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AFGØRELSE 
i sag om fredning af Saltbæk Vig i Kalundborg Kommune 
 
Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 44, stk. 1.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Fredningsnævnet for Vestsjællands afgørelse af 23. november 
2011 om fredning af Saltbæk Vig.  
 
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ 
myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet1. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen 
skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1. 
   
Afgørelsen er truffet af nævnet, jf. § 5 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
 

                                                
1 Lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet. 
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Eksisterende fredning 
Ved Overfredningsnævnets kendelse af 18. august 1992 blev Saltbæk Vig med omliggende arealer 
fredet. Fredningen omfatter 2.661 ha, hvoraf ca. 1400 ha er vandareal.  
 
Overfredningsnævnet udtalte i kendelsen bl.a., at fredningsområdet ikke hidtil har været tilgængeligt 
for almenheden. Nævnet anser det navnlig af hensyn til fuglelivet – og i overensstemmelse med 
Naturfredningsrådets udtalelse – for ønskeligt at der heller ikke fortsat er adgang i området. Uanset 
de almindeligt gældende regler i naturbeskyttelseslovens kapitel 4 om offentlighedens adgang til 
naturen må det derfor bestemmes, at området ikke skal være offentligt tilgængeligt, således at en 
ændring heraf vil nødvendiggøre rejsning af en ny fredningssag. Fredningsbestemmelserne bør dog 
muliggøre, at der kan opstilles et offentligt tilgængeligt fugletårn i den sydlige del af fredningsområ-
det.  
 
Fredningen har til hovedformål at beskytte fuglelivet og sikre de botaniske værdier i området samt at 
opretholde områdets landskabelige særpræg. 
 
Sejlads på Saltbæk Vig må kun foregå som led i erhvervsfiskeri. Der må ikke foretages foranstaltnin-
ger, som kan medføre en ændring af tilstanden af søer mv. Der må ikke foretages terrænændringer 
og opføres ny bebyggelse og anlæg. De fredede landarealer må ikke afvandes yderligere. Der er 
fastsat nærmere bestemmelser om arealernes drift.  
 
Der er ikke adgang til fredningsområdet for andre end ejere af ejendomme i området. De almindelige 
gældende bestemmelser i naturbeskyttelseslovens kapitel 4 om offentlighedens ret til færdsel og 
ophold i naturen finder således ikke anvendelse i området. Adgangsforbuddet gælder ikke for perso-
ner, der har fået en ejers tilladelse til at færdes på vedkommendes ejendom og for offentlige myn-
digheders lovhjemlede adgang eller som led i videnskabelige undersøgelser.  
 
Hvis der opføres et fugletårn, som nærmere omtalt i fredningen, har almenheden dog adgang til 
tårnet under overholdelse af de regler, som fredningsnævnet fastsætter.  
 
Nærværende fredningssag 
Danmarks Naturfredningsforening rejste den 30. november 2007 ny fredningssag for området. Fred-
ningsforslaget omfattede 4.731 ha, heraf de tidligere fredede 2.661 ha, og 157 private lodsejere.  
 
Fredningsforslaget har til formål at sikre og forbedre offentlighedens adgang, at skabe grundlag for 
forbedring af vandmiljøet i Saltbæk Vig, at bevare og forbedre levemulighederne for det vilde plante- 
og dyreliv, særlig de planter og dyr, der er knyttet til åbne, ekstensivt afgræssede kulturlandskaber 
uden for omdrift, at skabe grundlag for naturpleje og naturgenopretning, at sikre og udvikle områ-
dets rekreative kvaliteter, at bevare og forbedre områdets landskabelige kvaliteter, at forhindre 
bebyggelse og terrænændringer og at medvirke til at sikre en gunstig bevaringsstatus for de arter og 
naturtyper, som de internationale naturbeskyttelsesområder inden for forslaget er udpeget for. 
 
Forslaget indeholder bestemmelser om arealernes drift, om forbud mod terrænændringer, byggeri, 
opførelse af tekniske anlæg mv., regulering af jagt, om naturgenopretning og om udarbejdelse af en 
plejeplan.  
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Forslaget indeholder endvidere en bestemmelse om, at offentligheden har adgang til området efter 
de almindelige adgangsregler i naturbeskyttelseslovens kapitel 4. Plejemyndigheden skal vedligehol-
de og etablere de nødvendige stier. Plejemyndigheden kan af hensyn til bevarelsen af plante- og 
dyrelivet fastsætte regler for begrænsning af offentlighedens adgang i området.  
 
I forlængelse af offentligt møde og besigtigelse i 2008 blev det aftalt, at Danmarks Naturfrednings-
forening skulle udarbejde et revideret begrænset fredningsforslag med ændrede bestemmelser, 
herunder med en præcisering af stiforslag og eventuelle fugletårne/fugleskjul. 
 
I et revideret fredningsforslag af 6. november 2008 begrænsede Danmarks Naturfredningsforening 
forslaget til at omfatte 45 lodsejere og et areal på ca. 3.221 ha, herunder det tidligere fredede areal. 
 
Efter afholdelse af endnu et offentligt møde og besigtigelse reviderede Danmarks Naturfredningsfor-
ening forslaget yderligere og fremsendte den 27. april 2011 reviderede fredningsbestemmelser, 
revideret fredningskort og revideret arealliste med de tilbageværende 15 lodsejere til fredningsnæv-
net.  
 
Der blev afholdt endnu et offentligt møde den 1. juni 2011. I forlængelse heraf blev det aftalt, at 
Danmarks Naturfredningsforening på baggrund af de bemærkninger, der fremkom under mødet, 
skulle fremsende reviderede fredningsbestemmelser til fredningsnævnet samt indhente en ny vurde-
ring fra DMU for så vidt angår den på mødet foreslåede offentlige adgang til fredningsområdet og 
om, hvorvidt denne er i overensstemmelse med NATURA-2000 beskyttelsen. 
 
Den 14. juli 2011 fremsendte foreningen herefter endnu et revideret fredningsforslag med reviderede 
fredningsbestemmelser, en revideret arealliste, et revideret fredningskort samt DMU´s vurdering i 
forhold til områdets udpegning som Natura 2000 område til fredningsnævnet.  
 
Forslaget omfatter herefter det samme område som det, der er omfattet af Overfredningsnævnets 
kendelse fra 1992 samt enkelte vejarealer, der ikke er omfattet af denne kendelse. Langt størstede-
len af fredningsområdet er ejet af Poul Tholstrups Fond og af A/S Saltbæk Vig.  
 
Forslaget indrømmer – i modsætning til Overfredningsnævnets kendelse – offentligheden ret til at 
færdes i området ad nærmere angivne veje og stier. Der er i øvrigt stort set herudover alene tale om 
redaktionelle ændringer i forhold til Overfredningsnævnets kendelse, som ifølge forslaget herefter 
ophæves.  
 
Nye lovbestemmelser 
Den 1. juni 2011- inden fredningsnævnet træffer afgørelse i sagen - trådte lov nr. 553 af 1. juni 
2011 om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om planlægning, lov om vandløb og forskellige 
andre love i kraft.  
 
Ved loven blev der i naturbeskyttelseslovens § 36 som stk. 7, og 8, indsat følgende bestemmelser: 
 
Stk. 7. Der kan kun gennemføres fredning af arealer ejet af fonde, foreninger eller andre juridiske 
personer, der har til formål at støtte almennyttige naturbeskyttelsesformål, hvis ejeren har givet 
skriftligt afkald på modtagelse af erstatning efter § 39. 
 



 

4 

Stk. 8. Ministeren kan fastsætte nærmere regler for proceduren for afkald på erstatning.  
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse af 23. november 2011 
På baggrund af de nye bestemmelser rettede fredningsnævnet henvendelse til Poul Tholstrups Fond 
og A/S Saltbæk Vig om, hvorvidt de anså sig for omfattet af bestemmelserne.    
 
Både fonden og selskabet tilkendegav, at de mente sig omfattet af disse og de fremsatte samtidig 
krav om erstatning. 
 
Fredningsnævnet finder, at fonden og selskabet opfylder lovkravet om at støtte almennyttige natur-
beskyttelsesformål.  
 
Det er imidlertid fredningsnævnets opfattelse, at da de af Poul Tholstrups Fond ejede arealer ikke er 
noterede som landbrugsejendomme er de ikke omfattet af de nye bestemmelser i § 36, stk. 7, og 8. 
Fredningen vil således kunne gennemføres på fondens arealer. 
 
De af A/S Saltbæk Vig ejede arealer er noteret som landbrugsejendomme og er ifølge fredningsnæv-
net dermed omfattet af de nye bestemmelser. 
  
