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Udskrift-----------------ef
OVERFREDNINGSNÆVNE TS KENDELSESPROTOKOL .-----------------------------------------

Aar 1947, den S.Marts, afsagde Overfr·ednin~snævnet
pea Grundlag 8 f skriftlig og nlundtJig Voter'ing fØlgende

Kendelse
i Sagen Nr. 647/45 vedrørende Fredning af nogle Arealer Nord for
Skansehage i Rørvig.

Den ef FredninBSnævnet for Holbæk Amtsraedskreds
den l. November 1945 afsR~te Kendelse er saelydende:

"I Skrivelse ef 29.April 194, foreslog Danmarks Nøtur-
frednin~sforening at frede visse Arealer i Rørvig Sogn, der besk~~

. .ves sealedes: "nogle Arealer nord for Skensehege nærmere betegnet
Heden ved Skansehege, den sydli~e Del ef Løngesø Mose samt Brinken
ved Pered1sgearden", idet der henvistes til en Erklæring frllFor-
eningens nllturvidenskahelige Udvalg og et Maalebordso1ed.

Da rlrænserne for den Øl'lskedeFr.edntng iklre var nøjagttgt
angivne pas Maalerordshllldet, foretog Nævnets Formand - efterat
der var tilvejebragt en Kopi af Matrikulskortet - den l5.Juni 1943
en Besigtigelse af Arealerne sammen m.d en Repræsentant for Nstur-
frednin~sfor~ningen, der udtalte, et Fredninben af·nedennævnte A-
realer var særlig ønskelig:
1. hele Matr.Nr. 5k RørVig By og SOen, som er lyngrevokset,
2. den krat- og skovbevoksede Skrænt Og Dalsænkning paa den nord-

vestre Del sf Matr.Nr. Ih og
3· den bevoksede Skreanine mellem Vejen og Veet skellet ef Matr.Nr.

238 og 138 semt Mose- og EnBpartiet øst for Vejen og selve yejen,
fors89vidt en Udvidelse af denne vilde være ~delæggende for den
sjældne Flora i dens umiddelbsre Qng1velser. Nævnt. Vej fører

ogsee over rlentilgrænsende Ejendom Metr.Nr. 6a.
I en fra Naturfrerln1ngsraadet indhentet Erklæring ef
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24.November 1943 udtales angeaende den under l omhandlede Hed~,
et den frembyder et i heAde naturvidenskahelig og lendekahelig Hen-
seende særdeles værdifuldt Omr8ade, og at det derfor varmt mae an-
befales, et den i sss vid Udstrækning som muliB fredes.

Det bemærk.", et den Syd fOl' Metr'.Nr. 5k ligBende Ejen-
dom Matr.Nr. Ih ogse8 er Hede, men om denne hedder det i Naturfred-
ningsforeningens na turviden skabe lige tJdvsIB" ovennævnte Erk læring:
"Den sydligste Del ef Heden hu' vær'et dyrket og l'ør ikke omfattes
ef Fredningen. Her vil der være en neturlig Udvidelsesmulighed for '}
Villøbebyggelse ved Rørvig." Angaaende AreA let und t'!rPunkt 2 udtaler
Nsturfredningsraedet, at Brinken med dens Rest af naturlig Skov
(af BØg, Eg. AHld, Tjørn og gInen m.v.) og det nedenfor liggende
leve Parti bør hevares i den nuvær'ende Karakter, og at det samme
gælder de under 3 omhandlede Skrænter.

Om Mose og Engar'Blerf~edder det, at de indeholder
ssa interessante Elementer i botanisk Henseende, at det mas enses

I
I I

I ! for i hØj Grad ønskeligt, at søge Arealerne bevarede i deres natur-

lige Tilstand.
Nævnet finder af de ef Naturfredningøforeningens natur-

videnskabelige Udvalg og Neturfredningsraadet anførte Grunde, et (,
Fredningen ef de ovennævnte Arealer bør gennemføres, men at en
videregaaende Fredning, hvorom der e~ fremsat Forslag, v.l vilde
v~e ønskelig, men ikke findes et v~e gennemførlig. fordi Tiden
herfor er forpssset, idet der den sidste Snes Asr her fundet et stort
Sommerhu"byg~eri Sted i Omraadet, og Grundpriserne er steget t.il
en ss. dan Højde, at en udvidet Fredning ikke skønnes økonomisk for-

ave rUg.
Der pealægges herefter de nedennævnte Ejendomme følgen-

de
servi tutter:

