarks NaturfrednIngsforenIng, der Ikke har haft
indvendinger mod det ansøgte, dog at det foreslås, at der ved næste udskiftning af
sk!!tnmgen foretages tllføjel~e tIl reglementet pkt. 6, l. afSnit, der er sålydende:

"Efter bestemmelserne I naturfredningsloven er det tI!ladt at færdes og tage ophold
langs stranden". Den foreslåede tI!føjelse er "og på de udyrkede arealer".

Vestsjæl1ands amtskommune har hertI! udtalt Ikke at have indvendinger mod, at den
foreslåede tIlføjelse sker ved næste udskIftning af skIltene.

I anledning af ansøgningen tillader nævnet herved I medfør af naturfredmngslovens
§ 34, stk. l for Sit vedkommende det fremsendte reglement på vIlkår, at den

• ovennævnte tIlføjelse sker ved næste udskIftning af skiltene, og at de enkelte lodsejere
Ikke har indvendinger mod denne tIlføjelse.

I sagens behandling har deltaget aUe 3 nævnsmedlemmer.
Afgørelsen er enstemmig.
Nævnets tIlladelse bortfalder efter naturfredningslovens § 64a, hVIS den Ikke er

udnyttet Inden 5 år fra tIUadelsens meddelelse.
Nævnets afgørelse kan påklages tll Overfrednmgsnævnet, Slotsmarken 15, 2970

Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands amtsråd, kommunen og
Danmarks Naturfrednmgsforenmg.

Klagefnsten er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende

klageberettigede.

Den meddelte tIlladelse kan derfor Ikke udnyttes før klagefnstens udløb.

'AotSN \~ II \l1-000l-

\ ~



Kopi af dette brev er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970
Hørsholm, Bjergsted kommune, Højvangen 9, 4470 Svebølle, og Danmarks
Naturfrednmgsforenmg, Nørregade 2, 1165 København K. (j.nr. 0123-4), og
Beboerforenmgen for Nekselø ved formanden Bjarne Slots.

De enkelte lodsejere er ikke herfra underrettet om afgørelsen. Skov- ~ol~~~~;:t~relsen

2 4 FEB. 1992
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Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige fredningskreds

adr. Dommerkontoret, Sofievej 4,'Holbæk
tH. nr. 03 43 42 11

REG. HR. \ b 2 -O O
KOPI TIL

ORIENTERING 4300 Holbæk, den 1/7 19 92

Anme C oroneos
"Færgebo"
Nekselø
4591 Føllenslev

Fr. j. nr. 31 P, /19, 92
lVlod''''q8t I

S!<O'.'- - .' " :.'.,.:;Iscn

-. ",. _.-'1 .... ..,._

Angående opstillmg af pølsevogn på matr.nr. 3.& Nekselø by, Føllenslev, beliggende
Nekselø, 1 Bjergsted kommune.

Ved brev af 9/3 1992 har Vestsjællands amtskommune tIl nævnets behandhng
fremsendt Deres ansøgnmg om tIlladelse tIl opstl1hng af en pølsevogn på den
ovennævnte ejendom l tilknytnmg tIl bohgen.

Vognen skal ejes af Nekselø Beboerforenmg og leases ud til Dem.
Nævnets tilladelse efter naturfredmngslovens § 34, stk. l, er nødvendlg, fordi

ejendommen omfattes af Overfrednmgsnævnets afgørelse af 20/12 1985 om fredmng af
Nekselø.

Ifølge afgørelsen er opførelse af ny bebyggelse forbudt.
Frednmgen har tll formål at SIkre en opretholdelse af de naturvldenskabehge,

blologiske og landskabelIge værdIer, der er knyttet tll Nekselø, og at regulere
offenthghedens adgang til og færdsel på øen.

Salgs- og pølsevognen, der er på 7 m2 og leveret i farve efter ønske, agtes
opstillet ved et levende hegn ca. 10 m nordøst for beboelseshuset. Vognen er mobil og
vil kun bllve opstIllet 1 penoden 15. maj tll l. september, hvorefter den vIl bhve
opbevaret i en lade.

Amtskommunen har ved sagens fremsendelse udtalt:
Nekselø har stor tunstmæssig mteresse som udflugtsmål med et stigende besøgstal,

hvorfor amtskommunens landskabsafdeling finder det ønskehgt, at der etableres de
omhandlede mdkøbsmuhgheder.

Såfremt vognen gives en af jordfarverne (okker, dodenkop, umbra, brun umbra,
siennea og itahensk rødt) efter frednmgsnævnets nærmere godkendelse, og der ikke
tillades opsætnmg af reklamer, vil den ansøgte placering af vognen ikke medføre
landskabehgt uheldige forhold, og opstillingen anses ikke for at være uforenehg med
fredmngsbestemmelserne eller l strid med fredmngens formål.

Amtskommunen har den 8/4 1992 meddelt zonetIlladelse efter planlægnmgsloven
forudsat, at frednmgsnævnet for Sit vedkommende meddeler tilladelse, og at de af
nævnet stillede vllkår respekteres.

.1



Da sagen er modtaget I nævnet før den 1/7 1992, hvor lov om naturbeskyttelse er
trådt I kraft, er sagen I medfør af denne lovs § 104 behandlet af nævnet efter reglerne
I naturfrednmgsloven af 1984.

Nævnet har mdhentet udtalelse fra Danmarks Naturfrednmgsforenmg, der Ikke har
mdvendlnger mod det ansøgte.

I anledning af ansøgnmgen tlUader nævnet herved I medfør af naturfredningslovens
§ 34, stk. l for Sit vedkommende den ansøgte opstlUmg af pølsevognen på ejendommen
hvert år I tiden 15/5 - 1/9 i overensstemmelse med det fremsendte projekt på vIlkår, at
vognen gIves en af de ovennævnte jordfarver, og der Ikke andet sted end på vognen
anbringes reklamer herfor.

I sagens behandlmg har deltaget alle 3 nævnsmedlemmer.
Afgørelsen er enstemmig.
Nævnets tl1ladelse bortfalder efter naturfredningslovens § 64-a, hVISden Ikke er

udnyttet Inden 5 år fra tl11adelsens meddelelse.
Nævnets afgørelse kan påklages tl1 Naturklagenævnet, Slotsmarken 15, 2970

Hørsholm, af adressaten for nævnets afgørelse, af offentlige myndigheder, Danmarks
Naturfrednmgsforenmg, samt lokale foremnger og llgnende, som har en væsentlIg
Interesse I afgørelsen.

En eventuel klage skal mdglves skriftlIgt til fredningsnævnet, der VIderesender
klagen t11 Naturklagenævnet.

Klagefnsten er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende
klageberettIgede.

Den meddelte tilladelse kan derfor Ikke udnyttes før klagefristens udløb.
Kopi af dette brev er sendt tl1 Nekselø BeboerforenIng, ved formanden, Bjarne

Slots, Nekselø 19, 4591 FøUenslev, Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970
Hørsholm, Vestsjællands amtsråd, AUeen 15, 4180 Sorø, (j.nr. 8-70-53-4-301-007-1992),
Bjergsted kommune, Højvangen 9, 4-4-70SvebøUe, og Danmarks Naturfredningsforenmg,
Nørregade 2, 1165 København K. (j.nr. 0123-4).

OPlåt~.

~
Grutzmeler

formand .

-
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Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nOrdlige fredningskreds

adr. Dommerkontoret, Sofievej 4, Holbæk
tlf. nr. 03 43 42 11

KOPI TIL
ORIENTERING

REG.NR. Ib2.00
4300 Holbæk. den 3/7 19 92

Nekselø Beboerforening
ved formanden Bjarne Slots
Nekselø 19
4591 FøUenslev

;\~;cc: - ...._d i
Skov- og Na;u~clyrelsen Fr. j. nr. 97 C /19 91

- 5 J ULI 1392

I brev af 21/2 1992 godkendte Fredningsnævnet et af Vestsjællands amtskommune
udarbejdet ordensreglement for offentlighedens færden på den fredede Nekselø,
beliggende i Bjergsted kommune på vilkår, at der ved næste udskiftning til det
foreslåede reglement blev tilføjet tIl reglementets ordlyd:

"Efter bestemmelserne i naturfredningsloven er det tl1ladt at færdes og tage ophold
IIlangs stranden:" ••• og på de udyrkede arealer."

Det var endvidere et vilkår for godkendelsen, at de enkelte lodsejere ikke havde
mdvendmger mod denne tilføjelse.

I brev af 6/3 1992 har Nekselø beboerforening protesteret mod denne tilføjelse, og
i brev af 15/3 1992 har en række beboere på øen protesteret hen mod.

Beboerforeningen har senere forhandlet spørgsmålet om protesterne med
Vestsjællands amtskommune, og nævnet bekræfter herved Beboerforeningens telefoniske
meddelelse den 1/7 1992 om, at de ovennævnte breve ikke skal anses som en klage over
afgørelsen, men at man forbeholder SIg enhver adgang til, når åe opsatte skilte skal
udskIftes, at protestere mod tIlføjelsen eller søge dispensation til, at tilføjelsen ikke
anføres, hvis et forøget pres på udyr kede områder måtte have vist sig.

Kopi af dette brev er sendt til Vestsjællands amtskommune, Skov- og
Naturstyrelsen, Bjergsted kommune, Danmarks Naturfredningsforenmg og Danmarks
Naturfredningsforenings lokalkomite ved formanden, Dan Bisp, Bjergsted Bakker 3, 4470
Svebøl1e.

KOPIer endvidere til orienteri

formand.

:.lJ.iommistem~teJkov- og NatW'stYl'e1Stln
J.nr. SN \ 'Z \,f,/Lt -ClCCl t-
Akt nr 1<'.-'
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Modtaget I

';;kov- oq Naturstvrp'''AI
År 1995 den 10/11 afholdt fredningsnævnet for Vestsjællands Amt bestående af for- ,,,'
manden, civildommer Erik B. Neergaard. Næstved, det amtsrådvalgte medlem Annett~ O NOV. !J9~
Dahlerup, Jyderup og det lokale medlem Henning Olsen, Eskebjerg møde på Nekselø.

Der foretoges :

F.60/1995 Ansøgning om tilladelse til opførelse af et ca.
50 m2 stort sommerhus på matt. nr. 1 d Nekselø
by, Føllenslev, der er omfattet af Overfrednings-

nævnets kendelse af 20/12 1985 og deklaration

om fredning tinglyst den 23/2 1983.

Der fremlagdes ansøgning med sagens bilag ialt 9 stk.
Mødt var
for Vestsjællands Amtskommune Ole Skude
for Bjergsted kommune Poul Mogensen
for Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite Judy Madsen

og ejeren og ansøgeren Henry og Roar Slots

Ejendommen blev besigtiget.
Nævnets formanå åbnede mødet og Ole Sk.'Udeforelagde sagen.
Sommerhuset ønskes opført, som den opsatte skabelon angiver. Der vil blive etableret

beplantning øst for huset på matt. nr. 1 a og 1 e smst. Skellet er 5 m øst for den eksisterende
beplantning.

Bjergsted kommune og Danmarks Naturfredningsforenings repræsentanter havde ikke
bemærkninger til det ansøgte.

Nævnets formand gennemgik amtets vilkår for landzonetilladelse af 2/1 O 1995.
Amtets repræsentant oplyste, at beplantning efter aftale med ejeren vil blive etableret

som beskrevet under zonetilladelsens pkt. 5 B.

Nævnets afgørelse.

Nævnet fandt, at det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med de tingly-

ste fredninger og vedtog i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at tillade sommerhu-
sets opførelse med en placering og farver og på vilkår i øvrigt som nærmere anført i Vestsjæl-
lands Amtskommunes zonetilladelse af 2/10 1995, herunder pkt. 5 B.
Sagen sluttet. Miljøministeriet
Mødet hævet. Skov- og Naturstyrelsen

J.nr. SN \ 1.. \ \ I '--\~ ()00 J pn(
Akt. nr. \ l

Henning Olsen Erik B. Neergaard Annette Dahlerup



THladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslo-
vens § 50 jf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade 38 B, 2100
København Ø) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger
fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen
udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre
klagemyndigheden bestemmer andet.

Udskriftens rigtighed bekræftes herved.

Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt, den 17. november 1995

~



FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 5761 2266

Bjergsted Kommune
Teknisk Afd.
Højvangen 9
4470 Svebølle

Bøllingsvej 8

4100 Ringsted

Fax 5761 2216

Skr· lsen

3 O OKT. 1998

RE(i NR cl~.t O o-
Den 29/10 1998
F86/98

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsj ællands Amt, Natur &
.. Miljø, modtaget den 7/10 1998, har kommunen ansøgt om nævnets

tilladelse til opførelse af en beredskabsstation på ca. 44 m2

på matr. nr. 4 b og 4 d Nekselø By, Føllenslev.

Ved sagens fremsendelse har Natur &.Miljø bemærket:

"Ejendommen ligger ved den gamle skole sydligt på Nekselø,
jf. vedlagte kortudsnit, og er omfattet af Overfredningsnæv-
nets afgørelse af 20. december 1985 om fredning af øen Nek-
selø. Fredningen har til formål at sikre en opretholdelse af
de naturvidenskabelige, biologiske og landskabelige værdier,
der er knyttet til Nekselø, og at regulere offentlighedens
adgang til og færdsel på øen.

Ifølge afgøreIsens § 2 skal øen bevares i dens nuværende til-
stand. Der må således bl. a. ikke foretages terrænændringer
eller ændringer af den hidtidige anvendelse af arealerne, og
der må ikke opføres ny bebyggelse, medmindre det er tilladt
efter de følgende bestemmelser eller tillades ved en dispen-
sation efter § 13. Ifølge afgøreIsens § 13 kan en dispensati-
on fra bestemmelserne i §§ 2-12 meddeles, når det ansøgte ik-
ke vil komme i strid med fredningens formål.

, :-, ~t,11.:.
, ,if.

Det fremgår af ansøgningen, at der til en vandtankvogn er be-
hov for en isoleret garage, der samtidig kan være opbeva-
ringssted for en pumpe, en del slanger og nuværende første-
hjælpst+.Q.styr.

.. .""J re1sen
;. /:J."/r.r-ao:J:).

/
;6.



.. Kommunen er ejer af matr. nr. 4 b og 4 d Nekselø By, Føllens-
lev, den tidligere skole. Boligen er udlejet til øens brand-
foged, og er kommunens eneste ejendom på øen. Med den valgte
placering vil beredskabsstationen være omgivet af en gammel
beplantning af bl.a. hassel og mod syd af en mindre skråning,
ovenfor hvilken den gamle skole er beliggende.

Beredskabsstationen opføres med ydervægge i træ, der males i
lys/grå farve. Dør, vindue, port samt udhæng, stern og vind-
skeder males i mørk/grå farve. Taget udføres med en taghæld-
ning på 45 grader med sort tagpap.

Natur & Miljø finder herefter, at opførelse af beredskabssta-
.. tionen som ansøgt ikke vil komme i strid med fredningens for-

mål eller medføre landskabeligt uheldige forhold.

Natur & Miljø har dags dato på amtsrådets vegne meddelt land-
zonetilladelse til opførelse af beredskabsstationen med for-
behold for, at Fredningsnævnet også meddeler tilladelse. II

Nævnets afgørelse:

•
Under hensyn til det angivne formål med bygningens opførelse,
bygningens beskedne størrelse og dens placering og
udformning, findes det ansøgte ikke i strid med formålet med
Overfredningsnævnets afgørelse af 20/12 1985 .

Nævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens §

50, stk. l opførelse af beredskabsstationen med en placering
som angivet på de fremsendte tegninger, når der anvendes ma-
terialer og farver, som foran af Natur & Miljø anført.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3
år, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50, jfr. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jfr. § 87,
stk. l påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360 København K) af bla. ansøgeren, ejeren og for-
skellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis



klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndig~stemmer andet.

/ '

Kopi af kendelsen sendes til:
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh. Ktt 8kov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 80-
rø

Udskriftens rigtighed bekræftes

DOmmege!;~~~'ae~f ~t1 - ~d
susanne~

0.8SS.



FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 5761 2266

•
Bøllingsvej 8

4100 Ringsted

Fax 5761 2216

Aase Arbirk
Tingmosen 19
3500 Værløse

REG. NRa G\to.2. . O O

Den 17/5 1999
F34/99

• Gennem Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, har De ansøgt om
nævnets tilladelse til at indsamle planter på Nekselø, der er
omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 20/12 1985 om
totalfredning af Nekselø.

Til ansøgningen er vedlagt Atlas Flora Danica, Inventerings-
vejledning og Belægsvejledning. Om organisationen af indsam-
lingen er heri anført:

•
"Atlas Flora Danica udføres som et samarbej de mellem Dansk
Botanisk Forening og Københavns Universitet.
Et sekretariat, Atlas Flora Danica-sekretariatet, forestår
det daglige arbejde og er ansvarlig for registrering af del-
tagernes fund.
Landet opdeles i regioner med en eller flere bosiddende kon-
taktpersoner eller lokale ledere, som deltagerne kan henvende
sig til."

Feltarbejdet foregår over en 10-årig periode fra 1992-2001.

Af Deres ansøgning fremgår, at De er deltager i projektet og
bl.a. har de 2 "ruder", som dækker Nekselø. Endvidere, at
formålet med arbejdet er gennem kendskab til planternes ud-
bredels~~f~e-@fg~r.nr((t~1!gb~~.rnefor beskyttelse af disse.

~J.nr~~.i\:-~~Q~-''-\l\lf-OO :1:<:<
r g MAJ n~~1·

fAlMe. TI~J?" :2..



Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse den 20/4 1999 be-
mærket:

"Amtet er positivt indstillet overfor indsamling af belæg til
det angivne formål. Det forudsættes dog, at indsamlingen ikke
foregår i umiddelbar nærhed af stierne og foretages diskret i
forhold til publikum. Desuden forudsættes, at fredede arter
ikke indsamles uden behørig dispensation samt at lodsejernes
samtykke indhentes. Videre forudsættes, at indsamlet materia-
le ikke benyttes i private samlinger, men evt. indgår i Bota-
nisk Museums samlinger."

Nævnets afgørelse:

Formålet med Overfredningsnævnets afgørelse af 20/12 1985 er
at sikre en opretholdelse af de naturvidenskabelige, geolo-
giske og landskabelige værdier, der er knyttet til Nekselø,
og at regulere offentlighedens adgang til og færdsel på øen.

Under hensyn til baggrunden for, samt omfanget af indsamlin-
gen af plantebelæg, findes det ansøgte ikke i strid med for-
målet med den tinglyste fredning.
Det ansøgte skønnes endvidere at være af underordnet betyd-
ning i forhold til fredningens formål.

Nævnets formand tillader derfor alene - i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for
Fredningsnævn § 9, stk. 4 at der tillades indsamling af
plantebelæg på Nekselø efter de af Natur & Miljø angivne ret-
ningslinier.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3
år, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50, jfr. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jfr. § 87,
stk. 1 påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360 København K) af bla. ansøgeren, ejeren og for-
skellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis



klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

---/-~
, / ,

~?'';--7~(
/' /Flemming Jørgensen

/ /''/ // 1/

• Kopi af kendelsen sendes til:
Bjergsted Kommune, Højvangen 9, 4470 8vebølle
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh. K
8kov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 80-
rø
Nævnsmedlem Henning Olsen, Alleshavevej 31, 4593 Eskebjerg
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk

Udskriftens rigtiglled h('lkr;~~itt3t:
Dommer~li ;:,[(j J (1.)1: /~~?--_C; C")

~/ I /~../.- ;:; . / /
, v .,,::;'fV /)Vf'lU

Susanne Topsøe v
o.ass.



FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 57612266

Nekselø Spejdercenter
v/formand Arne Ebbesen
Roskildevej 341, Ortved
4100 Ringsted

Bøllingsvej 8

4100 Ringsted

Fax 5761 2216
•

Den 21/5 1999
F17/99

REG. N R.. O\~~. 00,

• Gennem Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, har spejdereentret
den 2/3 1999 ansøgt om nævnets tilladelse til udvidelse af
lejrperioden med uge 26 på "Marianelund" på Nekselø.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
20/12 1985, der i § 10 indeholder "Særlige bestemmelser for
Marianelu:c1d".

•

Det er således bestemt, at belægningen på spejdereentret ikke
væsentligt må overstige 100 personer, og i perioden 1/4-15/7
må belægningen ikke på noget tidspunkt overstige 50 personer
med overnatning kun fredag-lørdag-søndag og i forbindelse med
helligdage.
Dertil må brugerne af spejdereentret i perioden 1/4-15/7 ikke
færdes på de udyrkede græsningsarealer ved øens nord- og syd-
spids, og heller ikke på strandbredden langs øens vestkyst.
Det er dog tilladt at færdes på stier, der er vist på fred-
ningskortet med signatur for "sti". (Nævnet går ud fra, at
spejdereentret er i besiddelse af nævnte kort - i modsat fald
kan henvendelse herom rettes til nævnet).

Af spejdercentrets ansøgning af 8/4 1998 til Natur & Miljø
fremgår, at centerstyreIsen har forespurgt de involverede
parter på øen - først og fremmest ejeren af "Marianelund" ,
øst Hansen, og ø-foreningen - og at disse parter har udtrykt
velvilje og forståelse for det ansøgte.

~jiH.ir:·j.C~1~:::':!1i\t'~'limhll:it:'\'(ir~~
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Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, har i skrivelse af 18/3
1999 udtalt:

"8pejdercentret søger om tilladelse til at benytte centret i
uge 26. Det betyder efter amtets vurdering, at der vil være
op til 100 personer i hele uge 26, men naturligvis ikke i pe-
rioden 5/7 til 15/7, hvor der kun må være 50 personer og kun
overnatning i weekenden og på helligdage. 8pej derne skal i
uge 26 respektere de almene færdselsregler og f.eks. ikke
færdes på strandene."