Fredningsnævnet har anført, ”at gennemføres fredningsforslaget for alle andre arealer end arealer 
ejet af A/S Saltbæk Vig vil det, for at åbne for en begrænset færdsel fra punkt A via punkterne B, C 
og D, være nødvendigt at passere ad to korte strækninger over eksisterende veje på selskabets 
matr.nr. 1 Saltbæk Vig, Kalundborg Jorder og 1f, 18 og 19 Saltbæk by, Raklev samt matr.nr. 77 b 
Kalundborg Markjorder, herunder uden om selskabets gårdanlæg. Disse arealer, som det vil være 
nødvendigt at passere over, må alle antages at være uden landbrugsmæssig interesse. Arealerne har 
været fredet siden 1992, og det aktuelle fredningsforslag ændrer ikke de eksisterende fredningsbe-
stemmelser for disse arealer ud over at give offentligheden en begrænset adgang til at gå og cykle 
ad de eksisterende veje…”   
 
”Det kan efter bemærkningerne til lovforslaget om naturbeskyttelseslovens § 36, stk. 7, og 8, ikke 
antages, at det har været hensigten med de nye bestemmelser, at hindre en så begrænset åbning 
for offentlig adgang som den foreslåede. Dertil kommer, at forudsætningen for at selskabet efter 
landbrugsloven kan eje landbrugsarealer, er, at selskabet støtter almennyttige formål, hvortil også 
hører en offentlig adgang…. ”  
 
”Efter 1992 fredningen er der mulighed for at etablere et fugletårn med offentlig adgang i den sydli-
ge side af Saltbæk Vig. Et sådant fugletårn finder nævnet bør etableres. Ved en besigtigelse påpege-
de A/S Saltbæk Vig selv på stedet ved søbredden nordøst for punkt G og pegede selv på en adgang 
hertil af eksisterende vej og sti.  
 
Færdsel på strækningen fra punkt G mod nord til punkt A kan ske ad en trampesti på den eksiste-
rende landkanal.”  
 
Fredningsnævnet har herefter truffet den påklagede afgørelse og udtaget de arealer af fredningen, 
der ejes af A/S Saltbæk Vig. De pågældende arealer fremgår således ikke af matrikelfortegnelsen 
over de ejendomme, der er omfattet af fredningen. Men på fredningskortet er angivet stier og et 
fugletårn på selskabets arealer. 
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Fredningsnævnet har i øvrigt bemærket, at fredningsforslaget bortset fra bestemmelserne om offent-
lighedens adgang alt overvejende indeholder redaktionelle ændringer i forhold til de gældende fred-
ningsbestemmelser.  
 
Klager 
Fredningsnævnets afgørelse er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af bl.a. Poul Tholstrups Fond 
og A/S Saltbæk Vig samt af Naturstyrelsen, der overordnet har gjort gældende, at fredningen ikke 
kan gennemføres på fondens og selskabets arealer, idet de er omfattet af de nye bestemmelser i § 
36, stk. 7, og 8, og idet hverken fonden eller selskabet har givet afkald på erstatning.  
 
Afgørelsen er også påklaget af Danmarks Naturfredningsforening. 
  
Poul Tholstrups Fond har med henvisning til de gældende vedtægter af 24. april 1986 anført, at det 
er fondens formål at opretholde ejendommen Store Vrøj som naturejendom, først og fremmest til brug som fuglereser-

vat til ornitologisk forskning, herunder ringmærkning af fugle, men på Store Vrøj skal også kunne drives botaniske og andre 

studier og forskning. Fonden har i øvrigt til formål gennem tildeling af legatydelser til institutioner, organisationer og perso-

ner at støtte fuglelivet og den ornitologiske forskning. Store Vrøj skal opretholdes som fuglereservat, og der må ikke på 

ejendommen drives nogen virksomhed, der er til gene herfor.  
 
Fonden har i et vedlagt notat i forbindelse med den indgivne klage redegjort nærmere for, hvorfor 
man finder, at fondens arealer er omfattet af bestemmelserne i § 36, stk. 7, og 8. 
 
A/S Saltbæk Vig har anført, at selskabets vedtægter af 15. december 1993 er ændret på en ekstra-
ordinær generalforsamling den 9. september 2011.  
 
Ifølge § 2 i vedtægterne fra 1993 var selskabets formål på en økonomisk forsvarlig måde at drive og udnytte 

Saltbæk Vig under passende hensyntagen til vedligeholdelse af ejendommens særlige natur. 
 
Ifølge de ændrede vedtægter dateret den 9. september 2011 er selskabets formål at støtte almennyttige 

naturbeskyttelsesformål, herunder at drive de af selskabet ejede ejendomme i overensstemmelse hermed og udøve skånsom 

jagt.   

 
Ændringen af formålsbestemmelsen er sket umiddelbart efter, at de nye bestemmelser i § 36, stk. 7, 
og 8, trådte i kraft - for at bringe bestemmelsen ”på linje med den faktiske situation, dvs. en admini-
strativ præcisering af en eksisterende forvaltningspraksis, som har været udøvet i de sidste årtier. 
Ændringen skal endvidere sikre, at selskabets formålsparagraf er tidssvarende i forhold til nye æn-
dringer i gældende lovgivning.”  
 
Som dokumentation for den hidtidige forvaltningspraksis har selskabet bl.a. henvist til 
 

- at selskabet altid har været interesseret i forskningsprojekter på selskabets ejendom og at der har været samar-

bejde med et antal ornitologer gennem årene, 

- at man har bekostet en større udredning af vandkvaliteten hos Dansk Hydrologisk Institut og en fiskeriundersøgel-

se hos Danmarks Fiskeriundersøgelser, 

- at den gamle mølle er restaureret og indrettet til fugleobservationstårn, 

- at jagt, landbrug, skovbrug og fiskeri bedrives skånsomt og dyr og fugle udsættes ikke, og 
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- at selskabet løbende har sikret naturpleje af de mest sårbare arealer ved at indgå længerevarende tilsagn, der for-

pligter til ekstensive driftsformer i overensstemmelse med naturbeskyttelsesinteresserne i 1992 fredningen. 

 

Naturstyrelsen har i klagen henvist til styrelsens høringsnotat af 3. marts 2011 til lovændringen, 
hvoraf det fremgår, at miljøministeren på baggrund af spørgsmål fra Dansk Skovforening om hvad 
ordet ”landbrugsarealer” i lovforslagets § 38 (nu § 36, stk. 7) dækker over, besluttede at ændre 
ordet ”landbrugsarealer” til ”arealer”, inden lovforslaget blev fremsat i Folketinget. 
 
Ifølge styrelsen blev det hermed gjort klart, at bestemmelsen ikke skal forstås indskrænkende, såle-
des at kun landbrugsarealer er omfattet. Styrelsen er af den opfattelse, at hensigten med bestem-
melsen har været, at den også skulle omfatte andre arealer end landbrugsarealer.  
 
Fredningsnævnet har udtaget de arealer af fredningen, der ejes af A/S Saltbæk Vig således at matri-
kelnumre ejet af selskabet ikke indgår i fredningsnævnets afgørelse, mens stier over arealerne og et 
fugletårn, er markeret på fredningskortet. Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at der alene er 
tale om at give offentligheden adgang på korte strækninger ad allerede eksisterende veje og at det 
efter fredningsnævnets opfattelse ikke har været hensigten med bestemmelsen i § 36, stk. 7, at 
hindre en så begrænset åbning for offentlig adgang. Nævnet har derfor fundet, at fredningsbestem-
melserne om stierne over arealerne er i overensstemmelse med naturbeskyttelsesloven. 
 
Det fremgår imidlertid utvetydigt af bestemmelsen, at der kun kan gennemføres fredning, hvis der er 
givet skriftligt afkald på at modtage erstatning. Dette gælder efter styrelsens opfattelse også for 
bestemmelser om stier og fugletårn på selskabets arealer.  
 
Styrelsen har endvidere bemærket, at fredningsnævnet har medtaget tilskyllede arealer i frednings-
området. Sådanne arealer tillægges sædvanligvis de bagvedliggende (tilstødende matrikler) Det 
indebærer, at bestemmelsen i § 36, stk. 7, også findes anvendelse for de tilskyllede arealer ud for 
fondens og selskabets arealer.  
 
Sammenfattende er det styrelsens opfattelse, at såvel arealer ejet af Poul Tholstrups Fond som af 
A/S Saltbæk Vig er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 36, stk. 7. Det samme gælder de tilskyllede 
arealer. Som konsekvens heraf kan arealerne ikke omfattes af fredningsbestemmelserne.    
 
Danmarks Naturfredningsforening har i klagen bemærket, at der ifølge fredningsnævnets afgørelse 
skal være offentlig adgang ad bestemte markveje, stier og trampestier på arealer ejet af A/S Saltbæk 
Vig, men at disse arealer ikke er omfattet af fredningen. Det er foreningens opfattelse, at den nye 
fredning bør omfatte selskabets arealer, såfremt der skal gives offentligheden adgang til at færdes 
på arealerne. Fredningen bør omfatte hele det fredningsområde, som er omfattet af Overfrednings-
nævnets kendelse.   
 
Det er foreningens opfattelse, at hverken Poul Tholstrups Fond eller A/S Saltbæk Vig er omfattet af 
de ny bestemmelser i naturbeskyttelseslovens § 36, stk. 7, og 8. Under alle omstændigheder er det 
foreningens opfattelse, at det ikke har været hensigten, at bestemmelserne skulle finde anvendelse i 
en sag som den omhandlede. 
  
Såfremt Natur- og Miljøklagenævnet måtte finde, at fonden og selskabet er omfattet af de nye be-
stemmelser har foreningen gjort gældende, at fredningssagen var så langt fremskredet da bestem-
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melserne trådte i kraft og at fredningsnævnet da havde truffet en principiel beslutning om at gen-
nemføre fredningen, hvorfor bestemmelserne ikke burde kunne finde anvendelse i sagen.  
 
