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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPRoæOYOL.------------------------------~---------
Aar 1945. den 2.0ktober afsaBde Overfredningsn~net

paa Grundlag af mundtlig og skriftlig Voteri~g fØlgende
K e n d e l s e

i SaBen Nr. 584/1944 angaeende Fredning af Fælleslodden Metr.
Nr. 69 Eskebjerg. Bregnin~e Sogn. kaldet Eskebjerg Vesterlyng.

Naturfredningsn~net for Holba:kAmtsraads!..reds her den
l6.Junl 1944 afsagt Kendelse i Sagen. som derefter i Medfør af Natur-
fredningslovens § 19. 3.Stk., er forela~t Overfredningsnæwnet.
hvorhos sagen af Ejerne ef Ejendommen ved Sagfører, cand.juris
Mogens Wluff, Kalundborg, er indanket for Overfredningsnæwnet
med Paastand om betydelig Forhøjelse af den Ejerne ved Kendelsen tilst8a
ede Erstatning og visse Lempelser i Fredningsservitutten.

Fredningsservitutten er saaledes lYdende:
Ejendom~en Matr.Nr. 69 Eskebjerg, BregnlnBe Sogn, af

Hartkotn 12 td. 6 Skp. 2 1/4 Alb., skal henligge i sin nuværende
Tilstand. Den mas ikke OPdl'rkes eller beplantes udover, hvad Nævnet
mutte skønne nødvendig navnlig af Hensyn til Dampning af Sandflugten.
Den nuvarende Bevoksnin~~kal bevares og fredes, dog 'ken N~net tillad.,
at Enebærbevoksning begrænses, hvis den mastte brede sig for meget paa
Bekostning af Lyngen OB Græsbevoksningen. løvrigt kan-Bevoksning og
Opvæket efter Nævnets Bestemmelse fjernes i det Omfang, det msstte
findes fornødent for st bevare Arealets lendskahelige Karakter.

Pe8 Aree let mas ikke opføre s Buninger, derund er iAdbe-
fattet Skure, Boder, Kiosker, Lysthuse, Badehuse o.l.. ej heller
mas der anbringes Hegn, Master o.l. uden Nævnets samtykke. De pes
Are~let værende 8 Sommerhuse skal fjernes inden Udgangen af 1944, idet
Lejeme8~ene, angaaende hvilke derikke er oprettet skriftlige Kon-
trakter, og som kun er indgeeet for l Aar ad nengen, opsiges til den
Tid. Hvis Ejerne ikke selv fjerner Husene, vil dette ske pes deres
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Bekostning.
Lodsejerne har iøvrigt Ret til et benytte Arealet pae

sømme Ms.de og i samme omfang som hidtil, navnlig til Græsni~g og
Afhentning ef Tang og Send.

Jagten kan udøves som hidtil.
Der till~Bes Almenheden Ret til at f~des og opholde sig

paa Arealet samt til Badning fra Stranden, dog mss der ikke dannes
nye Veje eller Stier, og Teltslagning, Ksmpering og Bealtænding er
ik~e tilladt. om Almenhedens Ret til Færdsel med Automor.iler
gælder, at saeden kun mee finde sted ad den gennem Arealet føren-
d~ offentlige Vej og - i det Omfang Terrænet tIllader - ed den
~~ngvej, som i den nordlige Del af AreAlet fører fra denne Vej
til Stranden. Det Areal. der er belib~ende Nord for Tangvejens
yderste Stykke, beBrænset mod Syd ef Tengvejen. mod Nord af Ind-
hegningen til det af Krigsminlstertet lejede Areal, mod Vest ef
stran~volde~s yderste Kp'nt og mod øst af en Eneb~bevoksning, mAS
benyttes til Parkeringsplads for Automobilerne.

Al Færdsel og OPhold pas Arealet sker iøvrigt efter'Fren-
nings~awnets n~mere.Bestemmelse ng under Iagttagelse af de or-
densregler, som d~tte msstte foreskrive. Msstte det vise sig
nødvendigt til BevoksninBens Bevarelse, ken Nawnet helt eller

teres, og bortset fra den ved Naturfr~dnin~slovens § 23 hjemlede
Færdsel ad Str~ndbredden har Almenhed~n kun Ret til at færdes
og opholde sig pe8 denne Del af Arealet med Krigsministeriets
Samtykke, sa8 længe Lejemaalet varer."

I Erstatning er der tillagt Lodsejerleget et Beløb af
10.000 Kr., hvoraf Statskassen skel udrede 2/3 og Holbæk Amtsfond
1/3.

overfrennlngsnævnet har den 21.August 1~5 besigtiget det
fredede Omreade. Ved denne Lejlighed mødte Bestyrelsen for
Lodsejerlsget ksldet "Lodtegere i Vesterlyngen" og forskellige
andre Medlemmer af Ejerlsget. For Fredningsnæwnet mødte Dom~er-
fuldmægtig MØller. For BregninBe-BjergBted Sognerasd mødte Formanden.
Gsardejer Johs. Olsen og for Kri~sministeriet Arkitekt Rasmussen
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Man forhandlede med Lodsejerla~et oB meddelte Tilladel-

se til Fornyelse af Græsset paa de Nord for det eneb~bevoksede
bakkede Ter'rl3Et1l1~gende ..bne Qnrude øst for Vejen, som fra
Syd fører Bennem Vesterlyngen til H~vnsø. Emdvidere samtykkede man
i, at et imod Vest udenfor den store Indheening beliggende Skovaresl
paa ca. 22 Tdr. Isnd udga~r ad Fredningen, hvorhos det meddeltes, et
Over fr·edningsnævnet intet vil heve at erindre imod, at det nævnte Skov
areal efter n't.rmer'eAftale med Nsturfredningsnævnet udvides med indti J

20 Tdr. LAnd særlig til DÆmpeIse af sandflugt.
Med disse Indr~elser ene 'des man med Lodsejerleget om,

at Erstatningen for Fredninben fat sættes til 1~.000Kr.
Krissministeriets Repræsentant. Arkitekt Rasmussen,

oplYlte, at Ministeriet stod i Begrab med at erhverve den Del af
Arealet, som staten hidtil har lejet, og et Ministeriet ønskede
at opføre nogle l-Eta~es Barakker paa Arealet samt at føre elek-
triske Lednin~er til Stedet. Da udførl1g,t Projekt med Hensyn til
Anl~et dpg endnu ikke var Udarbejdet, bestem~es det at udskyde
Dr~ftelsen af de herhen hørende Spørgsmaal, indtil man mod-
tager nærmere oplysninger fra Ministeriet.

Da Overfredningsnæronet med de foran næwnte Ændringer iøvrigt
i det væsentlige kan tiltræde det i Næwn~ts Kendelse udtalte, vil Ken-
delsen vgre at stedfæste med de næwnte ~dringer.

T h 1 b e s t e m m e s:
Den af Neturfredningsnævnet for Holbæk Amtsraedskreds

den 16.Juni 1944 afsagte Kendelse engasende Fredning af Fælles-
lodden Metr .Nr. 69 Eskebjeri, Bre~ninge Sogn, kø Idet Eskebjerg ol.

Vesterlyng, stadfæstes med de af det forsnsteaende fØlgende
Æhdr1nger. ,

I Erstatnins till~~es der Lodsejerlaget 1~.000Kr.,
hvoraf statskassen udreder 2/~ OB Holbæk Amtsfond l/~.

P.O. V.
Frederik V.Petersen.
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af
Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for

Holbæk Amtsraadskreds.
I'

( ,

afsagt den 16.Juni 1944.
Det Areal, om hvis Fredning der er fremsat Forslag, er Fælles-

lodden Matr.Nr. 69, Eskebjerg, Bregninge Sogn, kaldet' Eskebjerg
Vesterlyng, af Areal 326,12 ha, som ligger ud mod Sejrøbugten fra
Alleshave Jorder mod Sydvest og Haunsøs Jorder mod Nordøst. Det
henligger uopdyrket og benyttes til Græsning af løsgaaende KreatureJ
hvorhos 'Ejerne henter Tang og Sand paa Stranden. Den nordlige Spids
af Arealet er ved Lejekontrakt af 26.Marts 1934~ lyst 15~Maj s.A.
udlejet til Krigsministeriet. Paa den øvrige Del af Arealet er der
opført 8 uskønne Træhuse eller Skure, der anvendes til Sommerbeboel-

. , . ~~se. Husene ejes af Beboerne, der svarer Ejerne en mindre aarlig Leje
Ved øst~e Landsrets Dom af l4.Juni 1921 fik en Række EJendoms-

besiddere i Føllenslev, Hauns0, Eskebjerg og Alieshave tilkendt
Ejendomsretten til Arealet.

Disse Lodsejere er organiserede i et Lodsejerlag'kaldet "Lod-
tagere 1 Vesterlyngen", af hvis Vedtægter det fremgaar, at Græs-
ningsretten er udlagt i Forhold til 71 Gaarde, saaledes at hve~ af
disse har Ret til 4 "Græsbed" d.v.s. Ret til at græsse 4 Kreaturer.
Lodsejerlagets Bestyrelse bestaar af 6 Medlemmer.

Allerede for over 20 Aar siden var der Bestræbelser i Gang for
at faa Arealet fredet, og disse resulterede i e'tden 3·.J~i 1924
til Fredningsnævnets Protokol indgaaet Forlig, hvorvedmer blev
givet Almenheden Adgang'til Strandbredden og Badning' efter Be-
styrelsens nærmere Bestemmelse. løvrigt indeholder Forliget kun

, \ ' ., t.. ~ .... l' 'Bestemmelse om, at Enebærbuske kun maa borttages med Tilladelse af
.' • J l·j ....!~JII ,~ .Bestyrelsen, og der toges Forbehold'om, at Indrømmelserne kun gjaldt

: : ':' ,1~,.4\~; ~ ....Baa længe Arealet henlaa uudskiftet. Foranlediget af, at der 1 nogle
., • '-~l J; tf l _ ~~Avisartikler sloges til Lyd for, at Arealet skulde tilplantes, frem-

. . ~~~ i) lsatte Danmarks Naturfredningsforening den 28.August 1941 et Forslag
...om Fredning af Arealet, hvilket Forslag senere ændredes i Skrivelser

af 5.Marts og 17.Juli 1943.



. . '\.

, f . .

..... ' '.

Det er fra Foreningens Side fremhævet, at en status quo-Fredning
af Arealet er i høj Grad ønskelig saavel af·Hensyn.til.dettes Natur-
skønhed og Ejendommelighed som af naturvidenskabelige Grunde. I
sidstnævnte Henseenqe har Foreningens naturvidenskabelige Udvalg i
en Skrivelse af 27.Maj 1944 bl.a. udtalt: ••••• "Vesterlyng er ikke
blot den største af de endn~ bevarede sjællandske Kystheder, men er .

...... 1..... 7"

tillige en af de i videnskabelig Henseende mest værdifulde.af dem pia
Grund af dens særlige Terrænforhold. Bunden bestaar af hævede Strand~
aflejringer, Sand og Grue fra Litorinatiden,·men.idet Vinden har tor-

, met Overfladen, er der fremkommet et. afvekslende. Landakab med eft~~)'
"sjællandske Forhold anselige Klitter, der afvekeler.med.,fugtige eller

søfyldte Lavninger. ,ri~
Vegetationen,er i tilsvarende Grad varieret og veksler med Krat j

.l~'t..,..n"':,\"II! I ~Lynghede , fatt ig sandet Græsmark, Klitter og næsten. nøgne. Sand- , ~''''::'~~
'. a:.;:'·d ,

fieder, medens de laveste Partier optages af.Enge,' Smaasøer'og Stran~-
,

enge; Plantesamfund, der i mange .Tilfælde har en. ejendommelig Ud-. : "
'" ,I

vikling, og Omraadet huser en Flora, som tæller. dels, et. betydeligt':~:>;
, ,

t' ~. ~•

Antal vestlige Arter, der kun har en meget begrænset ,Udbredelse i ..',',)
, .'

Østdanmark, dels en Gruppe af udpræget østeuropæiske,Typer.
, "
, ,",Parallelt med den eaaledee stærkt varierede Vegetation vil ogeaa

flere Sider af Faunaen være ejendommeligt udviklet" 'især In8ektli~~::J
.' ': .

og Vesterlyng er en af de ganske faa danske.-Lokaliteter for en Grave-
.:

.. "1'..~.hveps, kaldet Biul ven (Philanthus triangulum)" idet den,.iøvrigt
kun kendes fra Tisvilde og Bornholm.

Kratvegetationen findes især paa Klitternes Sydside og sammen-
sættes af spredte Grupper af Tjørn og Slaaen med ,flere Arter af Rose.

, "Paa Toppen af Klitterne aftager Buskene i Størrelse og'bestaar he~'~;l
I " ~

Ir 10~' ! r·navnlig af ofte vindformet Enebær." . ~.
" ,'.. . ~ " ..,

Paa det af Nævnet den 31.Maj d.A. afholdte Aastedsmøde Var de
mødte Lodsejere - henved Halvdelen af samtlige Lodsejere.- enige om,

• <

at Arealet bør bevares i det væsentligste i dets ..nuværende Tilstand,. '

men Flertallet var imod, at der paalagdes, en bindende,;Fredningsservi-. \

tut, idet man ønskede at raade over Arealet udenAFredningsmyndigheder_
nes Indblanding •

Idet Nævnet af de af Naturfredningsforeningen,anførte Grunde
finder, at Arealet bør fredes, og at Fredning~n bør gennemføres unde~
en for de nuværende og fremtidige Ejere bindende Form, .paalægges der
Arealet følgende
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. ,'I JEjendommen'Matr.Nr~69 Eskebjerg, Eregninge' Sogn, af Hartkorn

.r:,i. J12:Tdr~6"Sltp~27alb;,:ska.i henligge'li ~ih ntivæ~eb.de Tlistbcii: Det maa

ikke opdyrkes eller beplantes udover, "hvad \'N~~ziet in~ait~:"'~k~nne nød-

"\. :vendikt,~ti.å:lrnlig; af 'Hensyn til DallD:pningaf JSandflu~i~b. lDen nuværende

~Eevoksning'skal bevares'bg fredes, dog kån'Nævnet tiiråde,låt Enebær-

bevoksilingel1""begr~nses, 'hvis den 'maatte brede' si~': fo.j.Jiite~et "paa Bekost

:ning af 'Lyngen dg Græsbevoksningen! Iøvrigt ~an Be~okarli~~'6g Opvækst

, .. 'efter Nævnets Bestemmelse tjernes.'1. \d~t Omfang, :'det tftaa1lte :findes 'for-

1'" nødent for :at' bevare l Arealets :landekabelige l KaraltterF"" ",( [ ,.

, Pas Arealet'maa'ikke 'opføreå Bygninger; derUridetJind~~fattet SkUl

r:eoder ~ Kiosker, Lystlluse; Badetluse \'0.1;, e jh~iler ~a~ ldåio artbringes
, \' j' l' 'l" "

Hegn, Master 0.1. 'uden Nævnets Samtykke. De 'pas. Arealet 'værende 8 Som·

merhuse skalifjernes iriden Udgangen af11944, "fdet lL~jema~lene, angaaer

de nvilke ,der ikke er"opr~ttet skriftiige'Korltrakter;~åg som kun er
I, .... ,

.. ind.'gB,a'et'lfor J1: 'Aa.r åd Gangen,: 'opsiges til: 'den Tier. 'Hvis Ejerne ikke
1\1;

~~J 'J': ':selv lfjerner IHusene,- vil dette 'ske pae. "deres "Beko~tlnirlg: "

'~' c ~" , ",,: J. Lddaejerrl.e 'h!n~i1!lvrigt Ret "til at' bE:hrit'ie"ArEtå.le-td~El.~ Jamme MaadE

':': I li' "og 'lj! 'samme!: Omfang s;om'hidtil,' naVrilt"g-' til Gra?sritng tO'g}Afli~e'rit'ning af

II

i

i
l

I
l
\
)"~

, '~_!_~_~_~_!_~_~_~_~_~_!_!_!_!_~_!_l

I l"';:; t.'.·

, ,, .

Tang og Sand.

Jagten karl 'udtiv"e's 'som hidtIT"

, , Der tillægg'e'S A:lmenheden Ret' ~i1' å-t' fæi-'de~ 'og'';o~h~lde sig paa

Areålet samt til Badn'ing fra Stranden', dog maa d'er rikke "d'annes nye

Ve/je eller S-tier,' og Te-ltslagning',' 'Ka:rripe'rlrtg 'o"g Bafil't:ænding er iokke
. ,,', r ,I t··.· ,: ,'. "

tilladt. OmAlmenhedens Ret til' Færdeel 'med' ',Automobiler 'gælder, at

saadan kun maa finde Sted ad den gennem Arealet før~nd~offentlige Ve

":,:..ii ,_-"'.