Nævnet har herefter sendt sagen til udtalelse i Danmarks Na-
tt turfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening.

Danmarks Naturfredningsforenings hovedkontor har i skrivelse
af 8/4 1999 meddelt ikke at have bemærkninger til det ansøg-
te.

Naturfredningsforeningens lokalkomite v/formanden Ulrik Hei-
mann har i skrivelse af 16/4 1999 udtalt:

tt

"Efter samtale med en del af Nekselø' s beboere, har vi fået
det indtryk, at spejderne på Marianelund overholder de skær-
pede fredningsbestemmelser vedr. færdsel på strandene i fug-
lenes yngletid."

Dansk Orni tolog isk Forening -Vestsj ælland, v/formand Kirsten
Laursen har i skrivelse af 13/4 1999 udtrykt nogen betænke-
lighed ved det ansøgte, der vil medføre en væsentlig forøgel-
se af aktiviteterne på øen, der bl.a. huser den sjældne
Tejst.
Herom er nærmere anført, at Tejsten på Nekselø, som i det øv-
rige Danmark, udgrave r sin rede i lerskrænter, at den bl.a.
yngler relativt nær spejdercentret, at den lægger æg i perio-
den medio maj til medio juni og ruger i 26 dage, hvorefter
ungerne er redefaste i 36-40 dage. Det betyder, at ungerne
tidligst forlader reden medio juli.
Erfaringer fra bl.a. Hirsholmene, hvor Tejsten også yngler,
viser, at adgangsforbud ved ynglepladser har mangedoblet be-
standen, hvorfor det må antages, at arten er relativ sensibel
overfor forstyrrelse.

-----,"'"'-000 -----'l--.II......u.r·.r-- .._ .............



DOF-Vestsjælland opfordrer til, at nævnet i sin afgørelse ta-
ger så vidtgående hensyn til nævnte forhold som muligt, idet
lokalafdelingen samtidig udtrykker sin sympati for det arbej-
de, som spej derbevægelsen udfører med hensyn til at bringe
børn og unge ud i naturen og give dem gode naturoplevelser.

Nævnet har påny forelagt sagen for Natur & MilJø, der den 6/5
1999 har bemærket:

"Amtet skal på baggrund af ovenstående fortsat anbefale næv-
net at tillade udvidelsen af lejrperioden. Amtet kan dog pege
på muligheden af at tydeliggøre overfor Spej dercentret , .at

e tilladelsen til enhver tid kan tilbagekaldes , såfremt der
konstateres overtrædelser af færdselsforbudet på strandene i
fuglenes yngletid . Såfremt denne mul ighed benyt tes, finder
amtet, at der er mindre grund til at gøre tilladelsen tidsbe-
grænset."

Nævnets afgørelse:

Under hensyn til baggrunden for spejdercentrets virksomhed og
opholdets kårakter på "Marianelund" , finder nævnet ikke det
ansøgte i strid med formålet med Overfredningsnævnets ken-
delse af 20/12 1985. Nævnet tillader derfor, at lejrperioden
udvides med uge 26 på de i Overfredningsnævnets § 10 nævnte

e vilkår. Spejdercentrets brugere må således fortsat ikke i pe-
rioden 1/4-15/7 færdes på de udyrkede græsningsarealer ved
øens nord- og sydspids, eller på strandbredden langs øens
vestkyst. De på fredningskortet tilOverfredningsnævnets ken-
delse afmærkede stier med signatur for II sti II, er det fortsat
tilladt at færdes på.

Det tilføjes, at tilladelsen, som fremhævet af Natur & Miljø,
til enhver tid ~an tilbagekaldes , såfremt der konstateres
overtrædelse af færdselsforbudet på strandene i fuglenes yng-
letid.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3
år, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50, jfr. § 66, stk. 2.
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jfr. § 87,
stk. l påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360 København K) af bla. ansøgeren, ejeren og for-
skellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis
klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

/./~ ~~~/L--~//JtttrtYt '~
Flem~ng Jørgensen /?unner N elsen

./ / 1/

"~
/- .

Kopi af kendelsen sendes til:
Nekselø Spejdereenter, v/formand Arne Ebbesen, Roskildevej
341, Ortved, 4100 Ringsted
Danmarks Naturfredningsforening, Att. Jesper Refn, Nørregade
2, 1165 Kbh. K
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Ulrik Heimann,
Bjergsted Byvej 11, 4450 Jyderup
Dansk Ornitologisk Forening- Vestsj ælland v/Kirsten Laursen,
Susåvej 22, 4100 Ringsted
Dansk Orni tologisk Forening, Vesterbrogade 140, 162 O Køben-
havn K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Mlljø, att. Erik Weder-
kinch, Alleen 15, 4180 Sorø
Bjergsted Kommune, Højvangen 9, 4470 Svebølle

Udskriftens rigtigh9d h1;\k"rr-i"!\1 i:,;.,

Domme~i~J, c.len :?// J7 a
, V"" ~~ /' 5' /'../

Susanne Top$"øe -
o.ass.



REG ..NR. OI~2.. 00
UDSKRIFT AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR
FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT

År 1999, den 5/8 i tiden kl. 10.00-13.00 afholdt Fred-
ningsnævnet v/formanden, dommer Flemming Jørgensen, Ringsted,
det amtsrådsvalgte medlem Gunner Nielsen, Holbæk, og det lo-
kale medlem Henning Olsen, Eskebjerg, møde på Nekselø,
Bjergsted Kommune.

• ..... %

Der foretoges:

F52/99 Ansøgning om opførelse af ma-
skinhal/staklade på matr. nr.
3 e Nekselø by, Føllenslev,
der er omfattet af Overfred-
ningsnævnets afgørelse af
20/12 1985 om fredning af
Nekselø.

Der fremlagdes skrivelse af 15/6 1999 fra Vestsjællands Amt,
Natur & Miljø, med sagens bilag, ialt 10 stk.

Mødt var:
For ejeren Knud Slots, Kaare Jensen og Jane Ørberg.
For Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Mogens Berthelsen.tt Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite v/Harald Koch.
Bjergsted Kommune havde meddelt forfald.

Ejendommen blev besigtiget, og ejerens repræsentanter udpege-
de stedet, hvor byggeriet ønskes opført. Der ønskes nu en
maskinhal/staklade på 9,75 x 20,40 m = ca. 200 m2• Største
højde til kippen vil være ca. 5,5 m. Til sider og gavle an-
vendes stålprofilplader , der males teglrøde , og på taget
ønskes pålagt grå eterni tplader. Bygningen ønskes placeret
ca. 2O meter nordvest for de øvrige landbrugsbygninger af
hensyn til så lav placering som muligt. I den forbindelse vil
der blive foretaget mindre terrænændringer ved bygningens
vestlige del. Ejeren finder at ville foretage beplantning
rundt om laden. Dera~~~e~l~e~ ~~v~ndelse af ahorn, ask, eg,

. "........ :';:,:.- .. --=::;;; ;::::-- •. ' .•. k _"OJ '. - ......... ,.rU~1røn og Slt agran. .: .....i,,"lQOR_
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Natur & Miljø's repræsentant kunne tiltræde det ansøgte, jf.
den skriftlige indstilling af 15/6 1999.

DNF's repræsentant havde ingen bemærkninger til det ansøgte.

Nævnets afgørelse:

Det ansøgte byggeri findes ikke' i strid med formålet med
Overfredningsnævnets afgørelse af 20/12 1985. Der tillades

..I""derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l opfø-
relse af den ansøgte maskinhal/staklade på ca. 200 m2 med den
angivne placering påvist under mødet, og på den til nævnet
tilsendte situationsplan. Der ti+lades maling af stålprofil-
pladerne i farven teglrød. Det tillades, at eternitpladerne
til tagbeklædning er mellem- eller mørkegrå. Den foreslåede
beplantning kan tiltrædes.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3
år, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50, jfr. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jfr. § 87,
stk. l påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360 København K) af bla. ansøgeren, ejeren og for-
skellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis
klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges

tt fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre' klagemyndigheden be emmer andet.

Kopi af kendelsen sendes til:
Knud Slots, Klintegård, Nekselø 12, 4591 Føllenslev

tt Kaare Jensen, Nekselø 12, 4591 Føllenslev
Bjergsted Kommune, Teknisk Afd., Højvangen 9, 4470 Svebølle



Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-
havn ø
Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite v/Ulrich Hei-
mann, Bjergsted Byvej 11, 4450 Jyderup
8kov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 80-
rø

.,..~

Udskriftens rigtighed bekræfr.s::i
Dommere9--Y3i~, der. ,/..2/~

~!~ '//-.90
Susanne iopsøe~ ./

o.ass.



FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 57612266
Bøllingsvej 8

4100 Ringsted

Fax 5761 2216

Sigurd øst Hansen
Udsigten 33
2820 Gentofte

Den 1/10 1999
F80/99

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsj ællands Amt, Natur &

Miljø, har De ansøgt om nævnets tilladelse til ombygning af
eksisterende vandbeholder til lysthus/udsigtshus. Beholderen
er beliggende på Deres ejendom matr. nr. 2 a Nekselø by, Føl-
lenslev, adresse Nekselø 9 A, Bjergsted Kommune.

Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse den 22/9 1999 be-
mærket:

"Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af.
20. december 1985 om fredning af Nekselø.

Det er fredningens formål at sikre en opretholdelse af de na-
turvidendskabelige, biologiske og landskabelige værdier, der
er knyttet til Nekselø, og at regulere offentlighedens adgang
til og færdsel på øen.

Ifølge afgøreIsens § 2 skal øen bevares i dens nuværende til-
stand. Der må således bl.a. ikke opføres ny bebyggelse, her-
under skure, boder, badehuse og tilbygning til eksisterende
bebyggelse, medmindre det er tilladt efter de nærmere omtalte
bestemmelser eller tillades ved en dispensation efter § 13.

Vandbeholderen, der er blevet overflødig på grund af et nyt
vandforsyningssystem, ligger på en lille høj lidt syd for Ma-
rianelund, jf. vedlagte kortudsnit. Vandbeholderen ønskes nu
ombygget til "lysthus/udsigtshus" ved at hæve taget 60-70 cm

Miljø- og Energiminisffrie';
J.n!' ~!\f HV1~ - \':l\.\.\\{'-()"~ ~
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og eventuelt sætte vinduer op mellem de nye stolper, som skal
bære taget.

Natur & Miljø finder herefter, at ombygning af vandbeholderen
til "lysthus/udsigtshus" vil skabe præcedens for andre ejen-
domme på Nekselø samt være i strid med fredningens formål."

Nævnets afgørelse:

Indledningsvis bemærkes, at nævnet under sin besigtigelse af
Nekselø i forbindelse med andre sager den 5/8 1999 af Natur &
Miljø's repræsentant blev gjort opmærksom på vandbeholderens
placering og Deres ansøgning.

Deres ansøgning findes i strid med formålet med Overfred-
ningsnævnets afgørelse af 20/12 1985, især bestemmelserne i §

2. Der findes derfor ikke grundlag for i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 1 at tillade den ansøgte ombyg-
ning af vandbeholderen til lysthus/udsigtshus.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jfr. § 87,
stk. 1 påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360 København K) af bla. ansøgeren, ejeren og for-
skellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede . Hvis
klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den af-
gørelse, medmindre klagemyndighed~n be

.' ///, .. ",-

1rr?2-:Flem~_ørgensen

c/

Kopi af kendelsen sendes til:
Bjergsted Kommune, Tekn. afd., Højvangen 9, 4470
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,
havn ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 80-

Svebølle
2100 Køben-

rø



Udskriftens rigtighed bekræftes

Dommer;~i~~ d:~ 1/0 -9f
S~n~~

o.ass.
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REG.NR. o \62.00
Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

Vestsjæl1a~~s Amt 28 FEB 2002
Natur & MIljø .
Alleen 15

4180 Sorø (GJ[EWJ~t~rRilT

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 22 16

SCANNET Journal nr. F8/02
Deres J.nr.

Den 27. februar 2002

Ved skrivelse af 17. december 2001 har amtet ansøgt om nævnets tilladelse
til opførelse af et læskur til skotsk højlandskvæg på matr.nr. 4 a Nekselø by,
Føllenslev, en strandeng beliggende nord for havnen på Nekselø.

Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse redegjort nærmere for sagen:

"Nekselø er fredet ved Overfredningsnævnets afgørelse af20. december 1985.
Af fredningskendelsens § 11 fremgår bl.a.: "Til opfyldelse af fredningens for-
mål har Vestsjællands Amtsråd ret til at foretage naturpleje på udyrkede area-
ler (henmder arealer, der udgår af den landbmgsmæssige drift), på arealer, der
faktisk henligger i vedvarende græs, og på skov- og kratbevoksede arealer.
Plejeforanstaltningerne kan eksempelvis omfatte afgræsning, hugst, fjernelse
af selvsåning og genplantning af buske og træer."

Overfredningsnævnets kendelse giver således amtet mulighed for at foretage
de nødvendige anlæg (hegn, drikkevandsforsyning, fangfold) for at iværk-
sætte afgræsningen. Det fremgår ikke, om læskure kan anses for at være
nødvendige anlæg. Derimod fremgår det af fredningen, at fredningsnævnet
bl.a. skal give dispensation til erhvervsmæssigt nødvendigt landbnlgsbygge-
n.

Fredningen regulerer således forholdene vedrørende pleje og nødvendigt
landbmgsbyggeri. Amtet vurderer derfor, at fredningen har "bonus virkning"
(jf. naturbeskyttelseslovens § 38, stk. 6), hvilket betyder, at fredningen træ-
der i stedet for de generelle bestemmelser i naturbeskyttelsesloven om be-
skyttede naturtyper og diger (§§ 3 og 4) samt bygge- og beskyttelseslinier
(§§ 15-19)

Amtet vurderer, at afgræsning i vinterhalvåret er nødvendigt for oprethol-
delse af strandoverdrev og strandeng og demled naturiyper og arter s<;>mEF-
direktiveme, fredningen og naturbeskyttelsesloven sigter mod at bevare. Et
læskur er nødvendigt for at opretholde helårsgræsning på det aktuelle areal,
og er derfor nødvendigt for såvel den landbrugsmæssige udnyttelse, som for
opretholdelse af strandoverdrev og strandeng.



Amtet leverer materialer til skuret som opføres af beboere på øen efter nær-
mere aftale. Skuret opføres med beklædning af rafter og 30 grader sadeltag
med græstørv. Størrelsen blive 4 x 8 meter med tagudhæng på ca. 30 cm. i
siderne og ca. l meter ved gavlene. Da skuret opføres på terræn som hælder
mod øst, bliver højden af de to sider forskellig. I gennemsnit bliver højden
ca. 180 cm i sidel11e. På midten bliver højden 255 cm. Der vedlægges foto af
lignende skure samt skitser.

Med den valgte placering og udførelse, tag af græstørv og sider af rafter, vur-
deres skuret at være tilpasset det omgivende landskab i farve og struktur. Det
placeres desuden med en skrænt mod vest og et krat mod øst og vil næppe
blive bemærket på afstand. Der er ikke registreret rød listede eller specielt be-
varingsværdige planter på det valgte areal. Beliggenheden er desuden valgt
ud fra tilgængelighed for dyrlægetilsyn m.v. samt for at kunne indlægge
frostfri drikkevandsforsyning til kvæget."

• Nævnets formand har sammen med Natur & Miljø ved Erik Wederkinch i
juni 200 l i forbindelse med anden sag besigtiget stedet, hvor læskuret ønsk-
es opført.

Nævnets afgørelse:

Ifølge de i forbindelse med fredningen afhele Nekselø tinglyste bestemmel-
ser, har Vestsjællands amtsråd ret til at foretage naturpleje, men ikke ret til
bygningsmæssige indretninger der kun kan foretages i overensstemmelse
med bestemmelsel11e i fredningens § 7 og ellers kun efter nævnets dispensa-
tion efter fredningsbestemmelsel11es § 13.

Under hensyn til at fredningens formål er at sikre en opretholdelse af de na-
turvidenskabelige, biologiske og landskabelige værdier, findes det ikke i
strid med formålet, at der som et led i naturpleje af arealerne opføres et læs-

• kur til kvæg.

Herved tillader nævnet som påtaleberettiget af Overfredningsnævnets ken-
delse af20. december 1985, i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
opførelse af det ansøgte læskur til kvæg med den anførte beliggenhed, der
tillige er angivet på vedlagte kort, til nævnets afgørelse.
Læskuret skal opføres i en størrelse og med materialer samt farver som angi-
vet ovenfor af Natur & Miljø.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

•
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslavens § 43, jf.' § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (ad r. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen
udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.



Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede
medmindre klagemyndigheden besternme~t.

~

/~,-- /- ".~
/.--' ty~

Henn' g Olsen F,l~__. / ng Jørgensen

W /srh

Kopi af kendelsen sendes til:
Bjergsted Kommune, Højvangen 9, 4470 Svebølle
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 Kbh. ø

UdSkriftenS~~f9 ed bekræftes, '
Dommeren !,_ . ~~ 2 7 f E B. lOOZ

s~a . ansen -/---",
oass. ~

~"-"---•



l
\
I
\
I
I
I
\
I
I
\
I
I
\
I
\
\
\
\
\
\
\
I
\
\
\
\
I
I
I

I
I

I
I

I
I

/

/

/''e /

\

"-
\"- , .....

"-
\

'\
\
\
\

"\
\

'-

'"\
\

._-- - .....
' ..........

\
I

/
I
\" "\

/'

NATUR
&mitjø

Kortbilag

I

I

I

\

\
\

\

NEKSE

\

\

..
"\

\

........ " "'"'. .. '\
....... ,. '" \,

"'\ .",.. \

Rønnen\ '.. \
• \ l............, \

i \
I \
I

"'0
"

I

.-'

(

\ /

/
/

I,
I

\

\

\
---1-----

I
\ /'

,/

/'
,/

"
I

" '-

"

\
\
I

"
1----,--

\
\
\
I
I
I
I

I

3

I I
- -l 1--'SenMaI.T25 000-:opyrighrKonog Malnke syre



, ,rC.
(~Fredningsnævnet for Vestsjællands Am,lE«i NR. 6' /62. tJG:'

Kåre Jensen
Nekselø 12
4591 Føllenslev Mod'w.ge1 \

©~{Q)\Jo©g Naturstyr®I(3(1fC

--: Q .J ~ lilli >'hfl:~

• Ved ansøgning fremsendt gennem Bjergsted kommune og Vestsjællands
Amt, Natur & Miljø, har De ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af en
maskinhal på ca. 200 m2 på landbrugsejendommen matr.nr. 3 e Nekselø by,
Føllenslev, beliggende Nekselø 12.

Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse den ll. maj 2005 bemærket:
f

"Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets afgørelse af20. decem-
ber 1985 om fredning af øen Nekselø.

Ifølge afgøreisens § 2 skal øen bevares i dens nuværende tilstand og der må
således bl.a. ildce opføres ny bebyggelse, medmindre det er tilladt efter de
følgende bestemmelser eller tillades ved en dispensation efter § 13.

Efter § 7, pkt. b, er fredningen dog ikke til hinder for om- og tilbygninger
ved de eksisterende landbrugsbygninger, når bygningshøjden ikke overtiger
12,5 m for driftsbygninger og 8,5 m for andre bygninger. Efter pkt. c, skal en
dispensation til opførelse af andet nyt byggeri for jordbrugsdrift meddeles af
fredningsnævnet, hvis den i pkt. b anførte bygningshøjde ikke overskrides,
og hvis landskabelige hensyn ikke taler stærkt imod en bebyggelse det på-
gældende sted.

Maskinhallen udføres med sider og gavle af stålprofilplader og med 20" tag
af grå etemitplader. Stålprofilpladerne bliver i farven teglrød.

Maskinhallen, der er med en sidehøjde på 3,2 m og kiphøjde på ca. 5,5 m,
opføres ca. 20 m nordvest fra landbrugsejendommens øvrige bygninger.

Under hensyn til, at maskinhallen opføres i tilknytning til ejendommens hid-
tidige bebyggelsesarealer, har amtet herefter intet at bemærket til opførelse
af hallen, der ikke anses for at komme i strid med fredningens formål eller
medføre landkabeligt uheldige forhold."

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 2216

Joumal nr. F54/05
Deres J.nr.

Den 3. juni 2005



·f l" Nævnets afgørelse:

Indledningsvis bemærkes, at fredningsnævnet den 5. august 1999, F52/99,
tillod opførelse af en maskinhal/staklade på ca. 200 m2 med samme place-
ring og udførelse som den nu ansøgte. Denne tilladelse er borfaldet, idet den
ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt.

Det ansøgte byggeri findes fortsat ikke i strid med formålet med Overfred-
ningsnævnets afgørelse af20. december 1985. Der tillades derfor i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, opførelse af den ansøgte maskinhal på
ca. 200 m2, med den ifølge den fremsendte situationsplan angivne placering.
Der tillades maling af stålprofilplademe i farven teglrød og at etemitplader-
nc til tagbeklædningen er mellem- eller mørkegrå.
En af ejeren under mødet den 5. august 1999 foreslået beplantning rundt om
laden, med anvendelse af ahom, ask, eg, røn og sitkagran tiltrædes.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen
udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klage indgives skri ftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

•
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet!
kommunen/fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

,

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helteHevd:elvis medhold i Dere k

/J?r~l~s?4en~·'?7:J-- ~:cn ~, :

Kopi af kendelsen sendes til:
Bjergsted kommune, Højvangen 9, 4470 Svebølle
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15tJ~MWI~ft$ rigti· he

Domrnere~·;. in
", on] t:lb,~n \\

ass.

bekrS3ftes.
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Ved skrivelse af28. juni 2005 har Natur & Miljø på vegne Kalundborg og
Omengs Museum ansøgt om nævnets dispensation til dykkerarkæologiske
undersøgelser ved Nekselø udfor matr.nr. 1 a Nekselø by, Føllenslev, belig-
gende Nekselø 6.

Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse til nævnet bemærket:

"Arbejdet er planlagt at finde sted i perioden 1. til 5. august i år.

Det er oplyst, at lodsejeren, Roar Slots, har givet sin accept af, at dykkerhol-
det (som i 1991) indretter sit "hovedkvarter" og overnatter i telte mellem det
levende hegn og hans lade ved vestsiden af Marianelund.

Ejendommen er om fattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 20. decem-
ber 1985 om fredning af øen Nekselø.

• Fredningen har til fonnål at sikre en opretholdelse af de naturvidenskabeli-
ge, biologiske og landskabelige værdier, der er knyttet til Nekselø, og at re-
gulere offentlighedens adgang til og færdsel på øen.

Undersøgelsen minder om og ligger fagligt i forlængelse af en undersøgelse
på stedet, som foregik i 1991. Dog er den nu planlagte undersøgelse afkor-
tere varighed, ligesom den ikke indebærer graveaktiviteter på land.

Amtet finder herefter, at den dykkerarkæologiske undersøgelse ild<evil være
uforenelig med fredningsbestemmelseme eller i strid med fredningens for-
må1."

Nævnets afgørelse:

De ansøgte undersøgelser ved dykning med deltagelse af ca. 10 personer, der
[orudsa~tter aktiviteter på stranden og lidt af den tilstødende græsmark, fin-
des under hensyn til at undersøgelserne angår fiskeanlæg fra stenalderen, ik-
ke i strid med fonnålet med Overfredningsnævnets kendelse af 20. decem-
ber 1985.

J~/' 12/1/'1 - n/'1, 'f

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 22 16

Journal nr. F76/0S
Deres J.nr.

Den 11. juli 2005



I)

Nævnet tillader derfor i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, for-
nøden aktivitet på matr.nr. l a Nekselø, forudsat oprydning efter aktiviteter-
nes afslutning.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens ~ 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen
udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.• Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet!
kommunen/fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.~

~æ /.~~ /./
Henni,sen \TI / ørgcnscn : . . f)/>'ill>l'w

Kopi af kendelsen sendes til:
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15'l1~9.r~s rigti~
Kalundborg og Omegns Museum, Boks 98, Adelgade 23'Di1r9J9r~f~. ~
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UDSKRIFT AF 

 FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR 

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLAND 

____________ 

 

År 2012 torsdag den 27. september kl. 10.30 afholdt Fredningsnævnet møde. 

Fra Fredningsnævnet deltog næstformanden, dommer Svend Erik Hansen, det af Miljøministeren 

udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det kommunalt udpegede medlem, Henning Olsen. 

 

Der foretoges: 

F 30/2012  

F 30/2012 Ansøgning fra ejeren af matr.nr. 1-a Nekselø by, Føllenslev, 

beliggende Nekselø 6, 4591 Føllenslev, om godkendelse af projekt til 

opførelse af en driftsbygning. 

 

Der fremlagdes 

 

 Mail af 30. april 2012 fra Kalundborg Kommune med ansøgning af 17. april 2012 fra 

Gefion, situationsplan og visualiseringsfoto. 

 

 Mail af 7. maj 2012 fra Naturstyrelsen Roskilde bl.a. om, at projektet også kræver 

dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. 

 

 Mail af 25. juni 2012 fra Gefion med supplerende oplysninger om revideret projekt, jf. ny 

situationsplan af 11. maj 2012 og ny visualiseringsfoto. 

 

 Udtalelse af 26. juli 2012 fra Naturstyrelsen Roskilde.   

 

For Kalundborg Kommune mødte John Sparsing. 

For Naturstyrelsen Roskilde mødte ingen. 

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Carsten Clausen. 

For Gefion Byggerådgivning mødte Peter Raabymagle. 

Ejeren Roar Slots var mødt sammen med sønnen Henry Slots. 

  

Roar Slots fremviste den ønskede placering af en ny driftsbygning vest for det eksisterende 

bygningskompleks. 

 

Roar Slots forklarede, at han ikke ønsker at bygge på det sted, som han med Natur- og 

Miljøklagenævnets afgørelse af 17. november 2011 har fået tilladelse til. På dette område samles i 

vintre med megen sne ved smeltning store mængder regnvand, og han frygter, at en ny bygning her 

vil være i fare for at blive oversvømmet. Dertil kommer, at der vil skulle bortgraves anslået 1000 m³ 

jord for at kunne placere en ny bygning i samme niveau som de eksisterende bygninger. Det vil 

være meget bekosteligt og bortskaffelse af jorden vil være særligt vanskelig, da fredningen af 

Nekselø indebærer et forbud mod terrænændringer. Han ønsker derfor at placere en ny 

driftsbygning lidt vestligere. 
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Roar Slots forklarede, at han p.t. ikke selv har dyr på sin ejendom og ikke har nogen planteavl. Han 

har udlejet sine marker til sommergræsning. Gårdens eksisterende bygninger er gamle og ikke 

velholdte og helt uegnede til at opbevare maskiner eller have dyr i. Det vil være vanskeligt og 

kostbart at nedrive de eksisterende bygninger. Han har i nogle år haft opbevaret sine maskiner hos 

en nabo men ved ikke, om det fortsat vil være muligt. Den nye driftsbygning skal dels anvendes til 

opbevaring af gårdens maskiner. Dels ønsker han fremover at have mulighed for, at kreaturer om 

vinteren kan opholde sig inde i dårligt vejr. For en effektiv pleje af gårdens marker er det 

nødvendigt at kunne have kreaturer gående på græs hele året og ikke kun i sommerperioden. Den 

jord, som skal afgraves for en nivellering af arealet, hvor den nye driftsbygning ønskes opført, 

ønsker han at sprede i et tyndt lag på gårdens marker. F.eks. med en møgspreder. Tilkørsel til den 

nye driftsbygning skal ske over marken omkring den nye bygning. Han agter ikke at etablere en 

egentlig kørevej. Han har ikke bestemte ønsker om de materialer, herunder det tag, som den nye 

bygning skal opføres i. Han er indforstået med at anvende afdæmpede farver, som f.eks. svenskrøde 

vægge og et sort tag.  

 

John Sparsing havde ingen bemærkninger til ansøgningen. 

 

Carsten Clausen havde heller ingen bemærkninger til ansøgningen men ønskede, at en driftsbygning 

bliver skjult af en beplantning. 

 

Naturstyrelsen Roskilde har i sin udtalelse til sagen anført: 

 
”I ansøgningerne er det oplyst, at den nye driftsbygning: 

 er til kvæg og maskiner, og har en port i hver gavl. 

 er 30 m lang og 16 m bred. Kiphøjden er 7,5 m og facadehøjden er 4 m. 

 placeres med sokkelkote i 12,5. Det eksisterende byggeri på ejendommen er placeret i kote 10,0. Det 

eksisterende terræn hvor bygningen ønskes placeret, har koter mellem 12 og 14, med et gennemsnit på 12,8. 

Det anslås, at der skal flyttes ca. 200 m³ muld og råjord og tilføres ca. 50 m³ sandfyld i forbindelse med 

byggeriet. 

 placeres ca. 15 m vest for de eksisterende driftsbygninger.  

 

Da der kun søges om en ny placering af den bygning, som Natur- og Miljøklagenævnet har dispenseret til i afgørelse 

af 17. november 2011, antager Naturstyrelsen Roskilde, at der fortsat er tale om en stålhal med rødt tag og grå facader. 

 

Det er oplyst, at den nye placering ligger tættere på de eksisterende bygninger end det projekt, der blev behandlet af 

fredningsnævnet i maj 2008. Der er desuden foretaget terrænopmåling og lavet visualisering, hvilket der ikke var i 

2008. 

 

Der henvises i øvrigt til afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet vedrørende forståelse af overfredningsnævnets 

afgørelse af 20. december 1985. 

 

… 

 

Tidligere sager om ny driftsbygning 

 

Fredningsnævnets afgørelse af 4. april 2008 

På baggrund af en ansøgning om at opføre en driftsbygning, besigtigede Fredningsnævnet den 4. april 2008 

ejendommen Nekselø 6 med bl.a. Kalundborg Kommune og Miljøcenter Roskilde. Bygningen målte 30 x 15 m og var 

placeret 10-14 m vest for de eksisterende driftsbygninger, se bilag 1.   
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Fredningsnævnet meddelte efter mødet afslag på ansøgningen om dispensation, der ville være højt placeret i 

landskabet og ansås for at være dominerende. Nævnet foreslog i stedet en lavere placering og således, at 

driftsbygningen bliver i samme niveau som eksisterende bygninger. 

 

Afgørelsen blev ikke påklaget til Naturklagenævnet.  

 

Fredningsnævnets afgørelse af 23. november 2010 

Gefion fremsendte en ansøgning om opførelse af en ny hal på vegne af ejer den 25. august 2008, se bilag 2. Det blev 

oplyst, at  

 den ønskede hal placeres op til vestsiden af de bestående bygninger og i samme niveau som disse. Denne 

placering betyder, at der skal afgraves en betydelig mængde jord, svarende til ca. den ene halvdel af hallens 

bredde.  

 hallen er ca. 30 m lang, 16 m bred og ca. 8 m høj, hvilket vil give en højde til kip der stort set svarer til 

højden på den nærliggende, eksisterende bygning. Farven på taget bliver rød, svarende til bygningernes 

nuværende farve, og vægpladerne bliver lys grå. 

 

Den 23. november 2010 meddelte Fredningsnævnet afslag til denne driftsbygning. Nævnet fandt, at bygningens højde 

på 8 m (ca. 2 m højere end de eksisterende driftsbygninger) var i strid med de landskabelige interesser, som fredningen 

skal varetage. 

 

Afgørelsen blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet afgørelse af 17. november 2011 

Fredningsnævnet afslag af 23. november 2010 blev omgjort til en dispensation. Natur- og Miljøklagenævnet fandt, at 

placeringen af den nye driftsbygning ikke var i afgørende modstrid med de landskabelige interesser, uanset at 

bygningen med en højde på 8 m bliver ca. 2 meter højere end de eksisterende bygninger. 

 

Fredningen 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 20. december 1985 om fredning af Nekselø.  

 

I § 1 står, at fredningens formål bl.a. er at sikre, en opretholdelse af naturvidenskabelige, biologiske og landskabelige 

værdier, der er knyttet til Nekselø. 

 

Følgende fredningsbestemmelser vurderes at være aktuelle ved behandling af ansøgningen: 

 

§ 2. Bevaring af øens nuværende tilstand. 

Øen skal bevares i dens nuværende tilstand. Der må således bl.a. ikke foretages terrænændringer eller ændringer af 

den hidtidige anvendelse af arealerne, og der må ikke opføres ny bebyggelse, med mindre det er tilladt efter de 

følgende bestemmelser eller tillades ved en dispensation efter § 13. 

 

§ 4. Terrænændringer, stengærder m.v. 

Som anført i § 2 må der ikke foretages terrænændringer. (…) 

 

§ 7. Bebyggelse. 

(…) 

b. Fredningen er dog ikke til hinder for om- og tilbygninger ved de eksisterende landbrugsbygninger, når 

bygningshøjden ikke overstiger 12,5 m for driftsbygninger og 8,5 m for andre bygninger. 

 

c. En dispensation til opførelse af andet nyt byggeri for jordbrugsdrift, (…) skal meddeles af fredningsnævnet, hvis 

den i pkt. b anførte bygningshøjde ikke overskrides og hvis landskabelige hensyn ikke taler stærkt imod en bebyggelse 

det pågældende sted. 

 

(…) 

 

f. Til de dispensationer, som fredningsnævnet skal meddele i henhold til pkt. c-e, kan der knyttes vilkår f.eks. om 

bebyggelsens beliggenhed og ydre fremtræden, om beplantning og om fjernelse af eksisterende bebyggelse. (…) 

 

Ejendommen 
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Nekselø 6 (Øgård) er en landbrugsejendom på ca. 34, 7 ha, der ligger på den sydlige del af Nekselø. 

 

Natura 2000 og bilag IV-arter 

Det fremgår af § 50 stk. 2 i naturbeskyttelsesloven, at fredningsnævnet kun kan meddele dispensation fra en fredning i 

eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og 

levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Dette skal fremgå af afgørelsen 

efter stk. 1. 

 

Ejendommen ligger i Natura 2000 område nr. 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke 

(Ramsarområde nr.18: Sejerø Bugt, Nekselø Bugt og Saltbæk Vig; EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 94: Sejerø Bugt og 

Nekselø.) 

 

 
      
Der kan endvidere ikke gives dispensation fra fredningen, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller 

rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

 

På baggrund af driftsbygningens placering tæt på eksisterende bebyggelse, er det Naturstyrelsens vurdering, at det 

ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt 

eller medføre beskadigelse/ ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af 

habitatdirektivets bilag IV. Detaljeret kendskab til enkelte arters forekomst i området haves dog ikke. 

 

Øvrige bemærkninger  

Det er Naturstyrelsen Roskilde vurdering, at fredningsnævnet skal behandle den ansøgte driftsbygning i hht. 

fredningens § 7c og evt. § 7f. 

 

I nævnets tidligere afgørelser og i Natur- og Miljøklagenævnet afgørelse vedrørende placering af en ny driftsbygning, 

er der ikke truffet afgørelse jf. § 4 om forbud mod terrænændringer, selvom en ny driftsbygning vest for bebyggelsen i 

alle tilfælde vil medføre væsentlige terrænændringer. Naturstyrelsen Roskilde antager, at terrænændringer i 

forbindelse med anlæg af bygningen ligger implicit i afgørelserne om opførelse af bygningen. 

 

Naturstyrelsen Roskilde har anmodet ansøger om at oplyse, hvordan terrænet skal modelleres i forbindelse med 

placering af den ansøgte bygning (koter, tilkørselsforhold, afgravning/påfyldning), men har kun fået oplyst, at der 

forventes at blive flyttet 200 m³ jord og tilført 50 m³ sandfyld. 

 

Fredningsnævnet bør overveje, om de skitserede terrænændringer har et omfang som er en indbefattet del af 

sagsbehandling af driftsbygningen, eller om terrænændringerne kræver dispensation fra fredningens § 4.    

 

 

Fredningsnævnets afgørelse: 

 

Efter en samlet vurdering af de givne oplysninger og efter den skete besigtigelse finder 

Fredningsnævnet, at landskabelige hensyn ikke at taler stærkt mod en opførelse af den ansøgte 
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driftsbygning, jf. det reviderede projekt af 11. maj 2012. Opførelse af de ansøgte bygning skønnes 

heller ikke at ville være i strid med de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3 nævnte 

hensyn.  

 

Nævnet kan derfor give en principgodkendelse af projektet og af placeringen af den ansøgte 

bygning, men en endelig bedømmelse af ansøgningen må dog bero på, at ejeren fremsender et 

bearbejdet projekt med oplysning om de materialer og farver, som ønskes anvendt, herunder 

oplysning om, hvorvidt driftsbygningen skal være med fast bund.  

 

Af hensyn til bedømmelsen af, om der skal gives en dispensation fra fredningsbestemmelsernes § 4 

om terrænændringer må ejeren give Fredningsnævnet en redegørelse for, hvorledes terrænet skal 

modelleres i forbindelse med opførelsen af den ansøgte bygning, herunder oplysninger om koter, 

tilkørselsforhold samt afgravning og påfyldning.  

 

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

66, stk. 2. 

 

 

Klagevejledning 

Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. 

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. 

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

 adressaten for afgørelsen 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører 

 offentlige myndigheder 

 en berørt nationalparkfond 

 lokaleforeninger 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 

 

Klage skal indsendes til Fredningsnævnet for Vestsjælland, c/o Retten i Nykøbing F, Vestensborg 

Allé 8, 4800 Nykøbing F., som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med 

afgørelsen og det materiale, der er indgået i sagens behandling. 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et 

gebyr på 500 kr. 

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

klagen fra fredningsnævnet. De skal benytte denne 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 
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måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om 

gebyrbetaling kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. 

 

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 

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 sendt, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

Såfremt en klage indgives, må nævnets dispensation ikke udnyttes, før sagen er færdigbehandlet og 

stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet. Projektet må ikke påbegyndes, før klagefristen er 

udløbet. 

 

Denne dispensation bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år. 

 

Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, skal 

ansøgerne rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller dispensationer i 

henhold til denne lovgivning. 

 

 

Henning Olsen                     Svend Erik Hansen                     Rolf Dejløw 
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Kopi til: 

Roar Slots, Nekselø 6, 4591 Føllenslev  

Gefion Byggerådgivning, Fulbyvej 15, 4180 Sorø, att. Peter Raabymagle. 

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø.  

Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Kalundborg. v/Susanne Ladefoged, Tjørnhusvej 

23, 4281 Gørlev (ladefoged@ladefoged.nu).  

Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup.  

Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. 

Kommune Kalundborg att. John Sparsing, Plan, Byg og Miljø, Højvangen 9, 4470 Svebølle, 

Naturstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde. Att.: Christine Brønnum-Johansen. 

(ros@nst.dk). 

Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København 

V.(natur@dof.dk),(kalundborg@dof.dk),  

Nævnsmedlem Henning Olsen, Alleshavevej 31, 4593 Eskebjerg. 

Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted. 

 

mailto:ros@nst.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:kalundborg@dof.dk
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FORHANDLINGSPROTOKOLLEN  

FOR 

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLAND 

 

 

Den 27. november 2014 kl. 10.30 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 Mads Olsen møde på Nekselø 12. 

 

Der foretoges: 

 

F 73/2014, jf. F 41/2014: Ansøgning om dispensation til at beholde et læhegn bl.a. med sitka 

graner på matr. nr. 3d Nekselø by, Føllenslev. 
 

Der fremlagdes:  

 Mail af 16. august 2014 med ansøgning fra Kåre Jensen 

 Oversigtskort 

 Naturstyrelsens udtalelse af 28. august 2014  

 Mail af 29. august 2014 fra Kåre Jensen 

 Mail af 29. august 2014 fra Kalundborg Kommune 

 Mail af 29. august 2014 fra Naturstyrelsen 

 Mail af 17. november 2014 fra Danmarks Naturfredningsforening, Kalundborg  

 

For Kalundborg Kommune mødte John Sparsing 

For Naturstyrelsen mødte Lars Thiim 

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Carsten Clausen 

Kåre og Jane Jensen var mødt. 

 

Kåre Jensen foreviste sine plantninger. Han oplyste, at han vest for sin lade har plantet 5 rækker 

træer, som skal danne et læhegn, der skal afløse et ældre enkeltrækket læhegn bestående af 

rønnetræer. Øst for laden langs haven har han plantet et par rækker træer. Han har plantet dels 100 

sitka graner, 100 almindelige graner og 100 fyrretræer som var tænkt som amme træer for de 300 

løvtræer bestående af birk, bøg, rønnetræ og liguster, som han også har plantet. Imidlertid er der 

mange mosegrise i planteområdet, og mosegrisene har overbidt rødderne på alle de plantede 

løvtræer, hvoraf muligt et enkelt fortsat lever. Han henviste også til, at de træer, der har kunnet 

vokse i en række ud mod den vestlige kys, alle er fyrretræer, og han anførte, at nåletræer på Nekselø 

vokser betydeligt langsommere end på Vestkysten. 

 

Kåre Jensen oplyste, at han den 3. juni 2005 fik dispensation hos fredningsnævnet til at opføre en 

lade. I denne dispensation er anført: ”En af ejeren under mødet den 5. august 1999 foreslået 

beplantning rundt om laden, med anvendelse af ahorn, ask, eg, røn og sitkagran tiltrædes.” Han har 

derfor været i god tro ved den omhandlede plantning af et nyt læbælte. 
 

Lars Thiim oplyste, at Naturstyrelsen efter den nu skete besigtigelse vil træffe en beslutning om, 

hvorvidt der kan meddeles dispensation for strandbeskyttelseslinjen til den skete plantning. 

 

Ingen af de mødte havde i øvrigt bemærkninger til ansøgningen 
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Af Naturstyrelsens udtalelse fremgår: 

 
Fredningsforhold  
Nekselø er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 20. december 1985 om fredning af Nekselø. Af 

fredningsbestemmelserne fremgår:  

 

§ 1 Fredningens formål  

 

Fredningen har til formål at sikre en opretholdelse af de naturvidenskabelige, biologiske og landskabelige værdier, 

der er knyttet til Nekselø, og at regulere offentlighedens adgang til og færdsel på øen.  

 

§ 5 Beplantning  

Uden for havearealer må der ikke foretages tilplantning, heller ikke til juletræer eller pyntegrønt. Læhegn af 

løvtræer må dog plantes uden hensyn til fredningen.  

 

En dispensation til anlæg af frugtplantage skal meddeles af fredningsnævnet, medmindre landskabelige hensyn taler 

stærkt imod anlægget det pågældende sted.  

 

§ 13 Dispensationer  

En dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-12 kan meddeles, når det ansøgte ikke vil komme i strid med fredningens 

formål. 

 

Bemærkninger  
Nekselø er beliggende i Natura 2000-område nr. 154, Sejrø Bugt, Saltbækvig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge 

Bakker (habitatområde nr. 135 og fuglebeskyttelsesområde nr. 94).  

… 

Det er Naturstyrelsens vurdering, at dele af det, der søges om dispensation til at bibeholde ikke har karakter af 

læplantning, men nærmere må betegnes som en beplantning af en større flade. 

  

Naturstyrelsen er i øvrigt ikke bekendt med, at mosegrise skulle være et større problem i forhold til løvtræer end i 

forhold til sitkagran.  

 

Naturstyrelsen har ikke yderligere bemærkninger til ansøgningen 

 

I Kalundborg Kommunes mail af 29. august 2014 udtales: 

 
Ved forespørgsel til en planteskole er det oplyst, at det er kendt, at mosegrise foretrækker løvtræer frem for 

nåletræer hvis de har valget. Er der intet andet, kan de dog også godt gå på nåletræer. Der er dog tilsyneladende ikke 

nogen videnskabelig dokumentation for dette. 