Danmarks Naturfredningsforenings bemærkninger til klagerne 
Foreningen har henvist til foreningens udtalelse af 27. oktober 2011 til fredningsnævnet og bestridt, 
at Poul Tholstrups Fond og A/S Saltbæk Vig kan påberåbe sig de nye bestemmelser i § 36, stk. 7 og 
8.  
 
Poul Tholstrups Fond er en familiefond med medlemmer af Tholstrupfamilien siddende i bestyrelsen 
og dens formål afspejler private personers store interesse for fugle. Fonden er elitær og eksklusiv og 
har ikke entydigt til formål at støtte egentlig almennyttige naturbeskyttelsesformål. Foreningen har 
henvist til § 4 i fundatsen, hvoraf det fremgår at ”såfremt driftsregnskabet måtte udvise et drifts-
overskud skal der kunne tillægges bestyrelsesmedlemmer et vederlag for deres arbejde”.  
 
Ifølge Told og Skat skal en almennyttig fond have tilstrækkelige aktiver til at kunne varetage sit 
formål og disse skal være definitivt udskilt fra stifterens formue, således at fondens midler aldrig må 
kunne tilbageføres til stifteren eller dennes nærtstående.  
 
På den baggrund er det foreningens opfattelse, at Tholstrupfonden ikke til fulde lever op til de krav, 
der stilles efter de nye bestemmelser i naturbeskyttelsesloven.  
 
Dertil kommer, at fondens ejendomme ikke er omfattet af landbrugspligt. Det fremgår af lovforsla-
gets bemærkninger, at der skal være tale om landbrugsjord, idet hele baggrunden for bestemmelsen 
er, at lov om landbrugsejendomme giver fonde, foreninger og juridiske personer (selskaber) der har 
til formål at støtte almennyttige naturbeskyttelsesformål, mulighed for at erhverve og bevare ad-
komst på en landbrugsejendom eller et areal af en landbrugsejendom. Det er foreningens formod-
ning, at formålet med de nye bestemmelser var at forhindre, at f. eks. Aage V. Jensens fonde opkø-
ber landbrugsejendomme under fredning for så at kræve fredningserstatning – altså en intention om 
at spare staten for udgifter til erstatninger.  
 
A/S Saltbæk Vig var i mange år et privat selskab uden naturbeskyttelse som formål. Det var først i 
september 2011 at selskabet ændrede sit formål, så det ifølge foreningen i forbløffende grad mat-
cher de nye bestemmelsers krav om almennyttige naturbeskyttelsesformål.  
 
For det første er det vanskeligt at se, hvori det almene naturbeskyttende ligger i forhold til den 
hidtidige måde at drive selskabets ejendomme på. For det andet har fredningssagen verseret i 4 år 
og en afgørelse er på trapperne, hvorfor dette juridiske ”kunstgreb” er på kanten af, hvad der er 
etisk og moralsk i orden. Fredningssagen har verseret længe og fredningsnævnet har før de nye 
bestemmelsers ikrafttræden truffet en principbeslutning om at gennemføre fredningen (bl.a. ved en 
beslutning om et reduceret fredningsområde og en fristforlængelse). Fredningen kan og bør gennem-
føres uanset at en lodsejer på faldrebet udnytter en sandsynlig utilsigtet svaghed i de nye bestem-
melser i naturbeskyttelsesloven.  
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Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse 
 
I sagens behandling har deltaget Natur- og Miljøklagenævnets 10 medlemmer: Pernille Christensen 
(formand), Ole Pilgaard Andersen, Martin Glerup, Leif Hermann, Per Larsen, Marion Pedersen, Poul 
Søgaard, Peter Thyssen, Jens Vibjerg og Henrik Waaben. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet udtaler: 
 
Lov nr. 553 af 1. juni 2011 om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om planlægning, lov om 
vandløb og forskellige andre love trådte i kraft den 15. juli 2011. Ved loven blev der i naturbeskyttel-
seslovens § 36 som stk. 7, og 8, indsat følgende bestemmelser: 
 
Stk. 7. Der kan kun gennemføres fredning af arealer ejet af fonde, foreninger eller andre juridiske 
personer, der har til formål at støtte almennyttige naturbeskyttelsesformål, hvis ejeren har givet 
skriftligt afkald på modtagelse af erstatning efter § 39. 
 
Stk. 8. Ministeren kan fastsætte nærmere regler for proceduren for afkald på erstatning.  
 
Der er ikke fastsat en overgangsbestemmelsen for bestemmelsen og den er således ikke begrænset 
til alene at finde anvendelse på fredningssager, der er rejst efter den 15. juli 2011. Bestemmelsen 
finder også anvendelse på verserende fredningssager. Det afgørende er, at afkaldet på erstatning 
foreligger som en skriftlig tilkendegivelse, inden afgørelsen om at gennemføre fredningen. 
 
Både Poul Tholstrups Fond og A/S Saltbæk Vig har efter henvendelse fra fredningsnævnet i august 
og september 2011 tilkendegivet, at de mener sig omfattet af de nye bestemmelser og ikke vil give 
afkald på erstatning.  
 
Det fremgår af vedtægterne af 24. april 1986 for Poul Tholstrups Fond, at fondens formål er at opret-

holde ejendommen Store Vrøj som naturejendom, først og fremmest til brug som fuglereservat til ornitologisk forskning, 

herunder ringmærkning af fugle, men på Store Vrøj skal også kunne drives botaniske og andre studier og forskning. Fonden 

har i øvrigt til formål gennem tildeling af legatydelser til institutioner, organisationer og personer at støtte fuglelivet og den 

ornitologiske forskning. Store Vrøj opretholdes som fuglereservat og der må ikke på ejendommen drives nogen virksomhed 

der er til gene herfor.  

 
Vedtægterne for A/S Saltbæk Vig blev ændret den 9. september 2011. Ifølge vedtægterne har sel-
skabet til formål at støtte almennyttige naturbeskyttelsesformål, herunder at drive de af selskabet ejede ejendomme i 

overensstemmelse hermed og udøve skånsom jagt.   

 
Ændringen blev foretaget ”for at bringe bestemmelsen på linje med den faktiske situation, dvs. en 
administrativ præcisering af en eksisterende forvaltningspraksis, som har været udøvet i de sidste 
årtier.” Ændringen skal endvidere sikre, at selskabets formålsparagraf et tidssvarende i forhold til 
nye ændringer i gældende lovgivning.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet finder, at der må lægges afgørende vægt på formålsparagraffen i fon-
dens og selskabets vedtægter, således som den er angivet på tidspunktet for fredningens gennemfø-
relse. 
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Nævnet finder, at de formål, der er opregnet i vedtægterne for Poul Tholstrups fond, viser, at der er 
tale om en almennyttig fond, der støtter naturbeskyttelsesformål.  
 
Det fremgår direkte af ordlyden til formålsbestemmelsen i vedtægterne for A/S Saltbæk Vig, at 
selskabet har til formål at støtte almennyttige naturbeskyttelsesformål.  
 
Det er herefter nævnets opfattelse, at både fonden og selskabet som sådan er omfattet af bestem-
melsen i lovens § 36, stk. 7, og 8.  
 
I det udkast til lovforslag, der blev sendt i ekstern høring, blev udtrykket ”landbrugsarealer” anvendt, 
men udtrykket blev ændret til ”arealer” inden forslaget blev fremsat i Folketinget. 
  
Selv om lovbemærkningerne omtaler og refererer til ”landbrugsarealer” er det Natur- og Miljøklage-
nævnets opfattelse, at der må lægges afgørende vægt på bestemmelsens ordlyd. 
  
Natur- og Miljøklagenævnet finder herefter ikke holdepunkter for at antage, at bestemmelsen skulle 
være begrænset til alene at finde anvendelse på landbrugsnoterede arealer, som lagt til grund af 
fredningsnævnet og påstået af Danmarks Naturfredningsforening. 
 
Fredningen vil herefter ikke kunne gennemføres hverken for arealer ejet af Poul Tholstrups Fond 
eller arealer ejet af A/S Saltbæk Vig. Nævnet bemærker herved, at der ikke i en fredning kan ind-
rømmes offentligheden adgang på eksisterende veje og stier uden at de ejendomme, hvor vejene og 
stierne ligger, medtages i fredningen.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet finder herefter ikke, at der er grundlag for at gennemføre fredningen på 
de resterende arealer, da hovedformålet med fredningen er at skabe adgang for offentligheden til 
fredningsområdet og da det påtænkte stiforløbet helt overvejende forløber på arealer ejet af Poul 
Tholstrups Fond og A/S Saltbæk Vig. 
 
Herefter ophæves Fredningsnævnet for Vestsjællands afgørelse af 23. november 2011 om fredning 
af Saltbæk Vig. 
 
 

På Natur- og Miljøklagenævnets vegne 
 
 

 
 

Pernille Christensen 
Formand 
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FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLAND

Lodsejere, brugere,
myndigheder, foreninger m.v.

Modtaget j
Skov· og NatuTstvre!l'lfl"

17 FEB.2008

Tinggade 15
Postboks 130
4100 Ringsted

Tlf. 56 64 27 26
Fax 56 65 64 96
E-post:
anc@domstol.dk

F 70/07
Deres j.nr.