\
I. ,l'" I I,}

og - i det Omfang,' Te"rrænet tillader - ad' de'n' 'Tah'gvej, som i den nord,

lige Del af Arealet fører fra denne Vej til Strabden~ ne~ Areal, der

er beliggende Nord for Tangvejens yderste Stykke, begrænset mod Syd a

Tangvejen" mod Nord af Indhegningen til det af Krigsminister1et lejedl

Areal, mod Vest af Strandvoldens yderste Kant og mod øst af en Enebær

bevoksning, maa benyttes til Parkeringsplads for Automobilerne.

Al Færdsel og Ophold paa Arealet sker iøvrigt efter Prednings-

nævnets nærmere Bestemmelse og under Iagttagelse af de Ordensregler,

som dette maatte foreskrive. Maatte det vise sig nødvendigt til Be-

voksningens Bevarelse, kan N~vnet helt eller delvis forbyde Pærdsel

og Ophold paa de udsatte Dele af Arealet.

Den ovennævnte Lejekontrakt af 26.Marts 1934 med Kr1gsministerie
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respekteres, og bortset fra den ved Naturfredningslovens § 23 hjemlede
Færdsel ad Strandbredden har Almenheden kun Ret til at færdes og op-
holde sig paa denne Del af Arealet med Kr~gsmin~steri~ts Samtykke, saa
længe Lejema.ale,t,va~~r,."

I Anledning af, at Loqsejern~ har ,nedlagt Paastand om en Erstat-
ning efter Nævnets Skøn, bemærkes, at der maa tages,Hensyn pas. den 'ane
Side til, at 3jerne selv ønsker at b,evare den nuværende Tilstand Og,.'i

;,' :/
Driftsmaade, der formentlig ogaaa er den mest hensigtsmæssige, og~t1~'
at Arealet paa G~d af dets,afsides ~e:U,ggenhed~o~ \'<1edaarlige Drikke-. .
vandsforholq er mindre egnet til Sommerhusbebyggelse, ~g:paa ~en anden

·l

Side til, at Fjernelsen af den nuværende Sommerhu5be~yggelse betydf;~l
et aarl1gt Lejetab pas 245 Kr., og at Almenhedene Adgang, ,som Ejerne "

I I. • • • • • ,,'

"

vel ikke hidtil har modSat sig, men som,e~t~~ .Fredninge~,kan ventes ~d-
,'(\~l

videt, ,m~lig ,vil med~øre en fo~øget ,U+~mpe ,for dem. l :~.. ',' ':, : ';~;~~t~~

Her~fter.findes der, at burd~ ,tilkendes ,LQds~jerne \e~ Erstat~, hS~~
\ ti"~lning ~a~ 10.000 ~r., der udbetales ti~ ~ods~jerlaget~,Bestyrelse, Og.l

, I

som tilfalder Lodsejerne i Forhold til,,de,dem til,k0!M:l6Il;de,,"Græsbed.er·'~
• j ,)1:

I Medfør af Naturfredningslovens § 17, 7Stk.2, ,vil Erstatningsbeløbet'!
være at udrede med 2/3 'af Statskasse~ ~g 1/3,af,H~~~~k Amts Kommun~. ,I

, \ • • • j. i... . l
• :\1

-' ;,,~ ,
I" 'IT h i b e s t e m m e s : ('.',',

------------------.:---\-.-.---- l;".j 'tI, ' r' '1

Paa ,Ejen~ommen Matr.Nr.69 Eskebjerg'I',Br~gning~1 Spgn, lægges ;U
l" "r~

!fasse.
J l ,I' '" ~.!~':=; : ~

nævnte Fred~ingsservitut ~od ~n ~rstatping som foran anført.. '. . '. ,'. .. .

Paataleretten tilkommer Natu~fr~dni~~sn~ynet,for, H~l~~k
;;'(~.\S-

raadskreds og Danmarks Naturfredningsforening e~ten h~e~ f~r sig ~ti;ef
i Forening. . ~ " ; :,'" I t {'l n~:(\.i

I',.

J.Sørensen P.Larsen. Poul .Taarning"JI, '

:,; ;',.}
(' .
.. ' I l'

• J.

I : ~ .': ~ { ;~• '. \ '...

, . I' l ~ !

, J r \" l

! ,( J ~ I I.,1, '

"

.j, I '"

l) } • ",'{(.• l t'



FREDNINGSNÆVNET>



U D S K-R I F T
af

(e Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds.

Aar 1924 den 3. Juni Em. Kl. 2 holdt Fredningsnævnet Møde i
Eskebje~g Forsamlingshus angaaende Sagen om Fredning af Eskebjerg
Lyng, "Vesterlyngen II kaldet.

Irilstede var Formanden, Dommer Schoænborg, og Medlemmerne,
Amtsraadsmedlem Kr. J ensen og Gaarde j er J?r.J oh. Olsen, :elskebjerg-
gaard.

Der fremlagdes:
...........................................................
~estyrelsen turde ikke indgaa paa Fredning i det af Naturfred-

ningsforeningen ønskede Omiang uden Erstatning. Derimod fremsatte
Bestyrelsen følgende Tilbud:

"Bestyrelsen for "Vesterlyngen" indgaar paa, at der tilste-
des Almenheden Adgang til Strandbredden ud for Vesterlyngen og til at
benytte den til badning, saaled~s dog at enhver er pligtig at rette sig
efter de nærmere Forskrifter og Bestemmelser, som Bestyrelsen maatte
anordne, ogsaa med Hensyn til de Veje og Stier, som maa be~yttes. -
Borttagelsen af Eneb~rbuske maa kun finde Sted paa Vesterlyngen med
'l'illadelseaf Bestyrelsen. - Der tages ethvert ~'orbehold med Hensyn
til en mulig Udskiftning af Vesterlyngen, saaledes at de foran sjorte
Indrømmelser - for hvilke intet Vederlag modtages - kun gælder, saa
længe Arealet ligger uudskiftet. "

Fredningsnævnet modtog det fremsatte Tilbud, og Sagen har
saaledes fundet forligsmwssig Afgørelse.

Opl~st og underskrevet af Bestyrelsen.

Schiouenborg Kr. Jensen Fr. Joh. Olsen
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U D S K R I F T
af

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

Ar 1977, den 26. august ,afsagde overfredningsnæv-
net følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e

i sag nr. 58/f/44 om fredning af Eskebjerg Vesterlyng i Bjerg-
sted kommune, Vestsjællands amt.

Om færdsel med biler på det fredede er det i overfred-
ningsnævnets kendelse af 2. oktober 19!f5 bestemt, at sådan
færdsel kun må foregå ad den offentlige vej gennem arealet og -
i det omfang terrænet tillader det - ad den Tangvej, som mod
nord fører i retning af stranden til et her beliggende areal,
der må benyttes til parkering.

Med den stærkt tiltagende biltrafik er der opstået be-
hov for yderligere parkeringsareal på det fredede område. Over-
fredningsnævnet har derfor ved skrivelse af 13. november 1974
bemyndiget fredningsnævnet for Vestsjællands amts nordlige fred-
ningskreds til at foranlediee udarbejdet et detailprojekt, hvori
skulle indgå oprettelsen af de 5 nordlige parkeringspladser med
indbyrdes forbindelse og med tilslutning til den offentlige vej
ad den nordlige Tangvej og ad den sydlige Tangvej samt af en
sydligere beliggende selvstændigt beliggende parkeringsplads i
et nærmere angivet område vest for "Eskehjergvejen". Overfred-
ningsnævnet anmodede yderlii::;erefredningsnævnet om at ville op-
tage spørgsmålet om erstatning til I/S Vesterlyngen for de ud-
gifter, der påføres selskabet ved den udvidede offentlige adgang.

Parkeringsmuligheder er herefter blevet tilvejebragt
i overensstemmelse med de af overfrednin[:,::3nævnetangivne ret-
ningslinie!' og på grundlag af et projekt Ud81'bcjdet af Vest-
sjællands amtsråd, j.!H'. <J9-:301-:2o?-o-1-1073.
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Udgifterne ved projektets gennemførelse er delt ligeligt
mellem miljøministeriet og amtsrådet.

For den yderligere færdselsgene er der tilbudt og
af ejeren af arealerne, liS Eskebjere; Vesterlyng, accepteret
en erstatning på ialt 135.000 kr. inclusive 10.000 kr. for
omkostninger under sagen. Udbetaling af erstatningen har fun-
det sted.

T h i b e s t e m m e s:

•
Til forbedring af adgangsforholdene på det fredede

Eskebjerg Vesterlyng, matr.nr. 69 ~ og 69 ~ Eskebjerg by,
Bregninge sogn, suppleres de ved overfredningsnævnets ken-
delse af 2. oktober 1945 nævnte muligheder for parkering med
de forannævnte parkeringsadgang.

Udskriftens rigtighed

bekræT 'F7~ .
V J. Fisker
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4300 Holbæk, den 22 /'6 19 83.

fredningsnævnet 'or Vestsjællands
amts nordlige fredningskreds
odr. Dommerkontor.t. Soli..,.j ~. HolbIM

IIf, .r, (a) a C2 11

Fr. j . nr. 4 B 11983.
Kopi til orientering
Originalskrivelsen lagt til '1t)

I skrivelse af lo. januar d.å. har bygningstjenesten søgt om
nævnets tilladelse til udbygning af den eksisterende HJV-skydehane
Stold, på matr.nr. 69 a Eskebjerg by, Bregninge, i overensstemmelse
med et medsendt projekt, hvoraf fremgår at det drejer sig om 4
standpladser samt udvidelse af den eksisterende markØrgrav og mål-
arrangement. Skydebanen er beliggende på den del af ejendommen, som
forsvarsministeriet har lejet af ejerne.

Nævnets tilladelse er nØdvendig som fØlge af, at ejendommen er
fredet ved en d. 31/10 1945 på ejendomm~n tin~lys~overfredningsnævns-
kendelse afsagt d. 2/10 1945, hvorefter ejendommen tilstandsfredes
således at der b14a. ikke uden nævnets samtykke må opfØres bygninger,
skure, boder, kiosker eller lignende.

Endvidere er nævnets tilladelse fornØden i medfør af naturfred- ~
=

ningslovens § 46 stk.l jfr. stk.6, da skydebanen er beliggende mindre
end 100 m fra den sammenhængende grønsvær s begyndelse mod Sejerøbugten.

Fredningen skal respektere ejernes lejekontrakt med forsvars-
ministeriet.

Nævnet har om sagen brevvekslet med fredningsafdelingen under
Vestsjællands amtskommune, hvis udtalelse af 19. januar d.~. vedlægges
i kopi.

at
Under henvisning til ovenstående meddeles/nævnet enstemmigt har

vedtaget at tillade det ansøgte.
•

Opmærksomheden henledes på, at nævnets afgØrelse inden 4 uger fra
modtagelse af denne skrivelse kan påklages tiloverfredningsnævnet af

"

de i naturfredningslovens § 58 nævnte myndigheder, samt at nævnets
tilladelse ikke må udnyttes fØr efter fristens udlØb.

Bjarne Jensen.
Forsvarets Bygningstjeneste
-------:;:---:-:------~Rigensgade 11 .'I
- ~ /.-?() 1/ )!-Yv

, ~ " Vd.hon'h .".,.... 11' ~)
::. j .• I
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Teknisk forvaltning

/ 3 J' I • 3- liul tl~ ...
Slagelseve) 7
4180 Sorø
Tlf. 03 - 63 25 33
Giro 5036704

r (Alle sk..velser bedet stilet
tol emtskommunen - 'kke t.,
personer),

Fredningsnævnet for Vest-
sjællands amts nordlige
fredningskreds,
SOfievej 4,
4300 Holbæk.

L .J

Ret. 4B 1983 ." ~O~e"
'•.. ' J. Bh'18-70-52-4-301-1-1982 Dato-
I) \.. .' ..~. ~ :..., OG/BC

.," ~lJ~·
U~~ ..·

'( g JAN. 1983

Fredningsnævnet har anmodet om en redegørelse vedrørende de frednings-
mæssige forhold i anledning af, at Forsvarets Bygningstjeneste har
ansøgt om tilladelse til at udbygge den eksisterende Hjemmeværnsskyde-
bane Stold på matr.nr. 69 b Eskebjerg by, Bregninge.

Ejendommen er omfattet af overfredningsnævnets kendelse af 2.10.1945
vedrØrende fredning af Eskebjerg Vesterlyng, dog skal lejekontrakten
af 26.3.1934 med krigsministeriet respekteres, og skydebanen ligger
søværts for strandbeskyttelseslinien, der er 100 m overalt på ejendom-
men.

Udbygningen af skydebanen medfØrer anlæg af 4 standpladser, 3 stk. på
ca. 4 x 13 m og 1 stk. på ca. 4 x 7 m. Standp1adserne opbygges som
50 cm forhØjninger over terræn, dækkes med perlesten og omgives af
skråninger, der tilsås med græs.

Endvidere vil den eksisterende markørdækning blive nedbrudt og erstat-
tet af 2 lignende anlæg. En 4~ m lang og en 18 m lang markørdækning
begge med skivearrangement. Markørdækningerne vil stikke ca. l m over
terræn og de anlagte skråninger vil blive tilsået med græs.

Det er afdelingens opfattelse, at de gamle særlige forhold, der even-
tuelt kan betinge en dispensation fra fredningskendelsen af 2.10.1945

, '. .-- !1;olbæk'l Fr.j.nr. y B
1305>jLj_l/C

/
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og fra naturfredningslovens § 46 er, at der i ca. 50 år har været
skydebane det pågældende sted, og at de landskabelige gener i for-
bindelse med den nye bane vil blive ubetydelige •

./. Hermed tilbagesendes sagens akter •
.-
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Peer Holstein /
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REG.NR. 92.8.00'
Fredningsnævnet for Vestsjællands

.. amts nordlige fredningskreds
_ adr. Dommerkontoret, SofillY8J 4, Holbæk

tlf. nr. 03 43 42 11

KOPI TIL
ORIENTERING 19 924300 Holbæk. den 4/8

Bjergsted kommune
Udvalget for teknik og miljø
Rådhuset
Højvangen 9
4470 Svebølle

119 91Fr.j. nr. 164 B

Angående parkerings- og bådoplagsplads, samt bebyggelse på matr .nr. 69 ~ Eskebjerg by,
Bregninge, ved Alleshaveleddet, i Bjergsted kommune.

Ved brev af 29/11 1992 har Vestsjællands amtskommune til nævnets behandling
fremsendt ansøgning af 16/10 1991 fra Bjergsted kommune, Udvalget for teknik og
miljø, om tilladelse til at anlægge en parkerings- og bådoplægsplads, samt at opføre

både- og klubhuse på denne ejendom.
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 naturfredningsloven af 1984.

Nævnets tilladelser er nødvendig efter følgende bestemmelser i naturfredningsloven:
1) § 34, stk. 1, fordi arealet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 2/10
1945 om fredning af Eskebjerg Vesterlyng.

Ifølge kendelsen har offentligheden ret til at færdes og opholde sig på arealet samt
til badning fra stranden, og arealet er endvidere pålagt status quo fredning, hvorefter
der ikke må foretages beplantninger, opføres nogen form for bygninger eUer anbringes
hegn uden fredningsnævnets tilladelse.
2) § 46, stk. 1, fordi en del af arealet omfattes af strandbeskyttelseslinien på 100 m
fra den sammenhængende landvegetations begyndelse, og
3) § 53, stk. 1, fordi en del af arealet omfattes af beskyttelseslinien på 100 m
omkring en fredet gravhøj, reg.nr. 3121:6.

Amtskommunen har ved sagens fremsendelse udtalt:
Arealet ved Alleshaveleddet har i flere år været anvendt til bådophalerplads, og på

arealet umiddelbart syd for vejen gennem området har der ligget et hyrdehus med
udhusbygninger , der nu er fjernet.

Forslaget til den fremtidige arealdisposision indeholder ophalerrampe og
~bådepladser nærmest stranden, i alt 80 parkeringspladser og 2 bygninger til både- og
::klubhus. Den eksisterende randbeplantning tænkes suppleret og udvidet.

Eskebjerg Vesterlyng er i fredningsplanen udpeget som "særligt besøgsområde for
ekstensivt friluftsliv", hvorefter etablering af bådophalerplads og parkering det

pågældende sted vil være i god overensstemmelse hermed og samtidig løse problemerne

med bådeoplæg langs stranden. Endvidere synes etablering heller ikke at være uforenelig
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med fredningsbestemmelserne.
LandskabsafdeJingen her herefter intet at bemærke til udnyttelse af arealet som

ansøgt. Ud fra landskabelige og principie11e betragtninger bør der kun ti11ades opført 1
bygning (redskabshus) og med en placering syd for vejen, hvor de tidligere
udhusbygninger var placeret. Placeringen her vil dog være inden for strand- og
fortidsmindebeskyttelseslinierne - ca. 90 m fra stranden og ca. 50 m fra fortidsmindet.