I

Ejendo~en Matr.Nr. 5k Rørvig By og sogn, .r Hart-

korn l Skp. 2 Fdk. 2\'/4 Alh. af Areal efter Kortet 17.9 ha tilhØ-
rende Laurits Kaarøe og Direktør carl Plum, skal henligge i sin
nuværende Tilstand. Der mea ikke opføre s Bygn ing er derunder indr-e-
fettet Skure, Boder. Kiosker, Lysthuse. B8d~hu&e 0.1. ejh~ller

, I
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mu· de~enhringelilHegn oB Master 0.1. Lynghevoksningen skal beveres.
Ligeledes skel KrFtbevoksningen paa den nordlige Del ar Arealet
bevarei, saaledes at Udhug.st kun foretages med Nævnets samtykke.
Selvsu1ninBer kan fjerne s a f Nævnet. Der t.ill~~e &I Alemenheden
Ret til - under Iaett'gelse af de Regler, Nævnet m8ette foreskrive
- et ppholdo sig psa 08 bade fra den Del If Arealet, som ligger
mellem Fjorden og Rørvig-Skansehego-Vejen, men pas den øvrige
Del ef Ejendommen har Almenheden kun Ret til et færdei - pas
Cykle ellerF88ende - ad de nu eksisterende Veje og stier, som er
vist paa et af Landinspektør Rud. Petersen udarbejdet Kort, der
vedhæftes Kendellilen.Nævnet kan dog t ill.de Studerende at færdes
overalt paB Arealet i Studieøjemed.

Dor till~be8 ~jerne en Erstatning pas 30.000 Kr.
II .

Bevoksningen P'B den nordvestre Del ar Mat.r.Hr. lh
Rørvig By og Sogn, af Hartkorn 3 Fdk., Ejer ifØlge Tingbogen Groø-
&lererHans Jensen, men ifølge utin~lyst Adkomst Fru Bauditz, skal
fredes, saaledes et Udhugst kun foretages i dst Omfang, Næwrtet t.il-
lader~ Almenheden her ikke Ret til OPhold eller ~'dsel, men Stu-
derende her Ret til at færdes paa det bevoksede Areal i Studle-
øjemed, flgEjeren skel give dem uhindret Adgeng hertil over den
øvrige Del sf Parcellen. Indtil videre skal Færdslen til Ar~~let
finde Sted ed en 2m bred Strimmel l.ngs Parcellens nordøstlige"
Skel, men Ejeren er herettiget til et anvise anden - lige sae ~aa
god - Adgangsvej.

ner tillæggei Ejeren en Erst.atning paa 3.000 Kr.
III.

D~n over Vestenden • f Matr.Nr. 6., 23' og 13- Rørvig
By OB So~n førende Vej mIa ikke udvides. Den er pes Kortet vist
som 3,77 m bred, men er i Virkeligheden kun ca. 2 1/2 m ~red •.

Almenheden har Ret tillgeaende og cyklende ~ds.l
ed Vejen. Ejeren af Matr.Nr. 6a, Hens petersen" h.r erklæret, at
han intet har imod den Almenheden indrømmede Færnsel,' og st hen
intet Ønske ha r om at udvide Vejen.

IV.
Den ~evoks~de Skraaning mellem ovennrvnte Vej og Vest-
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skellet ~f Matr.Nr. 23- (Ejer~ Peter Christenssn) og MEtr.Nr. 138
(Ejer, Aksel Larsen) sksl bevares i dens nuv~ende Tilstand. Bevoks-
nlneen mss ikke fjernes og Hugst i Kratbovoksningen msa kun finde
Sted med Nævnet s samtykke.

Den sumpede og kratbevoksede Del ef ovennævnte 2 Ejen-
dOnDlllt,som li~~.r øst for Vejen, skal 1igeledeil bevares i sin
nuv~ende Tilstand i en bredde ef omkring 180 m, som vist pas
det vedhæftede Kort. Dræning og TørveErevning mss ikke foretag.il.
Krattet OB enden bevoksning mes ikke fjernes, men passende Hugst
msa ske efter Nævnets Anvl sninB •.

Græsning er tilladt, nser der ikke herved paAføres
Bevoksningen Skade.

Der tillægges Ejerne nedennævnte Erststning for Ser-
vitutpe81~ene under III og IV:
Ejer~n ef Matr.Nr. 23a, Peter Christensen! 1000 Kr., og Ejeren af
Metr.Nr. 138. Aksel Larsen, 2000 Kr.

p.estslet'tlttenmed Hensyn til samtlige Servitutter til-
kommer Naturfredningsnævnet for Holræk Amt og Denmarks Naturfred-
ninBsforeninB i Forening eJler hver for sig.