Den
5. februar 2008

Fredningsnævnet for Vestsjælland har den 30. november og 27. december
2007 fra Danmarks Nahlrfredningsforening modtaget vedlagte forslag om
fredning af Saltbæk Vig. Forslaget omhandler ialt 4.731,15 ha, hvoraf
2.660,92 ha tidligere er fredet ved Overfredningsnævnets afgørelse af28.
august 1992.

Følgende ejendomme omfattes helt eller delvis af fredningsforslaget:
Matr. or. l Saltbæk Vig, Raklev, l Saltbæk Vig, Kaluodborg Jorder, 2 og 3
smst., l Saltbæk Vig, Værslev 2 og 3 smst., 1 a Saltbæk Vig, Bregninge og
I b smst., 77 b Kalundborg Markjorder, I f Saltbæk by, Raklev, 18 og 19
smst., 28 a Brændemose, Raklev, Saltbæk Vig umatrikuleret areaL
17 a Saltbæk by, Raklev, 17 b smst., 17 c smst., 1 g og 2 ha sms!., 3 aæ
smst., 7 c smst., 4 bh og 5 ao smst., 2 s Saltbæk by, Raklev, 6 b, 7 e og 9 b
smst., og 8 b Brændemose, Raklev, del af2 smst., 9 b 5mst., 9 c Saltbæk by.
Raklev, 4 bp Saltbæk by. Raklev, 34 Brændemose, Raklev, 55 Tømmerup,
Kalundborg Jorder, 16 a Kaldred by, Bregninge, 16 c smst., del af 16 I Kald-
red by, Bregninge, del af 15 p, del af 15 k og del af 16 h smst. samt 13 b
Torpe by, Bregninge, 77 a Kalundborg Markjorder, 22 Istebjerg, Kalundborg
Jorder, "a" Smakkerup by, Viskinge, "a" Kaldred by, Bregninge, del af l
Brændemose, Raklev, del af S a Saltbæk by, Raklev, del af 10 smst., del af6
b Brændemose, Raklev, del af8 b IlIerup by, Raklev, del an b Kåstrup, Ka-
lundborg Jorder, del af26 a Brændemose, Raklev, 30 a Brændemose, Rak-
lev, del an l a, 28 c og 29 d smst., del af 7 c IlIerup by, Raklev, del af 13 a
srnst., 7 e SIDSt.,3 iKåstrup, Kalundborg Jorder, 4 r smst. og 15 b Kåstrup,
Kalundborg Jorder, 1 c Saltmade, Kalundborg Jordfer, l i smst., del af 10 e
Ubberup, Kalundborg Jorder, del af6 c Kåstrup, Kalundborg, 6 d, 9 i smst.
og l n Saltmade, Kalundborg Jorder, 5 g Kåstrup, Kalundborg Jorder, 1 p
Saltmade, Kalundborg Jorder, 9 cl Kåstrup, Kalundborg Jorder, 9 ID, 14 b
sm3t., loSaltmade, Kalundborg Jorder, 1 k Kåstrup, Kalundborg Jorder, 2
e, 9 c, 13 f smst., 1 h Saltmade, Kalundborg Jorder, 4 p Kåstrup, Kalundborg
Jorder, 14 c smst., l r Saltmade, Kalundborg Jorder, 1 s smst., l a og l b

mailto:anc@domstol.dk
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SIDSt., 1 clog 2 c SIDSt., 29 c Tørnmerup, Kalundborg Jorder, l e Saltmade,
Kalundborg Jorder, 1 f og l g smst., del af2 c Kåstrup, Kalundborg Jorder,
13 h SIDSt.,1 In Saltmade, Kalundborg Jorder, 8 cl Kåstrup, Kalundborg Jor-
der, 2 a Saltmade, Kalundborg Jorder, 29 a Tømmerup, Kalundborg Jorder,
2 b Saltmade, Kalundborg Jorder, 29 b Tømmerup, Kaluødborg Jorder, 29 e
Tømmerup, Kalundborg Jorder og 12 t smst., del af29 cl og 29 h smst., 12 o
SIDSt., 2 b Istebjerg, Kalundborg Jorder, del af2 a smst., del af3 a SIDSt., del
af 6 a smst., del af 6 b Istebjerg, Kaluødborg Jorder, 3 b Saltmade, Kaluød-
borg Jorder, 3 c smst., 3 a smst., del af 14 cl Istebjerg, Kalundborg Jorder,
del af 14 e smst., 3 d Saltmade, Kaluødborg Jorder, del af S a 1stebjerg, Ka-
lundborg Jorder, 3 e Saitmade, Kalundborg Jorder, 3 f SIDSt., 14 a Istebjerg
Kaluødborg Jorder, 14 n, del af 14 i, !4 q og del af 14 s smst., del af 14 c
Istebjerg, Kalundborg Jorder, del af 14 o smst., de! af 14 h smst., del af S b
og 14 m smst., del af lOb Ubberup, Kalundborg Jorder, lOd smst., del af 10
a smst., 11 b smst., del af 12 smst., del af 13 k smst., del af 13 h Ubberup,
Kalundborg Jorder, 13 a SIDSt., 13 n og 28 smst., del af 14 b SIDSt., 8 k As-
mindrup by, Værslev, del af 14 a Ubberup, Kalundborg Jorder, del af S b
Asmindrup by, Værslev, 9 c, 9 e og del af9 k srnst., del af 10 a smst., 1 b
Birkendegård Hgd., Værslev, 7 b Viskinge by, Viskinge, l bn Birkendegård
Hgd., Værslev, 1 an l ah og del af 1 g smst., 1 af srnst., 1 ai smst., l am
SIDSt.,l ag smst., 2 Srnakkerup by, Viskinge, 1 c SIDSt.,1 e Smakkerup by,
Viskinge, del af 1 a, l S, 21 a og 22 a smst., 10 c Viskinge by, Viskinge, 7 b
Smakkerup by, Viskinge, 7 e smst., 7 d og 7 a smst., 7 c, 19 b, IS, 20, 21 b
og 21 c smst., 19 a Smakkerup by, Viskinge, S a smst., S f, S g, S h og 10
SIDSt.,9 og 8 c SIDSt.,8 b smst., 6 a SIDSt.,5 Smakkerup by, Viskinge, 17
SIDSt.,19 b Viskinge by, Viskinge, 25 e og 6 h smst., 35 a, 19 e, del af20 a,
78 b, S i og S e smst., 37 a, 43, 44 c smst., 44 b Viskinge by, Viskinge, del af
21 a smst., 21 d, del af 29 b smst., 45 smst., S b smst., 6 k smst., del af 11 a
SIDSt.,del af 15 c SIDSt.,del af 16 a Viskinge by, Viskinge, 14 d SIDSt.,4 c
smSt., 4 m, 10 b, 11 b og 12 c smst., 13 d smst., 3 TI, 13 k, 13 q srnst., 12 g
Viskinge by, Viskinge, 12 e og 28 b SIDSt.,9 u SIDSt.,9 S SIDSt.,4 a SIDSt.,5 a
smst., l a Løgtved by, Viskinge, 16 og 2 g smst., del af2 b Løgtved by, Vis-
kinge og 2 h SIDSt.,del af2 a og 2 IDSIDSt.,2 c og 8 SIDSt.,31 c Bregninge
by, Bregninge, 31 e og 31 h smst., 1 c Kalred by, Bregninge 1 e og 1 f SIDSt.,
2 n Løgtved by, Viskinge, del af 3 Løgtved by, Viskinge, 31 i Bregninge by,
Bregninge, 8 c srnst., 1 d Kaldred by, Bregninge, del af 10 a smst., 10 c
smst., del af2 d SIDSt.,2 c, 2 b og 18 SIDSt.,del af2 a Kaldred by, Bregninge,
del af3 a, 3 fog4gSIDSt., del af4 a, 4 i, 3 c, 11 e, 14 cm, 14 CU, 14 cvog
14 cx smst., 3 d Kaldred by, Bregninge, 8 gc, 8 gb, 8 ga, 26 m og 26 t SIDSt.,
17 b smst., 26 aa og 26 ab smst., 7 gø, 11 ep, 7 gt, 7 gz og 6 ah smst., 6 ag
Kaldred by, Sregninge, 26 q og 26 u smst., 13 ey, 13 ex, 13 cv, del af S c, 13
es og 13 bx smst., 19 av, 12 b, 19 c, 12 c, S b, 26 o, 26 e, 26 f og 26 æ smst.,
12 el Kaldred by, Sregninge, 16 e smst., 4 h, 11 d smst., 11 co, 11 en, II
cm, 26 TI, 26 s, 11 a og 11 c smst., 16 x Eskebjerg by, Bregninge, del af 3 b
Alleshave by, Bregninge, 4 a smst., 26 l Kaldred by, Bregninge, 26 r, 26 x,
26 Yog del af 4 b smst., 26 p, 26 h, 26 i, 26 k, del af 12 e, del af 15 c smst.,
26 g smst., 26 v SIDSt.,26 z Kaldred by, Bregninge, 7 gx smst., 6 f SIDSt.,del



af7 b smst., del af 13 c smst., 19 b Kaldred by, Bregninge, 15 e og 13 d
SIDSt.,del af 19 a, 5 c Torpe by, Bregninge, del af 5 a SIDSt.,6 a SIDSt.,6 d og
6 e smst., 6 c SIDSt.,7 a Torpe by, Bregninge, 8 a, 9 og 14 b SIDSt.,14 a
SIDSt., 2 Saltbæk Vig, Bregninge, del af la a, Torpe by, Bregninge, 13 c
smst., del af 13 a smst., 16 c Eskebjerg by, Bregninge, 24 b, del af24 k smst,
del af 24 TI smst., 25 e SIDst,del af26 a, 26 c og 26 d SIDSt.,5 a Alleshave by,
Bregninge, del af 1 a smst., del af 5 b SIDSt.,del af 5 c Alleshave by, Breg-
ninge, del af 5 d SIDSt.,del af 4 c SIDSt.,del af3 a og 3 c SIDSt.,del af l b
SIDSt.,77 c Kalundborg Markjorder, 77 d og 77 e smst., umatrikuleret areal
smst. og umatrikuleret areal Alleshave by, Bregninge, umatrikuleret areal
Saltbæk Vig, Kalundborg, umatrikuleret areal Saltbæk by, Raklev.