Skov- og Naturstyrelsen, Kulturhistorisk kontor i Jy11and, har udtalt betænkelighed
ved anlæg af parkeringspladsen så tæt ved fortidsmindet og har derfor hensti11et, at der
ikke må tillades foretaget terrænreguleringer nærmere dette end 25 m, og at det som
et vilkår i nævnets afgørelse pålægges ejeren at fjerne busken på gravhøjen efter

anvisning fra amtskommunen.
Danmarks Naturfredningsforening har anbefalet det af kommunen udarbejdede

forslag som en klar forbedring af de nuværende forhold.
Kommunen har overfor nævnet erklæret sig indforstået med de af amtskommunen,

Skov- og Naturstyrelsen og Naturfredningsforeningen stiJlede ændringsforslag, således at

de indgår som en del af ansøgningen.
I anledning af ansøgningen meddeler nævnet herved i medfør af naturfrednings-

lovens § 34, stk. 1, § 46, stk. 6, jvf. stk. 1, og § 53, stk. 1, for sit vedkommende
principiel tilladelse til de ansøgte projekter til parkerings- og bådoplagsplads i
overensstemmelse med det fremsendte materiale, "forslag til areald'is?onering" af 29/2
1988 med rettelser af 9/10 1991.

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:
Inden anlæggets udførelse skal detailprojekt, herunder med angivelse af beplantning,

og den ydre udformning af den ene bygning, der tilJades opført, forelægges til
godkendelse i Fredningsnævnet for Vestsjællands amt, Skomagerrækken 3" 4700 Næstved.

Bebyggelsen skal placeres syd for grusvejen, hvor de hidtidige udhusbygninger var
placeret.

Eksisterende byggeri i det af projektet omfattede område fjernes samtidig med
opførelsen af eventuelt nyt byggeri.

Ingen terræn ændringer må foretages nærmere det fredede fortidsminde end 25 m.
Oplæg af både i området uden for de i projektet angivne arealer til bådeplads må

ikke finde sted.
I sagens behandling har deltaget a11e 3 nævnsmedlemmer.
Afgørelsen er enstemmig.
Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfredningslovens § 64a, hvis den ikke er

udnyttet inden 5 år fra tilJadelsens meddelelse.
Nævnets afgørelse kan påklages til Naturklagenævnet, Slotsmarken 15, 2970

Hørsholm, af adressaten for nævnets afgørelse, af offentlige myndigheder, Danmarks

Naturfredningsforening, samt lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig
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interesse i afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet, der videresender

klagen til Naturklagenævnet.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende

klageberettigede.
Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb.
Det bemærkes, at den i projektet angivne båderampe formentlig kræver tilladelse

fra amtskommunen for så vidt angår søterritoriet.
Kopi af dette brev er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970

Hørsholm, Vestsjællands amtsråd, Alleen 15, 4180 Sorø, (j.nr. 8-70-53-1-301-004-1986),
ejendommens ejer,I/S Vesterlyngen Ejerlaug vi Svend Madsen, Eskebjerg Strandvej 29,
4593 Eskebjerg, Bådelauget ved Poul Nautrup, Alleshavevej 54, 4593 Eskebjerg,
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K. og Danmarks
Naturfredningsforenings lokalkomite vi formanden Dan Bisp, Bjergsted Bakker 3, 4470
Svebølle.

~
~Gtzmeier

formand.



Mil jøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
KOntor Reference DJto JOllrn~lnr

Landskab HJH 26. januar 1993 SN 1211/4-0028

Alleshave Bådelaug og
Fritidsfiskerforening
v/ Poul Nautrup
Alleshavevej 54
4593 Eskebjerg.

Vedr. bådoplagsplads m.v. på matr.nr. 69a Eskebjerg By, Breg-
ninge .• Efter ansøgning fra Bjergsted kommune har fredningsnævnet for
Vestsjællands amts nordlige fredningskreds den 4. august 1992
meddelt tilladelse til etablering af en bådeoplagsplads m.v. på
ovennævnte ejendom. Tilladelsen er meddelt på en række nærmere
angivne vilkår, herunder at oplæg af både ikke må finde sted uden
for et nærmere angivet areal, samt at den ansøgte bebyggelse skal
placeres syd for grusvejen, hvor de hidtidige bygninger var
placeret.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 2.
oktober 1945 om fredning af Eskebjerg Vesterlyng og senere
tillægskendelse af 27. august 1977. Efter kendelsen har offent-
ligheden ret til at færdes på arealet samt til badning fra
stranden, og der må ikke foretages beplantning, opføres nogen
form for bygninger eller anbringes hegn uden fredningsnævnets
tilladelse.

Ejendommen er endvidere omfattet af bestemmelserne i naturbe-
skyttelsesloven om strandbeskyttelseslinie og fortidsmindebe-
skyttelseslinie.

De har med brev af 29. august 1992 påklaget denne afgørelse til
Naturklagenævnet for såvidt angår de stillede vilkår, idet De
ønsker hele arealet nord for grusvejen udlagt som bådeplads, den
afmærkede ophalingsrampe flyttet mod vest og den tilladte bygning

Postadresse lelefon Tele, Telefa,

Slotsmarken 13
2970 Hørsholm 45765376 21 485 NATURE DK 45765477
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flyttet 20 m nærmere vandet nord for vejen. Som tidligere nævnt
har Naturklagenævnet den 9. oJ(tober 1992 videresendt klagen til
Skov- og Naturstyrelsen.

Vestsjællands amtskommune har med brev' af 13. november 1992
udtalt sig om Deres klage. Amtskommunen finder det ud fra
landskabelige og pr incipielle betragtninger vigtigt, at pla-
ceringen af den tilladte bebyggelse bibeholdes syd for vejen.
Herudover har amtskommunen ingen bemærkninger til klagen.

• Bjergsted kommune har ligeledes udtalt sig om Deres klage i brev
af 25. november 1992. Kommunen anbefaler, at hele arealet nord
for grusvejen kan anvendes til bådeoplæg, samt at ophalerrampen
flyttes til den vestlige side af arealet. Det bør dog fastholdes,
at bygningen placeres, hvor det tidligere hyrdehus lå - syd for
grusvejen.

Skov- og Naturstyrelsen har fremsendt ovennævnte udtalelser samt
Deres klage til vestsjællands amt, Danmarks Naturfrednings-
forening og I/S Vester lyngen Ejerlaug til eventuelle bemærk-
ninger. De hørte har ikke fremsendt bemærkninger inden den
fastsatte frist, den 31. december 1992.

Skov- og Naturstyrelsen finder, at bådelaugets ønske om en
udvidelse af bådeoplagspladsen samt en flytning af ophalings-
rampen kan imødekommes, uden at der herved sker en tilsidesæt-
telse af hensynene bag dels den ovennævnte fredning dels
bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven vedrørende strandbe-
skyttelseslinien og fortidsmindebeskyttelseslinien. Styrelsen
finder derimod ikke, at en placering af bygningen nord for
grusvejen nærmere vandet er acceptabel ud fra disse hensyn.

Fredningsnævnets afgørelse af 4. august 1992 ændres herefter
således, at arealdisponeringen skal ske i overensstemmelse med
"Forslag ti l area ldisponer ing ved Alleshaveleddet til Vesterlyng"
af 30. august 1992, idet dog redskabshusets placering fastholdes
syd for grusvejen, hvor de hidtidige bygninger var placeret.
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løvrigt stadfæstes fredningsnævnets afgørelse.

Skov- og Naturstyrelsens afgørelse er endelig og kan ikke
indbringes for anden administrativ myndighed.

Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt
'inden 6 måneder.

Med venlig hilsen
~ørgen tJelk

Kopi til orientering for:
Bjergsted Kommune (j.nr. 12-69 a/PFM/hjn)
vestsjællands Amt (j.nr. 8-70-53-1-301-004-1986)
I/S Vester lyngen Ejerlaug
Danmarks Naturfredningsforening (j.nr. 01il-232)
Fredningsnævnet for Vestsjællands amts nordlige frednings-

kreds (j.nr. 164 B/1991) - sagens akter vedlægges.
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Ved ansøgninger fremsendt gennem Vestsjællands Amtskommune
og indgået den 24/6 1993 har ingeniørfirmaet for Vesterlyng Ejerlaug
I/S anmodet om nævnets tilladelse til opførelse af et eenfamiliehus
samt udhus med carport på matr. nr. 69 ~ Eskebjerg by, Bregninge.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 2/10 1945.

Vestsjællands Amtskommune har ved sagens fremsendelse bemær-
ket:
" Ejendommen ligger ca. 2 km nordvest for Eskebjerg, dvf. vedlagte
kortudsnit, og er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 2. ok-
tober 1945 vedrørende_fredning af Eskebjerg Vesterlyng.
Ifølge kendelsen er arealet pålagt status quo fredning, hvorefter der
ikke må foretages beplantninger, opføres nogen form for bygninger el-
ler anbringes hegn uden Fredningsnævnet tilladelse.

tt Det ansøgte hus, der opføres til erstatning for og på samme sted som
< ~ ~~:2E:ietældre hyrdehus , udføres med filtsede hvide ydervægge og med 400

-: ~ ~ 'Sl'
__ ~ ~ ~.gitterspær med tagdækning af grå-sorte betontagsten. Tagudhæng m.v.
<S"" ~ (J:;) .~ •....,. ;-;; (~~-- t ~males i grå-blålig nuance og døre og vinduer, der udføres med sprod-

--- \".-+- ;.;'-e: c c.-I", ~ ser males hvide.
f"\ q
'ol I-lO ~ Carporten opføres umiddelbart syd for beboelseshuset og udføres i træ-
rJ ~~ ~ konstruktion med tagdækning af klare trapezplader.

Amtskommunens landskabsafdeling har herefter intet at bemærke til
opførelse af hyrdehus og carport med redskabsrum som ansøgt, der ikke
anses for at være uforenelig med fredningsbestemmelserne eller i strid
med fredningens formål.

Skomagerrækken 3 Telefon: 53 72 06 62
4700 Næstved Telefax: 53720863

Giro: 2 05 26 95

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

Tingbogsoplysntnger
Telefon: 53 731010
kl. 9.00-12.00



Amtskommunen har ved brev af 14, juni 1993 meddelt landzonetilla-
delse til opførelse af hyrdehuset".

Idet nævnet ikke finder, at det ansøgte strider mod frednin-
gens formål meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1 tillader opførelse af det ansøgte byggeri med de
angivne farver i i overensstemmelse med de fremsendte tegninger og
beskrivelse.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3

år, jvf. naturbeskyttelseslovens § 50, jvf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermunds-

gade 38 B, 2100 København Ø) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskel-
lige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er
medddelt 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.

Svensson Vagn Lundegaard
/ .

-/ /,.~.. l, (V l!' I I I I , '" !/ (', fI/' li) I
/ I [1.,///. I

, /•

Per Hagemann
Rådgivende ingeniørfirma
Lodskovvej 10

.e 4420 Regstrup
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REG. NR. O~l~. 00.

Botanisk Have
Københavns Universitet
øster Farimagsgade 2 B
1253 København K

Dato: 13. febr. 1997

Reference:

EBN/JJ
J. nr. :

F.85/1996

·e- Ved skrivelse indgået den 23/12 1996 har Vestssjællands Amtskommune for Dem
ansøgt om nævnets tilladelse til at få enebær og andre hedeplanter samt hedejord fra Eske-
bjerg Vesterlyng, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 2/10 1945 med tillægs-
kendelse af 26/8 1977.

Vestsjællands Amtskommune. Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse bemærket:
"Fredningen lægger vægt på beskyttelse af botaniske værdier, og tilladelse fra nævnet er der-
for nødvendig. Når det kun drejer sig om opgravning af få planter, skønnes dette ikke at kunne
påvirke naturindholdet i målbart omfang. Desuden har amtet i en årrække' ryddet Enebær og
andre buske og træer som led i plejen af Vesterlyngen. Enerne forynger sig godt i flere af de
ryddede arealer, og der er efter amtets vurdering mulighed for at tage et antal Ener uden kon-
sekvenser for bevoksningerne. Dette gælder antagelig også for Hedelyng og andre hede plan-
ter. Det forudsættes, at amtet konkret anviser steder og planter. I konsekvens af, at der ikke
skønnes at ske nogen væsentlig påvirkning af naturindholdet, er dispensation i medfør af na-
turbeskyttelseslovens § 3 ikke fornøden. Derimod vurderes det betænkeligt at fjerne mere jord
fra Vesterlyng, end hvad der følger med planterne. Området er udsat for mere end rigelig på-
virkning fra færdsel og er desuden meget vindeksponeret.
Da der er tale om en offentlig institution, og formålet er at øge kendskabet til naturen, vil am-
tet således anbefale Fredningsnævnet at behandle ansøgningen positivt. Lynglaugets formand
Svend Madsen udtalte sig telefonisk ikke afvisende overfor ansøgningen".

I skrivelse indgået den 20/1 1997 har amtet anbefalet:
"En tilladelse til opgravning af planter på følgende vilkår:

* Der opgraves ikke en egentlig klump, men medtages kun den jord som følger med planter-
nes rødder.

*Kun de planter, som amtet anviser med en stok i jorden. opgraves og bortfjernes.
*Der tages maksimalt 10 Ener og maksimalt 10 planter af arterne Hedelyng og Revling.
*Lynglauget v/Svend Madsen tlf. 5919 18 13. kontaktes forud og skal ligeledes godkende
opgravningen af planterne".

-'1iI.iØ- og Enorgiministenet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN HJ96 - \ :211 I '::f -00 15 ~
Akt Skomagerrækk/n 3 .

. nr. \
47011Næstved Telefon 53 72 06 62

(53727338)
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Næynets afgørelse
Idet opgravning af de omhandlede planter til nævnte formål ikke findes at stride mod

formålet med Overfredningsnævnets kendelse meddeles det, at nævnet i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. l tillader planternes opgravning på vilkår som fastsat af Vestsjæl-
lands Amtskommune og som foran citeret.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 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.

~
-~ ~'l/~/

"::;> /""?(~~-
Henni Olsen ,/ Erik: B. Neergaard \

Kopi af kendelsen sendes til:
Bjergsted Kommune, Højvangen 9, 4470 Svebølle
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15, 4180 Sorø
Dansk Ornitologisk Forening vi Arne Hastrup Larsen, Drosselvej 12, 4100 Ringsted
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Fredningsnævnet

for

V estsj ællands Amt

År 1997 den 4. juni kl. 10,30 afholdt Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt bestående af
formanden, civildommer Erik B. Neergaard, Næstved, det amtsrådvalgte medlem Annette
Dahlerup, Jyderup samt det lokale medlem Henning Olsen, Eskebjerg møde i Bjergsted kom-
mune.
Som sekretær fungerede nævnets formandssuppleant dommer Flemming Jørgensen, Ringsted.

Der foretages:

F. 15/1997 Sag om etablering af ny parkeringsplads
ved Langholm Rende m.m., der er omfat-
tet af Overfredningsnævnets kendelse af
26/8 1977 om fredning af Eskebjerg Ve-
sterlyng.

Der fremlagdes skrivelse fra Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø indgået
den 3/3 1997 med sagens bilag A med underbilag 1 - 6 og bilagene B-E.

Følgende var mødt:
For Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø afdelingsleder Lars Bang og biolog Erich We-
derkinch,
for Bjergsted kommune teknisk chef Niels Toft-Pedersen, bygnings inspektør Poul Fogh Mogen-
sen og planlægger Carsten Riisgaard,
for Danmarks Narurfredningsforenings lokalkomite Judy Falck Madsen,
for Ejerlauget for Eskebjerg Vesterlyng formanden Svend Madsen og bestyrelsesmedlemmerne
Bent Jensen, Mogens Kristiansen, Flemming Jensen, Per Weinrich og Per Graae.

MiljØ- og Energimini:'lteriet
Skov- og Naturstyrelsen __ BiL,
J.nr. SN 1996 - /;'_ 11'/ - c;{i /,S
Akt. nr. ,-1



Skov- og Naturstyrelsen og Dansk Ornitologisk Forening var indvarslet, men ikke mødt.

•

De mødte foretog i bus besigtigelse af de fredede arealer. Ved den nordligste parke-
ringsplads konstateredes pæle i forstranden med fortøjning af 8 oplagte både.

Ejerlauget oplyste ikke at kende noget til bådene. Ejerlauget har nu 62 medlemmer.
Biolog Erich Wederkinch fortalte om og fremviste eksempler på Vestsjællands Amts-

kommunes plejearbejde i Vesterlyng. Der er problemer med køretøjers og rytters benyttelse af are-
alerne, der bliver slidt. Amtet overvejer bedre skiltning, herunder om p-pladser, stier, redningspo-
ster og om ridning, der kun bør kunne ske på etablerede veje.

