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Afgørelser - Reg. nr.: 01079.00
Fredningen vedrører:

e

Hov Vig

Domme

1a ksationskom m iss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsn~vnet

Fredningsnævnet

23-03-1970, 15-01-1968,
22-02-1947

Kendelser

Deklarationer

e·
------

22-02-1947

FREDNINGSNÆVNET>

FREDNINGSNÆ\~ET FOR
HOLBÆK AMTSRÅDSKREDS,
Sofievej 4, Holbæk.
~

Holbæk den 23.mar. 1970
Fr.j.nr.

213 A/1969.

Det meddeles herved at nævnet den 11/3 1970 har besluttet ikke
at foretage videre i den af Danmarks Naturfredningsforening

ved skri-

velse af 26/2 1969 rejste fredningssag angående arealer under Hovvig og Nakke by, Rørvig sogn, efter at foreningen i skrivelse af
3/2 1970 har meddelt, at den ønsker at hæve sagen .
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REG. NR. /6?~

DANMARKS
NATU RFREDN I NGSFORENING

SØLVGADE

26.

TLF.

2146

PALÆ

POSTGIROKONTO

Til fredningsnævnet for
Holbæk amtsrådskreds,
Civildommerkontoret,
4300 Holbæk.

1307

KØBENHAVN

K

• 2946
NR.

2076

K.156/69, d. 26/2-69.
he/jm.

Danmarks Naturfredningsforening
skal hermed anmode om,
at der rejses fredningssag for det på medfølgende kort (bilag 1) indtegnede område, omfattende den nordlige del af
Hovvig og de tilstødende arealer i Rarvig sogn, der alle
i henhold til tinglyst partiel by~lan af 1.4.1963 er udlagt som landbrugsområde.
Begrundelsen for fredningsansket er stedets store betydning som yngle- og træklokalitet for en række ande- og
vadefuglearter. Specielt er engene på østsiden af Hovvig
af stor værdi som fourageringssted for de trækkende fugle,
ligesom de er det vigtigste græsningsområde for de grågåsebestand, der er opstået i den allerede fredede sydlige del af Hovvig.
Hovvig-området, der er den eneste indlandslokalitet
af ornitologisk værdi i Odsherred spiller en vigtig rolle som ekskursionsområde for fugleinteresserede.
Når fredningsforsiaget er udstrakt til også at omfutte de hajtliggende landbrugsarealer vest for lSDdevejen mellem Nakke Lyng og Nakke By skyldes det ansket
om allerede nu at sikre den storslåede udsigt, man har
fra den hojtliggende vej ud over de smukke arealer omkring Hovvig.
Det er foreningens opfattelse, at området opfylder
betingelserne for en fredning efter naturfredningslovens

§ L
Der nedlægges

følgende

fredningspåstand:

Bebyggelse skal ikke være tilladt.
Opstilling af boder, skure, master, transformatorstationer eller andre skæmmende indretninger skal ikke være
tilladt.
Arealerne må ikke benyttes til henkastning af affald
eller etablering af bilophugningspladser.
Nu udyrkede arealer må ikke opdyrkes.

Holbæk, Fr.j.nr.

?-:?/ R /19 ~(~

•

- 2.

Terrænformerne
må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning. Oprensning af eksisterende graf ter og kanaler
skal dog være tilladt. Opranøet fyld skal spredes.
Tilledning af spildevand lil Vige~ må ikke finde sted.
Beplantning af arealerne skal ikke være tilladt.
Arealerne må ikke benyttes til camping.
På de påtaleberettigedes
foranledning
skal selvsåede
træer og buske kunne fjernes. De påtaleberettigede
skal
endvidere have ret til at foretage de fornodne foranstaltninger til bevarelse af stedets naturværdier.
Påtaleret tillægges fredningsnævnet,
Naturfredningsrådet og Danmarks Naturfredningsforening.
Som bilag fremsendes vedlagt fredningsplanudvalgets
statteerklæring
(bilag 2), uddrag af fredningsplan
for
fuglelokaliteter
i Odsherred, udarbejdet af Dansk Ornithologisk Forening (bilag 3), Dansk Ornithologisk Forenings detail lerede artsfortegnelse
og anbefaling af
fredningen (bilag 4) og toreløbig arealfortegnelse
(bilag

5).
Rejsningsskrivelse
med bilag vedlægges i 15 eksemplarer. Skulle nævnet have anvendelse for yderligere eksemplarer, bedes dette venligst, meddelt foreningen, hvorefter det nodvendige materiale skal blive fremsendt til
nævnet.
Foreningen forbeholder sig ret til ændringer i
fredningspåstanden
under sagens behandling for nævnet.
P.f.v.
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.

U11c!ertf)gnød~ gros •• rer Han e Al.x 'Peteraen fredel" hQJ'v~d • cl biD d'l!
d. v1kI'n1ng for mi~>Ol senere ejere den u1iJ tl1lJ0rande ej'''ndolft rntr.nr. 20b,
21,~?,r':5.r4t?5
o~: :'(ib U;{køb1ng UJæll. købntade ø1'lt~r-r,yng OB' mtr.nr. 2f,7.
og; 21t Nakke by, Rørv1& mo;,n, samt· den eil tilbørende d~l af Hovvts.n under
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kllb ~·tftd oe: 1'ørvie

rar

808'".'

nærmøre u~

på tøl~nd~a
rredn1ng~n tl~p~er 1 førete nkk. Sll;'; 0 pd opretholdelse
af etll tue Quo,
n~vnl1€ u.n ~ler hentl;(l1 til det på omr&603t V'æI'ondfl rige og interl!8EMte
dyr.og pl entellv.
_
P! onr~Ji P.t. m~ ikke ot>:PIl'!'e!nos~n art ~Jf bei..1Y8fel
$8 herunder
zkur., bod..
~o.l., dog ekpJ det til ~hver tld være ~Jeren tilladt under nævnets c@nsur
at :rorett~~e oil'lbY€!'::11n~ r-.:f o~ tilb;rgnine til d(ll)n nu"ærenoe b$bY'U~.ls. (...ed dl