Forslagets formål er
at sikre og forbedre offentlighedens adgang
at skabe grundlag for forbedring af vandmiljøet i Saltbæk Vig
at bevare og forbedre levemulighedeme for det vilde plante- og dyreliv, sær-
lig de planter og dyr, der er knyttet til åbne, ekstensivt afgræssede kultur-
landskaber uden for omdrift
at skabe grundlag for naturpleje og naturgenopretning
at sikre og udvikle områdets rekreative kvaliteter
at områdets landskabelige kvaliteter bevares og forbedres
at forhindre bebyggelse og terrænændringer
at medvirke til at sikre en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper,
som de internationale naturbeskyttelsesområder inden for fredningsforslaget
er udpeget for.

Efter naturbeskyttelseslovens § 37, stk:.2 må der efter offentlig bekendtgø-
relse affredningsforslaget, ikke foretages noget, som strider mod de foreslå-
ede fredningsbestemmelser.
Efter § 37, stk:.3 har forslaget til fredningsbestemmelser, der indebærer ind-
greb i den aktuelle drift eller udnyttelse af en ejendom, først virkning, når
det er endeligt afgjort, at fredningen skal gennemføres.
Efter fredningsforslagets § IIhar forslaget dog den midlertidige retsvirk·
ning, at nedlæggelse af veje og stier ikke kan ske, så snart fredningsforslaget
er offentligt bekendtgjort.

l medfør af naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 5 afholder Fredningsnævnet
offenligt møde til fremlæggelse og drøftelse af fredningsforslaget

fredag den 11. april 2008 kJ. 10.00 iKalundborg Hallerne. Hall,
J. Hagemann-Petersens Alle 11.4400 Kalundborg.

Besigtigelse af de enkelte ejendomme og de foreslåede stier, foretages på
fredage ide påfølgende måneder efter det offentlige møde. De enkelte lods-
ejere vil få besked om de nærmere tidspunkter og forventede klokkeslet for
besigtigelserne. Ved besigtigelserne vil lodsejerne tillige få lejlighed til at
drøfte sagen med fredningsnævnet.
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Yderligere eksemplarer af fredningsforslaget kan rekvireres fra Frednings-
nævnets kontor tlf. 56 64 27 26 mandag til torsdag kl. 9-14, ligesom sagens
dokumenter ligger til eftersyn på kontoret. ,..._<.;::;-

'.<-:> ,
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1. Baggrunden for forslaget og beskrivelse af fredningsområdet

Indledning
Med forslag til fredning af Saltbæk Vig ønsker Danmarks Naturfredningsforening at sikre og
forbedre områdets naturværdier og sikre offentligheden bedre adgang til at opleve områdets
natur. Forslag omhandler i alt 4.731,15 ha, hvoraf 2.660,92 ha tidligere er fredet.

Saltbæk Vig var frem til 1865 en stor naturlig, lavvandet vig med havvand af omtrent samme
saltholdighed som i det sydlige Kattegat. Mod Kattegat (Sejrøbugten) var vigen afgrænset af
strandvoldsdannelserne Store Vrøj, Lille Vrøj og Mulen. Vigen var således naturligt delvist
indesluttet af øer og landtanger.

I ånden efter nederlaget j 1864 ("Hvad udad tabes må indad vindes") var det derfor
nærliggende at videreføre naturens arbejde ved at bygge dæmninger og tømme vigen for vand
for at skabe nye landbrugsarealer. Foruden dæmninger blev der gravet landkanaler ved den
gamle kystline omkring hele vigen.

Arbejdet stod på frem til 1868, hvorefter tømningen af vigen begyndte. Selvom man i 1875
nåede ned på en vandstand på ca. 4 meter under havet, viste det sig at være meget
vanskeligt at holde vandet ude af vigen. Senere blev vandstanden holdt omkring 2,0 meter
under havet.

11921 resulterede en orkanagtig storm i, at digerne brød sammen, og Saltbæk Vig blev igen
fyldt med saltvand. Men digerne blev repareret, og vandstanden blev sænket igen til omkring
2,0 meter under havet.

Siden 1980'erne har vandstanden været holdt ca. 1,20 meter under havet.

11992 blev Saltbæk Vig fredet og lukket for offentlighedens adgang. Fredningen omfatter de
ca. 2.660 ha, der ligger indenfor landkanalen (i kote O). Omkring 1.400 ha af dette område er
vandareal, når vandstanden i vigen holdes på kote 1,2 meter under havet. Ifølge fredningen
må området ikke afvandes yderligere. Vandstanden har derfor siden været fasthold på ca. 1,2
meter under havet.

Saltbæk Vig og omgivelser er desuden omfattet af hele tre internationale direktiver: EF-
habitatdirektivet, EF-fuglebeskyttelsesdi rektivet og Ramsarkonventionen .

Centralt i habitatudpegningen er, at vandområdet Saltbæk Vig er udpeget som naturtypen
"Kystlagune og strandsøer". Det betyder, at vandarealet skal opretholdes som
saltvandspræget. Samtidig er store landarealer, der tidlige lå under havniveau, udpeget som
enge, overdrev og kær. Det betyder, at den kunstigt lave vandstand skal opretholdes
fremover, hvis de nuværende enge, overdrev og kær skal bevares.

Udpegningen vedrører således en naturlig naturtype (kystlagune), der i virkeligheden er
ødelagt af inddæmningen, og derfor bør genoprettes ved enten at fjerne dæmningen eller ved
kunstigt at øge vandudvekslingen med Kattegat, så vigen s vand bliver mere salt. Og
udpegningen vedrører en række kulturbetingede naturtyper, der vil gå tabt, hvis den
nuværende kulturpåvirkning (bortpumpning af vand og afgræsning af vegetationen på en
tidligere havbund) ophører. Udpegningen er forståelig, for området rummer meget betydelige
landskabelige, botaniske og ornitologiske naturværdier. Men forholdene i området er altså alt
andet end naturlige! Derfor rummer forvaltningen af Saltbæk Vigs store naturværdige en stribe
paradokser og dilemmaer.
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Nærværende fredningsforslag tager udgangspunkt i eksistensen af disse paradokser og udgør
en overordnet ramme for, hvorledes dilemmaerne skal håndteres på langt sigt, så områdets
naturværdier samlet set bliver bevaret og forbedret.

Fredningsbestemmelserne (§ 1- § 14) skal læses og forstås på baggrund af ovenstående
paradokser. Grundlæggende bevarer, forbedrer og genopretter fredningsbestemmelserne de
nuværende naturværdier i området, idet alle arealer inden for landkanalerne skal drives
ekstensivt som halvkulturarealer.

Landskabet omkring Saltbæk Vig rummer enest~ende botaniske værdier. Her blomstrer
nikkende kobjælde i for&ret (foto: Biopix/Jens Chr. Schou)

Det er ikke sikkert, at man vil blive ved med at opretholde pumpningen til den nuværende lave
vandstand i Saltbæk Vig. Man kan meget vel forestille sig, at vigen på et tidspunkt vil blive
tilbageført til sin naturlige havvandstand og få direkte vandudveksling med Kattegat igen. Med
de nuværende meget store botaniske værdier, som især er opstået på den tidligere havbund,
vil det være ødelæggende at hæve vandstanden. Hvis der derimod forinden sker en
genopretning af de oprindelige kystnære områder omkring vigen, dvs. arealerne mellem
landkanalerne og ca. kote 2,5, vil der være mulighed for, at hele området opnår en så stor
robusthed, at vigen kan genskabes uden større tab af botaniske værdier. Inden en
vandstandshævning skal disse arealer uden for landkanalerne være genoprettet til en så god
tilstand, at de botaniske værdier har indtaget de nye højtliggende områder. Det er imidlertid
ikke sikkert, at de eksisterende botaniske værdier i tilstrækkeligt omfang vil erobre de
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genoprettede, højtliggende områder, og hvis det er tilfældet, vil man næppe tilbageføre vigen
til sin naturlige tilstand.

For de samlede naturværdier inden for fredningen vil en genopretning af arealer mellem
landkanalerne og kote 2,5 til ekstensivt udnyttet halvkultur dog under alle omstændigheder
være positiv.