Der blev rejst spørgsmål om etablering af autoriserede ridestier .
Ved Alles have redegjorde afdelingsleder Lars Bang for Bjergsted kommunes ønske

om etablering af p-plads ved Langholm Rende.
Teknisk chef Niels Toft-Pedersen oplyste, at Bjergsted kommune i januar 1997 har

vedtaget etapevis etablering af den af Skov- og Naturstyrelsen den 26/1 1993 tilladte p-plads
uden for Alleshaveleddet i forbindelse med bådeoplagsplads.

Stedet Langholm Rende, hvor p-pladsen til ca. 100 biler ønskes etableret, blev be-
sigtiget. Det blev konstateret, at der er knap 500 m fra den af Skov- og Naturstyrelsen tilladte p-
plads uden for AIIeshaveledået til det sted, hvor p-plads ønskes anlagt.

Ved Alleshaveleddet konstateredes en tavle med teksten:
"Al færdsel og ophold med

løsgående hunde er forbudt"

Bjergsted kommune
JagtIejeren

På en ved Alleshaveleddet opstillet orienteringstavle om fredningen er bl.a. an-
ført:

"Det er tilladt at færdes til fods i området.
Derimod må motorkørsel kun finde sted på de faste veje" .

På Vestsjællands Amtskommunes vegne frarådede Erich Wederkinch at tillade eta-
• blering af den ansøgte p-plads, der vil medføre øget slitage i området. Dertil finder amtet, at p-

plads vil kræve opsætning af fodhegn på de 500 m fra Alleshaveleddet til p-pladsen .
. På Ejerlaugets vegne støttede Svend Madsen Bjergsted Kommunes ansøgning om

etablering af en p-plads ved Langholm Rende. Han finder dog, at der højst har været parkeret 50
biler på een gang på arealet, hvorfor p-pladsen i hvert fald ikke bør være større.

Bygningsinspektør Mogensen bemærkede som kommunens brandinspektør, at leddet
ved Alleshave bør være åbent.

Ved Alleshave blev stedet for den af Skov- og Naturstyrelsen tilladte bådeoplagsplads
besigtiget. Vestsjællands Amtskommune foreslår her etablering af ny p-plads. Arealet er omfattet
af fredningen og ejet af Ejerlauget. I

Judy Falck Madsen bemærkede, at Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite
tinder, at etablering af p-plads kun bør tillades uden for Alleshaveleddet. Foreningen finder endvi-
dere, at det bør være amt og kommune - og ikke overladt til private - at føre tilladelsen til p-plads
og bådeplads ved AJleshave ud i livet.



tit \Nævnet foretog votering.

Nævnets afgørelse.

Vedrørende p-plads ved Langholm Rende.
To af nævnets medlemmer finder ikke tilstrækkelig grundlag for meddelelse af dis-

pensation til den ansøgte parkeringsplads. De finder således ikke godtgjort tilstrækkeligt,behov
for p-plads nævnte sted, når p-plads må formodes at kunne tilvejebringes uden for Alleshaveled-
det jvf. bl.a. Skov- og Naturstyrelsens afgørelse af 26/1 1993.

Eet af nævnets medlemmer lægger særligt vægt på at folk - især lokalbefolkningen -
i en lang årrække har kørt ind på fredningens område og parkeret ved Langholm Rende og badet
i Sejrø Bugt - d.v.s. parkeret på det sted, hvor p-plads nu er ansøgt. .

Dette medlem lægger betydelig vægt på rimelig bekvem adgang til badestranden
og terrænet i øvrigt, også for personer som ikke let kan gå langt fra deres biler. Endvidere at en
p-plads som ansøgt giver mulighed for en bedre geografisk fordeling af det samlede'antal køre-e tøjer på Vesterlyng .

Under hensyn hertil finder dette medlem grundlag for dispensation til etablering af
p-plads til ca. 50 personbiler.

Afgørelsen træffes efter stemmeflertalIet, hvorefter der ikke meddeles dispensation
til den ansøgte p-plads ved Langholm Rende.

Med hensyn til Vestsjællands Amtskommunes forespørgsel om opsætning af bom
eller lignende i Alleshaveleddet er nævnets medlemmer enige om at udtale:

Bjergsted kommune og/eller Vestsjællands Amtskommune opfordres til at etablere
båd- og parkeringsplads i overensstemmelse med Skov- og Naturstyrelsens afgørelse af 26/1 1993
uden for Alleshaveleddet.

Under hensyn hertil finder nævnet det p. t. ikke tilstrækkeligt godtgjort, at det - jvf.
teksten i Overfredningsnævnets kendelse af 2/10 1945 - er nødvendigt til bevoksningens bevarel-
se, at forbyde færdsel på dele af det fredede areal ved opsætning af bom eller lignende.

Men under hensyn til bestemmelsen i kendelsen af2/10 1945 om forbud mod at dan-
ne nye veje eller stier, opfordres kommunen og/eller amt til at forhindre tilkørsel nord for vejen

Mil den ansøgte - men afslåede p-plads - ved udlægning af store kampsten langs vejens nordligste
~ide.

Med hensyn til Vestsjællands Amtskommunes forespørgsel om offentlighedens ad-
gang til bådpladsen vest for Alleshaveleddet, finder nævnet ikke på det foreliggende grundlag, hvor
bl.a. Bådlauget ikke er indkaldt til mødet, tilstrækkeligt grundlag til at træffe afgørelse om spørgs-
målet.

Nævnet opfordrer dog kommunen og/eller amt til at etablere fornøden bådplads vest
for Alleshave!eddet.

Sagen sluttet.

Mødet hævet
1.:2 (løt/ ,;(

:. Eri~~~ ~ Annette Dahleru;
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Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 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.

Henning Olsen Erik B. Neergaard Annette Dahlerup

Udskriftens rigtighed bekræftes herved.

Fredningsnævnet, den 8. juli 1997
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Bjergsted Jagtforening
v/Gunnar Svendsen
Bybjærgstræde 2
4591 Føllenslev

REG.Nit G'l.1 <6. 00

Bøllingsvej 8

4100 Ringsted

Fax 5361 2216

14/4 1998
F29/98

Ved ansøgning fremsendt gennem Bjergsted Kommune og Vestsjæl-
lands Amt har foreningen anmodet om tilladelse til opstilling
af en træbygning til brug for 2 tørklosetter ved jagtforenin-
gens klubhus på matr. nr. 69 b Eskebjerg by, Bregninge.

Bjergsted Kommune har anbefalet det ansøgte og Vestsjællands
Amt, Natur & Miljø, har den 31/3 1998 givet landzonetilla-
delse i medfør af planlovens § 35, stk. l til bygningens op-
stilling.

Ved sagens fremsendelse til nævnet har Natur & Miljø bemær-
ket:

"Ejendommen ligger ca. 4 km nordvest for Eskebjerg, jf. ved-
lagte kortudsnit, og er omfattet af Overfredningsnævnets ken-
delse af 2. oktober 1945 om fredning af Eskebjerg Vesterlyng.

l)

I

"J
Ifølge kendelsen må der på arealet blandt andet ikke opføres
bygninger, derunder indbefattet skure, boder, kiosker, lyst-
huse, badehuse og lignende uden Fredningsnævnets samtykke.

Træbygningen, der er på 7 m2, opføres i ~middelbar tilknyt-
ning til det eksisterende klubhus og udføres i tilsvarende
materialer som dette - med ydervægge af grøn træbeklædning og
med tagdækning af sort tagpap.

Det daværende Fredningsnævn for Holbæk Amt har den 2. juni
1969 meddelt tilladelse til opførelse af klubhuset i overens-
stemmelse med den indsendte tegning og beskrivelse. Kopi af
tilladelsen vedlægges til orientering.

Amtet finder herefter, at opstilling af træbygningen som an-
søgt ikke vil komme i strid med fredningens formål eller med-



føre landskabeligt uheldige forhold.

'[ .\} \ ' "1e'/' Amtsrådet har dags dato meddelt landzonetilladelse til op-
stilling af træbygningen med forbehold for, at Fredningsnæv-
net også kan godkende opstillingen."

Nævnets afgørelse:

Under hensyn til eksistensen af foreningens eksisterende
klubhus og anvendelsen af den nu ansøgte træbygning på 7 m2,

findes det ansøgte ikke at være i strid med formålet med
Overfredningsnævnets kendelse af 2/10 1945.

Nævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens §

50, stk. l opstilling af den ansøgte træbygning på det angiv-
ne sted, når den udføres i materialer og med farver, som for-
an angivet.

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 klagemyndi~ bestemmer~et. ,

c/::-' ~l;ilKt(jlli~
FlemUY.lngJørgensen e/Gunner Nielsen/ , II/f I

Kopi af kendelsen sendes til:
Bjergsted Kommune, Teknisk Afdeling, Højvangen 9, 4470 S~-
bølle

v'~/~~
~---

Hen~ Olsen

Lejrelementet, Jægersprislejren, 3630 Jægerspris
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh. K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 So-
rø



\-

AMT

År 1999, den 18/8 kl. 13.00 afholdt Fredningsnævnet for Vest-
sjællands Amt bestående af formanden, dommer Flemming Jørgen-
sen, Ringsted, det amtsrådsvalgte medlem Gunner Nielsen, Hol-
bæk, og det lokale medlem Henning Olsen, Eskebjerg, møde i
Bjergsted kommune.

REG.Nit G~ 1.%. ao
Der foretoges:

F41/99, jf. F15/97 Sag ang. matr. nr. 69 a Eske-
bjerg, Bregninge om færdsels-
problemer ved Alleshaveleddet,
anlæg af p-plads udenfor led-
det, ordnede forhold for båd-
pladser, samt etablering af
primitiv lejrplads.
Ejendommen er omfattet af 0-

verfredningsnævnets kendelse
af 2/10 1945 med tillægsken-
delse af 26/8 1977.

Der fremlagdes skrivelse af 19/2 1999 fra Vestsjællands Amt,
Natur & Miljø, vedlagt sagens bilag A-F.
Akterne i F15/97 var til stede inkl. udskrift af nævnets for-
handlingsprotokol om mødet den 4/6 1997.

Mødt var:
For Vestsjællands Amt I Natur & Milj ø, afdelingsleder Lars
Bang og biolog Erik Wederkinch.
For Bjergsted Kommune teknisk chef Niels Toft-Pedersen og
planlægger Carsten Riisgaard.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite Judy Falck
Madsen.
For Ejerlauget for Eskbjerg Vesterlyng formanden Svend Madsen
og bestyrelsesmedlemmerne Bent Jensen, Flemming Jensen, Per
Weinreich og Erik Petersen.
For Alleshave Bådelaug formanden Bent Hansen og kasserer Hans
Hansen.
Dansk Vandrelaug ved Jens Erik Larsen og Skov- og Natursty-
relsen var indvarslet, men ikke mødt.
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Ejendommen blev besigtiget. Det blev straks konstateret, at
oversigtstavlen af rustfrit stål opsat af Vestsjællands Amt
med en placering lige umiddelbart øst for Alleshaveleddet var
fjernet af ukendte hærværksmænd.

Vedr. bådoplag:
Der konstateredes ca. 20-30 både på vandet og ca. 20 både på
land. Bådelaugets repræsentanter oplyste, at bådelauget be-
står af ca. 60 personer. Der er oprettet vedtægter, der er
overgivet Bjergsted Kommune. Repræsentanterne gjorde gælden-
de, at der lover 100 år har været bådophalingsplads for
fiskere det pågældende sted med deraf hævdvunden ret. Area-
lerne har dertil tidligere været brugt som stej leplads til
tørring af asfalterede garn. Bådelauget er dog enig i, at det
er Ejerlauget for Eskebjerg Vesterlyng, der ejer arealet.
Det nyopsatte skur ved siden af bådophalingsrampen gør både:
lauget gældende erstatter ældre skure, der var ved "at brase
hel t sammen".

Natur & Miljø's repræsentanter bemærkede, at bådophalingsram-
pen er lovliggjort af amtet i henhold til Skov- og Natursty-
relsens tilladelse af 26/1 1993. I denne afgørelse indgik, at
de nu nedrevne, ældre skure skulle nedrives og evt. ny bebyg-
gelse placeres syd for adgangsvejen til arealerne.
Det blev skønsmæssig opmålt af Natur & Miljø, at de~ nye red-
skabsskur er på 16-18 m2, mens det ud fra resterne af et tid-
ligere skur kunne konstateres, at dette var på 5-6 m2• Yder-
ligere rester af skure kunne ikke konstateres.

Kommunens repræsentanter oplyste, at der udover det nu ned-
revne skur på 5-6 m2 har været et andet mindre skur på ejen-
dommen, men det ~r for længst fjernet.

Vedr nedgravning af drænrør:
Bådelaugets repræsentanter oplyste, at de har nedgravet dræn-
rør i en dybde af 50-100 cm på tværs af arealet, dvs. øst-
vest, men kun til fornyelse af ældre dræn, der ikke længere
virkede. Herved løb vand ned ad vejen til bådophalings-
pladsen. Landmanden øst for arealet har ret til afdræning af
sin jord, og det retablerede rør fører nu vandet til grøften
umiddelbart øst for Alleshaveleddet.
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skilt med teksten "Alleshave Bådlaug":
Bådelaugets repræsentanter oplyste at have opsat dette skilt,
men kun som adresse for aflevering af materialer. Skil tet
tilsigter ikke at signalere, at man skal være medlem af både-
lauget for at sætte sin båd ud fra ophalingsrampen.
Natur & Miljø's repræsentanter fandt, at der i hvert fald bør
være et underskilt med teksten "Offentlig adgang".

Bådelaugets repræsentanter gjorde herudover opmærksom på, at
lauget har afholdt udgifter til istandsættelse og vedligehol-
delse af adgangsvej en.

Vedr. arealet syd for adgangsvejen til Alleshave:
Her foreslår Natur & Miljø samstemmende med Skov- og Natur-
styreIsens afgørelse af 1993, at der tillades placeret red-
skabsskur med toilet og vandfremføring. Tilslutning med vand
kræver forudgående aftale med det private vandværk Eskebjerg-
Enghave Vandværk.

Natur & Milj ø foreslår endvidere indretning af p-plads syd
for vejen til parkering af minimum 20 personbiler evt. flere
efter behov. Det er tanken kun at foretage små terrænændrin-
ger i forbindelse med anlæg af p-pladsen.

Vedr. bom i Alleshaveleddet:
Kommunens repræsentanter gjorde gældende at have samme hold-
ning som under nævnets behandling den 4/6 1997. Kommunens
bygningsinspektør udtalte sig ved den lejlighed kun som
brandinspektør. Bommen findes at burde etableres med et nøg-
lesystem, således at det effektivt hindres, at der ulovligt
køres ind på de fredede arealer. Det bemærkes hertil, at næv-
nets opfordring den 4/6 1997 til udlægning af store kampesten
langs adgangsvej ens nordligste side øst for Alleshaveleddet,
finder kommunen ikke er i overensstemmelse med fredningens
formål, hvorfor det ikke er iværksat.

Ejerlaugets repræsentanter fandt, at i tilfælde af opsætning
af en bom, vil den straks blive sprængt eller fjernet ved an-
vende~se af 4-hjulstrækkere. Der finder konstant omfattende

\hærværk sted på arealerne. Ejerlauget finder, at der i stedet
for kampesten, bør opsæt tes fodhegn langs tilkørselsvej ens
nordlige side.
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Ejerlauget savner dernæst opsætning af en informationstavle
ved Alleshaveleddet.

Natur & Miljø's repræsentanter, der var enige med kommunen om
opsætning af en bom, bemærkede hertil, at bommen selvfølgelig
ikke vil hindre passage for gående, der jo lovligt kan færdes
og opholde sig på de fredede arealer.

Vedr. etablering af primitiv lejrplads nord for adgangsvej en:
Kommunens repræsentanter forelagde, at vandrelauget ansøger
om en primitiv lejrplads med bålplads på min. 200 m2, som an-
givet på amtets skitse, Der ønskes vandfremføring og toilet-
adgang.

Ejerlaugets repræsentanter oplyste, at lauget på forespørgsel
af vandrelauget har udtalt ikke at have noget mod opstilling
af nogle få tel te på arealet til brug for kanofarere , men
samtidig udtrykkelig pointeret, at lauget ikke kan give til-
ladelse hertil.

Herefter forlagdes mødet til Havnsø Hotel.

Nævnets formand åbnede her mødet og gennemgik Overfrednings-
nævnets kendelse af 2/10 1945 med tillægskendelse af 26/8
1977.