.,eetlige side at ~en in,!erf'te demnlng).
plJ. omrl~det endvil,1cre ikke :t'o:retae.as ,v(lerlliere beplantllillg
bortset
fra
det til bevlilr1nr
::.J~ \1 c nUV:.tlrflTlCfl bl!!lpln.nt!lde omrJider nødvtnt71re. Urn nUV'nren·
de bf.1'1Mtn1nll'8 nrt skal elvidt mul1#t bibf!holdee.
SærJ.ig e1' her;lJyn tU drrelJ.vet bør yaerl1gf1re udtørring,
alvond1ng og
udtrøftning ikke flnd3 sted, til Hovvig m~ ikke ledes spildevand.
R.rskær kan som hidtil foretft809. dog bør de indhøstede rar være fJerI

ned. inden 15. marts hv~rt Ar.
&,slm11n( lc.9nfind, sted 1m:'.r kontl',l
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•

'fra 'aturft'ed~1n.l!rlclets

j~ ten p~ omr~,tj.t bør en vis begrænsning

1. tt~8.

elde.
sAle.

d•• at .ntell~t af j~tdaee b~~ænee8. dog ikke under 40 ol at der b.j•• t
jases' dagn 1 tr~k. 11yoso~ tlde,unktet
r,r endejeetens ,Ab@gyndels. kan
udsk'e.••• Alt etter nærmere aftale mød Natur.fredningsrldet,
der 11,e1.d!.'
.tter nænnere :\ftfJ1.e kAn forbyde 3o,e-t på bestemte tUftlesrtl!lr •
'
for nIm rnhtlden er der som hldtil adp.I
til f!l'Tdeeltil 1008 O€ :øl
07ks1 ad den exilitercndo df.mln1nP.'e
~n(jvid.r~ skfll det vær. 3.1lJenhedefttilladt
at Mvend. vejen OV"I' den la1re dæmnine: til drift a.t enkelt.
kreaturer eller
be8te samt til lettere
lur 8.1 .ed blltstekar etøjer lDed en saml.~ belæe111ng pl,
ikke øver 500 kp. ~nd.]1~.kal l.,er. dyrlæg.r o, jordemedr. 1 funktion
..r. berettiget
til ~t befærde ftfflVnte vej m~d køretøj af hvllke •• omhol.t art
und.r behørigt hen~ynt~gen til vej~ne Dg broernee karnkter Ol .t,rke.
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1 ynp,letiden

- 15. marts til 15. Juli - bør færdeel
side vær. begrrmøet til det strengt

kanf!l.rne fro ejerene

Der el(elv~. Qd~ent.for
•iøn.r, liFesom vl~enekabsmænd
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t

r.r.n. o~ lang.

netY.ndle"

og und~rvieninl8m••~lg•• kekur•

B~eaa,til

at tor.ta~ viden.køb ••
l11e undersøgelser efter forud ,lnohentet Anbefaling 'tra Naturfredft1n,srld.t,
o&l.ller ~~rm~rks Naturtredning.toreftl"r.
.
~Ift over Havvlgen f.rende indre dæmning
OB de 1 forbind.lse
herald atl •
d. v.Jtiin~~nfor det fredede omr&d.~ bør kunne veolige~oldeet men .l Ikke u'
vld.s, e~ledee at dæmningen. n.... r.nd. karakter forandr.e. Aldr. y.~arb'~d'J
.r ikke tilladt.
.
!3eren patager sig Opsl0 •• d d. fredede omrAder. Bifr.st han kon-tet ..
'rer, at d. trufne bestemmelser om ferd.len overtrædes. 0t d.n retabAadh-..l.
e. , d.r kan gennemføres va12pol1 tt.t_ IIttlla!1l1{om~t.hlllller lkke er 1 .tand .
... til at forhindre overtrædelser, er ejeren ber~tl;i8.t til at forlan«e ne" •• "
udvalg af r~nek Naturfredntn,sforen:lne til und.rsøgel$e at, oa haft' kl...
• r korrekt.
Ud't'nlpt -)cal b"IIJUIDIIl' med sin ud t'\l1.1s"J s." oat 2 .b.der
eft.,
at ha.4 .od'~et e3erene k1~g•• Hyle u4talelsen ,.Ar ud pl, at .J.rene kl., •
•r korrekt, ell.r r.ttidlS udtale1e. ikke fremkom.er, er e3eren b.r"tl •• ~~
t11 at op"'e .e4n'lnC$ft .ed virlcainc fra e'1redøa.n tor \loyal,eta ~W
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gLip. t~~~n.4(r8tri8tertB
udløb.
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P.æ!'Vær~n}~ Clel~lf.lr~~tion vil v~re at t1n~1'llne ph ejent'lommen.
"eltnlerett.en
for de 1 dt'rln. "eklsl't?.tion p~.la&t. servitutter

nævnet, Naturl?reJnL1(:$råJet,
tor sig eller 1 tOTen1ng.

ejeren

t1lkommer
:>.anrnarka Nt.1turtredn~,ngsroren1ns .. h"'1"

oir

København. ~en 10. aecember 1946.
He.n s Alex .P.tt!r.t~8n.
Co~kendeel

,
8.turfr~Clnlngon'.Wn"'t

for

deD 2:'. februar 1947.

Hol"!::::ejctlmt.

I. Sørensone

In~t~t 1 dagbog0n t~r Nl~øb1ng
GJæl1. købstru1 og Drasaholm Birk
den 14. juni 1947.
T1n€lyst•
.AnmI Se:rvl tuttflr
OF pAntei':lIFld på
talt 60.000 kr. private midler.
~.er~aar4I Kotoed.
1.nrlch.
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FREDNINGSPLANUDVALGET
for Holbæk

amt.