Med henblik på en forøgelse af naturværdierne i og omkring Saltbæk Vig og med henblik på en
egentlig genopretning af Saltbæk Vig tilbage til det naturlige havniveau, saltindhold og samspil
med Kattegat, indeholder fredningsforslaget derfor "ikke-til-hinder-bestemmelser" om
naturgenopretning uden for landkanalerne. Disse bestemmelser er altså bl.a. fastsat som en
forberedelse på et sandsynligt, men ikke sikkert, fremtidsscenario.

Som faglig baggrund for nærværende fredningsforslag har DN anmodet COWI om at udarbejde
en forundersøgelse om naturpleje og naturgenopretning i Saltbæk Vig. Rapporten blev
offentliggjort i december 2005. Som faglig baggrund har DN endvidere bl.a. anvendt rapporten
"Saltbæk Vigs flora", der er udgivet af Vestsjællands Amt i 2002.

Begge rapporter har central betydning som grundlag for den plejeplan, som myndighederne
skal udarbejde ifølge fredningsbestemmelserne. Begge rapporter illustrerer overbevisende, at
den hidtidige målrettede pleje har haft afgørende positiv betydning for opretholdelsen og
udvikling af områdets naturværdier, Fredningen lægger derfor op til, at denne plejepraksis
fortsætter og udvides til at omfatte større arealer fremover.

Landskabsformer
Fredningsforslaget omfatter den inddæmmede Saltbæk Vig inklusiv de tidligere øer Mulen, Lille
Vrøj og Store Vrøj, det markante, flot udviklede og meget aktive krumoddesystem Krageø
samt dæmninger og vigens opland op til ca. 2Y2 meter over havniveau. Enkelte mere
højtliggende landområder indgår i fredningsforslaget hvor disse arealer er omfattet af Natura
2000-området, har særlig høje naturkvaliteter eller arronderingsmæssigt falder naturligt
indenfor områdets afgrænsning.

Den tidligere havbund omkring Saltbæk Vig har udviklet sig til værdifulde enge, der er
afhængige af ekstensiv græsning (foto: Hans GuIdagerChristiansen).
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Selve Saltbæk Vig bestod frem til 1865 af en lavvandet vig med stor vandudveksling med
Kattegat og en saltholdighed p~ omkring 2,0 %. Vigen havde et areal p~ knap 30 km2• Største
dybde i vigen var knap 6 meter, men kun omkring 0,4 km2 af vigen havde dybder p~ over 3
meter. Med den nuværende vandstand p~ 1,2 meter under havniveau har kun ca. 2 % af den
nu 16 km2 store vig en dybde på over 2 meter.

De tidligere øer og odder, der nu er forbundet ved dæmninger, er opst~et ved omfattende
materialevandring, der har opbygget strandvolde og krumodder. Øerne er derfor ganske lave,
og de n~r kun enkelte steder op i over 3 meter over havnivaeu.

Den oprindelig Saltbæk Vigs kystnære arealer, defineret som arealer mellem den oprindelige
kystlinie og 2V2 meter over havniveau, var tidligere præget af strandenge, rørskov og
strandoverdrev. De lavere liggende dele af arealet, dvs. mellem havniveau og 1 meter over
havets normale vandstand var præget af hyppige oversvømmelser. I dag er størstedelen af
disse arealer marker i almindelig, intensiv landbrugsdrift.

Geologi
Den blottede havbund, hvoraf en stor del er blevet til ferskenge, rørskov og kær, er generelt
ganske kalkrig pga. mange kalkskaller og andre kalkaflejringer. Øerne og odderne mellem
vigen og Kattegat er generelt præget af sandet, gruset og stenet bund, da der er tale om
gamle strandvoldsdannelser.

Naturtyper
Indenfor det areal, der blev fredet i 1992, er der registreret 1624 ha sø og vandløb, 430 ha
strandeng, 314 ha ferskeng, 160 ha mose og 21 ha overdrev. Vegetationen p~ naturarealerne
omkring Saltbæk Vig er meget artsrig og mange steder præget af eng- og overdrevsplanter,
som favoriseres af den kalkrige og temmelig næringsfattige jordbund. Egentlige kalkenge
(kalkkær, rigkær) med sjældne orkideer og andre kalkelskende planter, findes især i områdets
sydøstlige del. En del af strandengene er næsten ferskenge i vore dage, da saltpåvirkningen
fra den inddæmmede og brakke vig er ubetydelig i nutiden. Visse steder p~ engene mellem
den inddæmmede vig og Kattegat p~virker indsivende saltvand imidlertid engene, så
strandengskarakteren på større arealer eller i pletter bliver opretholdt. Mange steder ses en
mosaik mellem strandeng, ferskeng og overdrev på de mere højtliggende arealer.

De ~bne naturtyper er stort set alle kulturbetingede. Uden ekstensiv græsning eller sl~ning, vil
de springe i krat og skov. De fleste af områderne er endda i dobbelt betydning
kulturbetingede, da de dels ligger under havets overflade, og er afhængige af bortpumpning af
vand, og dels er afhængige af græsning eller slåning.

Der er en hel del sm~skove, krat og spredte træer i omr~det, især i den østlige del. Det
samlede skovareal er p~ i alt ca. 395,84 ha, hvoraf 64,28 ha er fredskov. De fleste egentlige
skove er plantede, men nogle er selv sprunget i skov.

Søen (den tidligere vig) er i dag en brakvandssø med en saltholdighed p~ ca. 0,5 %. Søen er
lavvandet og næringsrig. Vandet og bundsedimentet indeholder meget store mængder fosfor
pga. lange tiders tilførsel af næringsstoffer fra byer og landbrug. Disse forhold betyder, at
algevæksten i søen er kraftig, så lyset ikke kan trænge ned til bunden. Derfor mangler der
stort set vandplanter p~ bunden. I blæsevejr hvirvles det fosfatholdige bundsediment let op,
hvilket er med til at fastholde søen som plumret og næringsrig.
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5trandnelfike er talrig p~ strandoverdrevene (foto: Hans Guldager Christiansen)

Plante- og dyreliv
Plantelivet er særdeles rigt og grundigt beskrevet og illustreret i rapporten "Saltbæk Vigs flora"
(Christiansen og Leth, 2002). Der er registreret over 600 arter af oprindelige danske
karplanter i området. Af særlig interesse må fremhæves de to internationalt strengt
beskyttede plantearter: bregnen enkelt månerude og orkideen mygblomst. Både enkelt
månerude og den beslægtede stilkmånerude har kun to kendte bestande i Danmark, og begge
arter har deres langt største bestande ved Saltbæk Vig. Bestanden af mygblomst ved Saltbæk
Vig er formentlig også Danmarks betydeligste. I resten af Danmark kendes mygblomst i
nutiden kun fra omkring 10 lokaliteter, hvoraf blot 4-5 har individrige, stabile bestande.

Foruden disse meget sjældne og internationalt sjældne planter er 16 plantearter fra Saltbæk
Vig området optaget på miljøministeriets liste over beskyttelseskrævende arter (rødlisten),
mens der findes 11 arter (heraf 9 orkideer), der er fredet. Dertil kommer, at 50 arter er
optaget på den lokale rødliste for det tidligere Vestsjællands Amt. Mange af arterne
forekomme i store bestande, f,eks. fire smukke arter som salepgøgeurt, der ses i titusindvis,
engensian, strandnellike og aksærenpris. Bestanden af salepgøgeurt rummer måske omkring
70 % af det samlede danske antal individer af atten.
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Den yderst sjældne orkide, mygblomst (foto: Biopix/Niels S/oth)
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~
Den flotte aksærenpris, der trives godt p~ de tørre strandoverdrev pli
Vrøj (foto: BiopixjJens Christian Schou)
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Salepgøgeurterne vokser i titusindvis p~ engene ved
Saltbæk Vig (foto: Biopix/Jens Chr. Schou)

Fuglelivet er præget af den store, lavvandede sø, de lavvande havområder i Kattegat
umiddelbart op til området og de meget store arealer med halvkuftur, dvs. eng, strandeng,
overdrev og lignende. Desuden favoriseres fuglelivet af, at der er jagtfred på store dele af
området. Det betyder, at der navnlig om efteråret raster meget store mængder af gæs, ænder
og vadefugle i området. De lavvandede havområder områder ud for Krageø og Store Vrøj er
tilholdssted for Danmarks største flokke af fouragerende klyder.

En stor undersøgelse fastslog i 2007, at der forekommer odder i Bregninge Å-systemet, og det
vil sige, at odderne med stor sandsynlighed allerede findes eller har gode muligheder for at
brede sig tilsaltbæk Vig. Området har et godt potentiale for arten, der vil kunne etablere en
god bestand, hvis den spreder sig til stedet fra den lille restbestand på Sjælland eller hvis man
beslutter at styrke bestanden ved genudsætninger.