 

På Nekselø er det dog helt tydeligt t mosegrisene er et problem - og i særdeleshed overfor løvtræerne på 

ejendommen på Nekselø 12. Mosegrisene trives sandsynligvis så godt på Nekselø, da de ikke har nogen naturlige 

fjender på øen. 

 

Vi mener godt at det tilplantede område kan defineres som et læhegn, da læhegn igennem tiden har haft mange 

afskygninger og udformninger. Der findes læhegn med (især) blandet løvtræ plantet i op til 7 rækker. 

 

Vi vurderer ikke at tilplantningen kan have nogen væsentlig indvirkning på habitat- og fuglebeskyttelsesområdet.  

 

Naturstyrelsen har i sin mail af 29. august 2014 supplerende udtalt: 

 
De læplantninger, der søges om dispensation til at bibeholde, er beliggende søværts strandbeskyttelseslinjen. Det 

betyder, at de kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15 (strandbeskyttelseslinjen). 
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Naturstyrelsen har som strandbeskyttelseslinje-myndighed endnu ikke oprettet en sag på forholdet, idet styrelsen vil 

afvente fredningsnævnets behandling af sagen. 

 

Hvis fredningsnævnet meddeler dispensation til bibeholdelse af læplantningerne vil Naturstyrelsen oprette en sag 

med henblik på at søge forholdet lovliggjort enten ved at ejer fjerner beplantningen eller søger om og opnår en 

dispensation til bibeholdelse. Naturstyrelsen kan ikke på nuværende tidspunkt vurdere udfaldet af en sådan sag. 

 

Af mail fra lokalafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening fremgår: 

 
Det ansøgte er klart i strid med fredningen og en dispenseren vil være første skridt på vejen til ødelæggelse af 

Fredningens udpegningsgrundlag. Det ansøgte kan danne præcedens og tjener ikke almenvellets interesser. Det 

ansøgte er dominerende og synligt i landskabet. Når man har ejendom så tæt på vandet på en lille ø omgivet af 

vand på alle sider, må man vejrmæssigt være indstillet på en del blæst. DN Kalundborg mener derfor ikke, at 

der foreligger nogen særlig begrundelse for at dispensere fra fredningen. 

 

Fredningsnævnets afgørelse. 

 

Fredningsnævnet må efter den skete besigtigelse og de meddelte oplysninger anse den omhandlede 

plantning som et flerrækket læbælte, der skal afløse et bestående enkeltrækket læhegn. Det nye 

læhegn har en lidt ændret placering. Fredningsnævnet må også lægge til grund, at der på den 

omhandlede lokalitet på grund af mosegrise ikke er muligt at have et læhegn alene bestående af 

løvtræer.   

 

Der er allerede i 2005 givet tilladelse til en blandet beplantning rundt om laden bl.a. med 

sitkagraner, og en dispensation til på den omhandlede lokalitet at have et læhegn bl.a. med nåletræer 

strider ikke mod fredningens formål og heller ikke mod de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 

stk. 3 nævnte hensyn. 

 

Fredningsnævnet kan derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tillade bevarelsen af 

det omhandlede læhegn bestående hovedsageligt af nåletræer. 

 

Rolf Dejløw         Svend Erik Hansen           Mads Olsen 
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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. For at 

fredningsnævnet kan videresende klagen, er det nødvendigt, at klager oplyser sit CPR-nummer 

eller CVR-nummer. Klager kan undgå at oplyse sit CPR-nummer til fredningsnævnet ved selv at 

indsende klagen ved brug af Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, www.nmkn.dk. Her kan 

borgere klage ved brug af link via borger.dk. Virksomheder kan klage ved brug af link via virk.dk. 

 

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. Indgives klagen via klageportalen, skal klagegebyret betales ved brug af 

betalingskort inden klagen afsluttes. 

 

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. 

mailto:vestsjaelland@fredningsnaevn.dk
http://www.nmkn.dk/
http://www.nmkn.dk/
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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 

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. 
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Kopi til: 

Kåre Jensen og Jens Jensen, Nekselø 12, 4591 Føllenslev   

Kalundborg kommune, Thomas Malthesen Hiorth, John Sparsing, Teknik og Miljø, Holbækvej 141 

B, 4400 Kalundborg 

Naturstyrelsen, Det Åbne Land, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. nst@nst.dk, NST-4112-02457 

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

Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, kalundborg@dn.dk 

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

Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling kalundborg@dof.dk  

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

Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted 

Mads Olsen, Tømmerupvej 44, 4400 Kalundborg 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:nst@nst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:kalundborg@dn.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:kalundborg@dof.dk
mailto:kreds14@friluftsraadet.dk
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FORHANDLINGSPROTOKOLLEN  

FOR 

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLAND 

 

 

Den 27. november 2014 kl. 11.15 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 Mads Olsen møde på Nekselø 13. 

 

Der foretoges: 

 

F 76/2014, jf. F 41/2014: Ansøgning om dispensation til at beholde et udhus, en havepavillon 

og en opstillet campingvogn på matr. nr. 2e Nekselø by, Føllenslev. 
 

Der fremlagdes:  

 Mail af 28. august 2014 med ansøgning fra Susanne og Gert Christjansen 

 Naturstyrelsens udtalelse af 6. oktober 2014  

 Mail af 17. november 2014 fra Danmarks Naturfredningsforening, Kalundborg  

 

For Kalundborg Kommune mødte John Sparsing 

For Naturstyrelsen mødte Lars Thiim 

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Carsten Clausen 

Gert og Susanne Christjansen var mødt. 

 

Gert Christjansen foreviste udhus, havepavillon og campingvogn. Han forklarede, at udhuset 

oprindeligt er opført i sidste halvdel af 1980´erne til at være et hønsehus. Nu anvendes det til 

opbevaring af det køretøj, han som øens post må anvende til kørsel om vinteren. Der opbevares 

endvidere brænde og diverse træmaterialer i huset. Han har efter kommunens tilsyn i sommeren 

nedrevet en ældre hestestald. Den i haven i nærheden af et drivhus opstillede campingvogn 

anvendes til opbevaring af havehynder og tøj. Campingvognen anvendes ikke til beboelse. 

Havepavillonen med træterrasse er opført i 2006. Hans kone har været syg i sommer og har ikke 

kunnet komme nogen steder men har haft megen glæde af pavillonen. 
 

Lars Thiim oplyste, at Naturstyrelsen efter den nu skete besigtigelse vil træffe en beslutning om, 

hvorvidt der kan meddeles dispensation for strandbeskyttelseslinjen til udhus, campingvogn og 

havepavillon. 

 

Carsten Clausen bemærkede, at Danmarks Naturfredningsforening Kalundborg er mod, at der gives 

dispensation til at beholde udhus, campingvogn eller havepavillon. 

 

Af Naturstyrelsens udtalelse fremgår: 

 
Fredningsforhold  
Nekselø er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 20. december 1985 om fredning af Nekselø. Af 

fredningsbestemmelserne fremgår:  

 

§ 1 Fredningens formål  

 

Fredningen har til formål at sikre en opretholdelse af de naturvidenskabelige, biologiske og landskabelige værdier, 

der er knyttet til Nekselø, og at regulere offentlighedens adgang til og færdsel på øen.  
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§ 7 Bebyggelse  

a. Det følger af § 2, at der ikke må opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder, badehuse og tilbygning til 

eksisterende bebyggelse. Der må heller ikke ske ombygning af en eksisterende bygning, hvis der herved sker en 

væsentlig ændring i bygningens ydre fremtræden.  

b. Fredningen er dog ikke til hinder for om- og tilbygninger ved de eksisterende landbrugsbygninger, når 

bygningshøjden ikke overstiger 12,5 m for driftsbygninger og 8,5 m for andre bygninger.  

c. En dispensation til opførelse af andet nyt byggeri for jordbrugsdrift, herunder til svine-, fjerkræ- eller pelsdyravl, 

skal meddeles af fredningsnævnet, hvis den i punkt b anførte bygningshøjde ikke overskrides, og hvis landskabelige 

hensyn ikke taler stærkt imod en bebyggelse det pågældende sted.  

 

§ 13 Dispensationer  

En dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-12 kan meddeles, når det ansøgte ikke vil komme i strid med fredningens 

formål. 

 

Natura 2000 

Nekselø er beliggende i Natura 2000-område nr. 154, Sejrø Bugt, Saltbækvig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge 

Bakker (habitatområde nr. 135 og fuglebeskyttelsesområde nr. 94).  

… 

Bemærkninger  
Det er Naturstyrelsens vurdering, at bibeholdelse af skuret og havepavillonen ikke vil have negativ indvirkning på 

Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag.  

 

Det kan konstateres, at de omhandlede forhold er etableret søværts strandbeskyttelseslinjen. Der ses ikke at foreligge 

en dispensation i forhold til strandbeskyttelseslinjen, hvorfor Naturstyrelsen agter at oprette en sag med henblik på 

lovliggørelse af forholdene i relation til strandbeskyttelseslinjen. Udfaldet af en sådan sag kendes ikke på nuværende 

tidspunkt, men i forhold til normal praksis kan der næppe forventes dispensation til bibeholdelse af havepavillonen.  

 

Med hensyn til skuret vil det skulle vurderes, om der er tale om en bygning, der er nødvendig for ejendommens 

landbrugsmæssige drift. I den forbindelse stilles normalt krav om, at bygningen placeres i umiddelbar tilknytning til 

ejendommens øvrige driftsbygninger  

 

I kommunens tilsynsnotat er omtalt forhold som ikke fremgår af nærværende dispensationsansøgning. 

Naturstyrelsen går således ud fra, at forholdene enten er lovliggjort eller, at kommune som tilsynsmyndighed 

betragter dem som værende af bagatelagtig karakter.  

 

Naturstyrelsen har ikke yderligere bemærkninger til ansøg 

 

Af mail fra lokalafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening fremgår: 
 

DN mener ikke, at ansøger kan have været i god tro ved opførelsen af ansøgte bygninger, idet der tidligere har 

været kommunal påtale. At opføre bygninger ulovligt for derefter, når det ulovlige forhold ved tilsyn 

konstateres, at søge dispensation bør ikke automatisk begrunde en dispensation. Det ansøgte kan danne 

præcedens og tjener ikke almenvellet interesser. Det ansøgte er klart i strid med fredningens § 7 samt 

strandbeskyttelseslinjen. DN Kalundborg mener ikke, at der foreligger nogen særlig eller faglig begrundelse 

for at dispensere fra fredningen. 

 

Fredningsnævnets afgørelse. 

 

Fredningsnævnet må efter den skete besigtigelse og de meddelte oplysninger anse det omhandlede 

udhus som værende en del af ejendommens driftsbygninger, som er tilladt efter 

fredningsbestemmelserne. Udhuset har i øvrigt efter det oplyste eksisteret lang tid uden at være 

påtalt af tilsynsmyndigheder. 
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Hverken campingvognen eller havepavillonen er opstillet i umiddelbar nærhed af ejendommens 

bygninger. Begge befinder sig inden for strandbeskyttelseslinjen. Campingvognen vil modsat 

havepavillonen kunne flyttes til et sted i umiddelbar nærhed af ejendommens bygninger. 

  

Havepavillonen og terrassen, som er forhøjet over niveau, strider mod fredningens formål og mod 

fredningsbestemmelsernes § 7a. Fredningsnævnet kan derfor ikke i medfør af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, give tilladelse til at bevare havepavillon og terrasse. 

Fredningsnævnet kan af de samme grunde heller ikke give tilladelse til, at campingvognen fortsat er 

placeret som det er tilfældet. 

 

Det tilkommer Kalundborg Kommune at påse, at havepavillon og terrasse fjernes, og at 

campingvognen fjernes eller flyttes til et sted i umiddelbar nærhed af ejendommens bygninger. Det 

tilkommer kommunen at fastsætte frister for lovliggørelse af disse forhold. 

 

 

Rolf Dejløw  Svend Erik Hansen  Mads Olsen 
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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. For at 

fredningsnævnet kan videresende klagen, er det nødvendigt, at klager oplyser sit CPR-nummer 

eller CVR-nummer. Klager kan undgå at oplyse sit CPR-nummer til fredningsnævnet ved selv at 

indsende klagen ved brug af Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, www.nmkn.dk. Her kan 

borgere klage ved brug af link via borger.dk. Virksomheder kan klage ved brug af link via virk.dk. 

 

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. Indgives klagen via klageportalen, skal klagegebyret betales ved brug af 

betalingskort inden klagen afsluttes. 

 

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. 

mailto:vestsjaelland@fredningsnaevn.dk
http://www.nmkn.dk/
http://www.nmkn.dk/
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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 

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. 
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Kopi til: 

 

 

Susanne og Gert Christjansen, Nekselø 13, 4591 Føllenslev, perlemor13@gmail.com 

Kalundborg kommune, Thomas Malthesen Hiorth, John Sparsing, Teknik og Miljø, Holbækvej 141 

B, 4400 Kalundborg 

Naturstyrelsen, Det Åbne Land, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. nst@nst.dk, NST-4112-02573 

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

Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, kalundborg@dn.dk 

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

Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling kalundborg@dof.dk  

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

Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted 

Mads Olsen, Tømmerupvej 44, 4400 Kalundborg 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:perlemor13@gmail.com
mailto:nst@nst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:kalundborg@dn.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:kalundborg@dof.dk
mailto:kreds14@friluftsraadet.dk
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FORHANDLINGSPROTOKOLLEN  

FOR 

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLAND 

 

 

Den 27. november 2014 kl. 13.15 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 Mads Olsen møde på Nekselø Havn. 

 

Der foretoges: 

 

F 83/2014: Ansøgning om dispensation til at etablere et passergerly/servicebygning 

på Nekselø Havn. 
 

Der fremlagdes:  

 Mail af 23. september fra Havnefoged Michael Høy med ansøgning om dispensation til at 

etablere et passagerly/servicebygning på Nekselø Havn 

 Naturstyrelsens udtalelse af 17. oktober 2014 til fredningsnævnet 

 Naturstyrelsens dispensation af 13. november 2014 efter Naturbeskyttelseslovens § 15 

(strandbeskyttelseslinjen) 

 Mail af 19. november 2014 med nye tegninger og beskrivelse 

 Mail af 17. november 2014 fra Danmarks Naturfredningsforening, Kalundborg  

 

For Kalundborg Kommune mødte John Sparsing 

For Naturstyrelsen mødte Lars Thiim 

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Carsten Clausen 

For Nekselø Beboerforening mødte Jytte Heglund 

 

Det fremgår af beskrivelserne til bygningsprojektet, at tagbelægningen skal være sort tagpap. 

Tagrender skal udføres i Rheinzink i tilsnit 12. Ydervæggene er en på to bræddebeklædning, som 

stryges med sort træimprægnering som Gori 44. Sålbænke udføres i træ. Udvendige døre skal være 

af træ med enkelglas, hærdet sikkerhedsglas. Bygningens længde er angivet til 12 m, bredden til 4 

m og højden til 3,80 m. Der anlægges mod øst en træterrasse til udendørs ophold og med adgang til 

en badetrappe. 

 

John Sparsing redegjorde for de seneste tegninger til en bygning indeholdende depot- og 

redskabsrum samt et opholdsrum for færgepassager. Han var indforstået med, at døre til depot- og 

redskabsrum udføres som trædøre og ikke med glasruder. 

 

Jette Heglund forklarede, at ønsket om et passagerly er til gavn for de, der kommer for at se 

Nekselø, således at de i dårligt vejr kan vente inden døre på færgen, hvilket ikke er muligt i dag. 

 

Carsten Clausen havde ingen bemærkninger til ansøgningen 

 

Af Naturstyrelsens dispensation fra strandbeskyttelseslinjen fremgår:  
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Ansøgning  
Du har ved mail af 23. september 2014 fremsendt en ansøgning om dispensation til opførelse af et 

passagerly/servicebygning inden for strandbeskyttelseslinjen på ovennævnte ejendom. Formålet er bl.a. at kunne 

tilbyde læ for øens besøgende.  

 

… 

Redegørelse for sagen  
Nekselø er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 20. december 1985 om fredning af Nekselø, hvorfor 

sagen også behandles af fredningsnævnet.  

Nekselø Havn er beliggende i Natura 2000-områdenr. 154, Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og 

Bollinge Bakke (habitatområde nr. 135 og fuglebeskyttelsesområde nr. 94), jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 

om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområde samt beskyttelse af visse arter.  

… 

Lovgivning  
Af naturbeskyttelseslovens § 15 fremgår, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af strandbredder eller af 

andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. Der må ikke etableres hegn, placeres 

campingvogne og lignende, og der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der 

fastlægges skel.  

 

Forbuddet mod tilstandsændringer betyder bl.a., at der ikke må opføres bebyggelse, foretages terrænændringer eller 

etableres beplantning inden for strandbeskyttelseslinjen.  

 

Der kan i særlige tilfælde gøres undtagelse fra bestemmelsen, jf. naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1.  

 

Strandbeskyttelseslinjen administreres meget restriktivt. Af hensyn til de nationale interesser, der er knyttet til 

kystområderne, dispenseres der kun, når der foreligger en særlig begrundelse herfor, og når dispensationen vil være 

uden konsekvenser for den fremtidige administration af strandbeskyttelseslinjen.  

 

Før der gives dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, skal der ifølge bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om 

udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, foretages en 

vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 

2000-område væsentligt. I så fald skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på 

Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at 

projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles dispensation til det ansøgte. 

 

Begrundelse for afgørelsen  
Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, og forudsætter derfor dispensation efter 

naturbeskyttelsesloven.  

 

Det fremgår af lovbemærkningerne til en ændring af naturbeskyttelsesloven i 1994 - "kystloven" - at det i 

overensstemmelse med hidtidig praksis vil være muligt at etablere mindre foranstaltninger til støtte for friluftslivet 

og dermed til fremme af turismen. Mindre foranstaltninger er f.eks. toiletbygninger, informationstavler og skilte 

samt andre beskedne opholdsfaciliteter. Der forudsættes, at anlægget placeres og udføres under hensyntagen til den 

omgivende natur.  

 

Der er søgt om dispensation til at opføre en servicebygning, der skal kunne give ventende på færgen ly. Det er 

Naturstyrelsens vurdering, at bygningen, der er frit tilgængelige for områdets besøgende, er til støtte for friluftslivet.  

Naturstyrelsen vurderer, at der tale om et beskedent anlæg, som ikke vil påvirke oplevelsen af kystlandskabet 

nævneværdigt, da det placeres på havneareal.  

 

Styrelsen meddeler på denne baggrund dispensation til det ansøgte.  

 

Det er Naturstyrelsens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan 

påvirke Natura 2000-området væsentligt.  

 

Det ansøgte vil ikke medføre beskadigelse/ ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de 

dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

… 
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Af Naturstyrelsens udtalelse af 17. oktober 2014 fremgår: 

 
Fredningsforhold  
Nekselø er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 20. december 1985 om fredning af Nekselø.  

Følgende er uddrag af fredningen:  

 

§ 1 Fredningens formål  

 

Fredningen har til formål at sikre en opretholdelse af de naturvidenskabelige, biologiske og landskabelige værdier, 

der er knyttet til Nekselø, og at regulere offentlighedens adgang til og færdsel på øen.  

 

§ 7 Bebyggelse  

a. Det følger af § 2, at der ikke må opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder, badehuse og tilbygning til 

eksisterende bebyggelse. Der må heller ikke ske ombygning af en eksisterende bygning, hvis der herved sker en 

væsentlig ændring i bygningens ydre fremtræden.  

b. Fredningen er dog ikke til hinder for om- og tilbygninger ved de eksisterende landbrugsbygninger, når 

bygningshøjden ikke overstiger 12,5 m for driftsbygninger og 8,5 m for andre bygninger.  

c. En dispensation til opførelse af andet nyt byggeri for jordbrugsdrift, herunder til svine-, fjerkræ- eller pelsdyravl, 

skal meddeles af fredningsnævnet, hvis den i punkt b anførte bygningshøjde ikke overskrides, og hvis landskabelige 

hensyn ikke taler stærkt imod en bebyggelse det pågældende sted.  

 

§ 13 Dispensationer  

En dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-12 kan meddeles, når det ansøgte ikke vil komme i strid med fredningens 

formål. 

… 

Bemærkninger  
Den ansøgte servicebygning er beliggende søværts strandbeskyttelseslinjen, hvorfor der kræves dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens § 15 til opførelsen. Naturstyrelsen har endnu ikke truffet afgørelse i sagen.  

 

Det er Naturstyrelsens vurdering, at det ansøgte ikke vil have negativ indflydelse på Natura 2000-områdets 

udpegningsgrundlag.  

 

Naturstyrelsen har ikke yderligere bemærkninger til ansøgningen. 
 

Af mail fra lokalafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening fremgår: 

 
Det ansøgte er i strid med fredningens § 1 og 7. § 1 har til formål at regulere offentlighedens adgang til og færdsel 

på øen og § 7 foreskriver forbud mod opførsel af ny bebyggelse på øen. Øen besøges hvert år af et pænt antal 

besøgende, som kommer for at nyde øens uberørthed, ro og skønhed. Besøgende har i årevis uproblematisk selv 

medbragt alt det til turen fornødne.  Øens vartegn er bl.a. det uberørte og lidt primitive. DN Kalundborg kan frygte, 

at en udbygning af faciliteter, såsom kiosk foreslået af formanden for Nekseløs Beboerforening vil tiltrække så 

mange flere turister, at der er fare for, at udpegningsgrundlaget nedslides og forsvinder. DN finder, at det ansøgte 

godt kan dække behovet for ly for øens gæster selv i mindre udgave.  DN Kalundborg er indstillet på at dispensere 

fra fredningen under forudsætning af, at servicebygningen visuelt indpasses i landskabet med hensyn til farvevalg, 

tagbeklædning og størrelse, samt at der ikke tillades drevet erhverv fra bygningen. 