D~nmarks Natur:frednings:forening,
Sølvgade 26,
1307 København K.

H.a.r.j.nr.

•

3303-26-1967

Ved skrivelse
:foreningen anmodet
om eventuel

HMH/KH

af 2.november

Br.nr.7o

1967

om en udtalelse

rejsning

(Brev nr.1333/67)

vedrørende

af fredningssag

dato 15.jan.1968.

har

spørgsmålet

for Hov Vig med følgen-

de arealer.
I denne

anledning

skal man under henvisning

amtsråds

arkitektafdelings

meddele,

at udvalget

erklæring

kan anbefale,

til Holbæk

af 21.november

at det pågældende

1967,
område

soges fredet.
sign. M.J.C1ausen
sign. K."uist.
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Fredningsplan
i

Udarbejdet

for fuglelokaliteter

O D S H E R R E D.

af DANSK ORNITHOLOGISK
(Fredningstidvalget)
Thorvald Fralich.

FORENING

December

'.
•
•

J.

1965.

ODSHERRED.
ODSHERREDS storladne oldtidslandskab
er i vore dage
fattigt på gode fuglelokaliteter.
Som følge af omfattende udtørringer, navnlig af det
~æld~ge Lammefjordsområde,
er store og ornithologisk
fremragende yngle- og rastpladser
gået tabt. Dette gælder alle
de kilometerlange
engdrag, der fra Isefjorden tidligere
strakte sig vestpå, dybt i~d i Odsherred.
Samtidig er den nordvestsjællandske
Kattegatskyst
fra
Rorvig til ned mod Saltbækvig, antagelig på grund af den
landskabelige tiltrækning,
blvvet tidligere og mere intensivt erobret af sommerhusene
end mange andre egne i landet
med det resultat, at de værdifulde ande- og vadefugleterrænner, der ligger her, er blevet afgørende forringet, eller
fuglene ligefrem bort jaget som folge af bestandig uro i
sommermånederne.
Det er derfor af den allerstorste
betydning og på hoje
tid, at man bevarer de få rester, der endnu er tilbage af
fortidens rige fuglefristeder.
Det drejer sig navnlig om følgende lokaliteter:
l. KONGSØRE NÆBBE
Sidinge Fjord,
2. HOVVIG

Nykobing

3. KORSHAGE
4. KOREVLERNE
5. SANDDOBBERNE

Ydre

De under
kaliteter.
l. KONGSØRE

Isefjord,

Sejero
Nekselø
2 og

4

nævnte

Bugt,

Bugt,
Bugt.

er de ornithologiske

hovedlo-

NÆBBE.

Det drejer sig især om strandengarealet
vestog syd for
vejen fra Kildehuset ud til KONGSØRE NÆBBEl), et område -der
ikke blot har værdi som yngleplads
for visse vadefuglearter,
men som det også har betydning at bevare af naturfrednmngsmæssige grunde.
l) Markeret

på kortet.

Man går ud fra, at østkysten foran KONGSØRE SKOV er
beskyttet mod bebyggelse og lignende af"Joo m. grænsen".

_l

,

\

- 2.
2. HOVVIB.

Dette smukke. delvis af plantager omgivne naturområde er opstået ved inddæmning af en vig i Isefjorden. Vigens vandareal. der for den nordlige dels vedkommende
er
gennemskåret af dæmninger og ret tilgroet, optager storsteparten af terrænet. Det er ikke blot ODSHERREDS eneste våde
fuglelokalitet
af starre format, men er samtidig af særlig
værdi at bevare, fordi der ikke findes andre ornithologiske
velegnede indsøbiotoper
i hele Odsherred med den specielle
fuglefauna, der er knyttet til indlandssøer,
bl.a. lappedykkere og visse andefuglearter.
Landsdelens to naturlige
soer FLYNDERSØ og DYBESØ ved Rørvig er nemlig stort set
ret golde som fuglesoer.
HOVVIG har navnlig betydning som yngleplads for
SORTHALSET LAPPEDYKKER og KNOPSVANE~
SORTHALSET

LAPPEDYK~R

(l par).

Eneste ynglelokalitet
i Holbæk amt for denne art, der
nu ruger meget sparsomt her i landet.
KNOPSVANE

e

e
e

(over 20 par).

Den største og tættest beboede indsølokalitet
på
Sjælland for ynglende KNOPSVANE.
Desuden yngler flere ande- og vadefuglearter
fåtalligt.
Det drejer sig om GRAVAND, SKEAND, TOPPET SKALLESLUGER og
muligt TAFFELAND samt VIBE, RØDBEN, STOR PRÆSTEKRAVE og
vistnok DOBBELTBEKKASIN.
Fremdeles er GRÅGÅS ved at indvandre.
Denne lokalitet er også en meget betydningsfuld
rastplads for andefugle og visse vadefugle, navnlig klirer.
Det kan endvidere fremhæves, at HOVVIG har en ikke
ringe almenpædagogisk
betydning i ornithologisk henseende,
idet terrænet gennem Dansk Ornithologisk Forenings regelmæssige ekskursioner
tjener som et værdifuldt og ret hyppigt
benyttet undervisningsog demonstrationsområde
for en starre
kreds af fugleinteresserede.
Da navnlig vandarealet
i HOVVIG (den nordligste del)
i nær fremtid desværre vil blive væsentlig formindsket ved
en planlagt tærlægning for at give plads til sommerhusbebyggelse, burde grænsen for yderligere naturodelæggelse
hermed
være nået. En landskabelig
og ornithologisk
sikriug af den
resterende del af området bør nu finde sted, kombineret med
en passende rammefredning
af omgivelserne og en eventuel
retablering - især langs astsiden af terrænet - af visse
naf de tilstødende arealers tidligere natur.

..... ..... ...

Bilag

DANSK

4.