Det er en Forudsætnin~ for Frednin~en af Matr.Nr.
5k, et d~r fra privat Side udredes en Andel pas 10.000 Kr. af Er-
st8tningsbeløret, hvorved bemærkes, st der i Naturfrednlngsfor-
eniogene Forsleg stilledes et Tilskud fr. privat Side 1 tMslgt,
og at der under Sagens Behandling er indsamlet et BelØh ps. hen-

.'- ,I'
ii

ved 10.000 Kr.
Af den rester~nde Del ef Erstatnin"gen udrede a 2/3 ef

Stlltiiks8senog 1/3 af l-JolhækAmtsfond."
Kendelsen er fore19~t Overfredningsnævnet i Menfør

. Stk. 3/ .af Nsf,11rfredningslovens ~ 19, hvorhos Sagen er indenket for Over-
f~ednin~snævnet.8f naerdejer Aksel larsen, ner peastser den ham
tilkendte Erstatning forhøjet, og Fru Agnete 98uditz, der paast8sr
Kendelsen ophævet, sub;ldi~t at den hende tilkendte Erstatning

I

I'II

II,

forhø.10Iil •
i

I

:1

Overfredningsnrevnet har den 30.Juli 1946 besigtiget
de fredede Arealer og forhandlet med de interesserede parter.
Det f8stslo~es, et Bebyggelse ef den fredede nel ef Mstr.Nr. lh

Rm-'vig By o~ '0l:..nikh mas finde Sted.
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o Overfredningsnævnet mener ikke. at Matr.Nr. 5k her

en s8Bdan Betvdning for Almenheden, at Fredning af denne Ejendom

bør gennemf~ei, hvorfor Fredni~skendelsen ophæves forseevidt

angear dAnne Ejendom.

Med de enkende Lodsejere Gaerdejer Aksel I~rsen og

Fru Agnete Bauditz opn8aedes ikke Enighed om Erstatningen, hvorfor

Erstatningsbel~et for der'es Vedkomrrende i Henhold til Netllrfren-

ningslovens ~ 20, Stk. l er hlevet fsstsEt ved Taksation, for G8erd-

ejer Aksel Larsens Vedkommende til 2.700 Kr. og for Fru Agnete

Beuditz' Vedkommende til 1.500.Kr.

In~en Del sf Erstll.tningerne udt'etsles til Penthll.verne.

Ved en pri ve t Indssml1 ng er der som anført i Kenr'lelsen

tllvejerrsgt et Belm' af 10000 Kl'. til Gennemf~else ef F1"edningen.

Da dette BelØb mos ente~es at vær'e tilvejebragt under den

Forudsætning, at Matr.Nr. 5k fredes, og da denne Ejennom som nævnt

udgasr fif Fr~dningen. vil Beløbet ikl{e kunne tages. i Anven,delse

ved Udredningen ef de, ovennævnte Erstatnlneshel.ø'b.

Af Erstetnin Bsbel ø'oene, tilsammen 5,200 Kr. ud!"e~ei

Pelvdelen af Rtatskassen o~ ~Elvdelen af Polbæk Amtsfond.

De fredede Areeler skal ved FreJnin~snævnets For'nnstalt-

rlng'metrikuleres særsklit o~ afmær'kes i Marken. alt uden Udgift.

for E jerne.

Da Overfr'ednine,snævnet iøvri6t kan tiltræje den

af Frednin~snævnet 'fsagte Kendelse. vil denne være pt stedfæste

med de II f det foransteeende fØlgende Ændringer.

T h i b e s t e m m e s:
Den af Fredningsnævnet for Holbæk Amtsresasvreds den

1.Novemrer 1945 afsagte Kendelse vedrØr'ende Fredning ef Ar'eAler

Nord for Sksnsehse,e i RørVig vil vær'e et stadfæste med de ef foren-

stasende f01g('nde Ændritl~et'o

P.O.V.

Poul Andersen.



Fredningsgrænser:
sammenfaldende mf'd Skel li

ikke !Illmml'nlllldende med Skel

"'"'.....
"~,
't
~~

;:-
~

\
\

-. I
.-' I:::..------- ------- ::..::..::-

Terrain al

/?(irYlj 3y
Sogn: 1(tiryig

Herred: Ocis

I

Am/.Hol6æl
/ : f.(øoo

Udfærdiget i /"ebruar /9t9

Direktoratet lor Matrikulsvæsenet





FREDNINGSNÆVNET>



UDSKRIFT
af

. ,,-.