Lars Bang, Vestsjællands Amt, bemærkede, at der må findes en
løsning på den nu ulovlige indkørsel med biler gennem Alles-
haveleddet på de fredede arealer. Det er amtets intention, at
der findes en løsning, der er til at leve med for de implice-
rede. Skov- og Naturstyrelsens tilladelse af 26/1 1993 vedr.
udnyttelse af arealet vest for Alleshaveleddet er ældre end 5
år og skal fornyes.
Amtet lægger op t'il, at nævnet træffer afgørelse om, hvad
arealet skal bruges til udfra de ønsker, der foreligger. Næv-
net må tage stilling til, om der kan dispensere s fra Over-
fredningsnævnets kendelse eller om det er nødvendigt at afsi-
ge tillægskendelse.
Det er amtets interesse, at der etableres en p-plads vest for
leddet for at hindre indkørsel på arealerne. Det er nu uaf-
klaret, med hvilket hjemmel bådelauget benytter arealet, men
der bør findes en afklaring og ordning herom for bådelauget
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og tillige for vandrelauget, hvis der tillades etablering af
teltplads.
Amtet er ikke uvillig til at indgå i omkostningerne ved etab-
lering af den foreslåede p-plads, samt at forestå fornøden
skiltning, men amtet kan ikke indgå i udgifter til opsætning
af redskabsskur og toilet samt vandfremføring.
Forslaget om opsætning af bom i Alleshaveleddet kræver fornø-
den skiltning og information om reglerne for, hvorledes der
må færdes på de fredede arealer. Derfor anmodes tillige om
nævnets tilladelse til opsætning af en skiltevæg med et halv-
tag.
Hvis nævnet nu tillader p-plads, skiltevæg mv. kan udgifter
hertil sættes på amtets forestående handlingsplan, således at
sagen kan effektueres i begyndelsen af år 2000.

Carsten Riisgaard, Bjergsted Kommune, bemærkede, at kommunen
har nogenlunde samme interesse i sagen som amtet. Kommunen er
villig til at forestå drift af parkeringsplads med toilet og
renovation. Kommunen ser ingen anden mulighed end opsætning
af en bom i le?det for at løse den stadig tilbagevendende u-
lovlige' brug af de fredede arealer.
Kommunen vil ikke være afvisende overfor at leje arealet vest

samtidig aftale om
afgørelse af nævnet

af kommunen.

for Alleshaveleddet af ejerlauget med
drift og vedligeholdelse af arealet. En
kan evt. åbne op for en sådan beslutning

Ejerlaugets formand Svend Madsen bemærkede, at bestyrelsen
vil henholde sig til nævnets afgørelse af 4/6 1997. Hvis det-
te ikke er tilstrækkeligt, finder lauget, at det er bedre, at
det offentlige eksproprierer arealerne udenfor Alleshaveled-
det. Lauget finder dernæst, at det er et juridisk spørgsmål,
om det er lovligt med en bom at hindre adgang til en privat
ejendom. I øvrigt er det ved Langholm rende aldrig lykkedes
at hindre adgang. Der sker hele tiden omfattende hærværk.
Lauget er enig i, at der nu i form af nævnte skiltevæg med
halvtag sker mere skiltning samt information om adgangen til
arealerne.

Vedr. ansøgning om etablering af lej rplads bemærkede Svend
Madsen, at bestyrelsen nu har drøftet sagen, hvorfor han ikke
kan anbefale etablering af den ansøgte lejrplads på min. 200
m2, hvortil kommer bålplads, vandfremføring og etablering af
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toilet.

Carsten Riisgaard bemærkede, at kommunen under hensyn til
ejerlaugets nu tilkendegivne stillingtagen, hverken overfor
Vestsjællands Amt eller Fredningsnævnet anbefaler den ansøgte
teltplads.

Judy Falck Madsen bemærkede på vegne Danmarks Naturfrednings-
forening, at lokalkomiteen ikke finder behov for yderligere
teltplads i området. En bålplads vil dernæst medføre fare for
antænding af bevoksningen i området.
Foreningen er i princippet enig i aflukning med bom til de
fredede arealer, men er også forstående overfor det af ejer-
lauget anførte. Foreningen er positiv overfor en p-plads
udenfor leddet.

Lars Bang bemærkede, at amtet ikke er indstillet på egentlig
ekspropriation af arealer vest for Alleshaveleddet. I stedet
vil amtet formentlig rejse ny sag for nævnet om tillæg til
Overfredningsnævnets kendelse. Herunder kan påståes, at det
ved fredningen bestemmes, at der sker overdragelse af areal~t
til kommunen, men rej sning af fredningssag bør forudsætte
forudgående aftale med ejerlauget om prisen for arealet.

Kommunens repræsentanter bemærkede, at kommunen ikke er ind-
stillet på egentligt ejerskab af arealet, men kun i at blive
lejer, således at arealerne derpå kan fremlejes til brugerne.
Men kommunen finder amtets tanker om ny sagsrej sning meget
tiltalende.
Det blev oplyst, at adgangsvejen gennem Alleshaveleddet nu er
en privat fællesvej for Lynglauget og husejeren langs vejen.

Lars Bang bemærkede vedr. bådelaugets opsatte redskabsskur,
at det er så ulovligt, som det kan blive. Der mangler udover
nævnets tilladelse såvel fornøden landzonetilladelse, som
tilladelse efter strandbeskyttelseslinien. Dertil er arealet
et habitatområde.
Carsten Riisgaard tilføj ede, at byggeriet af redskabsskuret
ikke, som det skal ske, er anmeldt til kommunen.

Formanden for bådelauget Bent Hansen bemærkede, at lauget er
interesset i at flytte det nu opsatte redskabsskur til en
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placering syd for adgangsvej en, dvs. ved parkeringspladsen.
Bådelauget vil gerne have etableret toiletforhold.

Lars Bang bemærkede hertil, at en ændret placering af red-
skabsskuret forudsætter ejers tiltrædelse. Som tidligere
nævnt ønsker amtet nu, for at komme videre med sagen, nævnets
stillingtagen til etablering af p-plads og arealets brug af
bådelauget samt vandrelauget.

Carsten Riisgaard bemærkede, at redskabsskuret, selvom det er
et pænt skur, ikke er konstrueret til opsætning af et toilet.

Svend Madsen oplyste, at bestyrelsen nu efter yderligere
drøftelse kan tiltræde - også efter evt. rejsning af fred-
ningssag - fortsat at være ejer af arealet vest for Allesha-
veleddet, men mod at der betales ejerlauget fuld erstat~ingJ
og mod at ejerlauget fremover ikke indgår i nogen form for
drift og vedligeholdelse af arealet. I såfald kan amt og kom-
mune bruge arealet til, hvad man vil, herunder evt. etable-
ring af teltplads.

Afsluttende bemærkede Svend Madsen til Vestsjællands Amt, at
ejerlauget ønsker yderligere behørig skiltning ved ge andre
indkørsler til de fredede arealer, om reglerne for færdsel på
Eskebjerg Vesterlyng.

Nævnet foretog votering.

Nævnets bemærkninger:

Indledningsvis lægges til grund, at Skov- og Naturstyrelsens
afgørelse af 26/1 1993 ikke længere er gældende, hvorfor sa-
gen kræver ny sagsbehandling.

Dernæst lægges til grund, at Overfredningsnævnets kendelse af
2/10 1945 med tillægskendelse af 26/8 1977 ikke tillader ad-
gang ved indkørsel med bil og heller ikke med cykel gennem
Alleshaveleddet . Endvidere, at der ikke må dannes nye vej e
eller stier på arealerne, og at teltslagning og båltænding
ikke er tilladt. Endvidere, at nævnet, hvis det er nødvendigt
til bevoksningens bevarelse, hel t eller delvis kan forbyde
færdsel og ophold på udsatte dele af arealerne.
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Dernæst lægges til grund, at et flertal af nævnets medlemmer
i nævnets afgørelse af 4/6 1997 ikke dispenserede til anlæg
af p-plads indenfor Alleshaveleddet . Der 'blev herved lagt
vægt på, at p-plads efter Skov- og Naturstyrelsens afgørelse
af 26/1 1993 kunne formodes tilvejebragt uden for, dvs. vest
for Alleshaveleddet.

Nævnet tilkendegiver i overensstemmelse hermed at kunne til-
lade etablering af p-plads, som beskrevet af Vestsjællands
Amt vest for Alleshaveleddet, og dertil, at der fortsat sker
brug af arealet til bådpladser med evt. opførelse af passende
redskabsskur med toiletforhold og tilslutning af vand fra of-
fentligt eller privat vandværk.
På det foreliggende finder nævnet derimod ikke anledning til
etablering af ny teltplads med bålplads mv. på arealet. Dette
begrundet i forannævnte citerede bestemmelser i Overfred-
ningsnævnets kendelse af 2/10 1945, faren for antænding og
den eksisterende campingplads ved den østlige del af det fre-
dede areal.

Men under hensyn til det hidtidige sagsforløb og ejerlaugets
holdning, finder nævnet, at der bør rej ses egentlig fred-
ningssag efter naturbeskyttelseslovens kapitel 6 om den frem-
tidige benyttelse og vedligeholdelse af den del af matr. nr.
69 a Eskebjerg, Bregninge, der er beliggende vest for Alles-
haveleddet. Nævnet kan således ikke efter naturbeskyttel-
seslovens § 50 dispensere til fortsat brug af arealerne som
skitseret mod samtidig betaling af erstatning til ejerlauget.
Ved egentlig fredningssagsbehandling bør der tages hensyn
til, at alle offentlige interesser - under sagen repræsente-
ret ved amt og kommune samt Danmarks Naturfredningsforening -
tilsiger, at der sikres mod ulovlig indkørsel med bil for u-
vedkommende på arealerne øst for Alleshaveleddet.
Som følge heraf finder 2 af nævnets medlemmer en nærmere
overvejet ordning med bom i Alleshaveleddet bør indgå i sags-
rejsningen. Et af nævnets medlemmer finder det ufornødent med
en bom, og at der fortsat bør ske regulering af færdslen som
hidtil på de fredede arealer.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l tillader
nævnet, som foreslået af Vestsj ællands Amt, snarlig opsæt-
ning ved Afleshaveleddet af skiltevæg med evt. halvtag om
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" reglerne for færdsel mv. på de fredede arealer.

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 klagemyndigh~~mme~t. "~~~

/;j;::'" / ~(V~
Flem~' . Jørgensen nner Nlelsen

Kopi af afgørelsen sendes til:
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Bjergsted Kommune, Højvangen 9, 4470 Svebølle
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-
havn ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Ulrik Heimann,
Bjergsted Byvej 11, 4450 Jyderup
Alleshave Bådelaug v/Bent Hansen, Arnakkevej 16, Torpe, 4593
Eskebjerg
Ejerlauget for Eskebj erg Vesterlyng v/Svend Madsen, Eske-
bjerg Strandvej 29, 4593 Eskebjerg
Landsforeningen Dansk Vandrelaug v/Jens Erik Larsen, Kultor-
vet 7, 1., 1175 København K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Dommer Peter Sejersen, Retten i Kalundborg, Volden 18, 4400

__ Kalundborg
Journalist Søren Rugholt, Bladhuset, Industrivej 1 B, 4450
Jyderup
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'\Fr~'dningsnævnet for Vestsjællands Am~E(LNR. (jtJ.J8'.O()

Vestsjællands Amt
Natur & Miljø
Alleen 15
4180 Sorø

Ved skrivelse af2(l. marts 2004 har Natur & Miljø anmodet 0111 nævnets tiI-
hlLlelsctil anlæg af en p-plads på den del af et fredet areal som ligger uden-
for Alleshaveleddet og syd for tilkørselsvejen, jfr. et medsendt kortbilag.

Arealet er beliggende på matr.nr. 69 a Eskebjerg, Bregninge og er omfattet
af Overfredningsnævnets kendelse af2. oktober 1945 med tillægskendelse
af 26. august 1977.
ACgørcben giver almcnheden ret til at færdes og opholde sig på de af fred-
ningen omfattede arealer, dog at der ikke må dannes nye veje eller stier m.v.
Om færdsel med biler gælder, at sådan kun må finde sted ad den gennem
arealet førende offentlige vej. Al færdsel og ophold på arealeme sker iøvrigt
eJlcr fredningsnævnets nærmere bestemmelse og under iagttagelse af de or-
densregler som måtte foreskrives. Hvis det viser sig nødvendigt til bevoks-
ningens bevarelse, kan fredningsnævnet helt eller delvis forbyde færdsel og
ophold på de udsatte dele af arealeme.
Natur & Miljø har i overensstemmelse henned udfærdiget en folder, god-
kendt af nævnet, 0111 ordensregler for området. Endvidere er der opsat skilt-
ning om ordensreglerne ved Alleshaveleddet.

1 Natur & Miljø' s ansøgning er 0111 anlæg afp-pladsen indenfor det på kortet
angivne område an ført, at pladsen agtes anlagt med mindst mulig terræn-
ændring og omgivet af et fodhegn af lægter i lighed med øvrige p-pladser på
Eskebjerg Vesterlyng. Huller i eksisterende terræn agtes fyldt med flis. Kun
ved indkørslen vi l det muligvis være. nødvendigt at afrette eksisterende ter-
ræn lidt ved afgravning.

Fredningsnævnet har tidligere behandlet forholdene ved Alleshaveleddet,
herunder anlæg af p-plads.
I afgørelse af 26. januar 1993 har Skov- og Naturstyrelsen tilladt anlæg afp-
plads udenfor Alleshaveleddet. Men denne tilladelse er ikke længere gæl-
dende, hvorfor sagen kræver ny sagsbehandling.
I sin afgørelse af 4. juni 1997, F15/97, har et flertal af Fredningsnævnets

SIFccllemmer afslået at dispensere til etablering afparkeringplads ved Lang-
oVQog Nat}l?stJlIfslssn

J.nr. ~ 2001 Q / ;}.II/ li-o O I)
Akt. nr~ 2 Sif. _
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oh Iolm Rende, ca. 500111indenfor og øst for Alleshaveleddet.
I sin afgørelse af 18. august 1999, FI 5/97, har Fredningsnævnet tilkendegi-
vet at kunne tillade etablering afp-plads udenfor og vest for Alleshaveled-
det. Men under hensyn til det hidtidige sagsforløb og ejerne, Lynglaugets
holdning, fandt nævnct da, at der bør rejses egentlig fredningssag efter na-
turbeskyttelseslovens kapitel 6 om den fremtidige benyttelse og vedligehol-
delse af det fredede areal, der er beliggende vest for Alleshaveleddet.

Det er IlU i Natur & Miljø's ansøgning af26. marts 2004 anført, at Bjergsted
kommune samt ejerl'llIget for Eskebjerg Vesterlyng ved et møde den 31. juli
2003 P~lBjergsted kommunes rådhus har tilkendegivet en positiv indstil1ing
overfor etablering af p-pladsen.

N;ltur & Miljø vurderer under hensyn hertil, at det er mindre nødvendigt
med en supplerende fredning. Dertil er der nu efter aftale med Bjergsted
kommune og ejerlaugct opsat en aflåst låge i Alleshaveleddet og en låge til
gående færdsel. Amtet forventer at kunne forhandle resterende praktiske og
økonomiske forhold P~lplads med kommunen og ejerlauget.

Natur & Miljø oplyser hertil, at arealet er omfattet afEF-habitatdirektivet og
at det ansøgte p-plads areal er registreret som overdrev, omfattet af naturbe-
skytlelseslovens ~ 3. Der er dog ikke registreret specielt sjældne planter på
arealet SOI11, i modsætning til arealerne mellem AJleshaveleddet og Lang-
holm Rende, vurderes at være af beskeden botanisk værdi. En gravhøj ca. 10
Jl1eterøst for arealet ses ikke, fordi den er helt overvokset af buske. Amtet
har til hensigt at fritlægge højen, når der kan afsættes ressourcer til det. Are-
;I1et ligger indenfor strandbeskyttelseslinien og amtet vil sende dispensatio-
ner vedrørende denne beskyttelseslillie og beskyttelseslinen til fortidsmindet
ti I klageberettigede, når fredningsnævnets godkendelse i henhold til frednin-
gen foreligger.

Nævnets afgørelse:

Som det fremgår af ovennævnte tidligere sagsbehandling af fredningsnæv-
• net vedrørende anlæg afp-plads udenfor Alleshaveleddet, har nævnet tidli-

gere, senest i sin afgørelse af 18. august 1999, tilkendegivet sin positive
holdning til at p-pladsen etableres.

To af nævnets medlemmer udtaler herefter:
Under hensyn til at såvel Bjergsted kommune som Lynglauget for Eslcebjerg
Vesterlyng nu ligeledes er positive overfor p-pladsens anlæg og har tiltrådt
at amtet har opsat en aflåst låge i Alleshaveleddet, finder de ikke, at anlæg af
en parkeringsplads med den angivne placering og udformning er i strid med
Overl'redningsnævnets kendelse af2. oktober 1945. Det fomdsættes dog
herved, at der ikke samtidig af det offentlige sker betaling af erstatning til
Lvnglauget, hvilket som nævnt i fredningsnævnets afgørelse af 18. august
l ()()9kræver egentlig n-edningssagshehandling afnævnet efter naturb esky t-

teJseslovens kapitel 6.