ORNITHOLOGISK
FORENING
Fredningsudvalget
11/11-68.

Til det naturvidenskabelige
udvalg,
Danmarks Naturfredningsforening.

e

e
e

I anledning af, at der påtænkes at rejse fredningssag for Hovvig ved Nykøbing Sjælland, skal man herved på
Dansk Ornithologisk Forenings vegne tillade sig at give en
redegorelse og vurdering af områdets ornithologiske
værdi.
Hovvig er først og fremmest et lavvandet produktionsrigt ferskvandsområde
med rorskovs bræmmer og fugtige
enge. Dette medfører, at fuglelivet domineres af Lappedykkere, ande- og vadefugle, særligt de to første fuglegrupper
er ved DHovvig repræsenteret
ved et ret stort antal arter,
som er overordentlig
interessant,
Sorthalset Lappedykker,
Lille Lappedykker, Rødhalset Lappedykker, Taffeland, Troldand, Atlingand, Skeand, Grågås -. Alle disse arter findes
enten slet ikke andre steder eller også meget fåtallige
ynglende i hele nord og nordvestsjælland.
Udenfor yngle tiden
træffes der også overordentlig mange fugle (ande og vade)
særligt i betragtning af arealets relativt ringe størrelse,
men dette skal sikkert ses i sammenhæng med, at der i Nordvestsjælland
findes relativt få rastpladser for disse fugle.
I vort arbejde "Storre danske Fuglelokaliteter"
er
de sj~llandske lokaliteter bestemt og vurderet, der har
somme 1andskabsmæssige
karakter - og det vil tydeligt af
denne sammenligning fremgå, at stedet både "absolut" og
"relativt" er overordentlig
værdifuld.
Liste over de vigtigste fuglearter, der er truffet
ved Hovvig i de allersidste år.
Ynelefugle:
Hfuttemåge - ca. 250-300 par fordelt i 3 kolonier af nrosten
samme størrelse.
Stormåge
- enkelte par i 2 af Hættemågekolonierne.
Sølvmåge
- enkelte par yngler på småsoerne i området syd for
vejen.
Sorthalset Lappedykker - 1964: 2 set i yngletiden, 1965: l set
i okt. 1966: 2 par med unger, 1968:
5-6 par.
Lille Lappedykker - 1965: set i okt. 1966: l set i slutningen
af yngle tiden, ].967: l par med 3 unger,
1968: 1 par.
Ialt 1-2 par.
Toppet Lappedykker - 4-5 par yngler i området nord for vejen.
Ialt ca. lo par
Atlingand - l par.
Skeand - 1-2 par yngler sandsynligvis.
Rastp1ads 70 stk.22/6-68.
Taffeland - ses altid i området, yngler sandsynligvis med ca.
3-5 par.

\
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Troldand

- ses næsten altid i området, yngler sandsynligvis
med l - 2 par.
Toppet Skallesluger
- (yngler sandsynligvis på nogle af småoernø syd for vejen) ca. 2 par.
Knobsvone - 1964: 8 reder, 1965: 13 reder, 1966: 5 par med
unger, 1967: 5 - 6 reder.
Blishøne - meget skonsmæssigt omkring 5-10 par.
Grønbenet Rørhane - meget skønsmæssigt omkring 5 par.
Vandrikse - enkelte par yngler sandsynligvis i rorskoven.
Sivsanger - ikke særlig mange yngler, måske lo par.
Rørsanger - yngler med under 5 par.
Rørspurv - yngler med ca. 5-10 par.
Rødben - yngler på de tilstødende enge.
Dobbeltbekkasin
- yngler talrigt på de tilstødende enge.
Vibe - yngler på de tilstødende enge.
st;andskade - yngler på de tilstodende enge.
Rastende fugle:
Gravand - største antal~: 20 den
Gråand
do
500"
Krikand do:
200
"
Atlingand do
11"
Pibeand do:
1000
"
Spidsand do
100"
Skeand do
150"
Taffeland do
50 set
Troldand do
50 set
Bjergand do
l han
Hvinand do
100 den
Stor Skalleslugerdo
20"

l"

,

11.3.1967.
21.10.63.
4.9.66.
29.4.61.
25.10.64.
20.10.64.
4.9.66.
flere gange.
flere gange.
set den 25.4.64.
23.4.67.
3.1.67.(100 den 5.3.67 syd for
dæmningen)
Toppet Skallesluger do
do) •
25
"29.4.61.(50
den 5.3.67
Knobsvane
do
140
"22.4.62.
Sangsvane
do
: 14 set den 15.11.64 og den 31.67.
Pibe svang
do
:21.10.63:41, 25.4.64: l juv., 24.10.64:
l ad + 4 juv., 22.10.65:17 ad., 11.3.67:
J ad + 2 juv.
.
Grågås - enkelte fugle raster af og til i området.
Blishøne - storste antal: 50 set flere gange.
TårnfalR - l - 2 fugle ses ofte jage på de tilstodende enge.
Vintermusvåge
- set en Gnkelt gang jagende over engene.
Musvåge - 1-2 fugle ses jage over engene i træktiden.
Blå Kærhøg - ses hvert efterår jage over engene.
Rørhag - 2 hunner set den 4.9.66 over den nordlige del af området.
Strandskade - raster i beskedent antal på engene.
Vibe - op til et par hundrede kan raste på engene.
Hjejle - 300 set den 25.10.64, raster også på engene.
Dobbelt Bekkasin - raster i pænt antal på engene, største antal 20
Tinksmed - raster på engene, største antal 25 den 16.5.65.
Rødben - raster på engene, største antal ca. 20.
Sortklirre - raster ikke hvert år på engene, største antal 2.
Hvidklirre - ses ofte i området, især i træktiden om efteråret.
Mudderklirre
- raster ikke i så udpræget grad på engene som de
øvrige.vadefugle.
Største antal: 35 d.16.5.65.
Brushane - raster af og til i området, storste antal: 15 den'
16.5.65.
Stor Tornskade - l - 2 individer ses hvert år overvintrende
i
området.