'; , ','" j-, , , I ~ ,

~1.. Forhandlingøprotokollen for Predningenævnet for',:l ',~.,
~"~,'t
'\'

l''''"~,..-).
',:1:.

• ~ t

Holbæk Amtsraadskreds.

" ,

KENDELSE
i Sagen vedrørende Fredning af nogle Arealer nord for

Skansehage i Rørvig (afsagt den 1.November 1945).,

I Skrivelse af 29.April 1943 foreslog Danmarks Naturfrednings-
forening at frede,visse Arealer i Rørvig Sogn, der beøkreves saa-
ledes: "nogle Areal'er nord for Skansehage nærmere betegnet Heden
ved Skansehage, den sydlige Del af Langesø Mose samt Brinken ved
Paradisgaarden", idet 'der henvises til en Erklæring, fra Foreningens
naturvidenskabelige Udvalg og et Maalebordsblad.

l. hele Matr.Nr.5k Rørvig By 08 ~oJn, Bom er,lyngbevokset,
2. denO~f.Jev sede i~t'~o~ Dalsæ~1~g ~n nordvestr

Del f Nr.l , ~ "I, ~ r,. \,". ','

3~ den bevoksede Skraaning mellem Vejen~g Vestskellet af Matr.Nr.23a

! '

::a:::i:::~13g:::::·~:~\:21:~;::Z:·:::··::::
ne, ~10 en{ um bare, Omglv~18er ~~vn,t V~j" ører ogsaa ove

\,\den tilgrænsende Ejendom Matr.Nr.6a. ~\
• ' .. \..~• l l ". \. I

, \
I en fra Naturfredningsraadet indhentet Erklæring ,af 24.November

. . ~
1943 udtales angaaende den under 1 omhandlede ,Hede'",at;den frembyder

.' ~.
landskabelig Hen8~\nde særdeles

/ \;\1.",;'
,'\maa, anbefalles ,.,at,,den i

~ t • '" ,

eaa vid Udstrækning Bom mulig fredes. r' ~-, . _
~ ~ l,. ' • 1. r. ;.., t' .,.\ '.1_ ~ ., ',l ~ I \ ~ .,:

Det bemærkes, at den Syd for,Matr.Br.5k ,liggende E~endom Matr.
','I

,~t.,~ baade naturv~den8kabelig og
værdifuldt Omraade, og at det derfor varmt

" • ~. J

Nr.lh ogsaa er Hede, men pm denne hedder det i Naturfredningsfor-
eningenB naturvidenskabelige Udvalgs ovennævnte Erklæring:"Den syd-



 

 

Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F. 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

Telefon 20 60 23 94 

 
 
Odsherred Kommune 
Center for Teknik og Miljø 
Nyvej  
4573 Højby 
 

FN-VSJ-101-2021 
Den 2. april 2022 

 
Quattro Arkitekter har ved mail af 24. november 2021 sendt nævnet en ansøgning om dispen-
sation til at overføre et areal til matr.nr. 1ev Rørvig By, Rørvig, beliggende Borrestien 6, 
4581 Rørvig, der ejes af Malene Marie Nielsen. 
 
Af ansøgningen fremgår: 

 
Sagsfremstilling af matrikel 1ev, Borrestien 6, Rørvig  
 
Matrikel 1ev er placeret i kommuneplanramme 4S6 og er ligeledes placeret i område for naturbeskyttel-
sesinteresser og biologiske kerneområder.  
 
I 1947 blev et område nord for Skansehage fredet og i denne kendelse er der på matrikel 1 bæ tinglyste 
fredningsbestemmelser vedrørende en krat- og skovbevokset skrænt og dalsænkning samt vandløb, bota-
nisk beplantning og mose.  
 
I samme kendelse er området på den sydlige del af matrikel 1h erklæret undtaget for fredning grundet 
opdyrket hede og kendelsen lægger op til en naturlig udvidelsesmulighed for bebyggelse. I dette område 
er matrikel 1ev udstykket.  
 
Ejer af matrikel 1 ev Malene Marie Nielsen ønsker at udvide matrikel 1ev med et mindre stykke af nabo-
grunden ved matrikel 1bæ.  
 
Ejer af matrikel 1 bæ, Jens Kristian Pallesen har accepteret salg af mindre jordstykke, således at bygherre 
kan sammatrikulere de to grunde og få en større og mere regulær matrikel. Se vedhæftede tegningsmateri-
ale.  
 
Bygherre ønsker i den forbindelse at høre, hvad muligheden er, for at få fredningen ophævet på det mindre 
jordstykke på matrikel 1 bæ, som bygherre ønsker at erhverve?  
 