Insektlivet på de åbne og naturarealer er rigt på arter, der som helhed er sjældne eller i
tilbagegang andre steder i landet. Bl.a. er sommerfuglene okkergul pletvinge og
pimpinellekøllesværmer talrige.
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Et par okkergule pletvinger (foto: Biopix/Jens Chr. Schou)

Den smukke pimpinelfekølfesværmer er almindelig p~ Vrøj
(foto: BiopixlJens. Chr, Schou)
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Kulturhistorie
Hele området kan opfattes som et stykke kulturhistorie, der illustrere et storstilet forsøg på at
skaffe Danmark nyt, dyrkbart land efter nederlaget i 1864. Som indvinding af agerland er
projektet delvist ret mislykket, men i vor tid er formålet med området så ændret til natur. Der
er ingen registrerede, fredede jordfaste fortidsminder inden for det areal, der foreslås fredet,
men arealerne omkring vigen er særdeles rige på levn fra stenalderbopladser. Særlig
interessant er velbevarede bopladsstrukturer og forhistoriske fiskegærder i Bregninge ÅS
udmundingsdelta inderst i Saltbæk Vig. De forhistoriske fiskeanlæg, der findes her, regnes for
de bedst bevarede af sin art i Danmark.

Stiforbindelser
Den del af Saltbæk Vig og omgivelser, der er omfattet af fredningen fra 1992/ har siden dette
år været lukket for offentlighedens adgang. For private ejere er der imidlertid adgang af de
eksisterende stier og veje, som fremgår af fredningskortet. Med nærværende fredningsforslag
ønskes indført offentlig adgang for færdsel til fods og på cykel til området efter de sædvanlige
adgangsregler i naturbeskyttelseslovens kapitel 4. Eksisterende stier og forslag til nye stier
fremgår at fredningskortet (kortbilag 1).

Eksisterende naturplejeaftaler
Hele fredningen fra 1992 er omfattet af en generel plejeplan. Der er i dag omfattende aftaler
mellem myndigheder og lodsejere om naturpleje af de § 3 beskyttede og fredede enge, kær og
overdrev omkring Saltbæk Vig. Plejemyndigheden er pr. 1. januar 2007 overgået til
Kalundborg Kommune efter nedlæggelsen af Vestsjællands Amt. For fredede landarealer uden
§ 3 beskyttelse (overvejende mod vest inden for Vestre Landkanal) er der MVJ-aftaler, som
reducerer miljøbelastningen. En del arealer med MVJ-støtte kan stadig gødes i et vist omfang.
Uden for land kanalerne er der kun få MVJ-aftaler. Der henvises til Danmarks
Naturfredningsforening (2005).

Rekreative værdier
Området har på grund af sin størrelse og sin meget varierede og rige natur potentialer til at
blive af væsentlig værdi for alment naturinteresserede vandrere og cyklister. Man vil kunne
søge fred og ro, se på planter, fugle, pattedyr, insekter osv., opleve de relativt uforstyrrede og
åbne strandvoldssystemer og opleve naturkræfter og kultur i et spændende samspil, som bl.a.
resulteret i flotte overdrev og enge, bl.a. nogle af Danmarks rigeste orkideenge.

Sumphullæbe (foto: BiopixjNie/s S/oth)
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Grjgjs yngler og raster i stort tal omkring Saltbæk Vig (foto: 8iopix/Niels Sloth)
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Råstofindvinding
I den gældende regionplan for Vestsjælland Amt er der udlagt områder til grusgravning inden
for det område, der foreslås fredet (se kortbilag 1). Fredningsforslaget begrænser ikke
muligheden for grusgravningen i dette område, men efter endt gravning skal arealer udlægge
til naturformål.

2. Fredningsforslagets afgrænsning

Fredningsforslagets afgrænsning fremgår af kortbilag 1.

Ved forslagets afgrænsning er der taget udgangspunkt i fredningen fra 1992. Dertil er tillagt
arealer og matrikler som helt eller delvist omfatter områder ned mod vigen med arealer lavere
end kote 2,5. Matrikler med ubetydelige arealer under denne kote er ikke medtaget. Hvor
bebyggelser med tilhørende have og gårdspladsarealer ligger ved fredningsgrænsen, er de
som regel ikke medtaget i fredningsforslaget. Desuden er der ved afgrænsningen skelet til
afgrænsningen af Natura 2000 området, således at fredningsforslaget som grundprincip
medtager Natura 2000 området omkring vigen. Endelig er enkelte mere højtliggende
landområder medtaget i fredningsforslaget, hvis de har særlig høj naturkvalitet eller
arronderingsmæssigt falder naturligt indenfor områdets afgrænsning.

3. Forhold til international naturbeskyttelse

Sejerø Bugt og Saltbæk Vig er omfattet af tre internationale bestemmelser: EF-
habitatdirektivet, EF-fuglebeskyttelsesdirektivet og Ramsarkonventionen. Området er udpeget
som internationalt naturbeskyttelsesområde - et såkaldt natura 2000 område. Blandt de 254
natura 2000 områder i Danmark. Sejerø Bugt og Saltbæk Vig har nummer 135 og er et af de
største og naturrnæssigt rigeste områder i landet. Området er udpeget, fordi det rummer
følgende arter og naturtyper, som skal sikres en gunstig bevaringsstatus i området (numrene
er EU's koder, der er udviklet for at undgå mistolkninger ved oversættelser af de forskellige
arter og naturtyper; naturtyper mærket med * er såkaldt prioriterede naturtyper, som er
særlig truede på europæisk plan og underlagt ekstra streng beskyttelse):

Kode
1166:
1188:
1355:
1419:
1903:
1110:
1150:
1160:
1210,
1220,
1230:
1310:
1330:
2110:
2120:
2130:
2140:
2190:

Art eller naturtype
Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus)
Klokkefrø (Bombina bombina)
Odder (Lutra lutra)
Enkelt månerude (Botrychium simplex)
Mygblomst (Liparis loeselii)
Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand
*Kystlaguner og strandsøer
Større lavvandede bugter og vige
Enårig vegetation på stenede strandvolde
Flerårig vegetation på stenede strande
Klinter eller klipper ved kysten
Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand
Strandenge
Forstrand og begyndende klitdannelser
Hvide klitter og vandremiler
*Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit )
*Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede)
Fugtige klitlavninger
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2250:
3150:
3260:
4030:
6210:

6230,
6410:
7150:
7220:
7230:
9130:
91GO:

*Kystklitter med enebær
Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
Vandløb med vandplanter
Tørre dværgbusksamfund (heder)
Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige
orkidelokaliteter)
*Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller blottet tørv
*Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
Rigkær
Bøgeskove på muldbund
Egeskove og bland skove på mere eller mindre rig jordbund

Arter og naturtyper fremhævet med fed forekommer indenfor det areal, der foreslås fredet.
Det vurderes, at fredningsforlagets bestemmelser vil sikre eller forbedre en gunstig
bevaringsstatus for de nævnte arter og naturtyper.

Den yderst sjældne bregne, enkelt m~nerude,
er kun f~ centimeter høj og syner ikke af meget
(foto: Biopix/Jens Chr. Schou)
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4. Planlægnings- og fredningsmæssige forhold

Region-, kommune- og lokalplanforhold
I regionplanen for Vestsjællands Amt (gældende indtil kommuneplanen for Kalundborg bliver
vedtaget) er hele området udlagt som regionale naturområder eller jordbrugsområder.

Zoneforhold
Hele området er beliggende i landzone

International naturbeskyttelse
Saltbæk Vig med tilhørende landarealer inden for landkanalerne er omfattet af tre
internationale bestemmelser: EF-habitatdirektivet, EF-fuglebeskyttelsesdirektivet og
Ramsarkonventionen. Området er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde - et
såkaldt Natura 2000 område. Arealet er en del af den store områdeudpegning nr. 135, som
omfatter Sejerø Bugt og Saltbæk Vig.

Redegørelse for eksisterende fredninger
Saltbæk Vig og de omkringliggende arealer er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af
28. august 1992. Kendelsen er vedlagt som bilag 3. Fredningen fra 1992 omfatter Vigen, øerne
mellem vigen og Kattegat og landområderne inden for Landkanalen omkring vigen.

5. Forslag til fredningsbestemmelser

Det foreslås, at fredningen tinglyses på følgende bestemmelser:

§ 1 Fredningens formål

at sikre og forbedre offentlighedens adgang

at skabe grundlag for forbedring af vandmiljøet i Saltbæk Vig

at bevare og forbedre levemulighederne for det vilde plante- og dyreliv, særlig de
planter dyr, der er knyttet til åbne, ekstensivt afgræssede kulturlandskaber uden for
omdrift

at skabe grundlag for naturpleje og naturgenopretning

at sikre og udvikle områdets rekreative kvaliteter

at områdets landskabelige kvaliteter bevares og forbedres

at forhindre bebyggelse og terrænændringer

at medvirke til at sikre en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som de
internationale naturbeskyttelsesområder inden for fredningsforslaget er udpeget for
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§ 2 Mål for delområder

De Iys~bne landomr~der, der er omkranset af de nuværende landkanaler (den gamle fredning
fra 1992), skal drives ekstensivt som strandenge, ferskenge, overdrev og lignende Iys~bne
naturtyper.

Landområder uden for landkanalerne kan drives som hidtil, men arealer i almindelig omdrift
under kote 2,5, målsættes som naturgenopretningsområder, der kan omlægges til ekstensiv
drift som halvkulturarealer (strandeng, ferskeng og overdrev) med græsning eller høslæt, men
uden brug af gødning eller pesticider. En eventuel genskabelse af Saltbæk Vig som
saltvandsvig med naturlig vandstand og direkte forbindelse til Kattegat forudsætter, at
arealerne mellem landkanalen og kote 2,5 er i ekstensiv drift og forinden har udviklet en
lysåben natur af høj kvalitet.