I,~'J\II
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Indsamlet

af kompetente

medlemmer

fra D.O.F.

Resume:

•
'.

ol)

'.

På grundlag af ovenstående vurdering vil vi på det
allerkraftigste
anbefale, at Hovvig bevares i sin nuværende
tilstand, og vi skal, for at det kan ske, anbefale, at der i
fredningsdeklorationen
preciseres følgende forhold:
1/ At der ikke tilledes kloak eller ondet spildevandsudlob i vigen.
2/ At, hvis plante eller busktilvæksten bliver for kraftig, kan der foretages visse reguleringer af denne.
3/ At dor gives mulighed for, at man på egnet sted ved
bredden kan lave et udsigttårn
(fugletårn), således
at interesserede uden at genere fuglelivet kan få mulighed for at studere dette. - En sådan foranstaltning
vil indirekte beskytte fuglelivet ved, at der bliver
mindre færdsel i området •
P.F.V.
sign. L.Ferdinand.

FORELØBIG

AREALFORTEGNELSE

VEDR. HOVVIG

M.M.

--------------------------------------------

Matr.nr.
2

Areal

efter matr.

47203

m

2

Del af 8 a

9 k
Del af 13 b
Del af 20 a
20 gI'
Del af 21 a
Fælles

grusgrav

ber.areal.

2

282970 m

4 e

Grafisk

ca. 26,5 ha.
53190 "

"
"

2,6 "

"

10,3 "

9,3 "

52150 "
5560 "

Beregnet

af C.Sarder

Rev. af K.Møller.

KORT>

01079.00

DISPE'NSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01079.00
Dispensationer i perioden:

14-04-1988 - 11-11-2004
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l et

hertil

tilladelse
Vig,

til

Rørvig,

indsendt

andragende

at opstille

et

har

fugletårn

i overensstemmelse

med

Skovdistriktet
i Hovvig,

ansøgt

matr.nr.

en fremsendt

om

l Hov

tegning

med

be-

skrivelse.
Nævnets
~'

den

på ejendommen

hvorefter

•

tilladelse

der

Nævnet

den

bl.a.

har

Vestsjællands

til
24/8

det

ansøgte

1963

og senere

ikke

må opføres

om sagen

brevvekslet

amtskommune,

er

hvis

fornøden
tinglyste

i medfør

af

deklaration,

bebyggelse.
med

fredningsafdelingen

svarskrivelse

af

21/3

und~r

1988

vedlægges

i kopi.
Under
delvist

hensyn

skjult

af krat

fugletællingernes
del~r

nævnet

tårn

hertil,

herunder

og birketræer,

nøjagtighed

hermed

som

tilladelse

på ovennævnte

navnlig

matr.nr.

og at det

områdets

til

at tårnet
vil

vil
styrke

rekreative

opførelse

af det

i overensstemmelse

med

blive
såvel

værdi,
ansøgte
det

medfugle-

medsendte

skit-

seprojekt.
Opmærksom~eden
fra

modtagelse

nævnet

henledes

af denne

på,

at nævnets

skrivelse

kan

at den

ti11adelse

bortfalder

ikke

såfremt

må
den

udnyttes
ikke

påklages

til

§ 58 nævnte

af de i naturfredningslovens

at nævnets

afgørelse

før

4 uger

overfrednings-

myndigheder,

efter

er udnyttet

inden

fristens
inden

samt
udløb,

5 år fra

og

dato.

\.
Schiønning

~

..

~

~~kU~~

Odsherreds

Skovdistrikt

fg.

Mantzhøj
4500

Nykøbing

Sj.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen .
J.nr. F 17 C' '7 t \ 8th-.

,
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0
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Foto venter

fot\and
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VESTSJÆLLANDS AMTSKOMMUNE
TEKNISK FOR VALTNING

Fredningsnævnet

for Vestsjællands
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amts
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'I
&.. Lo

nordlige fredningskreds

'4"'''3
[~.I

'.

Sofievej 4
4300

Holbæk

L

•

8-70-53-4-327-1-1988

ret. 15 B/1988
Fredningsnævnet

har ved påtegning

for de fredningsmæssige

interesser

Mogens Berthelsen/hhk

af 8. marts 1988 anmodet om en redegørelse
vedrørende

ansøgning fra Odsherred

om tiJJadelse til at opføre et fugletårn

Ejendommen
omfattet

af fredningsdeklaration

statsskov-

på matr. nr. 1, Hov Vig, Rørvig .

ligger ca. 2 km øst for Nykøbing, jfr. vedlagte kortudsnit,

Ifølge deklarationen
herunder

2 1 HRS. 1988

Sagsbehandler

V A Journalnummer

Reference

distrikt

./.

Dato

-'

og er

tinglyst den 15. maj 1964.

må der på området

bl.a. ikke opføres nogen art af bebyggelse,

skure, boder og lIgnende.

Baggrunden for ansøgningen er ønsket om at øge nøjagtigheden
fugletællinger

og at øge områdets

rekreative

ved de regelmæssige

værdi for de besøgende,

som også

kan bruge tårnet.
Fredningen

tager i første række sigte på opretholdelse

hensyn til områdets
Amtskommunens
fugletårn,

fredningsafdeling

dyre- og planteliv.

finder herefter,

der delvist vil være skjult af birketræer

med fredningens

./.

rige og interessante

De fremsendte

af status quo, navnlig under

at opførelse af det ansøgte
og krat, ikke vil komme i strid

formål •
bilag returneres

~

hermed.