 

 Fredningsnævnets afgørelse. 

 

Den projekterede bygning på Nekselø Havn til depot- og redskabsrum samt opholdsrum for 

ventende passagerer skal bl.a. sikre besøgende læ, hvilket ikke hindrer en regulering af 

offentlighedens adgang til eller færdsel på øen eller strider mod fredningens øvrige formål. Der er 

tale om et beskedent anlæg, som ikke vil påvirke oplevelsen af øen og kystlandskabet nævneværdigt 

med sin placering på havneareal. Bygningen vil heller ikke være i strid med de i 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3 nævnte hensyn. 
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Fredningsnævnet kan derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tillade den ansøgte 

bygning, forudsat at de to yderdøre til depot- og redskabsrum udføres som trædøre i samme farve 

som bygningen. 

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

66, stk. 2. 

 

Rolf Dejløw  Svend Erik Hansen  Mads Olsen 
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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. For at 

fredningsnævnet kan videresende klagen, er det nødvendigt, at klager oplyser sit CPR-nummer 

eller CVR-nummer. Klager kan undgå at oplyse sit CPR-nummer til fredningsnævnet ved selv at 

indsende klagen ved brug af Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, www.nmkn.dk. Her kan 

borgere klage ved brug af link via borger.dk. Virksomheder kan klage ved brug af link via virk.dk. 

 

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. Indgives klagen via klageportalen, skal klagegebyret betales ved brug af 

betalingskort inden klagen afsluttes. 

 

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. 

mailto:vestsjaelland@fredningsnaevn.dk
http://www.nmkn.dk/
http://www.nmkn.dk/
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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 

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. 
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Kopi sendes til: 

 

Michael Høy, Havnsø Havn, Havnepladsen 1, 4591 Føllenslev 

Nekselø Beboerforening v/ Jytte Heglund, Nekselø 11, 4591 Føllenslev 

Kalundborg kommune, Thomas Malthesen Hiorth, John Sparsing, Teknik og Miljø, Holbækvej 141 

B, 4400 Kalundborg 

Naturstyrelsen, Det Åbne Land, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. nst@nst.dk, NST-4112-02638 

og NST 4132-326-00175 

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

Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, kalundborg@dn.dk 

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

Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling kalundborg@dof.dk  

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

Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted 

Mads Olsen, Tømmerupvej 44, 4400 Kalundborg 

 

     

 

 

 

 

mailto:nst@nst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:kalundborg@dn.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:kalundborg@dof.dk
mailto:kreds14@friluftsraadet.dk


 KOPI 

Side 1 af 5 
 

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN  

FOR 

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLAND 

 

 

Den 27. november 2014 kl. 11.45 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 Mads Olsen møde på Nekselø Havn. 

 

Der foretoges: 

 

F 98/2014, jf. F 41/2014: Ansøgning om dispensation til at beholde et shelter på matr. nr. 3a 

Nekselø by, Føllenslev. 
 

Der fremlagdes:  

 Mail af 17. oktober 2014 fra Nekselø Spejdercenter 

 Mail af 17. november 2014 fra Danmarks Naturfredningsforening, Kalundborg  

 

For Kalundborg Kommune mødte John Sparsing 

For Naturstyrelsen mødte Lars Thiim 

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Carsten Clausen 

For spejdercentret mødte ingen 

 

Det fremgår af ansøgningen, at shelteret er opført bagerst på spejdercentrets nordligste legeplads på 

matr. nr. 3a Nekselø, Føllenslev, på ejendommen Marianelund.  

 

I ansøgningen oplyses, at i sommerens lejrperioder samt i nogle få udlejningsweekender i foråret 

benyttes shelteret af spejdere, som har stor glæde af at opleve at overnatte i det fri. Spejdercentret 

lægger stor vægt på at give børn og unge en gode oplevelser i naturen, viden om at færdes i og 

passe på naturen. Spejdercentret informerer altid om de gældende fredningsbestemmelser for øen. 

 

Det fremgår at en indberetning af 10. juli 2014 fra Kalundborg Kommune om et tilsynsbesøg på 

Nekselø, at shelteret formentlig er opført i 1990´erne. 

 

Fredningsnævnet og de mødte besigtigede shelteret, som består af tømmerstokke med nogle 

fundablokke som fundament, og som tydeligt fremstår som værende af ældre dato. Der er tale om et 

mindre anlæg placeret i et lavere liggende område ved et hegn, og shelteret er ikke umiddelbart 

synligt fra vejen forbi spejdercentret. 
 

Lars Thiim bemærkede, at shelteret er opført inden strandbeskyttelseslinjen blev udvidet i 2001, 

hvorfor der ikke skal søges dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 15. 

 

Ingen af de mødte havde i øvrigt bemærkninger til ansøgningen. 

 

Af mail fra lokalafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening fremgår: 

 
Naturen er trængt og skal beskyttes. Forståelsen herfor opnås bedst, når man via færden i naturen tilegner sig 

kærlighed til naturen. Det ansøgte er netop en del af denne proces. Det ansøgte er i strid med fredningen, men DN 

Kalundborg vurderer ikke, at det ansøgte skader udpegningsgrundlaget for fredningen - ligesom det ansøgte  ikke er 
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synligt i landskabet eller fra kysten. Det ansøgte er opført i 1994-95 og tjener almenvellets interesse. (spejderne og 

friluftsliv). Tagbeklædningen fremgår ikke af sagens akter, så om det ansøgte visuelt bør have græs på taget, tages 

der stilling til if. besigtigelsen. DN Kalundborg mener på baggrund af ovenstående, at der kan dispenseres fra 

fredningen. 

 

Fredningsforhold  
Nekselø er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 20. december 1985 om fredning af 

Nekselø. Af fredningsbestemmelserne fremgår:  

 

§ 1 Fredningens formål  

 

Fredningen har til formål at sikre en opretholdelse af de naturvidenskabelige, biologiske og 

landskabelige værdier, der er knyttet til Nekselø, og at regulere offentlighedens adgang til og 

færdsel på øen.  

 

§ 7 Bebyggelse  

a. Det følger af § 2, at der ikke må opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder, badehuse og 

tilbygning til eksisterende bebyggelse. Der må heller ikke ske ombygning af en eksisterende 

bygning, hvis der herved sker en væsentlig ændring i bygningens ydre fremtræden.  

b. Fredningen er dog ikke til hinder for om- og tilbygninger ved de eksisterende 

landbrugsbygninger, når bygningshøjden ikke overstiger 12,5 m for driftsbygninger og 8,5 m for 

andre bygninger.  

c. En dispensation til opførelse af andet nyt byggeri for jordbrugsdrift, herunder til svine-, fjerkræ- 

eller pelsdyravl, skal meddeles af fredningsnævnet, hvis den i punkt b anførte bygningshøjde ikke 

overskrides, og hvis landskabelige hensyn ikke taler stærkt imod en bebyggelse det pågældende 

sted.  

 

§ 13 Dispensationer  

En dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-12 kan meddeles, når det ansøgte ikke vil komme i strid 

med fredningens formål. 

 

Fredningsnævnets afgørelse. 

 

Det omhandlede shelter er opført i 1990´erne og har siden tjent spejderes og friluftslivets interesser, 

og det strider som sådant ikke mod fredningens formål eller mod fredningsbestemmelserne, og 

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

 

Fredningsnævnet kan derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tillade bevarelsen af 

det omhandlede shelter. 

 

Rolf Dejløw          Svend Erik Hansen            Mads Olsen 
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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. For at 

fredningsnævnet kan videresende klagen, er det nødvendigt, at klager oplyser sit CPR-nummer 

eller CVR-nummer. Klager kan undgå at oplyse sit CPR-nummer til fredningsnævnet ved selv at 

indsende klagen ved brug af Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, www.nmkn.dk. Her kan 

borgere klage ved brug af link via borger.dk. Virksomheder kan klage ved brug af link via virk.dk. 

 

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. Indgives klagen via klageportalen, skal klagegebyret betales ved brug af 

betalingskort inden klagen afsluttes. 

 

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. 

mailto:vestsjaelland@fredningsnaevn.dk
http://www.nmkn.dk/
http://www.nmkn.dk/
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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 

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. 
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Kopi sendes til: 

 

Sigurd Øst Hansen, Nekselø 9A, 4591 Føllenslev 

Nekselø Spejdercenter v/ Annelise Schwartzbach, Lynggårdsvænget 4, 4400 Kalundborg og Sisse 

Baden Rasmussen, nexermail@gmail.com 

Kalundborg kommune, Thomas Malthesen Hiorth, John Sparsing, Teknik og Miljø, Holbækvej 141 

B, 4400 Kalundborg 

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

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

Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, kalundborg@dn.dk 

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

Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling kalundborg@dof.dk  

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

Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted 

Mads Olsen, Tømmerupvej 44, 4400 Kalundborg 

 

mailto:nexermail@gmail.com
mailto:nst@nst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:kalundborg@dn.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:kalundborg@dof.dk
mailto:kreds14@friluftsraadet.dk
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FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR 
FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLAND 

 
 
År 2016, den 28. august kl. 11.30 foretog Fredningsnævnet for Vestsjælland bestående af dommer, 
Svend Erik Hansen, Retten i Holbæk, det af miljøministeren udpegede medlem Rolf Dejløw, Ørs-
lev, og det kommunalt udpegede medlem Mads Olsen besigtigelse på Nekselø. 
 
Der foretoges: 
 
FN-VSJ 59/2015: Ansøgning om lovliggørelse af en tilbygning på matr. nr. 9u Nekselø, 

Føllenslev. 
 
Der fremlagdes:  

� Mail af 8. maj 2015 med ansøgning og bilag 
� Mail af 7. januar 2016 med svar på spørgsmål fra fredningsnævnet 
� Mail af 16. december 2016 med udtalelse fra Kalundborg Kommune 
� Mail af 10. december 2015 med udtalelse fra Naturstyrelsen 
� Mail af 24. november 2015 fra Danmarks Naturfredningsforening, Kalundborg 

 
Mødt var: 
For ejeren, Mette Margrethe Juul Brown, mødte Morten Glud 
 
Morten Glud foreviste hus og tilbygning på matr. nr. 9u Nekselø. Huset ligger neden for en skrænt 
ved stranden på den østlige side af Nekselø. Umiddelbart syd for huset ligger et udhus. Tilbygnin-
gen ligger bag ved huset og altså på landsiden af huset. Tilbygningen er modsat huset, udhuset og 
muren mellem disse ikke synlig fra havet. Tilbygningens mure er malet i samme røde farve som 
huset og udhuset. Tilbygningen har et paptag, hvor huset har et stråtag. Tilbygningen er indrettet 
med bad og toilet samt et mindre køkken.  
 
Morten Glud forklarede, at dele af tilbygningen ligger, hvor der tidligere var et vandskyllende toilet, 
som man kom til udefra og ikke inde fra huset. Andre dele af tilbygningen ligger, hvor der tidligere 
var en overdækket terrasse. Morten Glud forklarede, at huset ligger på jorder, som har været en del 
af ”Øgården”, som hans far købte i 1930´erne. Da hans far solgte ”Øgården”, beholdt han det lille 
hus ned ved stranden. I huset hænger der dels et ældre fotografi, dels en tegning, og at man kan på 
begge se, at der har ligget et udhus umiddelbart syd for huset og været en mur mellem huset og ud-
huset. Morten Glud forklarede, at han husker, at dette udhus var der i hans barndom. 
 
Kalundborg Kommune har i et notat om et møde den 19. marts 2015 med ejerne anført, at der bør 
ske en fysisk lovliggørelse af den skete tilbygning, som tillige kræver en dispensation fra strand-
byggelinjen.  
 
Danmarks Naturfredningsforening, Kalundborg har udtalt, at det er vanskeligt ud fra materialet til 
ansøgningen at vurdere tilbygningens størrelse, omfang, beliggenhed og udseende. Foreningen fin-
der, at der kan dispenseres til den eksisterende bygningsmasse tilpasset mindre tilbygning indehol-
dende sanitære forhold, og at det bør være et vilkår i dispensationen, at tilbygningen anvendes her-
til. 
 

Naturstyrelsen har udtalt: 
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”… 
Der søges om dispensation til bibeholdelse af overdækket terrasse på ejendom omfattet af 
Overfredningsnævnets afgørelse af 20. december 1985 om fredning af Nekselø. 
 
Følgende er uddrag af fredningens bestemmelser: 
 
§ 1 Fredningens formål 
Fredningen har til formål at sikre en opretholdelse af de naturvidenskabelige, biologiske og 
landskabelige værdier, der er knyttet til Nekselø, og at regulere offentlighedens adgang til og 
færdsel på øen. 
 
§ 2 Bevaring af øens nuværende tilstand 
Øen skal bevares i dens nuværende tilstand. Der må således bl.a. ikke foretages terrænæn-
dringer eller ændringer af den hidtidige anvendelse af arealerne, og der må ikke opføres ny 
bebyggelse, medmindre det er tilladt efter de følgende bestemmelser eller tillades ved en di-
spensation efter § 13 . 
 
 
§ 7 Bebyggelse 
a. Det følger af § 2, at der ikke må opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder, badehuse 
og tilbygning til eksisterende bebyggelse. Der må heller ikke ske ombygning af en eksisteren-
de bygning, hvis der herved sker en væsentlig ændring i bygningens ydre fremtræden. 
b. Fredningen er dog ikke til hinder for om- og tilbygninger ved de eksisterende landbrugs-
bygninger, når bygningshøjden ikke overstiger 12,5 m for driftsbygninger og 8,5 m for andre 
bygninger. 
c. En dispensation til opførelse af andet nyt byggeri for jordbrugsdrift, herunder til svine-, 
fjerkræ- eller pelsdyravl, skal meddeles af fredningsnævnet, hvis den i punkt b anførte byg-
ningshøjde ikke overskrides, og hvis landskabelige hensyn ikke taler stærkt imod en bebyggel-
se det pågældende sted. 
d. En dispensation til opførelse af helårs- eller sommerboliger på matr.nr. lc, ld, og 3i skal 
meddeles af fredningsnævnet. 
e. En dispensation til opførelse af helårsbolig skal meddeles af fredningsnævnet, hvis opførel-
sen tilsigter, at en af de nuværende ejere eller medejere af "Øgård", "Klintegården", "Mølle-
gården" og "Nordgård" efter afhændelse af ejendommen kan blive boende på Nekselø. 
f. Til de dispensationer, som fredningsnævnet skal meddele i henhold til punkt c-e, kan der 
knyttes vilkår f.eks. om bebyggelsens beliggenhed og ydre fremtræden, om beplantning og om 
fjernelse af eksisterende bebyggelse. Opmærksomheden henledes på, at fredningsnævnets di-
spensation kun kan udnyttes, hvis den nødvendige 
tilladelse efter by- og landzoneloven også opnås. 
 
§ 8 Andre faste konstruktioner og anlæg 
a. Det følger tillige af § 2, at der heller ikke må etableres andre faste konstruktioner og anlæg 
end bygninger. Eksempelvis må der ikke anlægges campingpladser eller oplags- og losse-
pladser, og der må ikke anbringes plankeværker, tårne, master (heller ikke for luftledninger) 
eller vindmøller. 
b. En dispensation til anbringelse af mindre vindmøller alene til øens egen strømforsyning 
skal meddeles af fredningsnævnet, hvis den ansøgte beliggenhed ikke er uheldig af hensyn til 
fuglelivet, eller hvis landskabelige hensyn ikke taler stærkt imod en vindmølle det pågældende 
sted. 
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c. Uanset forbuddet i punkt a må der i nærheden af anløbsbroen etableres en plads til midler-
tidig anbringelse af storskrald, indtil det fjernes fra øen. 
 
Ifølge BBR er ejendommen en sommerhusejendom på 1391 m² som ejes af Mette Margrethe 
Juul Brown c/o Morten Juul Glud. 
…  
Ejendommen er beliggende i Natura 2000-område nr. 154, Sejrø Bugt, Saltbæk Vig, Bjerge-
ne, Diesebjerg og Bollinge Bakke (fuglebeskyttelsesområde nr. 94 og habitatområde nr. 135). 
… 
Det er Naturstyrelsens vurdering, at det ansøgte ikke vil have en negativ påvirkning af udpeg-
ningsgrundlagene. 
 
Det ansøgte vil efter Naturstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af 
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets 
bilag IV. 
 
Det ansøgte kræver endvidere dispensation far strandbeskyttelseslinjen. Naturstyrelsen har 
modtaget en ansøgning herom, men der er endnu ikke truffet afgørelse i sagen. 
 
Ansøgningen giver ikke Naturstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger.  … 
…” 

 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse. 
 
Efter fredningsnævnets besigtigelse og sagens oplysninger finder fredningsnævnet, at det ikke vil 
stride mod fredningens formål at give en lovliggørende dispensation efter fredningsbestemmelser-
nes § 7a. En sådan lovliggørende vil heller ikke være i strid med i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 
2 og stk. 3 nævnte hensyn. 
 
Nævnet meddeler derfor en lovliggørende dispensation for den omhandlede tilbygning på vilkår, at 
tilbygningen fortsat som nu holdes i samme farver som huset og benyttes til badeværelse med toilet 
og et mindre køkken. 
 
Det bemærkes, at der ikke foreligger en afgørelse om forholdet til strandbeskyttelseslinjen. 
 
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 
66, stk. 2. 

 
På fredningsnævnets vegne 

 

Svend Erik Hansen 
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid 
fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Miljø-
klagenævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og 
Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for kla-
gefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 
følgende hverdag.  

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 afgørel-

sen, 
• 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 en klage, at den, der klager 
indbetaler et gebyr på 500 kr. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når 
gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenæv-
nets 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 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 ef-
terkommelse 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 projekttilpas-
ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i 
sagen.  
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Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebe-
tale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgø-
relsesudkast i partshøring. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en 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. 
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Kopi sendes til: 

Morten Glud, mg@frederik-christiansen.dk 
Kalundborg kommune, kalundborg@kalundborg.dk, Peter Jannerup, pe-
ter.jannerup@kalundborg.dk, Thomas Malthersen Hiorth, thomas.hiorth@kalundborg.dk  
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. svana@svana.dk, 

NST-4112-03392 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, kalundborg@dn.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. natur@dof.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling, kalundborg@dof.dk  
Friluftsrådet Nordvestsjælland, kreds14@friluftsraadet.dk 
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted 
Mads Olsen, Tømmerupvej 44, 4400 Kalundborg 
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FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR 
FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLAND 

 
 
År 2016, den 28. august kl. 10.30 foretog Fredningsnævnet for Vestsjælland bestående af dommer, 
Svend Erik Hansen, Retten i Holbæk, det af miljøministeren udpegede medlem Rolf Dejløw, Ørs-
lev, og det kommunalt udpegede medlem Mads Olsen besigtigelse på Strandbjerggård, Nekselø 10 
A, Nekselø. 
 
Der foretoges: 
 
FN-VSJ 60/2015: Ansøgning om lovliggørelse af læhegn til bistader og af et udhus på 

Strandbjerggård, matr. nr. 4a Nekselø, Føllenslev. 
 
Der fremlagdes:  

� Mail af 8. maj 2015 med ansøgning og bilag 
� Mail af 7. januar 2016 med svar på spørgsmål fra fredningsnævnet 
� Mail af16. december 2016 med udtalelse fra Kalundborg Kommune 
� Mail af 10. december 2015 med udtalelse fra Naturstyrelsen 
� Mail af 24. november 2015 fra Danmarks Naturfredningsforening, Kalundborg 

 
Mødt var: 
For ejerne, Morten og Jens Glud, mødte Morten Glud 
 
Morten Glud foreviste stederne, hvor der henholdsvis står et lille hus og et træhegn, som skal give 
læ for nogle bistader. Han oplyste, at bistaderne ejes af en biavler, som fremstiller bidronninger. 
Hegnet er opsat for at give læ, så bierne ikke blæser væk. Han var villig til at erstatte det aldrende 
hegn med et nyt hegn som f.eks. et flettet pilehegn, ligesom han var villig til at plante en naturligt 
hjemmehørende bevoksning, som kan give læ. 
 
Morten Glud foreviste derefter et udhus ved Strandbjerggård. Udhuset er opført i 2 omgange for 
henholdsvis ca. 15 og ca. 12 år siden og er nu på i alt ca. 54 m2. Udhuset er opført i en vinkel og er 
placeret nogle meter vest for en hvid mur ved Strandbjerggård op mod en skrænt ved et naturligt 
skel og bruges til opbevaring af brænde og nogle maskiner. Han fremhævede, at sidste del af udhu-
set blev lavet for at få plads til en ældre bil og nogle maskiner, som tidligt har stået uden for. Der er 
derved blev ryddet op i omgivelserne ved Strandbjerggård. Han er villig til at plante omkring udhu-
set, så det ikke er synligt fra vejen. 
 
Kalundborg Kommune har i et notat om et møde den 19. marts 2015 med ejerne anført, at det er 
kommunens vurdering, at skuret må anses som en tilbygning, som efter fredningsbestemmelsernes § 
7b er tilladt. Kommunen har herved lagt vægt på afstanden mellem skuret og det nærmeste hushjør-
ne på gården. For så vidt angår flethegnet ved bistaderne er det kommunens vurdering, at disse kan 
falde ind under fredningsbestemmelsernes § 7c om byggeri til landbrugsdrift, og at der evt. kan stil-
les krav om en skærmende beplantning af hjemmehørende buske, idet hegnet fra visse vinkler er 
synligt fra vejen og kan virke som et fremmedelement. 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Kalundborg har udtalt: 
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1. Skuret i lette materialer til redskaber har vi ingen indvendinger imod udover, at det 
burde have været placeret tættere på eksisterende bygninger. Skuret skæmmer dog mindre end 
fritstående redskaber/maskiner.  
Et vilkår bør dog være, at skuret holdes i neutrale jordfarver 
2. Hegnet derimod bør fjernes, da det er skæmmende og i klar strid med fredningen. DN 
ser med velvilje på biavlen, men læ til bierne, bør etableres via en levende beplantning bestå-
ende af naturligt forekomne bi-venlige vækster omfattet indenfor frednings bestemmelserne. 
Vækster, som kan give både læ og mad til bierne 

 
Naturstyrelsen har udtalt: 
 

”… 
Følgende er uddrag af fredningens bestemmelser: 
 
§ 1 Fredningens formål 
Fredningen har til formål at sikre en opretholdelse af de naturvidenskabelige, biologiske og 
landskabelige værdier, der er knyttet til Nekselø, og at regulere offentlighedens adgang til og 
færdsel på øen. 
 
