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Afgørelser - Reg. nr.: 02417.00
Fredningen vedrører:

Rørvig Skov

Domme

Taksationskomm iss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet

Kendelser

Deklarationer

17-10-1958

FREDNINGSNÆVNET>

•
,

REG. NR .
e.Jltr.nr. 161, l8g og l8al.
Rørvig by og sogn.

.l+''j-

,,
I

Anmelder:
landsretssagfører Helge Nielsen,
Nygade 7" København, K.

Uden stempel og gebyr, jfr. lov
nr., 245/1917 § 25.
F r e d n i n g s - d e k l

~

a r a t i o n.

Ud fra ønsket om. t videts muligt omfang at bevare Rørvig sogns naturskønhed udsteder 4/S K rsh~e herved Som ejer af mtr.mr. 16i, 18g og l8al
Rørvig by og sogn, en ~or os og efterføl~ende elere bindende fredningsdeklarat10n med hensyn til de af vore fornævnte ejendomme ca. 13,34 ha store
skovbevoksede arealer, der på vedhæftede, af landinspektør Werner Nielsen,
Silkeborg, udfærdigede tinglysningsrids er vist med grøn farve.

tt

Området fredes og skal stedse opretholdes i sin nuværende tilstand, hvorved
navnlig benærkes:
Arealet må ikke udstykkes.

I

(

På arealet må der ikke opføres bygninger~ opstilles boder, reklameskilte
eller andet, der kan virke forstyrrende, ligesom det på terrænet er forbudt
at henkast~ papir, flasker eller andet affald.
Den på arealerne værende bevoksningt der består af såvel nåletræer som løv\~.Itræer, skal i det væsentli~e bibeholdes. Brugsretten hertil skal blive bestående, således at den forbeholdes ~/S Korshage og senere ejere at foretage normal skovhugst og tilplantning.
~,Påtaleberettiget
med hensyn til denne deklaration tilkommer ejerne, Fredningf
~&nævnet
for Holbæk amtsrådskreds i forening eller hver for sig.

•
•

København, den 16/9 1958.
JA/S Korshage •
P.~Nielsen.
Werner Nielsen •
Godkendes:
Naturf'redning~ævnet for Holbæk amt, den 17/10 1958.
L.Hul srøj. fg•

Indført i dagbogen for Nykøbing Sjæll. købstad og Dragsholm Birk
den 20. okt. 1958. Tinglyst. Udskrif't af &lS'reg. f'orevist.
~m: Forud hæfter andre servitutter.
Frits Jen sen.
kst.
/ S.Holst •
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Afgørelser - Reg. nr.: 02417.00
Dispensationer i perioden:

•

04-10-1992

..

Civildommeren i Næstved

REG. NR.

2L~\ 7.00
"

Dma: 5. okt. 1992
iI;ou::->cet i
S~O'J- \..',J ;,llu;s'vr~lsen
I

Sags nr.:

F. 21 5/ 1992

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amtskommunes
landskabsafdeling

har forskningstjenesten

anmodet om nævnets tilla-

delse til opsætning af radarreflektorer på matr. nr'. 18 ~ Rørvig by,
Rørvig som et forsøg fra medio august 1992 til ultimo december 1997.
Ved sagens fremsendelse har amtskommunen bemærket:
" Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets

kendelse af 24. ok-

tober 1942 og 12. september 1950 vedrørende fredning af arealer beliggende mellem DybesØ,og Isefjord.
Ifølge kendelsen skal arealerne henligge i deres nuværende tilstand,
og der må bl.a. ikke anbringes master eller andet, som efter naturfredningsmyndighedernes

opfattel~e virker skæmmende.

Endvidere er ejendommen omfattet af bestemmelserne
seslovens § 15 om strandbeskyttelseslinie,
flektorerne

i naturbeskyttel-

hvorefter opsætning af re-

også kræver amtsrådets tilladelse.

Der Ønskes opstillet 3 træpæle med 30 x 30 cm reflektorer. Træpælene,
der.:erfra 0,5 - 1,5 m over terræn, opstilles på linie med 6 meters
..,"
indbyrdes afstand og placeres ca. 200 m syd for Korshage og fØrste
,-,3 ::.:pæl
ca. 50 m fra strandkanten.
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Landskabsafdelingen

finder herefter, at opsætning af radarreflektorer-

·J2 .1:

iJ~__~:~ ne, da der er tale om en midlertidig foranstaltning, ikke vil være

r- ,go,,;

Q

~

uf'orenelig

med f'redn~ngSbestemmelserne

ikke medf'øre ændringer af'

o_m~ådets karakter.
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"
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på denne baggrund vil amtskommunen herefter meddele tilladelse i medfør af § 65 i naturbeskyttelsesloven

-)

og

Skomagerrækken
4700 Næstved

3

Telefon: 53 72 06 62
Telefax: 52 72 08 63
Giro:

2 05 26 95

til opsætning af reflektorerne
Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

Tingbogsoplysninger

Telefon: 53 73 10 10
kl. 9.00-12.00

r

\

~ )
I

:.{W

med forbehold for, at Fredningsnævnets

tilladelse opnås".

Idet nævnet ikke finder, at det ansøgte strider mod frednin-

.....

.. '
"

gens formål meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tillader opstilling af de ansøgte 3 træpæle med reflek~orer med den angivne placering i nævnte periode.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år,
jvf. naturbeskyttelseslovens

§ 50 jvf. § 66,

stk. 2.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet
13, 2970

(adr. Slotsmarken

Hørsholm) af bl.a. ansøgeren 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, medmindre klagemyndigheden
nry
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Jakobsen
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bestemmer andet.
Vagn Lundegaard

/

r:ljhcl~~",

'Pj 9/'- 9 fz

Forsvarets Forskningstjeneste
Ved Idrætsparken
2100

København

4, Postboks 2715
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