~enJig

Peer Holstein

hjJ~n

I

~

~heJsen

afdelingsleder
Alleen 15 4180 Soro
Postgiro 5036704
Telex 40116

Telefon 03632533
Mandag·torsdag 8 00 16 00
F'edag 800 1500

Alle skrivelser bedes slllet til Vestsjællands Amts
kommune med angivelse af V A Journalnummer
- Ikrp ',' oe'soner

REG. NR. 10 l-c(,

'- j

.,

oo

Irtt~GÅET

Civildommeren i Næstved

1 " APR.1994
Civilretten i Næstved
D~o: 19, april

Modtaget I

1994

S~v- og Naturstyrelsen

2 O APR. 1994

Ved skrivelse
nets tilladelse
matr. nr. 20 b

af 17/1 1994 har skovdistriktet

til rydning

ø.

af ellebevoksning

ønskes foretaget

F.

6/ 1 9 9 4

ansøgt om næv-

ved Hov Vig på dele af

Lyng og matr. nr. 1 Hovvig;

ningen af bevoksningen

tt

Sags nr.:

Nykøbing

med henblik

S. jorder.

på genskabelse

Rydaf

græsningsenge.
Vestsjællands
" Ejendommen

har den 22/~

Amtskommune

1994 meddelt:

ligger ca. 2 km øst for Nykøbing,

snit, og er omfattet

jfr. vedlagte

af fredningsdeklaration,

kort ud-

tinglyst den 15. maj

1964.
Ifølge deklaracionen

tager fredningen

dels e af status quo, navnlig
rige og interessante
Ellebevoksningen,

med ungkreaturer

under hensyn til det på området værende

dyre- og planteliv.

der omfatter

40 år siden på tidligere
de. Efter rydning

i første række sigte på oprethol-

et areal på 2,5 ha, er plantet

engjord,

af bevoksningen
tilsvarende

hvor den vantrives
tænkes arealet

distriktets

for ca.

og i dag er døen-

plejet ved afgræsning

pleje af de øvrige engarealer

ved Hovvig.
Amtets landskabsafdeling
lebevoksningen

anser herefter

og genskabelse

ikke den ansøgte rydning af el-

af en græsningseng

for at være uforenelig

med fredningsbestemmelserne.
Danmarks
"Ovennævnte

Naturfredningsforening

sag har været forelagt

bemærkninger

til det ansøgte,

Miljøministerxet

S~!- og NaturstY.!'els.!:
J,nr.SN \'2.\\
~OOO I
Akt. nr, \ 51

har den 18/3 1994 meddelt:
foreningeæ

hvilket

lokalkomit',

der ikke har

man herfra helt kan tilslutte

1'1

$komagerrækken

4700 Næstved

3

Telefon: 53 720662
Telefax: 53 72 08 63
Giro:
2 05 26 95

Fogedretten
Telefon: 53738073

Tingbogsoplysninger
Telefon: 53 7310 10
kl. 9.00-12.00

sig".

Sagen har endvidere
Ornitologisk

den 25/2

Forenings lokalkomite,

1994 været tilsendt Danske
uden at det har givet anledning

~)

til bemærkninger.
Nævnets

afgørelse.
Idet nævnet ikke finder,

at det ansøgte strider mod frednin-

gens formål, meddeles det, at nævnet
vens § 50, stk. 1 tillader
Tilladelsen

rydning

bortfalder

i medfør af naturbeskyttelseslo-

af ellebevoksning

såfremt

som anført.

den ikke er udnyttet

jvf. naturbeskyttelseslovens

§ 50, jvf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen

til Naturklagenævnet

København Ø) af bl.a.

38 B, 2100
digheder.

Klagefristen

pågældende
helligdag

ejeren og forskellige

klagefristen

til den følgende

indgives

myn-

er meddelt

udløber en lørdag

tt

den

eller

hverdag.

til fredningsnævnet.

må ikke udnyttes

klage har opsættende
:;~digheden

Henri

ansøgeren,

(adr. Vermundsgade

fra den dag afgørelsen

Hvis

forlænges fristen

Tilladelser

~ind

er 4 uger

klageberettigede.

AfgØrelsen

Rettidig

kan påklages

inden 3 år,

før klagefristen

virkning

er udløbet.

for den påklagede afgørelse,

beev~t.

akobeen

E~

~~

r ~~aaI'd

Annette

Dahlerup

(
Kopi af tilladelsen
Nykøbing-Rørvig
Danmarks

er sendt

kommune,

Postboks

Naturfredningsforening,

Skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands
Odsherred

til:

Dansk Ornitologisk

Alleen

MantzhØj,

forening,

Odsherred

Skcvdistrikt

MantzhØj,

4500

Nykøbing

Nørregade

Haraldsgade

Amtskommune,

Skovdistrikt,

29, Vesterlyngvej

Sj.

2, 1165

53, 2100

15, 4180
Ulkerupvej

Vesterbrogade

8, 4500 Nykøbing
København

KØbenhavn

Sj.

K

Ø

SorØ
1, 4500
140, 1620

Nykøbing

Sj.

København

V

,

UDSKRIFT
AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN
FOR
FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

REG. NR.
år

1997,

dommer

den

29/10

Flemming

Jørgensen,

amtsrådsvalgte
medlem,

afholdt

medlem,

entreprenør

00.,

Fredningsnævnet
Ringsted,

Laue

Henry

UJ'll.

AMT

Wiborg,

Jakobsen,

ved

formanden,

suppleanten
Jerslev

Rørvig,

og

for

det

møde

det

lokale

i Nykøbing-

Rørvig Kommune.
Som sekretær

for nævnet

dommer Peter Sejersen,

fungerede

nævnets

formandssuppleant,

Kalundborg.

Der foretoges:
F46/97

Ansøgning

fra Odsherred

strikt om opstilling
den nordvestlige

Statsskovdi-

af et fugletårn

del af Hovvig

på

matr.nr.

20 b østre Lyng, Nykøbing-

Sjælland

jorder.