§ 2 Bevaring af øens nuværende tilstand 
Øen skal bevares i dens nuværende tilstand. Der må således bl.a. ikke foretages terrænæn-
dringer eller ændringer af den hidtidige anvendelse af arealerne, og der må ikke opføres ny 
bebyggelse, medmindre det er tilladt efter de følgende bestemmelser eller tillades ved en di-
spensation efter § 13. 
 
 
§ 7 Bebyggelse 
a. Det følger af § 2, at der ikke må opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder, badehuse 
og tilbygning til eksisterende bebyggelse. Der må heller ikke ske ombygning af en eksisteren-
de bygning, hvis der herved sker en væsentlig ændring i bygningens ydre fremtræden. 
b. Fredningen er dog ikke til hinder for om- og tilbygninger ved de eksisterende landbrugs-
bygninger, når bygningshøjden ikke overstiger 12,5 m for driftsbygninger og 8,5 m for andre 
bygninger. 
c. En dispensation til opførelse af andet nyt byggeri for jordbrugsdrift, herunder til svine-, 
fjerkræ- eller pelsdyravl, skal meddeles af fredningsnævnet, hvis den i punkt b anførte byg-
ningshøjde ikke overskrides, og hvis landskabelige hensyn ikke taler stærkt imod en bebyggel-
se det pågældende sted. 
d. En dispensation til opførelse af helårs- eller sommerboliger på matr.nr. lc, ld, og 3i skal 
meddeles af fredningsnævnet. 
e. En dispensation til opførelse af helårsbolig skal meddeles af fredningsnævnet, hvis opførel-
sen tilsigter, at en af de nuværende ejere eller medejere af "Øgård", "Klintegården", "Mølle-
gården" og "Nordgård" efter afhændelse af ejendommen kan blive boende på Nekselø. 
f. Til de dispensationer, som fredningsnævnet skal meddele i henhold til punkt c-e, kan der 
knyttes vilkår f.eks. om bebyggelsens beliggenhed og ydre fremtræden, om beplantning og om 
fjernelse af eksisterende bebyggelse. Opmærksomheden henledes på, at fredningsnævnets di-
spensation kun kan udnyttes, hvis den nødvendige 
tilladelse efter by- og landzoneloven også opnås. 
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§ 8 Andre faste konstruktioner og anlæg 
a. Det følger tillige af § 2, at der heller ikke må etableres andre faste konstruktioner og anlæg 
end bygninger. Eksempelvis må der ikke anlægges campingpladser eller oplags- og losse-
pladser, og der må ikke anbringes plankeværker, tårne, master (heller ikke for luftledninger) 
eller vindmøller. 
b. En dispensation til anbringelse af mindre vindmøller alene til øens egen strømforsyning 
skal meddeles af fredningsnævnet, hvis den ansøgte beliggenhed ikke er uheldig af hensyn til 
fuglelivet, eller hvis landskabelige hensyn ikke taler stærkt imod en vindmølle det pågældende 
sted. 
c. Uanset forbuddet i punkt a må der i nærheden af anløbsbroen etableres en plads til midler-
tidig anbringelse af storskrald, indtil det fjernes fra øen. 

 
Ifølge BBR er ejendommen en landbrugsejendom på ca. 42 ha som ejes af Jens Juul Glud og 
Morten Juul Glud. 
… 
Ejendommen er beliggende i Natura 2000-område nr. 154, Sejrø Bugt, Saltbæk Vig, Bjerge-
ne, Diesebjerg og Bollinge Bakke (fuglebeskyttelsesområde nr. 94 og habitatområde nr. 135). 
… 
Det er Naturstyrelsens vurdering, at det ansøgte ikke vil have en negativ påvirkning af udpeg-
ningsgrundlagene. 
 
Det ansøgte vil efter Naturstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af 
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets 
bilag IV. 
 
Det ansøgte kræver endvidere dispensation far strandbeskyttelseslinjen. Naturstyrelsen har 
modtaget en ansøgning herom, men der er endnu ikke truffet afgørelse i sagen. 
 
Ansøgningen giver ikke Naturstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger.  … 
…” 

 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse. 
 
Efter fredningsnævnets besigtigelse og sagens oplysninger lægger fredningsnævnet til grund, at 
skuret ved Strandbjerggård kan anses som en ny bygning til landbrugsdrift, som der kan gives di-
spensation til efter fredningsbestemmelsernes § 7c. Også opsætningen af et lille hus med det tilhø-
rende lægivende hegn ved bistaderne kan anses som værende til brug for en landbrugsdrift, hvor der 
for en sådan bygning med et hegn kan gives dispensation efter samme bestemmelse, men selve heg-
net kan og skal snarest afløses af en naturligt hjemmehørende beplantning. 
 
De ansøgte lovliggørende dispensationer for et udhus ved Strandbjerggård og for det lille hus med 
det tilhørende lægivende hegn vil ikke være i strid med i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 
3 nævnte hensyn. 
 
Nævnet meddeler derfor lovliggørende dispensationer for det omhandlede udhus og det lille hus 
med det tilhørende lægivende hegn i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, på vilkår, at 
udhuset bevares i naturfarver, at der plantes omkring udhuset, således at dette ikke er synligt fra 
vejen, og at hegnet ved bistaderne inden oktober 2016 erstattes af et flethegn, som på sin side kan 
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og snarest og i alt fald inden for de næste 10 år skal erstattes af naturligt hjemmehørende beplant-
ning. 
 
Det bemærkes, at der hverken for læhegnet eller skuret foreligger en afgørelse om forholdet til 
strandbeskyttelseslinjen. 
 
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 
66, stk. 2. 

 
På fredningsnævnets vegne 

 

Svend Erik Hansen 
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid 
fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Miljø-
klagenævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og 
Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for kla-
gefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 
følgende hverdag.  

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 afgørel-

sen, 
• 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 en klage, at den, der klager 
indbetaler et gebyr på 500 kr. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når 
gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenæv-
nets 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 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 ef-
terkommelse 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 projekttilpas-
ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i 
sagen.  
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Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebe-
tale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgø-
relsesudkast i partshøring. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en 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. 
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Kopi til: 
 
Morten Glud, mg@frederik-christiansen.dk 
Kalundborg kommune, Peter Jannerup, peter.jannerup@kalundborg.dk, kalund-
borg@kalundborg.dk, Thomas Malthesen Hiorth, thomas.hiorth@kalundborg.dk  
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. svana@svana.dk, 

NST-4112-03393  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling,  kalundborg@dn.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. natur@dof.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling  kalundborg@dof.dk  
Friluftsrådet Nordvestsjælland,  kreds14@friluftsraadet.dk  
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted 
Mads Olsen, Tømmerupvej 44, 4400 Kalundborg 
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Nekselø Spejdercenter 

Nekselø 9 A 

Nekselø 

4591 Føllenslev 

 

Att. Sisse Baden Rasmussen 

sibra@odsherred.dk  

       

       FN-VSJ-005/2020 

       MST-2020-12686 

 
       Den 15. maj 2020  

 

   

Under fredningsnævnets besigtigelse den 14. maj 2020 har Nekselø Spejdercenter ansøgt om dispen-

sation til at benytte spejdercentret på gården ”Marianelund”, matr.nr. 3a Nekselø by, Føllenslev, be-

liggende Nekselø 9 A, Nekselø, 4591 Føllenslev, til overnatninger af en spejdergruppe på højst 100 

personer i uge 31 i 2020.  

 

Den hjemmel, der er hertil i fredningsbestemmelsernes § 10, er bortfaldet ved ejerskifte i 2017, da 

der ikke er givet tilladelse af fredningsnævnet til forlængelse. 

 

Overfredningsnævnets kendelse af 20. december 1985 indeholder bl.a. følgende bestemmelser: 

 

§ 9. Campering og teltning. 

 

Der må ikke anbringes campingvogne el.lign., og der må ikke teltes. På bebyggede grunde må 

privatbesøgende hos vedkommende grundejer dog slå et eller to telte op i umiddelbar nærhed 

af bygningerne, og på ”Marianelund” må der teltes efter reglerne i § 10. 

 

§ 10. Særlige bestemmelser for ”Marianelund” 

 

Fredningen respekterer det indgåede lejemål mellem ejeren af matr.nr. 2a og 3a (”Mariane-

lund”) og Vestsjællands Distrikt under det Danske Spejderkorps (i det følgende kaldet Spejder-

centret), så længe ejendommen er i den nuværende ejers besiddelse. Efter ejerskifte kan leje-

målet kun fortsætte med fredningsnævnets godkendelse. 

 

For Spejdercentrets brug af det lejede gælder dog følgende: 

 

Det lejede må kun benyttes af afdelinger under de danske spejderkorps eller med amtsrådets 

tilladelse som led i børne- eller ungdomsundervisning med sigte på naturformidling. 

 

Belægning må ikke væsentlig overstige 100 personer, når der bortses fra dage med holdskifte. 

I perioden 1. april – 15. juli må belægningen dog ikke på noget tidspunkt overstige 50 personer, 

og i denne periode må overnatning kun finde sted fredag/lørdag/søndag og i forbindelse med 

helligdage. 

 

Fredningsnævnet for 
Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 
4800 Nykøbing F. 

 
Tlf. 20 60 23 94 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

mailto:sibra@odsherred.dk
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Telte må kun opstilles i ”Kalvefolden” og - hvis tilladelse efter by- og landzoneloven opnås 

dertil – på arealet umiddelbart nord derfor, jf. fredningskortet. 

 

I perioden 1. april – 15. juli må brugerne af Spejdercentret ikke færdes på de udyrkede græs-

ningsarealer ved øens nord- og sydspids og heller ikke på strandbredden langs øens vestkyst. 

Dette forbud gælder dog ikke færdsel på de stier, der er vist på fredningskortet med signatur for 

”sti”. 

 

Kalundborg Kommune har i en mail af 22. januar 2020 givet en vurdering af overnatninger af spej-

dergrupper på ”Marianelund”: 

 

1)   Fredningen lukker for færdsel langs stranden/udenfor markerede stier mellem 1. apr. og 

15. jul. – dette må være det primære fuglehensyn, essentielt for at sikre jordrugende fugle 

på især strandterrænet, og ansøger må derfor indskærpe dette over for alle brugere i uge 

(26-)27-28, og der må håndhæves og slås ned (= tilladelsen trækkes tilbage?) i fald spær-

ringen overtrædes. 

  

2)   Ved særligt store menneskemængder (500 pers.), og også med 100 personer indenfor luk-

keperioden, er det relevant at overveje om mængden af forstyrrelser er uforeneligt med 

fuglehensyn (jf. fuglebeskyttelsesområdet, der indgår i Natura 2000-område nr. 154) og 

med hensyn til slid på naturtyper (jf. habitatområdet, der indgår i Natura 2000-område nr. 

154). 

  

De eksisterende, skiltede trampestier går gennem tørt terræn og er relativt robuste, også ifald 

færdslen øges ved én konkret lejlighed. De naturtyper som stierne passerer (overdrevstyperne 

6120 og 6210 på vestkysten, skovtype 9160 på østkysten) er dermed sikret i tilstrækkelig grad 

mod publikums slid, der overvejende ligger på selve stien. 

  

Udpegningsgrundlaget rummer 5 ynglefugle: Rørhøg, Engsnarre, Klyde, Splitterne, Havterne. 

De to ternearter vides at yngle (nogle år) omkring Sømosen på det nordlige Nekselø, dette 

areal indgår i adgangsbegrænsningen og færdsel på markerede stier vurderes ikke at være pro-

blematisk. Færdsel udenfor stierne må ikke finde sted (jf. 1) 

  

Tejst, der specifikt nævnes i det vedhæftede svar fra den lokale DOF-afdeling, kendes ikke i 

DOFbasen som ynglefugl (YF) fra Nekselø i perioden 01-01-2000 til d.d. For fugle med ube-

nævnt adfærd (dvs. alle adfærdskategorier) er Tejst indberettet 4 gange i månederne juli og 

august fra lokaliteten ’Nekselø Agerland’ (i alt 149 fuglearter fra denne lokalitet) og 1 gang i 

februar måned fra lokaliteten ’Nekseløs sydspids’ (i alt 78 arter fra denne lokalitet). 

  

Det er usandsynligt at der i disse 5 tilfælde er tale om ynglefugle, og konklusionen må være at 

Tejst ikke pt. yngler på Nekselø. 

  

Tejst er ikke del af fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag (ikke medtaget på fuglebe-

skyttelsesdirektivets bilag 2 mv.) 

Jf. https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=mellem-

dato&dato_first=01-01-2000&dato_second=22-01-2020&artdata=art&hiddenart=06380&ob-

stype=observationer&species=alle&sortering=dato  

  

https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=mellemdato&dato_first=01-01-2000&dato_second=22-01-2020&artdata=art&hiddenart=06380&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato
https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=mellemdato&dato_first=01-01-2000&dato_second=22-01-2020&artdata=art&hiddenart=06380&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato
https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=mellemdato&dato_first=01-01-2000&dato_second=22-01-2020&artdata=art&hiddenart=06380&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato
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Under forudsætning af at respekten for at strandarealer mv. er lukket i perioden mellem 1. apr. 

og 15. jul. er der ingen bekymringer mht. naturforholdene.  

 

Danmarks Naturfredningsforening, Kalundborg, og Danmarks Ornitologisk Forening, Kalundborg, 

har begge ved besigtigelsen den 14. maj 2020 udtalt sig imod en generel tilladelse til at fortsætte et 

spejdercenter på ”Marianelund”, men har ikke indvending mod at give en dispensation for uge 31 i 

2020. 

 

Henrik Øst Hansen, som sammen med to brødre siden 2017 har været ejer af ”Marianelund”, har ved 

besigtigelsen den 14. maj 2020 støttet en ansøgning om, at gården fortsat må anvendes til lejrplads 

for spejdergrupper. 

 

Sørine Sørensen, Kalundborg Kommune, har ligeledes støttet en ansøgning om, at gården fortsat må 

anvendes til lejrplads for spejdergrupper. 

 

Fredningsnævnet har til den generelle ansøgning om fortsat at måtte bruge gården ”Marianelund” 

som lejrplads for spejdere indhentet en udtalelse af 23. januar 2020 fra Miljøstyrelsen: 

 

Fredningsnævnet har anmodet Miljøstyrelsen om teknisk bistand jf. naturbeskyttelseslovens 

§33, stk.4. Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodnin-

gen om teknisk bistand, og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en 

dispensation til det ansøgte eller det modsatte. 

 

Der ansøges om mulighed for udvidelse af tidsrummet for spejderaktiviteter på øen i tilknyt-

ning til spejdercenter på Marianelund, Nekselø 9 A, matrikel nr. 3a Nekselø by, Føllenslev.  

Det ansøgte er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 20.november 1985 om fredning 

af Nekselø, der i §10 indeholder særlige bestemmelser vedr. aktiviteter på Marianelund, der 

gengives i ansøgningen. 

 

Det ansøgte er omfattet af Natura 2000-område 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Die-

sebjerg og Bollinge Bakke; Habitatområde H135 og H244 samt Fuglebeskyttelsesområde F94 

og F99.  
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Kalundborg Kommune har vurderet ansøgningens påvirkning af Natura 2000-områdets ud-

pegningsgrundlag samt evt. påvirkning af bilag IV-arter, og Miljøstyrelsen har ikke yderligere 

bemærkninger til dette.  

 

På nedenstående kort er den pågældende matrikel nr. 3a Nekselø by, Føllenslev markeret med 

rødt. Fredet areal er vist med skravering. Kortet kan evt. benyttes i afgørelsen jf. forretnings-

orden for fredningsnævn §11, stk. 1 (kortet er vedlagt).  
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Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger.  

 

Fredningsnævnets afgørelse: 

 

Fredningsnævnet vurderer, at en dispensation til brug af gården ”Marianelund” som lejrplads for en 

spejdergruppe med overnatninger i uge 31 i 2020 ikke vil være i strid med fredningsbestemmelserne, 

ligesom de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold ikke taler mod at give 

dispensation.  

 

Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, 

stk. 1, og forretningsordenens § 10, stk. 5, dispensation til at bruge ”Marianelund” som lejrplads for 

en spejdergruppe for højst 100 personer med overnatninger i uge 31 i 2020 på de vilkår, som i øvrigt 

er angivet i fredningsbestemmelsernes § 10 for brugen af ”Marianelund” som lejrplads.  

 

 

Ole Stryhn 

 formand 
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 

afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-

sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved 

midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 

fristen til den følgende hverdag.  

 

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 væsent-

lige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-

ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 

Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 

pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 

nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-

ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 

Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.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 overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

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

melse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales 

gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet 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  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  

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

ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-

høring. 

 

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Kalundborg Kommune 

Plan, Byg og Miljø 

Holbækvej 141 B 

4400 Kalundborg 

 

Att. Miriam Thastum 

Miriam.thastum@kalundborg.dk  

       

       FN-VSJ-005-2020 

       MST-2020-12686 
        Den 3. juli 2020   

 

   

Ved mail af 8. januar 2020 har Kalundborg Kommune på vegne af Nekselø Spejdercenter ansøgt 

fredningsnævnet om dispensation til en udvidelse af spejdernes aktiviteter på Nekselø. Spejdercentret 

er indrettet på gården Marianelund, matr.nr. 3a Nekselø By, Føllenslev, beliggende Nekselø 9 A, 

Nekselø, 4591 Føllenslev. 

 

Af ansøgningen fremgår: 

 

Formanden for Nekselø Spejdercenter oplyser følgende: 

  

1. Vores dispensation til at have ikke væsentligt over 100 spejdere, mens der er fredning 

på øen, er gældende i uge 26. Da skolernes sommerferie for en del år siden blev ryk-

ket, så den starter i uge 27, fik vi lov af kommunen at flytte vores dispensation med. 

Dette har jeg dog ikke på skrift, så jeg vil meget gerne have ændret, så vi har den kor-

rekte tilladelse til uge 27. 

2. Vi ønsker endnu en dispensation til at have spejdere på centret i fredningen. Det drejer 

sig om uge 28. Vi har i en del år ikke haft tilslutning til vores sommerlejr i uge 30, 

men stor efterspørgsel på uge 28, og vi ønsker derfor dispensation til at have spejdere i 

denne periode.  

Det er relevant at nævne at vi har øboernes opbakning og at ejeren af Marianelund 

(gården som rummer spejdercentret) ligeledes bakker os op. Vi er klar over at der i 

denne uge er begrænset mulighed for færdsel langs kysterne på Nekselø og dette infor-

merer vi selvfølgelig spejderne om, som altid er forstående for det. 

3. Den tredje ansøgning drejer sig om en engang-dispensation for uge 27 år 2020. Vi har 

fået henvendelse fra en stor gruppe spejdere, som ønsker at afholde sommerlejr på 

Nekselø, da deres tema for sommerlejren er Klima, og Nekselø derfor er ideel til det.  

Det drejer sig om 500 spejdere i alderen 5-10 år (incl. ledere) og det må siges at over-

skride det, der i fredningen omtales som ”ikke væsentligt over 100 spejdere”. Vi er på 

mange måder virkelig interesserede i at kunne afholde denne sommerlejr, dels fordi 

det vil give centret en øget pr samt en øget indtægt, som vil kunne sikre vores fortsatte 

virke  i lang tid fremover. Henvendelsen er kommet i denne uge (uge 41) og vi ønsker 

en hurtig afklaring, da gruppen skal have besked hurtigst muligt.  

Vi er allerede begyndt at undersøge mulighederne for teltning udenfor de faste lejr-

pladser, og hvis vi får tilladelsen vil vi i samråd med ejeren af Marianelund og Øgår-

den, foreslå græsarealerne nordvest for spejdercentret. [Denne del af ansøgningen er 

efterfølgende frafaldet på grund af corona-epidemien]. 

Fredningsnævnet for 
Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 
4800 Nykøbing F. 

 
Tlf. 20 60 23 94 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

mailto:Miriam.thastum@kalundborg.dk
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Vedr. punkt 1, så er det ikke lykkedes at finde en kommunal afgørelse om, at dispensationen 

kunne rykkes med fra uge 26 til 27. 

 

Kalundborg Kommune har i en mail af 22. januar 2020 givet denne vurdering af ansøgningen: 

 

1)   Fredningen lukker for færdsel langs stranden/udenfor markerede stier mellem 1. apr. og 

15. jul. – dette må være det primære fuglehensyn, essentielt for at sikre jordrugende fugle 

på især strandterrænet, og ansøger må derfor indskærpe dette over for alle brugere i uge 

(26-)27-28, og der må håndhæves og slås ned (= tilladelsen trækkes tilbage?) i fald spær-

ringen overtrædes. 

  

2)   Ved særligt store menneskemængder (500 pers.), og også med 100 personer indenfor luk-

keperioden, er det relevant at overveje om mængden af forstyrrelser er uforeneligt med 

fuglehensyn (jf. fuglebeskyttelsesområdet, der indgår i Natura 2000-område nr. 154) og 

med hensyn til slid på naturtyper (jf. habitatområdet, der indgår i Natura 2000-område nr. 

154). 