Det stykke jord som bygherre ønsker at opkøbe, er et åbent område uden mange træer. De træer der allerede 
står i området, er formentlig selvsåede. Træerne er lig de træer, der stod på bygherres matrikel 1 ev, som 
bygherre, forud for opførelse af nyt sommerhus, har fældet.  
 
Det mindre jordstykke på matrikel 1 bæ, som bygherre ønsker at erhverve, var formentlig fri for beplant-
ning, da området blev fredet. I fredningskendelsen angives det at være vandløbet, den botaniske beplant-
ning og mosen, som er placeret midt på matrikel 1 bæ, der fredes.  
 
Bygherre ønsker at fremme skovfornyelse og vil bidrage til løbende vedligehold og pleje af de træer, der 
bliver plantet på ny. Bygherre forventer at plante dobbelt så mange træer og i stedet for gamle træer, der 
vælter og visner om nogle år, vil skovfornyelsen være et positivt naturbidrag til det som fredningen i vir-
keligheden går ud på, nemlig at bevare naturskønheden i området samt et positivt bidrag til Co2 regnskabet.  
 

mailto:vestsjaelland@fredningsnaevn.dk
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I det omfang der fældes træer på det erhvervede areal, vil bygherre erstatte dette ved plantning af et tilsva-
rende antal træer på egen grund. 
 
For at opretholde dette, og sikre at den tilførte beplantning forbliver på grunden foreslås det at denne be-
stemmelse tinglyses på matriklen.  
 
Som garanti for at naturfornyelse sker fyldest, er det bygherres forslag, at der udarbejdes en servitut, hvori 
det påkræves at der ved fældning af et træ, plantes et nyt træ.  
 
På vegne af bygherre vil undertegnede gerne invitere relevante parter på en markvandring ført an af Jens 
Kristian Pallesen, ejer af matrikel 1bæ. 
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Odsherred Kommune har den 8. december 2021 udtalt: 
 

Udtalelse vedr. matrikel 1bæ, Rørvig 
 
Ansøgning om udvidelse af matrikel samt ophævelse af fredning  
Fredningsnævnet for Vestsjælland har anmodet om kommunens bemærkninger til godkendelse af udvi-
delse af matrikel 1e, Rørvig, postadresse Borrestien 6, 4581 Rørvig, til at omfatte en del af nabomatriklen 
1bæ, som er fredet. Ansøgningen indebærer samtidig et ønske om at affrede det pågældende hjørne af den 
på nuværende tidspunkt fredede matrikel. Ansøger oplyser at det er hensigten at træerne på nævnte stykke 
skal fældes og nye træer plantes.  
 
Deklaration/Fredningskendelse nr:  
Fredning nr. 996.00 vedr. Rørvig Hede og Mose, tinglyst den 08.03.1947. Ejendommen 1ev, som der an-
søges om at udvide, er beliggende på naboejendommen til den fredede matrikel 1bæ, Rørvig By.  
 
Fredningen har til formål at bevare de botaniske værdier. Den del af fredningen der er beliggende på ma-
trikel 1bæ nævnes som at være den sidste rest af naturlig skov i området. Der er lagt vægt på, at mosen og 
brinken omkring med naturlig skov bevares for fremtiden.  
 
”Brinken med dens rest af naturlig skov (af bøg, eg, abild, tjørn og slåen m.v.) og det nedenfor liggende 

lave parti bør bevares i den nuværende karakter”  
 
Ejerforhold og ansøger:  
… 

 
Udklip fra ansøgningen. Foreslået udvidelse af matrikel er markeret med prikket linje.  
 
Kommunens bemærkninger:  
Odsherred Kommune vurderer, at projektet strider mod formålet med fredningen.  
 
Eftersom der ved vedtagelsen af fredningen gennemførtes en matrikulering for at tilgodese omridset af 
mosen, må det forudsættes, at matrikelgrænsen ikke bør ændres af hensyn til botaniske forhold. Desuden 
nævner kendelsen, at træer kun må fældes med fredningsnævnets godkendelse. Det er ansøgers udtalte 
ønske at fælde træer på grunden, da de ellers vil ”vælte og visne”. Fra et biologisk perspektiv er gamle 

træer at foretrække og dette vil bidrage til det fredede areals samlede værdi. Skrænterne benævnes i fred-
ningskendelsen som værende den sidste rest af naturlig skov, hvilket tyder på lang skovkontinuitet, som 
kommunen mener ikke bør forstyrres. Området indeholder elle-askesump samt anden træbevoksning med 
lang kontinuitet, naturtyper som bliver væsentligt mere biodiverse, jo længere de får lov at henligge 
urørt.  
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Fredningskendelsen forholder sig til, at der i området er stor udstykning til sommerhuse, hvorfor man 
vælger kun at frede mosens kerneområde.  
 