- Ejendommen
klaration

i

omfattet af fredningsde-

tinglyst den 24/8 1963 og

senere.
Der

fremlagdes

og indgået

For

ansøgning

ansøgeren,

Odsherred

For Danmarks

Statsskovdistrikt,

Amt, Natur

For Nykøbing-Rørvig

r

Vestsjællands

Amt

mødte

Truls

Wi-

Stoltz og Palle Graubæk.

For Vestsjællands

o_-

gennem

1/7 1997 med sagens bilag, ialt 13 stk.

berg, Jørgen

r

fremsendt

& Miljø, mødte Mogens Bertelsen.

Kommune mødte Anne-Marie

Naturfredningsforenings

Engell.

Lokalkomite

mødte

Lasse

Vestsjællands

Amt,

mødte

Braae.
For

Dansk

Kirsten

Alle

Ornitologisk

Larsen.

besigtigede

1995 tilladte

Det blev oplyst,
højde

først

det på matr.

og opstillede

af det nu ønskede
maximal

Forening,

fugletårn

nr.

1 Hovvig,

Rørvig

i

fugletårn og derpå lokaliseringen
på matr. nr. 20 b østre

at fugletårnet

Lyng.

på matr. nr. l Hovvig

af 9 m, mens totalhøjden

på det ønskede

har en
tårn på

matr. nr. 20 b, vil blive 6 m.
Der kan ikke ses fra det ene tårn til det andet.
Tårnet

på matr.

eksisterende

nr. 20 b østre Lyng vil blive

bevoksning

og kun med

ning mod skarv-kolonien
for liggende

sommerhusområde,

Bertelsen

strid

syd/sydøst

med

vil tårnet være helt lukket

af.

til tårnet, og der vil ikke bli-

forhandlet.
fandt

ikke, at det ønskede

fredningsbestemmelserne

Amt meddelt

tilladelse

i henhold

. Der

er

tårn vil være
af

til landzoneloven

og natur-

med forbehold af nævnets tilladelse.

Anne-Marie

havde på kommunens

EngelI

mod opstilling

vegne ingen indvendinger

af tårnet. Hun er ikke bekendt med klager

opstilling,

eller

at

nogen

i

Vestsj ællands

beskyttelsesloven

tårnets

i ret-

om tårnet.

Sagen blev nærmere
Mogens

ind" i

ca. 150 m væk. I retning mod det nord

Der vil ikke være køreadgang
ve skiltet

åbning

"pakket

skulle

være

over

generet

af

IIkikkert-kiggeri".

Lasse

Braae

havde

indsigelser

på

Naturfredningsforeningens

og fandt, at opstillingen

vegne

af fugletårnet

ingen

vil være

et stort plus.
Ligeledes

fandt

stillingen
Nævnets

kan anbefales

formand

ret hørt,
stilling

DOF' s repræsentant,

Skovdistrikt

tet af forhandlingen
af

at

op-

at Naturbeskyttelsesrådet

ikke har indvendinger

mod

har væ-

tårnets

op-

med den ansøgte placering.

Odsherred
Disse

Larsen,

som en god ide.

bemærkede,

og at rådet

Kirsten

har

tårnet

langsiden,

efter
og

over amtets

af klagerne

redegørelse

dets

plus

v/Truls Wiberg redegjorde
fra lodsejerne

på Platanvej.

fra skovdistriktet

og påvisning

konstruktion

halv

udsigt

landzonetilladelse

for resulta-

- ~dsigt

på

siderne

mod

syd/sydøst

frafaldet

samt tilladelse

på

klagen

efter naturbe-

skyttelsesloven.
Nævnet

foretog votering

Nævnets

Under

i enrum.

afgørelse:

hensyn

til anvendelsen

af det omhandlede

fugletårn

og

dets placering

med åbning

ikke, at fugletårnets
med

formålet

med

alene mod syd/sydøst

opstilling

finder

nævnet

det angivne sted, er i strid

fredningsdeklarationen,

tinglyst

den

24/8

1963.
Nævnet

meddeler

derfor

50, stk. l tilladelse
Tilladelsen

i medfør

af naturbeskyttelseslovens

til fugletårnets

bortfalder,

såfremt

gade

38

kan påklages

B,

forskellige
afgørelsen

2100

myndigheder.
er meddelt

klagefristen
fristen

tt

udløber

§

af

bla.

Klagefristen

den
en

Ø)

(adr. Vermunds-

ansøgeren,

er 4 uger

pågældende
lørdag

inden 3

50, jfr. § 66, stk. 2.

til Naturklagenævnet

København

som ansøgt.

den ikke er udnyttet

år, jfr. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen

opstilling

§

ejeren

fra den dag,

klageberettigede

eller

og

helligdag,

. Hvis

forlænges

til den følgende hverdag.

Klage indgives
Tilladelser

skriftligt

må ikke udnyttes,

Rettidig

klage

gørelse,

med mindre

Laue Wiborg

Sagen Slutt:.~~
Mødet hævet"./
.-,,,,,,
,,/

til Fredningsnævnet.

har opsættende

før klagefristen
virkning

klagemyndigheden
Flemming

for den påklagede

bestemmer

Jørgensen

er udløbet.
af-

andet.
Henry Jakobsen

i~~i
b\Jl / tJ J t}. ti tJ
Fredningsnævnet for Vestsj ællands Amt

Odsherred Statsskovdistrikt
Mantzhøj
Ulkerupvej l
4500 Nykøbing Sj

Fredningsnævnet
for Vestsjællands
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Amt

Tlf. 57 61 2266
Fax 5761 22 16

Joumal nr. F87/04
Deres J.nr.