Et af nævnets medlemmer udtaler:
Principielt har jeg ikke noget imod den planlagte etablering afparlcerings-
plads det ansøgte sted, men jeg finder stadig, at den rigtige placering er den
placering som har været gældende i over 50 år ved Langholm Rende. Siden
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afgørelsen af nævnet den 18. august 1999, er jeg til stadighed blevet kon-
fronteret i det forkerte i at lukke for offentlighedens adgang til den hidtidige
parkeringsplads ved Langholm Rende. Der er stadig aktiviteter for at få åb-
nc( adgangen til parkeringspladsen ved Langholm Rende, idet den har været
benyttet af mange med tilknytning til området, men som ikkc er medlemmer
af Ejerlauget Eskebjerg Vesterlyng.
Dette nævl1smedlem vurderer dertil, at der må være en form for hævd for be-
nyttelse af den hidtidige benyttede parkeringsplads.

Nawnet træffer afgørelse efter stemmeflertal.

lJnder henvisning hertil tillader nævnet i medfør afnaturbeskyttelseslovens
~ 50, stk. I, etablenng af den ansøgte parkeringsplads og med den ifølge
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø på kortbilag af 26. marts 2004 angivne
beliggenhed, når dcr ved anlæg afpladsen alene foretages mindst mulig ter-
ra~na2ndringog p-pladsen kun omgives af et fodhegn af lægter som nærmere
['oran beskrevet.

Ti lIadelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf.
naturheskyttelseslovens § 50, jf. ~ 66, stk. 2.

A fgørelsen kan efter naturbeskyttclseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
ptlklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) ar hla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gorelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen
udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser m{l ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse,
mcdmindre klagemYlldigheden bestemmer andet.

•
Det er en betingelse for Naturklagenævnets hehandling 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
gehyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
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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 15,4180 Sorø
Bjergsted kommune, Højvangen 9, 4470 Svebølle
Ejerlauget for Eskebjerg Vesterlyng v/Svend Erik Sørensen, Eskebjerg
Strandvej 14,4593 Eskebjerg
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Bjergsted kommune
Teknisk afd.
Højvangen 9
4470 SvebøIle

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 2216

Journal nr. F58/04
Deres J.nr.

Den 19. august 2004

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, den
23. juli 2004, har kommunen ansøgt om nævnets tilladelse til anlæg afhan-
dicapadgang fra parkeringsplads 1 på Vesterlyng Strand til vandet, alt på
matr.nr. 69 a Eskebjerg by, Bregninge.

Som begnmdelse for ansøgningen har kommunen i skrivelse af29. marts
2004 til Vestsjællands Amt anført:

"Bjergsted kommune har igennem en lang årrække fået tildelt Blå Flag på
Vesterlyng strand. Der ligger 6 parkeringspladser placeret langs kysten, men
ingen af dem har handicapadgang til vandet. På parkeringplads 1 er der op-
sat handicaptoilet, hvorfor Bjergsted kommune ønsker at ansøge om tilla-
delse til at anlægge en handicapadgang ud for denne."

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 2. oktober
1945 om fredning af Eskebjerg Vesterlyng med tillægskendelse af 26. au-
gust 1977 tiI forbedring af adgangsforholdene.

Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse til nævnet nænnere anført:

Iansøgningen er det oplyst, at adgangen tænkes udført i fliser med en samlet
bredde på 120 cm fra handieaptoilettet på parkeringpladsen til omkring 20 m
fra vandkant. Herfra og til 2 m ud i vandet vil der blive lagt en strandsti i
moduler, som optages i vinterhalvåret. Den samlede længde fra handicaptoi-
lettet til vandkant vil blive ca. 100 m.

Ejendommen er beliggende i et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvor
der ikke må gives tilladelse til projekter, der vil have en negativ påvirkning
af de arter og naturtyper, området er udpeget for at beskytte. Handicapad-
gangen krydser habitatnaturtypeme 2110: Forstrand og begyndende klitdan-
nelse og 2120: Hvide klitter og vandremiler.

Amtet vurderer, at anlæg af handicap adgangen ikke vil have nogen negativ ind-
wf!c18ll&oo!i4ffmj1old, som er gurndlag for udpegningen som habitatområde. "Skov- Ogl~ a r:iJ

J.nr. SN 2001 -12-'\!Y -:-oolS
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Nævnets afgørelse:

Under hensyn til formålet med fliselægningen findes det ansøgte ikke i strid
med Overfredningsnævnets kendelse af2. oktober 1945 med tillægskendelse af
26. august 1977. Nævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens §
50, stk. l, anlæg af handicapadgangen fra handicaptoilettet til stranden på par-
keringsplads l på Vesterlyng.

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.nkn.dk

Kopi af kendelsen sendes til:
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Damnarks Naturfredningsforening lokalkomite v/Ulrik Heimann,
Bjergsted Byvej 10, 4450 Bjergsted
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Ejerlauget for Eskebjerg Vesterlyng, v/Svend Erik Sørensen, Eskebjerg
Strandvej 14, 4593 Eskebjerg

Udskriftens ri~i hed bekræftes.
Dommer~.· st ~ den l~J~-o~
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Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

Vesterlyng Ejerlaug
v/Svend Erik Sørensen
Eskebjerg Strandvej 14
4593 Eskebjerg

Modtaget f
Skov. og Naturstyrelsen

~.O fEB. 2006

I skrivelse af 17. januar 2006 har Ejerlauget ansøgt Fredningsnævnet om til-
ladelse til rydning af uønsket opvækst og udtyndning af enebærbuske på Es-
kebjerg Vesterlyng, matr. nr. 69 a Eskebjerg by, Bregninge.

Området er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af2. oktober 1945,
hvorefter ejendommen skal henligge i sin nuværende tilstand. Den må ikke
opdyrkes eller beplantes udover, hvad nævnet måtte skønne nødvendig,
navnlig af hensyn til dæmpning af sandflugten. Den nuværende bevoksning
skal bevares og fredes, dog kan nævnet tillade, at enebærbevoksningen be-
grænses, hvis den måtte brede sig for meget på bekostning af lyngen og
græsbevoksningen. løvrigt kan bevoksning og opvækst efter nævnets be-
stemmelse fjernes i det omfang, det måtte findes fornødent for at bevare are-
alets landskabelige karakter.
Endvidere er der i Overfredningsnævnets kendelse bestemmelser om byg-
ninger, færdsel og ophold på arealerne m.v.

Af Ejerl augets ansøgning til nævnet fremgår, at lauget har fået tilsagn om
MVJ-aftale den 8. december 2005 om tilskud til rydning af krat, og at ryd-
ningsarbejdet er påbegyndt den 3. januar 2006, men derpå standset indtil
nævnets tilladelse foreligger.

•

I slaivelse af25. januar 2006 har Vestsjællands Amt, Natur & Miljø nærme-
re redegjort for aftalen om miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ-af-
tale) på arealerne.
Aftalen angår på mark nr. 2-0, et areal på 80 ha, rydning af bevoksning.
Mark nr. 2 er aftalt opdelt i 5 parceller af 16 ha. Hver parcel inddeles i et net
på 1 ha hver. Ejerlauget rydder hvert år i tilsagnsperioden en parcel. Til-
sagnsperioden er 1. september 2005 til 31. august 2010. Den parcel, der skal
ryddes i 2006, er beliggende længst mod nordøst i mark 2-0 .

Amtet har, i sit tilsagn af24. november 2005, stillet følgende vilkår for at
undgå en forringelse af området:

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 5761 22 66
Fax 57 61 2216

Journal nr. F 6/06
Vestsj. Amt
Natur- & Miljø
j.nr.: 8-70-52-20-301-1001-
1997

Den 9. februar 2006
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Alle fældede træer og buske skal fjernes fra arealet. Mindre grene og yngre
opvækst skal så vidt muligt også fjernes fra arealerne. Rydningen skal foregå
i vinterhalvåret fra 1. oktober till. marts og må kun foregå i denne periode.

Rydninger af birk, fyr og gran kan umiddelbart igangsættes, hvorimod øvri-
ge rydninger først iværksættes efter en forelæggelse af rydningsplanerne for
fredningsnævnet og en dispensation i forhold til naturbeskyttelseslovens § 3.

På grund af arealernes sårbarhed overfor færdsel skal den praktiske udførel-
se afrydningerne m.h.t. kørsel på arealeme, afbrænding af materialet m.m.
aftales med amtet (fremover kommunen) inden rydningerne iværksættes.

Amtet har endvidere redegjort således for sagen:

Vedlagt er luffoto af området på fredningstidspunktet, hvoraf det ses, at be-
plantningen på dette tidspunkt var meget sparsom. Amtet har i plejeplan for
området fra 1983 beskrevet plejen i området (plejeplan vedlagt) og der har
fra amtets side i årenes løb været anvendt mange ressourcer på rydninger i
området senest i 2004-2005. På trods af denne pleje er der sket en kraftig til-
groning af området, som bl.a. vanskeliggør græsning.

Med hensyn til § 3 tilladelse har de tidligere rydninger været foretaget uden
en sådan tilladelse begrundet i dels, at plejeforanstaltningeme klart har tjent
til at opretholde områdets hidtidige tilstand og dels i, at der er udarbejdet en
plejeplan som 21. juli 1983 er godkendt af Fredningsnævnet og 20. juli 1983
tiltrådt af Danmarks Naturfredningsforening.

Om rydning af enebærbuske har amtet særligt anført:

Udover de rydninger som ejerlauget skal foretage i forbindelse med MVJ-af-
talen er ejerlauget interesseret i/eller er nødt til i et vist omfang at foretage
rydning af ener. Det ønskes dels for at kUlme komme ind til de træer og bus-
ke, som skal fældes ifølge aftalen, og som er vokset op midt i enebuskene og
dels for at kunne skabe bedre passagemuligheder for de græssende dyr i om-
rådet. Enekrattet er mange steder nu så lukket og sammenhængende, at dyre-
ne ikke længere græsser områdeme. De foreslåede rydninger finder amtet vil
være i overensstemmelse med den gamle plejeplan og fredningen.

T forbindelse med rydning af Ene er det vigtigt at foretage rydningerne såle-
des, at der ikke opstår afgrenede og åbne sider af den gamle enebevoksning,
og hvor der etableres passager, laves disse i en bredde på 5-20 m og således
at den tilbageværende bevoksning fremtræder så naturlig og harmonisk i
området som muligt.

Om områdets status, i forhold til EF-direktiver, har amtet anført:

Området er NATURA 2000 område (del afEF-habitatområde nr. 135 og
EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 94) og indeholder adskillige naturtyper i
dette europæiske natumetværk. Kopier fra bogen "Danske natmiyper i det
europæiske NATURA 2000 netværk" der beskriver de aktuelle naturtyper
og kort, der viser omfanget, er vedlagt.

- -----------------:::==----



Bekendtgørelse om afgrænsning og administration af internationale naturbe-
skyttelsesområder (Bek. Nr. 477 af 7. juni 2003) fastsætter at bevaringsmåI-
sætningen for de internationale beskyttelsesområder er at sikre og genoprette
en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, områderne er udpeget
for. I bekendtgørelsen fastsættes forskrifter for planlægning og administrati-
on, der berører områderne.

Det vurderes, at rydningerne udelukkende vil medføre forbedringer i beva-
ringsstatus for de NATURA 2000 arter og naturtyper som er udpegnings-
grundlaget.

Nævnets afgørelse:

Indledningsvis bemærkes, at nævnets formand har drøftet sagen telefonisk
med Ejerlaugets formand Svend Erik Sørensen, der har peget på sagens ha-
stende karakter, da rydning iflg. tilsagnet kun må foregå indtil 1. ffimis. End-
videre har Ejerlaugets formand oplyst, at Ejerlauget efter et kommende be-
styrelsesmøde vil forelægge flere andre forhold i fredningen for nævnet.

et . Nævnets fonnand har herefter skønnet, at rydning af de aftalte 16 ha i 2006
er af underordnet betydning i forhold til fredningens formål. Dette især un-
der hensyn til, at nævnet har godkendt plejeplanen for de fredede områder i
skrivelse af21. juli 1983.

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 1, jfr. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk.
4 - at der tillades rydning af uønsket opvækst og udtyndning af enebærbus-
ke, på forannævnte 16 ha af nævnte mark 2-0, på ejendommen i 2006.

Når Ejerlaugets yderligere ansøgning om andre forhold på det fredede områ-
de foreligger, vil det samlede nævn tillige tage stilling til tilladelse til fremti-
dige rydninger i resten af aftaleperioden frem til år 2010. Dette eventuelt ef-
ter besigtigelse af arealerne og møde med Ejerlauget.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 Kø-
benhavn K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, fore-
ninger og organisationer. 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,
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 op-
krævningpå 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
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Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller del~is medhold i Deres klage.
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Kalundborg Kommune 
Plan, Byg og Miljø 
Holbækvej 141 B 
4400 Kalundborg 
 
Att. Biolog Sara Andersen  
Sara.andersen@kalundborg.dk     
 
       
      FN-VSJ-079-2018  
      MST-511- 00813 
      Deres sag 326-2018-299128 
       
 
      Den 7. august 2019  
 
  
Ved mail af 27. november 2018 har Kalundborg Kommune på vegne Forsvaret og 
Forsvarsministeriets styrelser ansøgt om at tilladelse til at oprense 3 brakvandssøer og etablere en 
ny sø samt at etablere 3 mindre stendynger på matr.nr. 69b Eskebjerg by, Eskebjerg. 
 
Kalundborg Kommune har i sin mail oplyst:  

 
Kalundborg kommune har modtaget en ansøgning om at oprense tre søer og anlægge en fjerde sø, samt etablere 
tre stenbunker som vinterskjul for padder på Stold Skydeterræn Lyngvej 1, 4591 Føllenslev. 
  
Området ligger inden for det fredede område Eskebjerg Vesterlyng af en kendelse fra Overfredningsnævnet d. 2. 
oktober 1945. Fredningskendelsen påpeger, at områdets tilstand skal bevares som det er, dog må der gerne 
ryddes enebærbuske og lignende efter behov for at bevare den lysåbne natur og de tilknyttede planter. Græsning 
må også gerne finde sted, da det er en historisk del af Eskebjerg Vesterlyng.  
  
Kommunen vurderer, at de planlagte ændringer af søerne og etableringen af stenbunkerne kræver 
fredningsnævnets dispensation, da det medfører terrænændringer og ændrer naturtilstanden på en måde, der 
ligger ud over fredningskendelsens bestemmelser. 
 
Kalundborg kommune skal derfor ansøge om en dispensation til det ovennævnte. 
  
Vedlagt er kommunens dispensation til projektet vurderet i forhold til Naturbeskyttelsesloven § 3 og Natura 
2000-bestemmelserne. 
  

Kalundborg Kommune har i sin dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3 oplyst: 
 

Dispensation til oprensning af tre søer, anlæggelse af stenbunker, etablering af en ny sø og afgræsning i et 
§ 3 område. 
 
Kalundborg Kommune giver dispensation til at oprense de tre små brakvandssøer og til etablering af tre mindre 
stendynger i tilknytning til søerne på Stold skydeterræn, en ejendom der tilhører forsvarsministeriet, matr nr. 69b 
Eskebjerg by, Eskebjerg, beliggende Lyngvej 1, 4591 Føllenslev.  
Ligeledes gives der dispensation til etablering af en ny sø der skal fungere som vandingshul for kreaturer og der 
gives dispensation til afgræsning af området.   
 
Se vilkår for afgørelsen nedenfor. Beliggenheden fremgår af vedlagte kortbilag. 
 

Fredningsnævnet for 
Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 
4800 Nykøbing F. 
 
Tlf. 20 60 23 94 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

mailto:Sara.andersen@kalundborg.dk
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Dispensationen gives på baggrund af din ansøgning af 15. februar 2017. 
 
For uddybende oplysninger, se redegørelsen i bilag 1 som er vedlagt dette brev. 
 