”Nævnet finder af de af Naturfredningsforeningens naturvidenskabelige udvalg og Naturfredningsrådet 

anførte grunde, at fredningen af de ovennævnte arealer bør gennemføres, men at en videre fredning, 

hvorom der er fremsat forslag, vel ville være ønskelig, men ikke findes at være gennemførlig”  
 
Fredningen er derfor så lille, som den bør være, og en indskrænkelse af arealet vil betyde en forringelse 
af naturkvaliteten. 

 
I kommunens opdaterede vejledende registrering af arealer beskyttet under NBL §3 fra september 2021, 
kan det ses hvordan der er et væsentligt overlap med den del af matriklen som ansøger ønsker at opkøbe. 
Hermed er arealet ikke blot fredet men også beskyttet mod tilstandsændringer, og træer kan dermed ikke 
fældes uden forudgående dispensation.  
 
Udover ovennævnte, vil en affredning af det pågældende stykke indebære, at fredningen ophæves ved 
lov, eller at fredningssagen rejses på ny, jf. bestemmelserne i NBL § 50 stk. 5, hvilket vil indebære store 
omkostninger. 

 
Quattro Arkitekter har den 21. december 2021 svaret bl.a.: 

 
Sagsfremstilling af matrikel 1ev, Borrestien 6, Rørvig  
Fredningsnævnet har bedt Odsherred Kommune om udtalelse vedrørende sagsfremstilling af matrikel 1ev, 
Borrestien 6, Rørvig  
 
Ejer af matrikel 1ev ønsker at Fredningsnævnet tager imod invitationen om en markvandring ført an af 
Jens Kristian Pallesen, ejer af matrikel 1bæ, hvor området besigtiges og relevante parter kan hilse på hin-
anden med ønske om en brugbar dialog.  
 
Bygherre håber at der i Fredningsnævnets afgørelse vil blive taget højde for bygherres ønske om at fremme 
skovfornyelse og bygherres aktive bidrag til løbende vedligehold og pleje af de træer, der bliver plantet på 
ny.  
 
Bygherre er fuldt ud opmærksom på sin pligt til forudgående dispensation for udhugst på fredet areal og 
hensigten er ikke at fælde alle træer. Bygherre ønsker træer på sin grund og vil i det omfang der fældes 
træer, erstatte dette ved plantning af et tilsvarende antal træer på egen grund.  
 
Som nævnt i tidligere sagsfremstilling dateret 24.11.2021 vil bygherre gerne fremhæve forslaget om en 
servitut, hvori det påkræves at der ved fældning af et træ, plantes et nyt træ. Herved giver bygherre lovning 
på at naturfornyelse sker fyldest.  
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Ejer af matrikel 1 ev Malene Marie Nielsen fastholder ønske om at udvide matrikel 1ev med et mindre 
stykke af nabogrunden ved matrikel 1bæ. Bygherre vil dog være åben for mulig annullering af ønsket om 
at få fredningen ophævet på det mindre jordstykke på matrikel 1 bæ, som bygherre ønsker at erhverve.  
 

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har den 15. december 2021 udtalt: 
 
Vi har set på stedet. Grunden er fuldstændigt renset for planter højere end græsset. Se billedet herunder 
DN Odsherred imod affredning af det nævnte stykke af Matr.  1 bæ. Bygherres ønsker om, at omlægge 
bevoksningen er ikke ønskelig, af hensyn til stedets biodiversitet. Det ønskede stykke jord er en del af 
moseområdet, og en del af tidligere Matr. nr 1h, hvor bebyggelse ikke må finde sted. Det fremgår ikke af 
projektet, hvad der ønskes efter en sammenlægning at de 2 grundstykker. DN Odsherred deltager gerne i 
en evt. besigtigelse. 
 

 
 
Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 20. januar 2022. I besigtigelsen deltog arkitekterne 
Morten Trinderup og Christina Børsting Tordal-Mortensen for ejeren, for Odsherred Kom-
mune deltog Frida Dorph-Petersen og Jan Fischer Rasmussen, for Danmarks Naturfrednings-
forening, Odsherred, deltog Ejnert Sørensen og for Dansk Ornitologisk Forening, Odsherred, 
deltog Lasse Braae. Endvidere deltog ejeren af matr.nr. 1bæ Rørvig, Jens Kristian Pallesen. 
 