Den 11. november

Ved skrivelse af 5. oktobcr 2004 ansøger Vcstsjællands Amt, Natur & Miljø
på vegnc Statsskovdisstriktct
om nævnets tilladelse til oprensning af 3 kanalstykker på Hovvig.
Hovvig er fredet ved deklaration tinglyst den 24. august 1963. Deklarationen
lyder bl.a. "Særlig afhcnsyn til dyrelivet bør yderligere udtørring, afvanding
og udgrøftning ikke finde sted, .." Det fredede areal omfatter ikke den nordligste del af vigcn, men inkluderer et areal vest for vigen.
l amtets redegørelse nævnes bl.a., at oprensningernc ikke kan betegnes som
jævnlig vedligeholdelse
af vandløb. Strækning 1 er sidst oprenset for 20 år
siden og der er derfor udviklet en ny naturtilstand. Strækning 2 er opfyldt for
mange år siden (men efter fredningcn) og genskabes. Strækning 3 er heller
ikke vedligeholdt jævnligt og hovedkanalen ønskes også gjort brederc.
Amtet vurderer, at de ansøgte oprensninger ikke strider mod fredningen, naturbcskyttelseslovcns
§ 3 eller EF-fuglebeskyttclsesdirektivet.
Amtet vurdercr, at de planlagte arbejder vil øge de fri vandfladcr til gavn for vandfuglene
og modvirke tilgroning, hvorimod indvirkning på afvandingen vurderes at
være uvæsentlig.
De ansøgte arbejder er alle indenfor fuglebeskyttelsesområdet
og arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens
§ 3 og bortset fra grøfter i vigcns nordlige
del også indenfor det fredede område.
Amtet vurderer, at det ansøgte er en videre udbygning afnaturplejen
som vil
gavne fuglelivet og at det ikkc vil påvirke udpegningsgrundlaget
for fuglebeskyttelsesområdet
negativt.
Nævnets

afgørelse:

Oprcnsning af de 3 kanalstykker som beskrevet i ansøgningen og i amtets
dispensation fra naturbeskyttelselsovens
§ 3, med kortbilag, findes ikke strid
med formålet med dcn den 24. august 1963 tinglyste fredningsdeklaration.

2004

Nævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens
rensn ing af de 3 kanal stykker som ansøgt.

§ 50, stk. 1, op-

Det tilføjes, at nævnet har skønnet, at det tillache ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter som området er udpeget for, j fr. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2.
Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

•

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. l
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, afgørelsen er meddelt den pågældende klageherettigede. Hvis klagefristen
uclløber 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
Gebyret tilbagebetales, hvis De får ~~ /
,../

•

.

Kopi af kendelsen sendes til:
Nykøbing-Rørvig kommune, Vesterlyngvej 8, 4500 Nykøbing Sj

ri9ti,n-n

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Købt98~~R~ns
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 Kbh. ø
D
n~i
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 so9~nmere
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KOPI

Odsherred kommune
Natur, Miljø og trafik
Nyvej 22
4573 Højby

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

F 50/2013
Deres j.nr.306-2013-60018
NST-4112-02005
Den 6. december 2013

Ved mail af 26. juli 2013 har Odsherred kommune fremsendt en ansøgning fra Naturstyrelsen
Vestsjælland om tilladelse til genoptagelse af en opstemningspraksis på Hovvig. Der ønskes
genoptaget en praksis med opstemning af vandet ved den øst-vestgående indre dæmning/vej over
Hovvig. Med en lidt højere vandstand i den nordlige del af området ønskes sikret de bedst mulige
vækstbetingelser for tagrørene, og at tilgroning med græs og lignende begrænses væsentligt.
Hovvig ligger i Natura 2000 område nr. 164 og i fuglebeskyttelsesområde nr. F 97, og
udpegningsgrundlaget er skeand og hvinand. Reguleringen af vandstanden vil tillige betyde
forbedret fouragering for disse arter.
Området er omfattet af en deklaration tinglyst den 24. august 1963. Formålet med deklarationen er:
”… opretholdelse af status quo, navnlig under hensyn til det på området værende rige og
interessante dyre- og planteliv.
…
Særligt af hensyn til dyrelivet bør yderligere udtørring, afvanding og udgrøftning ikke finde sted, til
Hovvig må ikke ledes spildevand.
”
Odsherred Kommune vurderer, at det ansøgte er til fordel for naturen. Der bør højst tillades en
vandstandshævning på 50 cm i forhold til vandstanden pr. 24. juli 2013.
Naturstyrelsen har i en udtalelse af 27. november 2013 bemærket, at det ansøgte er i
overensstemmelse med plejeplanen for Hovvig og dermed til gunst for områdets
udpegningsgrundlag.
Nævnets afgørelse:
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En genoptagelse af en tidligere opstemningspraksis, således at vandstanden i den nordlige del af
området hæves med indtil 50 cm i forhold til vandstanden pr. 24. juli 2013, er ikke i strid med
formålet med fredningsbestemmelserne i deklarationen fra 1963. En genoptagelse vil heller ikke
være i strid med de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3. nævnte hensyn.
Fredningsnævnet godkender derfor, at den tidligere opstemningspraksis genoptages.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.

Rolf Dejløw

Svend Erik Hansen

Peter Løn Sørensen
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Klagevejledning.
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og
Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives
skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Natur- og
Miljøklagenævnet.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








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

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager
indbetaler et gebyr på 500 kr.
Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret.
Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet
påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste
måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om
gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af en overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller
fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret hvis
1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet
afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft
et afgørelsesudkast i partshøring.

Side 3 af 4

KOPI

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes for klagefristen er
udløbet, eller behandling af eventuel klage måtte være afsluttet.

Kopi sendes til
Naturstyrelsen, Det Åbne Land, Haraldsgade 53, 2100 Købenavn K, nst@nst.dk
Naturstyrelsen Vestsjælland, Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj., att. Palle Graubæk, pal@nst.dk
Odsherred kommune, Natur, Miljø, Trafik, Nyvej 22, 4573 Højby, att. Mette Rasmussen,
metra@odsherred.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø.
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred
Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.
(natur@dof.dk), (odsherred@dof.dk)
Peter Løn Sørensen, Ny Holbækvej 10, 4571 Grevinge
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted
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