Vilkår  
Dispensationen gives efter naturbeskyttelsesloven1 og med følgende vilkår: 

1. at oprensning af søerne ikke foretages i perioden 1. marts til 1. august.  
2. at bredder og bund i gennemsnit ikke gøres stejlere end 1:5 og ingen steder stejlere end 1:3.  
3. at det opgravede materiale fjernes helt fra området.  
4. at vandstanden i søerne kan gøres lavere med sand fra brinkerne, forudsat at sandet er renset for rester 

af lerduer.  
5. at der ikke udsættes andefugle eller fisk.  
6. at der ikke fodres for andefugle som gør ophold i søen, uanset i hvilken afstand til søen foderet lægges.  
7. at der ikke udlægges foder til andet vildt f.eks. fasaner inden for en afstand af 10 meter fra højeste 

vandstand i søen og at den naturlige bevoksning mellem søbredden og fodringsstedet bevares urørt.  
8. at der ikke opsættes redehuse, hegn (dog undtaget kreaturhegn) eller lignende.  
9. at der ikke plantes træer.  
10. at arbejdet så vidt muligt foretages uden etablering af kørespor eller andre terrænskader og evt. skader 

der alligevel skulle ske udbedres uden tilførsel af materiale ude fra. 
11. at evt. græsning sker uden tilskudsfordring på de § 3 beskyttede arealer, evt. mangel på foder til 

kreaturerne må i stedet håndteres ved at fjerne dyrene i en periode, så overgræsning undgås.  
12. at der i perioden 1. mart til 1. august kun græsses ekstensivt af hensyn til jordrugende fugle på stranden.  
13. at arbejdet afsluttes senest 3 måneder efter, at det er påbegyndt  
14. at du/I giver kommunen besked når arbejdet er afsluttet. 

 
Bilag 1: Redegørelse for dispensation  
Dispensationen er givet på grundlag af oplysningerne i ansøgningen dateret 15. februar 2017 og ved den 
efterfølgende besigtigelse af søerne den 24. juli 2017.  Her er det blandt andet oplyst at oprensningen af søerne 
og etablering af overvintringslokaliteter er en del af SemiAquatic LIFE-projektet, der har som formål at sikre 
levesteder for arter listet på habitatdirektivets bilag II og IV. Det drejer sig med den konkrete ansøgning om Stor 
vandsalamander, grønbroget tudse, strandtudse og spidssnudet frø.  
Ansøger har oplyst at bl.a. grønbroget tudse og strandtudse kan vandre til Stold fra Nekselø, og det vil derfor 
være oplagt at forbedre leve-, yngle- og overvintringsmulighederne tæt på vandet.     
Søerne ligger på arealer der i dag er plejet af forsvaret og til dels indgår i et lejemål til Bjergsted Jagtforening.  
 
I ansøgningen indgår også en anmeldelse af ændret græsningstryk, men da der ikke tidligere har været græsning 
på området, betragtes det som en tilstandsændring og anmodningen om græsning er derfor behandlet som 
dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 i stedet for efter anmeldeordningen, jf. lovens § 19b.  
 
Det forudsættes, at det ansøgte udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet og efter de fastsatte vilkår. 
 
Kommunen har den 24. juli 2017 besigtiget området og konstateret, at den sydligste af søerne (nr. 1 jf. kortet 
bilag 4b) er meget præget af områdets brug som skydebane. Langs hele bredden og også ud i vandet findes 
nedskudte lerduer. Ansøger finder søen noget dyb til padder og ville ved besigtigelsen høre om sandet fra 
brinkerne må lægges ud i søen for at hæve bunden og gøre vandstanden lavere. Brinkerne er stejle og vandet 
brunt. Der er opvækst af rørskov langs søbredden og i den vestlige ende bliver der slået græs helt hen til 
kronekanten  
Ved den midterste af søerne (2) ses spredte lerduer hist og her. Søen er smal og brinkerne stejle og søen er tæt 
omgivet af rørskov  
Ved den nordligste af søerne (3) er brinkerne knap så stejle som ved de to andre, og rørskoven er lav og mere 
spredt, hvilket giver plads til flere lavtvoksende planter i bredzonen og på arealerne omkring søen, som højst 
sandsynligt bliver oversvømmet hver vinter. Den nordlige sø modtager mere sollys end de to andre og i selve 
søen vokser langstilket havgræs som et tæppe. Rundt på bredden kunne bl.a. findes Sandkryb, harril, strand-
malurt og gåsepotentil som vidner om den saltpåvirkning området udsættes for. 
 
Med henblik på at sikre gunstig bevaringsstatus for padder og krybdyr, er der planlagt etablering af 3 stenbunker 
med marksten. Disse stenbunker, som bliver på ca. 2 meters bredde og 3 meters længde, vil have en maksimal 
højde på 0,8 m. Stenbunkerne etableres tæt på de oprensede søer, men på lidt højere grund for at kunne fungere 
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som frostsikrede overvintrings-lokaliteter for padder og krybdyr. De 3 stenbunker vil blive indpasset i den 
naturlige topografi. 
 
Den nye sø etableres hvor der i forvejen er en lavning i terrænet. Her har ansøger oplyst at der om vinteren står 
vand og at lavningen nu skal graves dybere så der er permanent vand året rundt for at de græssende dur har 
adgang til frisk vand. Søen vil få et vanddækket areal på 300 m2 og være ganske vandbundet med en maxdybde 
på 1,5 m. Placering af søen kan ses på bilag 4d 
 
Afgræsningen vil foregå periodevis, hvor der er skydefrit. Der er primært tale om lettere dyr (lette kreaturer, får 
eller geder) og som generelt ikke svømmer. Der vil ikke blive sat yderligere hegn op, da det nuværende hegn i 
den sydlige ende, der afgrænser området fra Eskebjerg Vesterlyng, vurderes til at være passende.     
 
En tidligere besigtigelse fra 1998 af det daværende Vestsjællands amt viser, at der også dengang var opvækst af 
rynket rose på arealerne. Mindre partier af det strandoverdrev, som findes nær hvor søerne ligger, blev vurderet 
som artsrige med bl.a. vår-potentil, dansk astragel og mange lavarter. På daværende tidspunkt var området uden 
græsning, ligesom det er i dag.  
I øvrigt kan nævnes følgende salttolerante arter knyttet til strandenge og saltpåvirkede overdrev: strand-
annelgræs, strandasters, vingefrøet hindeknæ, strand-siv, strandsvingel, sand-løg, strand-vejbred. 
 
Luftfoto fra 1993 og frem til i dag viser stort set ingen forandring på landskabet omkring søerne. Søerne har den 
samme form som dengang, men det kan anes at rørskoven er blevet tættere med tiden. Kun enebærbuskene 
vidner om at tiden går, de vokser en smule hvert år. Dette areal er derfor fortsat omfattet af beskyttelse efter § 3. 
 
At arealerne er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 betyder at naturtilstanden ikke må ændres uden særlig 
tilladelse.  
 
Kalundborg Kommune har i sin behandling af sagen lagt vægt på, at naturværdierne i søerne kan forbedres, ikke 
mindst til gavn for bilagsarterne Stor vandsalamander, grønbroget tudse, strandtudse og spidssnudet frø listet 
under habitatdirektivet. Søerne kan blive til gode levesteder for padder, såfremt brinkerne bliver gjort fladere. 
Stendyngerne, der vil blive placeret ved søerne på et lidt højere terræn, vil give forbedrede 
overvintringsmuligheder og vil ikke være til gene for den eksisterende natur på stedet.  
Rydning af rynket rose og efterfølgende græsning vil være med til at holde fremvæksten tilbage og derved 
forhindre tilgroningen af værdifuld og artsrig strandeng og overdrev.   
 
Med de stillede vilkår sikres, at søerne bliver passet bedre ind i landskabet end de er i dag. Naturligt forekomne 
søer i Danmark er lavvandede og med flade brinker således at der findes en bredzone langs søbredden med lavt 
vand, der nemt lunes op i foråret til gavn for planter, smådyr og padder.  
For at opnå disse betingelser er der stillet vilkår om, at brinkerne gøres flade. En større del af søernes vandflade 
vil derved blive til bredzone. Da ansøger har søgt om at måtte sprede det sandede materiale fra brinken ud i søen 
for at gøre vandstanden lavere, har kommunen stillet vilkår om, at sandet skal være rent (dvs. at det ikke må 
indeholde spor af lerduer, patronhylstre og andet ikke-naturligt materiale).  
Man vil kunne forvente, at når vandstanden bliver lavere vil rørskoven omkring søerne have lettere ved at 
etablere og sprede sig og der vil givetvis opstå et behov for at slå tagrør ned i løbet af vinteren, hvis vandfladen 
skal holdes åben. En fremtidig græsningsdrift kan også holde partier af vandfladerne åbne.  
Der stilles vilkår om at afgravet materiale fra søerne og brinkerne i øvrigt fjernes helt fra de beskyttede områder. 
Det ville blive betragtet som en tilstandsændring i fald jord og sand gravet af brinkerne skulle placeres i de 
beskyttede områder.  
Da formålet med ændringerne er at forbedre naturen og levebetingelserne for padder i og omkring søerne, stilles 
det som vilkår, at søerne ikke forurenes med tilført næring i form af andefoder, der vil tiltrække et unaturligt stort 
antal andefugle.  
 
Da dispensationen gives til et område omfattet af strandbeskyttelseslinjen, og der ikke må fortages 
terrænændringer inden for denne, forudsættes det der forefindes en dispensation fra kystdirektoratet før arbejdet 
på søerne påbegyndes.  
 
Fredning  
Området ligger inden for det fredede område Eskebjerg Vesterlyng af en kendelse fra Overfredningsnævnet d. 2. 
oktober 1945. Fredningskendelsen påpeger, at områdets tilstand skal bevares som det er, dog må der gerne 
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ryddes enebærbuske og lignende efter behov for at bevare den lysåbne natur og de tilknyttede planter. Græsning 
må også gerne finde sted, da det er en historisk del af Eskebjerg Vesterlyng.  
Det vurderes derfor, at rydning af rynket rose og græsning ikke kræver en dispensation fra Fredningsnævnet. 
Derimod vurderes det, at de planlagte ændringer af søerne og etableringen af stenbunkerne kræver 
fredningsnævnets dispensation, da det medfører terrænændringer og ændrer naturtilstanden på en måde, der 
ligger ud over fredningskendelsens bestemmelser. 
 
Siden arealet ligger indenfor Natura 2000 område nr. 154 er der foretaget en væsentlighedsvurdering af 
påvirkningerne ved det planlagte indgreb, se vedlagte bilag 3. Det er Kommunes vurdering at projektet, som det 
er beskrevet her, ikke medfører nogen negativ påvirkning af arter og naturtyper på områdets 
udpegningsgrundlag. 
 
Bemærk at en række driftsændringer indenfor habitatområder er omfattet af anmeldepligt efter 
naturbeskyttelseslovens § 19b. Det vil sige at f.eks. tilplantning med levende hegn eller ændring i 
græsningsintensitet skal anmeldes til kommunen, eller for skovdækkede, fredskovspligtige arealer til 
Naturstyrelsen, inden aktiviteten iværksættes. Mere information om anmeldeordningen kan ses på 
Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk – søg på ”Anmeldeordning Natura 2000”.  
 
Det skal understreges, at det er naturtilstanden på arealet, der afgør om der er tale om et beskyttet naturområde.  
 
Det er altid lodsejeren eller den juridiske bruger af arealet, der har ansvar for at der ikke sker indgreb i 
naturbeskyttede områder. 
 
Dispensationen vedrører kun forholdet til beskyttelsesbestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 3. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 
Dispensationen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen på dette brev. 
… 
 
Bilag 3: Væsentlighedsvurdering af projektets påvirkning på Natura 2000området 
  
Det ansøgte projekt  
Forsvaret ønsker at oprense tre søer og gøre bredden mindre stejl, etablere en stenbunke ved hver sø og fordybe 
en lavning så den bliver til en permanent sø. Oprensningen af søerne og etablering stenbunkerne er en del af 
LIFE-projektet SemiAquatic, der skal sikre levesteder for arter listet på habitatdirektivets bilag II og IV. Det 
drejer sig i dette projekt hovedsageligt om Stor vandsalamander, grønbroget tudse, strandtudse og spidssnudet 
frø. Desuden ønsker forsvaret at rydde rynket rose og afgræsse området.  
 
Da det ansøgte ligger indenfor grænserne af et Natura 2000-område skal kommunen sikre varetagelsen af 
områdets beskyttelsesinteresser når der træffes afgørelse om tilladelse, dispensation m.m. 
 
Det pågældende Natura 2000-område nr. 154 udgøres på lokaliteten af EU-Habitatområde nr. 135, Sejerø bugt 
og Saltbæk Vig, samt EU-Fuglebeskyttelsesområde nr. 94, Sejerø Bugt og Nekselø. Natura 2000-området er 
udpeget for at beskytte en række arter og naturtyper, se vedlagte udpegningsgrundlag. 
 
Beskrivelse af lokaliteten og dennes omgivelser:  
Stold skydeterræn, der ligger i forlængelse af det offentligt tilgængelige Eskebjerg Vesterlyng, består 
altovervejende af lysåbne naturtyper med adskillig spredte småsøer, alt sammen under § 3 beskyttelse. Området 
har primært stået urørt og ugræsset hen, bortset fra brugen som skydeterræn, i al den tid Forsvarsministeriet har 
ejet arealet.  
 
Efter besigtigelsen foretaget d. 24. juli 2017 kan det konkluderes, at området er artsrigt med yderligere potentiale 
for forbedring af naturtilstanden. Især de tre søer, der bærer præg af at være brugt som skydeterræn, har stejle 
brinker med rørskov, ligesom der er spredte bevoksninger af rynket rose.    
 
Påvirkning af naturtyper på habitatområdets udpegningsgrundlag  
Der er registreret følgende habitatnaturtyper på det planlagte projektområde: 
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 Naturtype Areal (ha) Naturtilstand 
1330 Strandeng 9,5 2-3 
2130 Grå/grøn klit 9,6 2 
2250 Enebærklit 4 3 
6210 Kalkoverdrev 0,87 3 
2140 Klithede 0.5 3 
1210 Strandvold med enårige planter 1,0 (ej vurderet) 
1220 Strandvold med flerårige planter 2,1 (ej vurderet) 
1150 Kystlagune og strandsøer 0,11 (ej vurderet) 
 
Ændringen af søerne til mindre stejle brinker skulle bidrage til etableringen af regulære bredzoner, der er mere 
naturligt forekommende i Danmark, og derfor vil forbedre forholdende for tilknyttede dyr og planter.      
Græsningen vil yderligere reducere tilgroningen af de lysåbne arealer, både med roser og hjemmehørende 
trævækster. Græsning vurderes til at have en tilstandsbevarende eller positiv effekt på området.  
Stenbunkerne kommer til at optage ca. 6 m2 hver og kommer til at ligge på henholdsvis strandeng, enebærklit og 
grå/grøn klit for sø 1, 2 og 3. Det er de tre mest udbredte naturtyper på Stold og stenbunkernes areal vurderes i 
den sammenhæng til at være negligerbart.        
 
Påvirkning af arter på og udenfor udpegningsgrundlagene:  
På det planlagte projektområde mht. græsning er der tidligere registreret ynglende splitterne og havterne, samt 
trækkende sortand, fløjlsand, edderfugl og klyde.   
Det vurderes at den planlagte, ekstensive græsning ikke nævneværdigt vil forstyrre de ynglende og rastende 
fugle, og en lavere strandengsvegetation som følge af græsning kan måske endda have en positiv effekt på 
ynglende vade- og andefugle.  
Der er ikke registreret nogle paddearter i forbindelse med søerne, men de er noteret som potentielle leve- og 
yngleområder for Stor vandsalamander, grønbroget tudse, strandtudse og spidssnudet frø. Indsatsen med 
oprensning af søerne og etableringen af stenbunkerne vurderes til at forbedre leve- og yngleforholdende 
forholdende for disse arter og derved øge chancerne for bevaring/etableringen af eventuelle bestande, der måtte 
være i området.     
Det vurderes, at arter opført på EU-habitatdirektivets Bilag IV og derfor strengt beskyttede ikke påvirkes 
negativt som følge af ændringerne.  
 
Konklusion:  
Naturtyper og arter omfattet af EU-direktiverne for habitat- og fuglebeskyttelse ikke vil blive påvirket negativt 
ved græsning af Stold Skydeterræn, samt etablering af stenbunker og terræn/tilstandsændring af de tre søer. 
 
Udpegningsgrundlag for Internationale Naturbeskyttelsesområder / Natura 2000-områder i Kalundborg 
Kommune 
Internationale Naturbeskyttelsesområder dækker i Danmark over tre områdekategorier: RAMSAR-områder, EU-
Fuglebeskyttelsesområder og EU-Habitatområder. De to sidstnævnte kaldes under et for Natura 2000-områder 
og har et større eller mindre arealmæssigt sammenfald. Samtlige RAMSAR-områder er også udpeget som EU-
Fuglebeskyttelsesområder. 
 