De mødende fik forevist det fredede areal, som ønskes overført fra matr.nr. 1bæ Rørvig til 
matr.nr. 1ev Rørvig, og de mødende arkitekter forklarede, at ejeren ønsker at erhverve og 
overføre dette areal, således at hun kan opføre et sommerhus tæt ved det nuværende nordskel. 
Hun ønsker tilladelse til at fælde nogle få træer, som ellers vil kunne vælte ned over et som-
merhus. Matr.nr. 1ev Rørvig har et areal på 2.652 m2, og ejeren ønsker at erhverve og over-
føre et areal på 1.149 m2. 
 
Jens Kristian Pallesen oplyste, at det fredede areal er gammel kyst, og at fredningen synes at 
følge kote 1,5. Over årene har området hævet sig, og den gamle havbund er blevet overdæk-
ket. 
 
De for kommunen og Danmarks Naturfredningsforening mødende udtalte sig imod at tillade 
fældning af gamle træer, som bør få lov til at vælte og blive liggende på det fredede areal. De 
er ikke imod, at nogle små selvsåede bøgetræer fældes. De henviste i øvrigt til deres skriftlige 
bemærkninger, og Frida Dorph-Petersen bemærkede, at der i det fredede område også er et 
område som er beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven, og at der næppe kan opnås dispen-
sation til at fælde bevoksning i dette område. 
 
Lasse Braae udtalte, at det fredede område rummer et unikt liv. Der findes bl.a. grævling og 
den lille flagspætte. I sin tid blev fredningen indskrænket til et lille område, og det fredede 
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område bør ikke indskrænkes yderligere. Det er en fordel, at det fredede område som nu lig-
ger på en enkelt matrikel og ikke på flere matrikler. Et byggeri nær den fredede bevoksning 
vil medføre problemer. 
 
De mødende arkitekter bemærkede, at de ønsker at indsende en revideret ansøgning med an-
givelse af, nøjagtig hvilke træer ejeren ønsker at fælde. Ejeren vil plante lige så mange nye 
træer, som der fældes, men ikke nødvendigvis på samme sted. 
 
Quattro Arkitekterne har den 21. februar 2022 sendt fredningsnævnet en revideret ansøgning: 

 
Sagsfremstilling af matrikel 1ev, Borrestien 6, Rørvig  
 
Fredningsnævnet har d. 24.11.2021 modtaget sagsfremstilling af matrikel 1ev, Rørvig, hvori ejer Malene 
Marie Nielsen ønsker at udvide matrikel 1ev med en del af nabomatrikel 1bæ, som er fredet. Ejer ønsker 
i samme sagsfremstilling at høre, hvad muligheden er, for at få fredningen ophævet på det mindre jord-
stykke på matrikel 1 bæ, som ejer ønsker at erhverve.  
 
Ejer Malene Marie Nielsen ønsker hermed at revidere sagsfremstillingen fra d. 24.11.2021.  
 
Ejer af matrikel 1 ev Malene Marie Nielsen ønsker at udvide matrikel 1ev med et mindre stykke af den 
fredede nabogrund ved matrikel 1bæ. Ejer har revideret arealets størrelse, således at ejer undgår at er-
hverve sig §3 området.  
Ejer erhverver sig fredet areal jf. Fredning nr. 996.00 vedr. Rørvig Hede og mose, tinglyst d.08.03.1947  
 
Ejer ønsker ikke at affrede det nyerhvervede stykke jord ved matrikel 1bæ.  
 
Jf. Fredning nr. 996.00 vedr. Rørvig Hede og mose, tinglyst d.08.03.1947 ønsker ejer at få Frednings-
nævnets godkendelse til udhugst på det nyerhvervede fredede areal.  
 
Ejers hensigt er ikke at fælde alle træer. Ejer har udpeget udvalgte træer til fældning, da de enten er små 
selvsåede træer eller gamle træer der er på vej til at vælte. Det er få nøje udvalgte træer der ved fældning 
ikke tager karakteren fra det fredede område. Det fredede område vil stadig kunne stå i sin helhed med 
mange træer og rå natur.  
 
Se vedhæftede tegningsmateriale for de udvalgte træer. 
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Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har den 24. februar 2022 supplerende udtalt, 
at foreningen ikke kan godtage, at der foretages ændringer/regulering af det fredede område, 
heller ikke af det stykke, der ønskes tilkøbt. 
 