  

De eksisterende, skiltede trampestier går gennem tørt terræn og er relativt robuste, også ifald 

færdslen øges ved én konkret lejlighed. De naturtyper som stierne passerer (overdrevstyperne 

6120 og 6210 på vestkysten, skovtype 9160 på østkysten) er dermed sikret i tilstrækkelig grad 

mod publikums slid, der overvejende ligger på selve stien. 

  

Udpegningsgrundlaget rummer 5 ynglefugle: Rørhøg, Engsnarre, Klyde, Splitterne, Havterne. 

De to ternearter vides at yngle (nogle år) omkring Sømosen på det nordlige Nekselø, dette 

areal indgår i adgangsbegrænsningen og færdsel på markerede stier vurderes ikke at være pro-

blematisk. Færdsel udenfor stierne må ikke finde sted (jf. 1) 

  

Tejst, der specifikt nævnes i det vedhæftede svar fra den lokale DOF-afdeling, kendes ikke i 

DOFbasen som ynglefugl (YF) fra Nekselø i perioden 01-01-2000 til d.d. For fugle med ube-

nævnt adfærd (dvs. alle adfærdskategorier) er Tejst indberettet 4 gange i månederne juli og 

august fra lokaliteten ’Nekselø Agerland’ (i alt 149 fuglearter fra denne lokalitet) og 1 gang i 

februar måned fra lokaliteten ’Nekseløs sydspids’ (i alt 78 arter fra denne lokalitet). 

  

Det er usandsynligt at der i disse 5 tilfælde er tale om ynglefugle, og konklusionen må være at 

Tejst ikke pt. yngler på Nekselø. 

  

Tejst er ikke del af fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag (ikke medtaget på fuglebe-

skyttelsesdirektivets bilag 2 mv.) 

Jf. https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=mellem-

dato&dato_first=01-01-2000&dato_second=22-01-2020&artdata=art&hiddenart=06380&ob-

stype=observationer&species=alle&sortering=dato  

  

Under forudsætning af at respekten for at strandarealer mv. er lukket i perioden mellem 1. apr. 

og 15. jul. er der ingen bekymringer mht. naturforholdene.  

https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=mellemdato&dato_first=01-01-2000&dato_second=22-01-2020&artdata=art&hiddenart=06380&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato
https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=mellemdato&dato_first=01-01-2000&dato_second=22-01-2020&artdata=art&hiddenart=06380&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato
https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=mellemdato&dato_first=01-01-2000&dato_second=22-01-2020&artdata=art&hiddenart=06380&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato
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Danmarks Naturfredningsforening, Kalundborg har den 12. februar 2020 udtalt: 

 

Vedr. udvidelse af spejder aktiviteter og ændring af tidspunkter indenfor fredning på Nekselø 

 

DN Kalundborg takker for muligheden for at kommentere på ovenstående.  

… 

 

Idet henvendelsen fra spejderne tilsyneladende er modtaget i Fredningsnævnet i uge 41 – 2019 

kan vi have vores tvivl om, om henvendelsen stadig er relevant. Vi vil imidlertid gerne frem-

komme med vores bemærkninger – specielt da vi kan konstatere, at spejdernes dispensation/til-

ladelse til ophold reelt er ophørt pr. 12. februar 2017, hvor ejendommen skiftede ejerforhold.  

 

Jf. fredningsreglerne for Nekselø hvori Nekselø spejdercenter er nævnt i § 10 særlige bestem-

melser for ”Marianelund”, så er spejdercentrets opholdstilladelse kun gældende så længe ejen-

dommen er i den på tidspunktet for aftalens indgåelse ejers besiddelse. Ejendommen skiftede 

ejerforhold pr. 12.02.17, og så vidt det er DN Kalundborg bekendt, så er denne tilladelse ikke 

søgt forlænget hos Fredningsnævnet? DN Kalundborg imødeser svar herpå. 

 

Ansøger søger om 3 forhold: 

 

Ad. 1) Flytning af ophold fra uge 26 til uge 27: DN Kalundborg har ingen indvendinger her-

imod 

 

Ad. 2) Ekstra dispensation til ophold i uge 28: DN Kalundborg kan ikke anbefale dette 

 

Ad. 3) Ekstra éngangsdispensation til ophold i uge 27 på op til 500 personer: DN Kalundborg 

         fraråder dette på det bestemteste 

 

Jf. ”Fredningsregler for hvori Nekselø spejdercenter er nævnt” foreskriver § 10 klart og tydeligt, 

at belægningen i perioden 1. april – 15. juli (uge 14-29) ikke på noget tidspunkt må overstige 

50 personer og overnatning i denne periode kun må finde sted fredag/lørdag/søndag.  

 

Nekselø er fredet helt tilbage i 1951. Hele øen er fredet, og det er der en særlig grund til – 

nemlig beskyttelse af det særprægede plante og dyreliv. Det vrimler med sjældne og sårbare 

planter på skrænter og græsgange, reder og jordrugende fugle. DN Kalundborg mener ikke, at 

hverken naturen eller især fuglelivet kan bære denne ekstra ordinære store benyttelse i en peri-

ode, hvor endags turisterne også invaderer øen.  

 

Invadering af øen af op til 500 børn i alderen 5-10 år vil være mere end Nekselø kan bære og 

skabe en ikke ubetydelig og uacceptabel uro for fuglelivet. Vi tvivler på, at det er muligt at 

holde 500 børn i den alder på så lille og begrænset et areal uden at fredningens forbud overtræ-

des. Tilladelse af pkt. 3 vil efter DN Kalundborg opfattelse være uforeneligt og medføre en stor 

negativ påvirkning af fuglelivet på Nekselø. DN Kalundborg mener, at i dette tilfælde må be-

skyttelse komme før benyttelse. 

 

Der forefindes andre opholdsmuligheder i Danmark for en så stor spejdergruppe. 
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DN Kalundborg er glade for børn i naturen, men mener at det ansøgte antal er for voldsomt. 

DN Kalundborg beder derfor Fredningsnævnet respektere årsagen til fredning af Nekselø – hele 

øen - i modsat fald taber både Nekselø fredningen og fredninger generelt deres betydning. 

 

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse af 24. maj 2020 fra Dansk Botanisk Forening, Østkreds: 

 

Dansk Botanisk forening har ved mail af 15. maj 2020 fået sagen til udtalelse.  

 

Formålet med fredningen af Nekselø er som der står i §1. Fredningensformål. Fredningen har 

til formål at sikre en opretholdelse af de naturvidenskabelige, biologiske og landskabelige vær-

dier, der er knyttet til Nekselø, og at regulere offentlighedens adgang til og færdsel på øen.  

 

Spejderne på "Marianelund" har fået en særlig positiv behandling i fredningen, pga et på fred-

ningstidspunktet indgået lejemål, hvilket fremgår af §10 i fredningen.  

 

For Spejdercentrets brug af det lejede gælder bl.a. følgende: Belægningen må ikke væsentligt 

overstige 100 personer, når der bortses fra dage med holdskifte. I perioden 1. april- 15. juli må 

belægningen dog ikke på noget tidspunkt overstige 50 personer, og i denne periode må over-

natning kun finde sted fredag/lørdag/søndag og i forbindelse med helligdage.  

 

Telte må kun opstilles i "Kalvefolden" og – hvis tilladelse efter by- og landzoneloven opnås 

dertil- på arealet umiddelbart nord derfor, jfr. fredningskortet. I perioden 1. april- 15. juli må 

brugerne af Spejdercentret ikke færdes på de udyrkede græsningsarealer ved øens nord-og syd-

spids og heller ikke på strandbredden langs øens vestkyst. Dette forbud gælder dog ikke færdsel 

på de stier, der er vist på fredningskortet med signaturfor "sti”.  

 

At der pt. er spejder på øen, er således en aftale i fredningen om fortsættelse af spejderaktivitet, 

der blev indgået med daværende ejer af Marianelund og spejderne. Dog med restriktioner i 

forhold til adgang på øen og til antal deltagere.  

 

Dansk Botanisk Forening finder, at fredningens færdselsrestriktioner (tidspunkt, områder og 

antal personer) er væsentlige for opfyldelse af fredningens formål. Nekselø indeholder ud over 

en følsom fuglefauna, en følsom vegetation, som især i foråret og tidlig sommer kan være udsat 

for uheldig slid. Vi så gerne spejderaktiviteterne afviklet på Nekselø, da der er mange andre 

steder i landet, der er mere egnet til sådanne aktiviteter. Vi ser gerne børn i naturen, men nogle 

steder er mere følsomme for færdsel end andre.  

 

Vi formoder, at der i forbindelsen med fredningen ikke var blevet givet tilladelse til spejderlejr, 

hvis det ikke havde fundet sted på fredningstidspunktet. Vi opfatter de gældende regler som en 

stor gestus til spejderne.  

 

Vi indstiller derfor:  

 

1. Spejderne kan flytte deres aktivitet fra uge 27 til uge 28.  

2. Vi mener ikke, der skal gives dispensation til yderligere aktivitet i perioden 1. april til 15. juli 

3. Vi mener ikke der skal gives tilladelse til engangsarrangement med 500 spejdere i uge 31, 

som ansøgt. Vi er indforstået med, hvis man laver lejr med 50 børn og ledere i uge 31. 
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Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse af 23. januar 2020 fra Miljøstyrelsen: 

 

Fredningsnævnet har anmodet Miljøstyrelsen om teknisk bistand jf. naturbeskyttelseslovens 

§33, stk. 4. Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmod-

ningen om teknisk bistand, og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler 

en dispensation til det ansøgte eller det modsatte. 

 

Der ansøges om mulighed for udvidelse af tidsrummet for spejderaktiviteter på øen i tilknyt-

ning til spejdercenter på Marianelund, Nekselø 9 A, matrikel nr. 3a Nekselø by, Føllenslev.  

Det ansøgte er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 20. november 1985 om fredning 

af Nekselø, der i §10 indeholder særlige bestemmelser vedr. aktiviteter på Marianelund, der 

gengives i ansøgningen. 

 

Det ansøgte er omfattet af Natura 2000-område 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Die-

sebjerg og Bollinge Bakke; Habitatområde H135 og H244 samt Fuglebeskyttelsesområde F94 

og F99.  
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Kalundborg Kommune har vurderet ansøgningens påvirkning af Natura 2000-områdets ud-

pegningsgrundlag samt evt. påvirkning af bilag IV-arter, og Miljøstyrelsen har ikke yderligere 

bemærkninger til dette.  

 

På nedenstående kort er den pågældende matrikel nr. 3a Nekselø by, Føllenslev markeret med 

rødt. Fredet areal er vist med skravering. Kortet kan evt. benyttes i afgørelsen jf. forretnings-

orden for fredningsnævn §11, stk. 1 (kortet er vedlagt).  

 

 
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger.  

 

Fredningsnævnet har den 21. maj 1999 givet en dispensation til udvidelse af lejrperioden med uge 

26. Af afgørelsen fremgår bl.a.: 

 

Under hensyn til baggrunden for spejdercentrets virksomhed og opholdets karakter på ”Maria-

nelund”, finder nævnet ikke det ansøgte i strid med formålet med Overfredningsnævnets ken-

delse af 20/12 1985. Nævnet tillader derfor, at lejrperioden udvides med uge 26 på de i Over-

fredningsnævnets § 10 nævnte vilkår. Spejdercentrets brugere må således fortsat ikke i perioden 

1/4 - 15/7 færdes på de udyrkede græsningsarealer ved øens nord- og sydspids, eller på strand-

bredden langs øens vestkyst. De på fredningskortet til Overfredningsnævnets kendelse afmær-

kede stier med signaturen ”sti”, er det fortsat tilladt at færdes på. 
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Fredningsnævnet har foretaget en besigtigelse den 14. maj 2020. Under besigtigelsen fremkom føl-

gende udtalelser og oplysninger: 

 

Formanden for Nekselø Spejdercenter, Sisse Baden Rasmussen, viste spejdercentret med le-

jede bygninger, to pladser til teltning, ”Kalvefolden” og ”Trekanten” samt lege- og parade-

plads. Teltpladserne er omkranset af stengærder, og alle grupper får ved ankomsten forevist 

spejdercentret og bliver gjort bekendt med reglerne får, hvor man må og ikke må færdes. 

Grupperne får også vist, hvor der er giftige planter, som man bør holde sig fra. Stien ned til 

stranden mod vest med en god badestrand bliver vist, og alle får at vide, at hvornår man må 

færdes ad veje og afmærkede stier. Spejdercentret har en lejeaftale med de nuværende ejere af 

”Marianelund”. Aftalen skal fornys i 2021. 

 

Henrik Øst Hansen oplyste, at hans forældre siden 1970´erne har udlejet bygninger og arealer 

til spejdercentret. Der blev i forbindelse med fredningen i 1985 sat vilkår for udlejningen til 

spejdergrupper og andre grupper. Han og hans to brødre, som har overtaget gården ”Mariane-

lund” efter deres forældre, er indstillet på at fortsætte udlejningen af bygninger og arealer til 

spejdercentret. 

 

Jette Reeh udtalte, at Dansk Ornitologisk Forening principielt mener, der ikke bør være spej-

derlejr på Nekselø. Foreningen vil dog ikke protestere mod at meddele dispensationer til de 

ansøgte formål. Hun bemærkede, at visse aktiviteter også forstyrrer fugle ved stranden. Hun 

bekræftede, at klyder ikke er på Nekselø i fældningsperioden, men da opholder sig ved Salt-

bæk Vig. 

 

Susanne Ladefoged udtalte, at Danmarks Naturfredningsforening Kalundborg mener, at tilla-

delsen til at have spejderlejr på gården ”Marianelund” er bortfaldet i forbindelse med ejer-

skifte i 2017, og at fredningsnævnet nøje bør overveje, om nævnet skal godkende, at der fort-

sat må være spejderlejr på Nekselø. Hun påtalte, at Nekselø Spejdercenter i tre år uden en for-

nyet tilladelse har fortsat sine udlejninger til spejdergrupper. Danmarks Naturfredningsfor-

ening Kalundborg må protestere mod en fornyet tilladelse til at have spejdere på ”Mariane-

lund”. Hvis fredningsnævnet giver en dispensation til fortsat at have spejdere på ”Mariane-

lund”, bør der ikke gives tilladelse til at overnatte mere end 50 børn og ledere ad gangen og 

kun i weekender i yngleperioderne fra medio marts til medio juli. Hun bemærkede, at jordru-

gende fugle som klyder, splitterne og havterner er sårbare overfor fladefærdsel, ligesom kly-

der er sårbare i fældningsperioden fra medio juli til medio september. Hun har liden tiltro til, 

at Kalundborg Kommune fører tilsyn med, om der alene er færdsel på veje og afmærkede 

stier. 

 

Sørine Sørensen udtalte, at Kalundborg Kommune gerne vil fremme, at børn og unge færdes 

og har ophold i naturen, og kommunen kan ikke se noget til hinder for at imødekomme ansøg-

ningerne om fortsat at have overnattende grupper på Nekselø på vilkår som angivet i fred-

ningsbestemmelserne. 

 

Ingen af de mødte havde indvendinger mod, at der gives en dispensation til at have en spej-

derlejr med indtil 50 børn og ledere i uge 31 i 2020. 

 

Overfredningsnævnets kendelse af 20. december 1985 indeholder bl.a. følgende bestemmelser: 
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§ 9. Campering og teltning. 

 

Der må ikke anbringes campingvogne el.lign., og der må ikke teltes. På bebyggede grunde må 

privatbesøgende hos vedkommende grundejer dog slå et eller to telte op i umiddelbar nærhed 

af bygningerne, og på ”Marianelund” må der teltes efter reglerne i § 10. 

 

§ 10. Særlige bestemmelser for ”Marianelund” 

 

Fredningen respekterer det indgåede lejemål mellem ejeren af matr.nr. 2a og 3a (”Mariane-

lund”) og Vestsjællands Distrikt under det Danske Spejderkorps (i det følgende kaldet Spejder-

centret), så længe ejendommen er i den nuværende ejers besiddelse. Efter ejerskifte kan leje-

målet kun fortsætte med fredningsnævnets godkendelse. 

 

For Spejdercentrets brug af det lejede gælder dog følgende: 

 

Det lejede må kun benyttes af afdelinger under de danske spejderkorps eller med amtsrådets 

tilladelse som led i børne- eller ungdomsundervisning med sigte på naturformidling. 

 

Belægning må ikke væsentlig overstige 100 personer, når der bortses fra dage med holdskifte. 

I perioden 1. april – 15. juli må belægningen dog ikke på noget tidspunkt overstige 50 personer, 

og i denne periode må overnatning kun finde sted fredag/lørdag/søndag og i forbindelse med 

helligdage. 

 

Telte må kun opstilles i ”Kalvefolden” og - hvis tilladelse efter by- og landzoneloven opnås 

dertil – på arealet umiddelbart nord derfor, jf. fredningskortet. 

 

I perioden 1. april – 15. juli må brugerne af Spejdercentret ikke færdes på de udyrkede græs-

ningsarealer ved øens nord- og sydspids og heller ikke på strandbredden langs øens vestkyst. 

Dette forbud gælder dog ikke færdsel på de stier, der er vist på fredningskortet med signatur for 

”sti”. 

 

Efter besigtigelsen har ansøgeren fremsendt følgende statistiske oplysninger: 
 

Jeg sender som lovet en oversigt over hvilke perioder Nekselø spejdercenter har været i brug 

de seneste 3 år, samt hvor mange spejdere der har været på centret. 

Jeg sender det på denne måde for overskuelighedens skyld, da dataene er fundet  i  flere for-

skellige arbejdsdokumenter. 

 

2017 

Uge 31 - 45 spejdere pr. nat 

Uge 35 (weekend) 25 spejdere 

 

2018 

Uge 19 (weekend) 10 spejdere 

Uge 27 - 52 spejdere 

Uge 31 - 42/85 spejdere (42 spejdere frem til onsdag og 85 spejdere derefter) 

Uge 32- 91 spejdere 
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2019 

Uge 14 (weekend) 37 spejdere 

Uge 27 - 18 spejdere 

Uge 29 - 21 spejdere 

Uge 30 - 60 spejdere 

 

Nævnets afgørelse: 

 

Efter det oplyste har der i årtier og også inden Overfredningsnævnets kendelse af 20. december 1985 

været en spejderplads på gården Marianelund. Det vil derfor ikke være i strid med fredningsbestem-

melser at tillade, at der fortsat er spejderplads her.  

 

Efter de indhentede udtalelser fra Kalundborg Kommune og Miljøstyrelsen taler de i naturbeskyttel-

seslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold ikke mod at give dispensation til, at der fortsat er 

spejderplads på Marianelund.   

 

Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dis-

pensation til, at der fortsat må være en spejderplads på Marianelund på følgende vilkår: 

 

1. Spejderpladsen på Marianelund må af Nekselø Spejdercenter, som har lejet spejderpladsen, 

kun udlejes til afdelinger under de danske spejderkorps eller med kommunens tilladelse til 

andre grupper som led i børne- eller ungdomsundervisning med sigte på naturformidling. 

2. Telte må kun opstilles i ”Kalvefolden” og ”Trekanten”. 

3. Belægning må ikke overstige 100 personer, når der bortses fra dage med holdskifte.  

4. I perioden 1. april – 15. juli må belægningen dog ikke på noget tidspunkt overstige 50 perso-

ner, og i denne periode må overnatning kun finde sted fredag/lørdag/søndag og i forbindelse 

med helligdage, jf. dog pkt. 5. 

5. Belægningen må dog i uge 27 og 28 være op til 100 personer. 

6. I perioden 1. april – 15. juli må brugerne af spejderpladsen ikke færdes på de udyrkede græs-

ningsarealer ved øens nord- og sydspids og heller ikke på strandbredden langs øens vestkyst. 

Brugerne må i denne periode alene færdes på de stier, der er vist på fredningskortet med 

signatur for ”sti”. 

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

66, stk. 2. 

 

I sagens behandling har medvirket fredningsnævnets formand, dommer Ole Stryhn, det af miljømi-

nisteren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Kalundborg Kommune udpegede medlem, Mads 

Olsen. 

 

 

Ole Stryhn 

 formand 
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 

afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-

sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved 

midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 

fristen til den følgende hverdag.  

 

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 væsent-

lige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-

ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 

Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 

pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 

nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-

ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 

Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.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 overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

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

melse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales 

gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet 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  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  

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

ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-

høring. 

 

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


Århus Universitet  
DCE Institut for Bioscience Kalø 

Grenåvej 14 

8410 Rønde 

Att. seniorforsker Thomas Bregnballe 

   FN-VSJ-2021-2120 

   Den 8. april 2021 

Ved mail af 24. marts 2021 har Århus Universitet, DCE Institut for Bioscience Kalø ansøgt fred-

ningsnævnet om tilladelse til at to personer færdes uden for stierne på nord- og sydenden af Nekselø 

en enkelt dag i første halvdel af maj måned 2021 for at optælle ynglende edderfugle. 

Af ansøgningen fremgår: 

Ansøgning om tilladelse til færdsel i forbindelse med optælling af ynglende ederfugle på Nekselø 

I forbindelse med at vi, Aarhus Universitet, på vegne af Miljøstyrelsen udfører en landsdækkende optælling af 

ynglende ederfugl i 2020-22, søger vi hermed Fredningsnævnet om at få en dispensation fra færdselsbestemmel-

serne på Nekselø, så det kan tillades, at to personer færdes uden for stierne på nord- og sydenden af Nekselø på en 

enkelt dag i første halvdel af maj 2021.  

Baggrund og Formål 
Den samlede ynglebestand af ederfugl i Danmark bliver opgjort én gang med et interval på ca. 10 år. Resultaterne 

fra de tidligere landsdækkende tællinger kan fremsendes, hvis det ønskes. I tilfældet Nekselø er formålet af gå 

øens to sandsynlige yngleområder igennem til fods og registrere antallet af reder.  