Bestemmelserne for de Internationale Naturbeskyttelsesområder er fastlagt i den mellemstatslige RAMSAR-
konvention der beskytter (vand-)fugle på verdensplan og i EU's Habitatdirektiv der beskytter særlige og sjældne 
naturtyper og arter af fællesskabsbetydning. På nogle felter er bestemmelserne strammere i RAMSAR-områder 
end i Natura 2000-områder, og beskyttelsen af nogle arter efter Habitatdirektivet rækker udover Natura 2000-
områderne: De såkaldte Bilag-IV-arter er strengt beskyttede overalt på deres levesteder. 
… 
 
Udpegningsgrundlag for Internationalt Naturbeskyttelsesområde i Kalundborg Kommune: 
Habitatområde nr. 135: Sejerø Bugt og Saltbæk Vig 
 
1013 Kildevælds-vindelsnegl (Vertigo geyeri) (ny udpegning pr. marts 2008)  
1014 Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior) (ny udpegning pr. marts 2008)  
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1016 Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana) (ny udpegning pr. marts 2008)  
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus)  
1188 Klokkefrø (Bombina bombina)  
1355 Odder (Lutra lutra)  
1419 Enkelt månerude (Botrychium simplex )  
1903 Mygblomst (Liparis loeselii)  
1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand  
1140 Mudder- og sandflader blottet ved ebbe (ny udpegning pr. juli 2009)  
1150 *Kystlaguner og strandsøer 1160 Større lavvandede bugter og vige  
1170 Rev (ny udpegning pr. juli 2009)  
1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde  
1220 Flerårig vegetation på stenede strande  
1230 Klinter eller klipper ved kysten  
1310 Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand  
1330 Strandenge  
2110 Forstrand og begyndende klitdannelser  
2120 Hvide klitter og vandremiler  
2130 *Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit )  
2140 *Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede)  
2190 Fugtige klitlavninger  
2250 *Kystklitter med enebær  
3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden (ny udpegning pr. juli 2009) 
3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger (ny udpegning pr. juli 2009)  
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks  
3260 Vandløb med vandplanter 
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder)  
6120 * Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand (ny udpegning pr. marts 2008)  
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter)  
6230 *Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund  
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop  
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand (ny udpegning pr. dec. 2012)  
7150 Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller blottet tørv  
7230 Rigkær  
9130 Bøgeskove på muldbund  
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund  
91D0 * Skovbevoksede tørvemoser (ny udpegning pr. dec. 2012)  
91E0 *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld (ny udpegning pr. marts 2008)  
* angiver de særligt truede naturtyper og arter på europæisk plan (såkaldt prioriterede arter og naturtyper). 
Fremhævningen med gul er de registrerede arter og naturtyper for det aktuelle projektområde Stold Skydeterræn 
 
Udpegningsgrundlag for Internationalt Naturbeskyttelsesområde i Kalundborg Kommune: EU-
Fuglebeskyttelsesområde SPA 94: Sejerø Bugt og Nekselø (del af RAMSAR-område nr. 18)  
 
Arter på bilag 1, jf. 
artikel 4, stk. 1 

Andre arter, jf. 
Artikel 4, stk. 2 

Ynglende i h.t. 
DMU´s database 

Trækkende i h.t. 
DMU´s database 

Kriterier 

Rørhøg  Y  F3 
Engsnare  Y  F2, F7 
Klyde   T F3 
Splitterne  Y  F1 
Havterne  Y  F1 
 Bjergand  T F4 
 Ederfugl  T F4 
 Sortand  T F4 
 Fløjsand  T F4 
Fremhævningen med gul er de registrerede arter og naturtyper for det aktuelle projektområde Stold Skydeterræn. 
Y: Ynglende art.  
T: Trækfugle, der opholder sig i området i internationalt betydende antal. 
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• F1: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og yngler regelmæssigt i området i 
væsentligt antal, dvs. med 1% eller mere af den nationale bestand. 

• F2: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og har i en del af artens livscyklus en 
væsentlig forekomst i området ved at være regelmæssigt tilbagevendende og forekomme i internationalt 
betydende antal.  

• F3: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager væsentligt til 
den samlede opretholdelse af bestande af spredt forekommende Bilag I ynglefugle som f.eks. Natravn og 
Rødrygget Tornskade. For mere fåtallige Bilag I trækgæster, hvor områder i Danmark er væsentlige for at 
bevare arten i dens geografiske sø- og landområde, skal arten forekomme med 1% eller mere af den nationale 
bestand. 

• F4: arten er regelmæssigt tilbagevendende og forekommer i internationalt betydende antal, dvs. at den i 
området forekommer med 1% eller mere af den samlede bestand inden for trækvejen af fuglearten.  

• F5: arten er regelmæssigt tilbagevendende og har en væsentlig forekomst i områder med internationalt 
betydende antal vandfugle, dvs. at der i området regelmæssigt forekommer mindst 20.000 vandfugle af 
forskellige arter, dog undtaget måger.   

• F6: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager væsentligt til 
at opretholde artens udbredelsesområde i Danmark.  

• F7: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager væsentligt til 
artens overlevelse i kritiske perioder af dens livscyklus, f.eks. i isvintre, i fældningstiden, på trækket mod 
ynglestederne og lignende. 

 
 
Danmarks Naturfredningsforening Kalundborg har i mail af 18. december 2018 meddelt følgende: 
 

Til Vestsjællands Fredningsnævn 
  
Danmarks Naturfredningsforening Kalundborg afdelingen (DN Kalundborg) takker for det 
fremsendte og fremsender hermed bemærkninger til det ansøgte. 
  
Dispensationer på STOLD: 
  
STOLD er beliggende i Natura 2000 område nr. 154 –Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene og 
Bollinge Bakke, bestående af habitatområde H135 (Sejerø Bugt og Saltbæk Vig) og H244 
(Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke) og fuglebeskyttelsesområde F94 (Sejerø Bugt og 
Nekselø) og F99 (Saltbæk Vig). 
  
I Plejeplan 2015-2029 for STOLD anføres, at de beskyttede naturtyper bevares og forbedres. 
  
DN Kalundborg har for så vidt ikke nogen indvendinger imod det ansøgte.  
  
Som udgangspunkt er vi ikke positive indstillet overfor, at én beskyttet naturtype erstatter én 
anden beskyttet naturtype – men i dette tilfælde mener vi, at oprensning og anlæggelse af et 
ekstra 180 m2 stort vandhul kan berige naturen på det fredede område. 
 
Vedr. stenbunkerne, så er vi usikre på, om en højde på 80 cm vil virke for fremmedartet og 
dominerende i landskabet – og om f.eks. en højde på 50 cm ikke er tilstrækkeligt til, at sikre 
firbens trivsel og overvintring = formålet med stenbunkerne. 
 
Græssende dyr har DN Kalundborg ingen indvendinger imod, såfremt græsningstrykket 
tilpasses området, således at det ikke medfører negativ påvirkning af den sårbare flora. 
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Fredningen foreskriver, at ”områdets tilstand skal bevares” samt at ”Fredningen ligger vægt 
på beskyttelse af botaniske områder”  
  
DN Kalundborg opfordrer derfor kraftigt til, at der i forbindelse med en dispensation til det 
ansøgte stilles krav om fjernelse af affald på området herunder lerdue rester og specielt 
patronhylstre samt muligvis haglskåle og plastforladninger – både af hensyn til overholdelse 
af fredningen, af hensyn til græssende dyr samt fuglelivet.  
 
Fredningen stiller ikke krav om fjernelse af affald, men det nævnes specifikt i plejeplanen – 
og det må være en selvfølge, at såfremt ejerne af det fredede areal udlejer området til 3. mand 
– så stilles der krav om og kontrolleres, at området holdes fri for efterladt affald og i den stand 
som var gældende ved fredningens vedtagelse, samt at alt efterladt affald derfor fjernes. 
  
Sakset fra Plejeplan 2015-2029 gældende for STOLD: 
  
Krav ved miljøgodkendelse af skydebaner: Typiske krav i miljøgodkendelser for 
flugtskydningsbaner omfatter blandt andet følgende, idet flere af disse er omfattet af 
standartvilkår (Miljøministeriet, 2014): 
··Patronhylstre skal opsamles efter hver skydning. 
··Lerdueskår, ikke anskudte lerduer, haglskåle og plastforladninger fjernes jævnligt fra 
primære nedfaldsområder, og mindst 2 gange årligt. 
··Interne affaldslagre af lerduemateriale og patronhylstre må kun ske på befæstede arealer. 
Lagrene af lerduerester må ikke give anledning til støvgener. 
··Lagrene skal tømmes mindst 1 gang årligt. For at leve op til disse krav vil det rent praktisk 
være nødvendigt, at de primære nedfaldsområder for lerduer ryddes for beplantning og at 
græsset klippes, så det er muligt at foretage opsamling af lerduestumper og haglskåle 
mindst 2 gange årligt. 
  
Som udgangspunkt bør brugen af flugtskydningsbanen opfylde følgende betingelser: 
··Patronhylstre fjernes efter hver skydning. 
··Lerdueskår, ikke anskudte lerduer, haglskåle og plastforladninger fjernes jævnligt fra 
primære nedfaldsområder, og mindst 2 gange årligt. 
  
Samt 
  
Ved udvaskningstest af lerduer er der konstateret en udvaskning af flygtige aromater, 
polyaromatiske kulbrinter (PAH) samt phenoler. De udvaskede mængders betydning for 
miljøet afhænger af lokaliteten (Dansk Miljø Center A/S, 1994), men jorden må i dag 
forventes at være forurenet med bl.a. PAH fra lerduerne, men også fra tidligere brug af 
blyhagl. På grund af PAH’ernes store tendens til at adsorbere til jordpartikler har de lange 
opholdstider i jorden (AVJ, 2004). Lerduerne består desuden af kalk (ca. 73%), som i større 
mængder vil kunne have betydning for  jordbundens struktur og pH (surhedsgrad), særligt i 
det øverste jordlag. Selv om der i dag formentlig bruges lerduer med et lavt indhold af 
miljøfremmede stoffer, idet der er en forpligtigelse til kun at anvende miljøgodkendte lerduer 
på flugtskydningsbanen, kan det ikke udelukkes, at der sker en påvirkning af 
vækstbetingelserne for enebær, men også af den øvrige naturlige græs- og urtevegetation 
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samt eventuelt dværgbuske, som hører til naturtypen. Påvirkningen vil særligt være i de 
områder, hvor der er større mængder af skår fra lerduerne. Jo længere tid skårene 
ligger på arealet, des større vil udvaskning af miljøfremmede stoffer være. 
  
I Kalundborg kommunes udkast til dispensation anføres at: 
  
Kommunen har den 24. juli 2017 besigtiget området og konstateret, at den sydligste af søerne 
(nr. 1 jf. kortet bilag 4b) er meget præget af områdets brug som skydebane. Langs hele 
bredden og også ud i vandet findes nedskudte lerduer. Ansøger finder søen noget dyb til 
padder og ville ved besigtigelsen høre om sandet fra brinkerne må lægges ud i søen for at 
hæve bunden og gøre vandstanden lavere  
  
Ovenstående tyder ikke på, at plejeplanens krav til fjernelse af affald efterleves. Såfremt der 
dispenseres til at sand fra brinkerne lægges ud i søen til hævning af bundkoten, så dækkes det 
”miljøfarlige” affald jo blot til med sand, hvorefter der sker en langsom udvaskning i det 
skjulte. Dette er ikke ok. 
  
DN Kalundborg står gerne til rådighed med yderligere. 
  
Vi takker for godt samarbejde i det forløbne år. 
  

Fredningsnævnet har anmodet om teknisk bistand fra Miljøstyrelsen, som i mail af 11. december 
2018 har udtalt: 

 
Fredningsnævnet har med nedenstående mail anmodet Miljøstyrelsen om teknisk bistand jf. 
naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4.  
  
Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om teknisk bistand og kan 
hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en dispensation til det ansøgte eller det modsatte. 
  
Der søges om dispensation til oprensning af 3 mindre søer, etablering af en ny så og anlæg af 3 mindre 
stendynger. Projektet er nærmere beskrevet i det udkast til dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, som 
kommunen har medsendt henvendelsen til fredningsnævnet. Miljøstyrelsen bemærker, at selve ansøgningen ikke 
er fremsendt.  
  
Det ansøgte etableres på en ejendom omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 2. oktober 1945 om fredning 
af Eskebjerg Vesterlyng. Det fremgår bl. a. af fredningen, at arealerne skal henligge i sin nuværende tilstand. 
  
Sagen synes i øvrigt fuldt oplyst i kommunens vedhæftede udkast til dispensation i henhold til 
naturbeskyttelseslovens § 3. 
  
På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød prik. Fredet areal er vist med skravering. Kortet kan 
eventuelt benyttes i afgørelsen jf. forretningsorden for fredningsnævn § 11, stk. 1 (kortet vedhæftes også som 
selvstændig jpg-fil). 
 
Miljøstyrelsen er enig i kommunens vurdering af det ansøgtes ikke vil have en negativ påvirkning af Natura 
2000-områdets udpegningsgrundlag eller vil beskadige/ødelægge af plantearter eller yngle- eller rasteområder 
for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
  
  
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. … 
…  
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Det omhandlede areal er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 2. oktober 1945, hvoraf bl.a. 
fremgår: 
 

K e n d e l s e 
i Sagen Nr. 584/1944 angaaende Fredning af Fælleslodden Matr. Nr. 69 Eskebjerg. Bregninge 

Sogn, kaldet Eskebjerg Vesterlyng: 
… 
Fredningsservitutten er saaledes lydende:  
Ejendommen Matr.Nr. 69 Eskebjerg, Bregnine Sogn, af Hartkorn 12 td. 6 Skp. 2 1/4 Alb., 

skal henligge i sin nuværende Tilstand. Den maa ikke opdyrkes eller beplantes udover, hvad 
Nævnet mutte skønne nødvendig navnlig af Hensyn til Dæmpning af Sandflugten. Den nuværende 
Bevoksning skal bevares og fredes, dog kan Nævnet tillade, at Enebærbevoksning begrænses, hvis 
den maatte brede sig for meget paa Bekostning af Lyngen og Græsbevoksningen. I øvrigt kan 
Bevoksning og Opvækst efter Nævnets Bestemmelse fjernes i det Omfang, det maatte findes 
fornødent for at bevare Arealets landskabelige Karakter.  

Paa Arealet maa ikke opføres Bygninger, …  
Lodsejerne har i øvrigt Ret til et benytte Arealet paa samme Maade og i samme omfang som 

hidtil, navnlig til Græsning og Afhentning ef Tang og Sand.  
Jagten kan udøves som hidtil.  
Der tillægges Almenheden Ret til at færdes og opholde sig paa Arealet samt til Badning fra 

Stranden, dog maa der ikke dannes nye Veje eller Stier, og Teltslagning, Kampering og 
Baaltænding er ikke tilladt. Om Almenhedens Ret til Færdsel med Automobiler gælder, at saadan 
kun maa finde sted ad den gennem Arealet førende offentlige Vej og - i det Omfang Terrænet 
tillader - ad den Tangvej, som i den nordlige Del af Arealet fører fra denne Vej til Stranden. Det 
Areal. der er beliggende Nord for Tangvejens yderste Stykke, begrænset mod Syd af Tangvejen, 
mod Nord af Indhegningen til det af Krigsministeriet lejede Areal, mod Vest af strandvoldens 
yderste Kant og mod øst af en Enebærbevoksning, maa benyttes til Parkeringsplads for 
Automobilerne. Al Færdsel og ophold paa Arealet sker i øvrigt efter Fredningsnævnets nærmere 
Bestemmelse og under Iagttagelse af de ordensregler, som dette maatte foreskrive. Maatte det vise 
sig nødvendigt til Bevoksningens Bevarelse, kan Nævnet helt eller delvis forbyde Færdsel og 
Ophold paa de udsatte Dele af Arealet. 
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Lejekontrakten af 26. Marts 1934 med Krigsministeriet respekteres, og bortset fra den ved 
Naturfredningslovens § 23 hjemledede Færdsel ad Strandbredden har Almenheden kun Ret til at 
færdes og opholde sig paa denne Del af Arealet med Krigsministeriets Samtykke, saa længe 
Lejemaalet varer. 

… 
 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse af arealet. 
 
Fredningsnævnets afgørelse. 
 
Efter besigtigelsen og beskrivelsen af planerne om at oprense de tre søer og at anlægge en fjerde sø, 
og planerne om etablere tre stenbunker som vinterskjul for padder, lægger fredningsnævnet til 
grund, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, og at det ansøgte ikke indebærer 
forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser for arter, som området 
er udpeget for, og at projektet heller ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområdet for 
nogen dyreart eller vil ødelægge plantearter i noget livsstadie.  
 
Fredningsnævnet giver derfor i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. stk. 2 og stk. 3, 
dispensation til i overensstemmelse med de vilkår, Kalundborg Kommune har indstillet.  
 
Dispensationen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. Naturbeskyttelseslovens § 66, 
stk. 2. 
 
I sagens behandling har medvirket det af Miljøministeren udpegede medlem Rolf Dejløw og den af 
Kalundborg Kommune udpegede suppleant Jesper Hjelm Kristensen. 
 
På fredningsnævnets vegne. 
 
 
Mogens Pedersen 
Suppleant for formanden 
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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 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 

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 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 
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 

omfattet 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. 
 
 
 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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