Odsherred Kommune har den 28. februar 2022 supplerende udtalt: 

 
Odsherred Kommune finder, at den reviderede ansøgning kun i mindre grad afviger fra den tidligere. 
  
Det er fortsat kommunens vurdering, at fældninger i det fredede område er uheldigt, da områdets natur-
værdier i hovedsagen er knyttet til de mange ældre til dels svækkede træer, som findes både i mosen og i 
randområdet til denne inklusiv det her omhandlede areal. Hvis Fredningsnævnet alligevel ønsker at til-
lade fældning af nogle træer, vurderer kommunen at fældning af de to største træer – på fotoet i ansøg-
ningen kaldet 1 og 4 – vil være særligt uheldig. 
  
Kommunen vurderer desuden, at tilladelse til fældning kan medføre, at der fremkommer flere ønsker om 
sådanne fældninger – ikke mindst fra samme ansøger, da de ønsker at bygge meget tæt på det fredede 
areal, hvorfor de formentlig vil have ønske om at fjerne andre ”problemtræer” i fremtiden. 
  
Endelig noterer Odsherred Kommune sig, at der i den reviderede ansøgning ikke som i den oprindelige 
udtrykkes ønske om genplantning efter eventuel fældning. Dette er dog efter kommunens vurdering posi-
tivt – naturmæssigt vil det i givet tilfælde være at foretrække, at arealet regenererer naturligt. 

 
Lasse Braae, DOF Vestsjælland, har den 4. marts 2022 supplerende udtalt: 

 
Selv om jeg har lidt svært ved at tyde, hvad kommunen mener, så kan jeg på DOF's vegne ud fra det fo-
religgende sige, at DOF mener ikke, at der noget ændret i forhold til alle de betænkeligheder, som mange 
havde ved besigtigelsen. DOF mener derfor, at der ikke skal ændres på den eksisterende fredning. 
Det skal også siges, at der er mange muligheder for at placere huset et andet sted på grunden, så konflik-
ten med fredningen udgås. 

 
Ejendommen matr.nr. 1bæ Rørvig By, Rørvig, er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse 
af 8. marts 1947 om fredning af Rørvig Hede og Mose. Af afgørelsen fremgår bl.a.:  
 

”… at brinken med dens rest af naturlig skov (af bøg, eg, abild, tjørn og slåen m.v.) og det nedenfor 
liggende lave parti bør bevares i den nuværende karakter, .. 

Om mose og engarealerne hedder det, at de indeholder elementer i botanisk henseende, at det må an-
ses for i høj grad ønskeligt, at søge arealerne bevarede i deres naturlige tilstand. 
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… 
Bevoksningen på den nordvestre del af matr.nr. 1h Rørvig By og Sogn, … skal fredes, således et ud-

hugst kun foretages i det omfang, nævnet tillader. Almenheden har ikke Ret til ophold eller færdsel, men 
studerende her ret til at færdes på det bevoksede areal i studieøjemed, og ejeren skel give dem uhindret 
adgang hertil over den øvrige del sf parcellen. Indtil videre skal færdslen til arealet finde sted ad en 2 m 
bred strimmel langs parcellens nordøstlige skel, men ejeren er berettiget til et anvise anden - lige så god - 
adgangsvej.  

…” 
 

Nævnets afgørelse: 
 
Fredningens formål er at bevare mosen med dens bevoksning i dens naturlige tilstand. Der kan 
tillades udhugst, men efter fredningsnævnets opfattelse bør en tilladelse hertil ikke gives for at 
hindre, at træer vælter naturligt og dermed beskadiger det sommerhus, der af ansøgeren ønskes 
opført tæt ved mosen og dens bevoksning. 
 
Som følge heraf kan nævnet ikke imødekomme ansøgningen om dispensation til den ansøgte 
udhugst. 
 
I sagens afgørelse har deltaget formanden, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpe-
gede medlem, Rolf Dejløw, samt det af Odsherred Kommune udpegede medlem, Finn Hall-
berg. 
 
 

Ole Stryhn 
 formand 
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:  

 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på 
dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 
følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:  

Adressaten for afgørelsen,   
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,  
offentlige myndigheder,  
en berørt nationalparkfond,  
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,  
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,  
og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.  
 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et 
gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegeby-
ret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønin-
deks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og 
med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. 
Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og 
Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er om-
fattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse 
af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, 
f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.  
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udlø-
bet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.  
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den 
ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 

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

	Forside
	Overfredningsnævnet 08-03-1947
	Fredningsnævnet 01-11-1945
	Dispensationer 2020-2029
	Dispensationer 2022