Besøget samt forstyrrelsens karakter og forventede varighed  
Besøget ønskes gennemført på en dag mellem den 30. april og 16. maj. Valget af dag for besøget kan afhænge af 

vejret.  

Besøget indebærer, at to personer gå igennem de lavere liggende områder på øens nord- og sydende (se kortene 

nederst i ansøgningen). Ses en rugende ederfuglhun forude skiftes der retning i forventning om, at hunnen da vil 

føle sig sikker og blive liggende. Såfremt en rugende ederfuglehun utilsigtet skræmmes af reden vil denne blive 

dækket til med dun mhp. at reducere risikoen for, at æggene bliver præderet af store måger. Reder, hvor æggene 

er klækket eller er blevet præderet, vil også blive talt. Desuden vil der – så vidt tiden tillader det – samtidig fore-

tages registreringer af andre ynglende kystfugle såsom vadefugle, måger og terner.  

Gennemgangen af hvert af de to områder vil ske på en sådan måde, at når først én del af området er gennemgået, 

forbliver dette derefter uforstyrret. Dette bidrager til at holde varigheden af forstyrrelsen inden for de forskellige 

dele af området på et minimum. 

Det er vores erfaring, at en optælling som den planlagte, ikke vil resultere i væsentlige tab af æg ud over de tab, 

som måtte ske af ’naturlige’ årsager.  

Optællingen vil blive udført af Rune S. Tjønløv og Sten Asbirk. Rune har lavet en ph.d. om bestandsøkologi hos 

ederfugl, og han har deltaget i feltarbejde vedr. ynglende ederfugle gennem en længere årrække. Sten Asbirk, der 

nu er pensioneret biolog efter et livs ansættelse i den daværende Skov- og Naturstyrelse, har siden sin ungdom 

deltaget i eller selv forestået optællinger af ynglende kystfugle, herunder af ederfugle.  

Koordinering og formidling af resultater 

Fredningsnævnet for 
Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 
4800 Nykøbing F. 

Tlf. 20 60 23 94 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 
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Vi holder kontakt til de relevante personer i Miljøstyrelsen, som muligvis vil aflægge besøg på øen mhp. at regi-

strere ynglende terner (sådanne eventuelle besøg vil skulle gennemføres senere på sæsonen end tællingen af eder-

fugl). Derved kan vi videreformidle registreringerne fra først på sæsonen, hvilket kan gøre det nemmere for de 

relevante personer i Miljøstyrelsen at vurdere, om de behøver at foretage tællinger af ynglende terner på øen.  

 

De indsamlede data for ederfugl og andre arter vil blive indtastet i DOFbasen. Resultaterne vedr. ederfugl vil blive 

præsenteret i den samlede afrapportering fra moniteringsprojektet. Resultaterne publiceres som en videnskabelig 

artikel i Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift. Såfremt der er interesse for det, kan vi formidle alle relevante 

iagttagelser og resultater fra tællingerne til kommunen. Tællingen kan således også bidrage til at opnå en status 

for områdets nuværende værdi for ynglefugle.  

 

Kontakt til lodsejere og orientering af beboere  
Vi har haft kontakt til en af de tre lodsejere, der er relevante i forhold til de områder nær kysten, som vi gerne vil 

færdes i. Denne lodsejer har telefonisk givet tilladelse, og han vurderer, at vi også vil få en tilladelse fra de to andre 

lodsejere. Vi overvejer at informere beboerne på Nekselø om den forestående fugletælling, evt. vedhæftet fred-

ningsnævnets dispensation, så de ved, at den korte forstyrrelse sker under ordnede forhold. 

 

Danmarks Naturfredningsforening, Kalundborg, har i mail af 7. april 2021 udtalt: 
 

Danmarks Naturfredningsforening Kalundborg afdeling takker for det tilsendte samt muligheden for at udtale sig 

til ansøgning om dispensation til fladefærdsel udenfor stierne på Nekseløs sydlige og nordlige ende i Edderfugle-

nes yngletid. 

  

Normalt vil vi i DN være meget betænkelige ved at give dispensation fra færdselsbestemmelserne i fredningen til 

flade færdsel på et areal med rugende Edderfugle. Miljøstyrelsens formål med at registrere bestandene af yng-

lende Edderfugle med 10 års mellemrum må dog anses for værende yderst vigtigt og uundværlig viden. Da der 

kun er tale om færdsel af én dags varighed - udført af 2 kompetente personer fra Århus Universitet sammenholdt 

med metoden og de foranstaltninger, der udføres såfremt en rugende fugl skræmmes af reden findes hensigts-

mæssige og acceptable. Skulle der i worst case ske tab af et eller ganske få individer vurderes dette ikke, at ville 

true den samlede bestand, hvilket gør, at DN Kalundborg ikke har indvindinger imod det ansøgte. 

 

Dansk Ornitologisk Forening, Vestsjælland (Kalundborg) har den 25. marts 2021 udtalt: 
 

Vedr.: Ansøgning om tilladelse til færdsel i forbindelse med optælling af ynglende ederfugle på Nekselø  

 

I forbindelse med at Aarhus Universitet, på vegne af Miljøstyrelsen, udfører en landsdækkende optælling af yng-

lende ederfugl i 2020-22, søger Aarhus Universitet v. seniorforsker Thomas Bregnballe Fredningsnævnet om at få 

en dispensation fra færdselsbestemmelserne på Nekselø, så det kan tillades, at to personer færdes uden for stierne 

på nord- og sydenden af Nekselø på en enkelt dag i første halvdel af maj 2021.  

 

Formålet er at optælle øens ynglebestand af ederfugl i forbindelse med, at den samlede ynglebestand af ederfugl i 

Danmark opgøres med et interval på ca. 10 år. Øens to sandsynlige yngleområder vil blive gået igennem til fods 

og antallet af reder registreres.  

 

Det er værdifuld viden om ederfuglene, der indhentes ved denne registrering. Metoden, der beskrives anvendt ved 

gennemgangen, er velbeskrevet og gennemtænkt skånsom.  

 

Vi anbefaler at ansøgningen imødekommes. 

 
Kalundborg Kommune har i mail af 7. april 2021 udtalt: 

 

Til fredningsnævnet i anledning af ansøgning om fugletælling på Nekselø: 
  
Det er i ansøgningen anført, at moniteringen af ynglende edderfugle i nord- og sydenden af øen vil blive udført 

af to erfarne fugletællere og sker med en metodik, så hver del af optællingsområdet kun gennemgås én gang. 



Dette forårsager erfaringsmæssigt ikke tab af ynglefugles kuld (æg og/eller unger) udover hvad der sker af natur-

lige årsager i løbet af en ynglesæson. 
  
Tællingen sker for at indsamle viden, der er nødvendig for naturforvaltningen af edderfugl, og som også kan give 

aktuel viden om Nekselø som levested for ynglefugle, hvilket kommunen finder falder indenfor første del af 

fredningsformålet, jf. § 1: 
  
”Fredningen har til formål at sikre en opretholdelse af de naturvidenskabelige, biologiske og landskabelige vær-

dier, der er knyttet til Nekselø, og at regulere offentlighedens adgang til og færdsel på øen.” 
  
Under disse præmisser vil Kalundborg Kommune ikke være betænkelig ved om fredningsnævnet skulle give di-

spensation fra fredningens § 12, der bl.a. forbyder offentlighedens adgang til strandengene i perioden 1. april - 

15. juli. 
 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 20. december 1985 om fredning 

Nekselø. Fredningens formål er at sikre en opretholdelse af de naturvidenskabelige, biologiske og 

landskabelige værdier, der er knyttet til Nekselø, og at regulere offentlighedens adgang til og færd-

sel på øen. Om færdsel på øen bestemmes: 
 

§ 12. Offentlighedens adgang. 
Offentligheden har kun adgang til øen ved anløbsbroen. Offentligheden har ret til at færdes til fods på de stræk-

ninger, der er vist på fredningskortet med signatur for "sti". Det viste stiforløb er kun retningsgivende for stræk-

ninger, der endnu ikke fremtræder som vej eller nedtrampet sti, og det præcise forløb må aftales mellem Vest-

sjællands amtsråd og ejeren eller - hvis enighed ikke opnås - fastlægges af fredningsnævnet.  

 

Det pålægges amtsrådet at sørge for, at de nævnte strækninger kan benyttes af gående, samt at hegne dem mod 

landbrugsarealer, hvis vedkommende ejer ønsker det og fredningsnævnet finder det rimeligt, at ønsket efterkom-

mes. Amtsrådet kan afmærke stierne. 

 

Offentlighedens ret efter naturfredningslovens §§ 54 og 56 til færdsel og ophold på strandbredder og udyrkede 

arealer begrænses således, at der i perioden l. april - 15. juli kun er ret til at færdes på de ovennævnte stier. 

Amtsrådet udarbejder til fredningsnævnets godkendelse et ordensreglement vedrørende offentlighedens adgang 

til og færdsel på øen. 

 

Fredningsnævnets afgørelse. 

 

Fredningsnævnet finder, at den ansøgte færden uden for stierne af to personer fra Aarhus Universitet 

for at optælle ynglende edderfugle på nord- og sydspidsen af Nekselø ikke er i strid med formålet 

med fredningen. 

 

De i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold taler endvidere ikke mod at give 

dispensation.  

 

Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, 

stk. 1, og forretningsordenens § 10, stk. 5, dispensation til, at to personer fra Aarhus Universitet 1 

dag i perioden fra 30. april til 16. maj 2021 må færdes uden for stierne på nord- og sydspidsen af 

Nekselø for at optælle ynglende edderfugle. 

 

 

Ole Stryhn 

 formand 



Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:  

 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen 

er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge 

lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på kla-

genævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis 

klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

 

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 Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr 

på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres 

den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende of-

fentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Næv-

net offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Kla-

gen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevare-

klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.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 overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af 

Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

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

relse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-

handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.  

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller 

behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.  

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke ud-

nyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


 

 
Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F. 

vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 
Telefon 20 60 23 94 

 
 
Aarhus Universitet 
DCE / Institut for Ecoscience 
C.F. Møllers Allé 8, Bygn. 1110 
8000 Aarhus C 
 

FN-VSJ-021-2023 
Den 15. april 2023 

 
Seniorforsker Thomas Bregnballe, Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet har ved mail af 
10. april 2023 sendt nævnet en ansøgning om dispensation til, at to personer færdes uden for 
stier på sydspidsen af Nekselø på en enkelt dag i maj 2023 for at optælle bestanden af yng-
lende ederfugle.  
 
Af ansøgningen: 

 
Ansøgning om tilladelse til færdsel i forbindelse med optælling af ynglende ederfugle på Nekselø  
 
I forbindelse med at Miljøstyrelsen har bedt os, Aarhus Universitet, om at igangsætte en ny overvågning 
af udviklingen i bestanden af ynglende ederfugl i Danmark, søger vi hermed Fredningsnævnet om at få 
en dispensation fra færdselsbestemmelserne på Nekselø, så det kan tillades, at to personer færdes uden 
for stierne på sydenden af Nekselø på en enkelt dag i maj 2023.  
 
Baggrund og formål  
På grund af den betydelige tilbagegang i bestanden af ederfugl i NV Europa bliver der nu indført en 
adaptiv forvaltningsplan for arten. Dette er bl.a. et krav i forbindelse med at Danmark gerne vil bibeholde 
muligheden for at udøve jagt på arten. Af denne grund skal Danmark bl.a. sikre, at der regelmæssigt sam-
les viden om, hvordan den danske ynglebestand udvikler sig. Ønsket fra Miljøstyrelsen er, at der foreta-
ges optællinger af hanner og rugende hunner på udvalgte lokaliteter fordelt over hele landet. I den forbin-
delse er der blevet peget på, at man meget gerne ser, at to områder på Nekselø kommer til at indgå i over-
vågningen. Den eventuelle monitering på Nekselø vil indebære, at to personer samtidig færdes til fods og 
registrerer antallet af rugende hunner og reder uden hunner i et af de yngleområder (den sydligste del af 
øen), der blev dækket den 8. maj 2021. Tællingen i 2021 blev gennemført i forbindelse den landsdæk-
kende optælling af ederfugl, og tællingen foretoges efter forudgående tilladelse fra Fredningsnævnet for 
Vestsjælland.  
 
Besøget samt forstyrrelsens karakter og forventede varighed  
Besøget ønskes gennemført på en dag mellem den 1. og 20. maj. Valget af dag for besøget vil bl.a. af-
hænge af vejret.  
 
Besøget indebærer, at to personer gå igennem de lavere liggende områder på øens sydende (se kortet ne-
derst i ansøgningen). Ses en rugende ederfuglhun forude skiftes der retning i forventning om, at hunnen 
da vil føle sig sikker og blive liggende. Såfremt en rugende ederfuglehun utilsigtet skræmmes af reden vil 
denne blive dækket til med dun mhp. at reducere risikoen for, at æggene bliver præderet af store måger. 
Reder, hvor æggene er klækket eller er blevet præderet, vil også blive talt. Desuden vil der – så vidt tiden 
tillader det – samtidig foretages registreringer af andre ynglende kystfugle såsom vadefugle, måger og 
terner.  
 
Gennemgangen vil ske på en sådan måde, at når først én del af området er gennemgået, forbliver dette 
derefter uforstyrret. Dette bidrager til at holde varigheden af forstyrrelsen inden for de forskellige dele af 
området på et minimum.  
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Det er vores erfaring, at en optælling som den planlagte, ikke vil resultere i væsentlige tab af æg ud over 
de tab, som måtte ske af ’naturlige’ årsager.  
 
Optællingen vil blive udført af Rune S. Tjønløv og Lars Dinesen. Rune har lavet en ph.d. om bestands-
økologi hos ederfugl, og han har deltaget i feltarbejde vedr. ynglende ederfugle gennem en længere år-
række. Lars Dinesen, der nu arbejder på Københavns Universitet, var gennem en lang årrække ansat i 
Miljøstyrelsen bl.a. med ansvar for monitering af fuglebestande. Han har siden sin ungdom deltaget i el-
ler selv forestået optællinger af ynglende fugle.  
 
Koordinering og formidling af resultater  
Vi holder kontakt til de relevante personer i Miljøstyrelsen, som muligvis vil aflægge besøg på øen mhp. 
at registrere ynglende terner (sådanne eventuelle besøg vil skulle gennemføres senere på sæsonen end 
tællingen af ederfugl). Derved kan vi videreformidle registreringerne fra først på sæsonen, hvilket kan 
gøre det nemmere for de relevante personer i Miljøstyrelsen at vurdere, om de behøver at foretager tæl-
linger af ynglende terner på øen.  
 
De indsamlede data for ederfugl og andre arter vil blive indtastet i DOFbasen. Resultaterne vedr. ederfugl 
vil blive præsenteret i den samlede afrapportering fra moniteringsprojektet. Såfremt der er interesse for 
det, kan vi formidle alle relevante iagttagelser og resultater fra tællingerne til kommunen. Tællingen kan 
således også bidrage til at opnå en status for områdets nuværende værdi for ynglefugle.  
 
Kontakt til lodsejere og orientering af beboere  
Vi har haft kontakt til en af de tre lodsejere, der er relevante i forhold til de områder nær kysten, som vi 
gerne vil færdes i. Denne lodsejer har telefonisk givet tilladelse, og han vurderer, at vi også vil få en tilla-
delse fra de to andre lodsejere. Vi overvejer at informere beboerne på Nekselø om den forestående fugle-
tælling, evt. vedhæftet fredningsnævnets dispensation, så de ved, at den korte forstyrrelse sker under ord-
nede forhold. 
 

 
 
Kalundborg Kommune har den 11. april 2023 udtalt: 

 
Kalundborg Kommune har intet at indvende imod en dispensation til at færdes på strandengsarealet 
udenfor stierne én dag i maj 2023: 
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Netop for at kunne forvalte fuglebeskyttelsesområder må datagrundlaget være i orden, det er derfor et 
rimeligt formål henset til den forstyrrelse som de to personers færdsel vil forårsage. 
  
Udover fuglelivet, herunder fugle på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet, vurderer kom-
munen ikke at andre naturbeskyttelsesinteresser (naturtyper, arter) vil blive påvirket af besøget. 
  

Dansk Ornitologisk Forening, Vestsjælland, har i en mail af 11. april 2023 udtalt: 
 
I forbindelse med at Miljøstyrelsen har bedt Aarhus Universitet om at igangsætte en ny overvågning af 
udviklingen i bestanden af ynglende ederfugl i Danmark, søger Aarhus Universitet v. Thomas Bregnballe 
Fredningsnævnet om dispensation fra færdselsbestemmelserne på Nekselø, så det kan tillades, at to perso-
ner færdes uden for stierne på sydenden af Nekselø på en enkelt dag i maj 2023.  
 
Baggrunden for optællingen på Nekselø er den betydelige tilbagegang i bestanden af ederfugl i NV Europa, 
hvorfor der nu bliver indført en adaptiv forvaltningsplan for arten. Dette er bl.a. et krav i forbindelse med 
at Danmark gerne vil bibeholde muligheden for at udøve jagt på arten. Af denne grund skal Danmark bl.a. 
sikre, at der regelmæssigt samles viden om, hvordan den danske ynglebestand udvikler sig. Ønsket fra 
Miljøstyrelsen er, at der foretages optællinger af hanner og rugende hunner på udvalgte lokaliteter fordelt 
over hele landet. I den forbindelse er der blevet peget på, at man meget gerne ser, at Nekselø kommer til 
at indgå i overvågningen. Den eventuelle monitering på Nekselø vil indebære, at to personer samtidig 
færdes til fods og registrerer antallet af rugende hunner og reder uden hunner i et af de yngleområder (den 
sydligste del af øen), der blev dækket den 8. maj 2021. Tællingen i 2021 blev gennemført i forbindelse den 
landsdækkende optælling af ederfugl, og tællingen foretoges efter forudgående tilladelse fra Frednings-
nævnet for Vestsjælland. Vi har (ligesom i 2021) intet at indvende mod at tilladelsen gives. Overvågningen 
af ederfugl er vigtig, ikke bare i forbindelse med udarbejdelsen af den adaptive forvaltningsplan men ge-
nerelt, og den beskrevne optællingsmetode er skånsom og velovervejet. 
 

Danmarks Naturfredningsforening, Kalundborg, har i mail af 13. april 2023 udtalt: 
 
Danmarks Naturfredningsforening Kalundborg afdeling takker for det tilsendte samt muligheden for at 
udtale sig til ansøgning om dispensation til fladefærdsel udenfor stierne på Nekseløs sydlige ende i Ed-
derfuglenes yngletid. 
Normalt vil vi i DN være meget betænkelige ved at give dispensation fra færdselsbestemmelserne i 

fredningen til flade færdsel på et areal med rugende Edderfugle 
Miljøstyrelsens formål med at registrere bestandene af ynglende Edderfugle må dog anses for værende 

yderst vigtigt og uundværlig viden. 
Da der kun er tale om  færdsel af én dags varighed - udført af 2 kompetente personer fra Århus Uni-

versitet sammenholdt med metoden og de foranstaltninger, der udføres såfremt en rugende fugl 

skræmmes af reden findes hensigtsmæssige og acceptable. Skulle der i worst case ske tab af et eller 

ganske få individer vurderes dette ikke, at ville true den samlede bestand, hvilket gør, at DN Kalund-

borg ikke har indvindinger imod det ansøgte 
  

Nekselø er fredet ved Overfredningsnævnets afgørelse af 20. december 1985. Fredningens 
formål er at sikre en opretholdelse af de naturvidenskabelige, biologiske og landskabelige 
værdier, der er knyttet til Nekselø, og at regulere offentlighedens adgang til og færdsel på 
øen. Om færdsel på øen bestemmes: 

 
§ 12. Offentlighedens adgang. 
Offentligheden har kun adgang til øen ved anløbsbroen. Offentligheden har ret til at færdes til fods på de 
strækninger, der er vist på fredningskortet med signatur for "sti". Det viste stiforløb er kun retningsgi-
vende for strækninger, der endnu ikke fremtræder som vej eller nedtrampet sti, og det præcise forløb må 
aftales mellem Vestsjællands amtsråd og ejeren eller - hvis enighed ikke opnås - fastlægges af frednings-
nævnet.  
 
Det pålægges amtsrådet at sørge for, at de nævnte strækninger kan benyttes af gående, samt at hegne dem 
mod landbrugsarealer, hvis vedkommende ejer ønsker det og fredningsnævnet finder det rimeligt, at øn-
sket efterkommes. Amtsrådet kan afmærke stierne. 
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Offentlighedens ret efter naturfredningslovens §§ 54 og 56 til færdsel og ophold på strandbredder og 
udyrkede arealer begrænses således, at der i perioden l. april - 15. juli kun er ret til at færdes på de oven-
nævnte stier. 
Amtsrådet udarbejder til fredningsnævnets godkendelse et ordensreglement vedrørende offentlighedens 
adgang til og færdsel på øen. 

 
Fredningsnævnets afgørelse. 
 
Fredningsnævnet finder, at den ansøgte færden uden for stierne af to personer fra Aarhus Uni-
versitet for at optælle ynglende ederfugle på sydspidsen af Nekselø ikke er i strid med formålet 
med fredningen. 
 
De i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold taler ikke mod at give dis-
pensation.  
 
Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens 
§ 50, stk. 1, og forretningsordenens § 10, stk. 5, dispensation til, at to personer fra Aarhus 
Universitet 1 dag i maj 2023 må færdes uden for stierne på sydspidsen af Nekselø for at op-
tælle ynglende ederfugle, således som det er beskrevet i ansøgningen. 
 

 
Ole Stryhn 
 formand 
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:  

 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på 
dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 
følgende hverdag.  
 
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 Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et 
gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegeby-
ret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønin-
deks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og 
med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. 
Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og 
Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.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 overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er om-
fattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.  
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udlø-
bet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.  
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den 
ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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