§ 3 Tilstandsændringer, byggeri, tekniske anlæg, oplag mv.
Der må ikke foretages terrænændringer og der må ikke opføres bebyggelse eller etableres
anlæg, medmindre sådanne tilstandsændringer umiddelbart er tilladt i de efterfølgende
bestemmelser.

på eksisterende have~ og gårdspladsarealer kan der bygges efter behov under
fredningsnævnets censur.

Udenfor have~ og gårdspladsarealer må der ikke anbringes campingvogne eller lignende, og
teltslagning må ikke finde sted.

Fredningen er ikke til hinder for, at der kan etableres stier i området efter en nærmere
planlægning.

Fredningen er ikke til hinder for, at der kan etableres tekniske anlæg til at ændre
vandudskiftningen i Saltbæk Vig med henblik på at forbedre vandmiljøet.

Fredningen er ikke til hinder for at der kan ske oprydning på arealet.

Fredningen er ikke til hinder for, at der diskret kan opsættes mindre informationstavler mv. til
formidling af fredningen.

§ 4 Retningslinier for skov~og landbrugsdrift
Skov skal drives efter statens principper for naturnær drift eller lades urørt. Ved den
naturnære drift tilstræbes anvendelse af træer og buske, som oprindeligt er vildtvoksende på
egnen, og inden evt. udlæg til urørt skov tilstræbes fjernelse af træer og buske, der ikke anses
for oprindeligt vildtvoksende på egnen.

Landbrugsarealer inden for landkanalerne, herunder de områder, der er omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3 som enge, overdrev og lignende, må ikke gødes, sprøjtes, kalkes
eller indirekte tilføres næring med f.eks. netto tilførsel af dyrefoder. Disse arealer holdes
lysåbne ved græsning eller høslæt. Inden for land kanalerne må der endvidere ikke anlægges
vildtremiser eller udsås foderplanter til vidt.

Der må ikke plantes juletræer eller pyntegrønt på de fredede arealer, og der må ikke uden
fredningsnævnets tilladelse etableres nye, levende hegn.

§ 5 Naturpleje
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Forvaltningen af områdets natur- og landskabsværdier skal ske i henhold til en plejeplan, der
udarbejdes af plejemyndigheden. Plejeplanen fastsætter i detaljer målsætninger og beskriver
de plejeforanstaltninger, der skal udføres for at nå målene. Plejeplanen skal udformes således,
at plejen bevarer eller forbedre forholdene for hjemmehørende dyre- og plantearter og er
hensigtsmæssig for at opretholde eller forbedre de landskabelige og kulturhistoriske værdier.

Plejemyndigheden har ret til uden udgift for ejeren at fjerne den grus- og stenbanke med
stenkegle, som er opbygget på Krageøen (del af matr. nr. 77c Kalundborg Markjorder)

Plejeplanen skal redegøre for de foranstaltninger, som påtænkes udført i de følgende højst 5 år
efter fredningens gennemførelse samt for eventuelle begrænsninger i almenhedens
adgangsret.

Grundejerne, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet skal som minimum have
lejlighed til at udtale sig om plejeplanen. Uenighed om planens indhold forelægges
fredningsnævnet til afgørelse.

§ 6 Naturgenopretning
Fredningen er ikke til hinder for, at landbrugsarealer i almindelig omdrift uden for
landkanalerne kan overgå til ekstensiv eng- og overdrevsdrift med græsning eller høslæt uden
brug af gødning, sprøjtemidler, kalk eller netto tilførsel af dyrefoder.

Fredningen er ikke til hinder for, at høje og markante trægrupper og trærækker kan fjernes for
at sikre udsigt over vigen fra højdepunkter i landskabet.

Fredningen er ikke til hinder for, at dræn kan blokeres eller fjernes for at forøge
fugtighedsforholdene af hensyn til plante- og dyrelivet.

Fredningen er ikke til hinder for, at Saltbæk Vig på et tidspunkt kan genskabes som åben vig
til Kattegat, når dette ikke strider mod fredningens formål og forudsætningerne i § 2.

§ 7 Arkæologiske undersøgelser
I det omfang, det er påkrævet for at tilvejebringe ny arkæologisk indsigt, er fredningen ikke til
hinder for arkæologiske udgravninger i området eller skånsom jordbearbejdning for at
blotlægge arkæologiske spor.

§ 8 Jagt
Jagt er ikke tilladt på de landområder, der er markeret på fredningskortet. Endvidere er jagt
ikke tilladt fra den åbne vandflade af Saltbæk Vig. Ved færdsel på Saltbæk Vig må der kun
medbringes skydevåben med det formål at aflive anskudt vildt.

på øvrige arealer er jagt tilladt efter almindelige regler, idet jagt på strandvildt i rørskov dog
ikke er tilladt i fuglenes yngleperiode.

Udsætning af vildt med henblik på jagt er ikke tilladt.

§ 9 Offentlighedens adgang.
Offentligheden har adgang til området efter de almindelige adgangsregler i
naturbeskyttelseslovens § 4. Dog er der ikke adgang til de arealer, der er udlagt som jagt- og
forstyrrelsesfri områder.
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Plejemyndighederne vedligeholder og etablerer de nødvendige stier. Stierne skal være farbare
for almindelig vandring til fods. Vejen langs kysten fra Saltbæk til Alleshave over Mulen og Vrøj
opretholdes i en stand, så den kan benytte som cykelsti.

Plejemyndighederne kan af hensyn til bevarelsen af plante- og dyrelivet fastsætte regler for
begrænsning af offentlighedens færdsel i området. Sådanne begrænsninger skal jf. § 3 fremgå
af plejeplanen, som grundejerne, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet skal have
lejlighed til at udtale sig om, inden den vedtages.

§ 10 Forholdet til naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttede naturtyper
Foranstaltninger, der tillades eller udføres i medfør af foranstående fredningsbestemmelser,
kan foretages uden særlig tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 3.

§ 11 Retsvirkning
Midlertidig retsvirkning af forslaget træder for så vidt angår nedlæggelse af veje og stier i kraft
så snart Fredningsnævnet har offentliggjort forslaget.

§ 12 Forkøbsret
Staten eller almennyttige fonde og lignende, der har naturbeskyttelse som hovedmål for sit
virke, har forkøbsret for arealer, der måtte blive udbudt til salg.

§ 13 Dispensation
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte
ikke vil stride mod fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

§ 14 Ophævelse af tidligere fredninger
Nærværende fredningsforslag erstatter følgende fredningskendelse, som derfor ophæves:

Saltbæk Vig 1992
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25-10-2007

Matr.nr.:
Ønskes fredet:

Heraf omfattet af NBLs Heraf Tidl. Stier
Lb.nr.: Eierlav: Ejer: bestemmelser om: omfattet af fredet Bemærkninger

søer, sten-og

Ca.ha. Antal beskyttelse strandbesk. vandløb, fred- jord- ,,/
lodder slinier '" moser, skovs- diger eksiste·

omkring strandenge, pligt muse· rende
sØjå§16 strandsumpe ums-

ferske enge, lovens
overdrev §3 '"ca.ha ca.ha ca.ha ca.ha ca.m ca.m

1 1 A/S Saltbækvig 255,18 1 109,13 25,21 - olt 12/- Ofn. 28.08.1992, landbrug
Saltbæk Vig, Raklev Hovedgaden 501

Fløng
1 2640 Hedehusene 106,16 1 24,27 32,16 - olt -/991 do, do

Saltbæk Vig, Kalundborg
Jorder

2 og A/S Saltbækvig 5,36 1 olt - - olt 12/- do, do, kanal og vold
c/o Ole L Petersen

3 smst. Vrøj 2 266,39 1 142,19 - - olt 6/- do, do
4400 Kalundborg

1 154,01 1 47,91 - - olt 1574/- do, do
Saltbæk Vig, Værslev

2 og 0,53 1 0,21 - - olt do, do, kanal og vold

3 smst. 37,15 1 15,55 - - olt do, do

1 o 390,86 1 190,43 33,51 - olt 11/ do, do
Saltbæk Vig, Bregninge og 1438

1 b smst. 7,64 1 3,04 - - olt do, do

77b 6,02 1 - olt - olt -/306 do, do
Kalundborg Markjorder

1 f 2,80 1 - olt - olt -/204 dO,do
Saltbæk By, Raklev

18 og 5,29 1 - olt - olt -/364 dO,do

19 smst. 5,62 1 0,35 5,02 - olt -/160 dO,do

28 o 1,48 1 olt - - - landbrug
Brændemose, Raklev

Saltbæk Vig 1392,69 1 3,34 0,94 - olt Ofn.28.08.1992
umatrikuleret areal 2637,18
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r:~~r.nr.: Ejer: Ønskes fredet:
Heraf omfattet af NBLs Heraf Tidl. Stier

BemærkningerLb.nr.: E erlav: bestemmelser om: omfattet af fredet
søer, sten-og

Ca.ha. Antal beskyttelse strandbesk. vandløb, (red· Jord- nyl

lodder sllnler O,; moser, skovs- diger ekslste-
omkring strandenge, pligt muse· rende
sø/å§16 strandsumpe ums·

ferske enge, lovens
overdrev §3 §"

ca.ha ca.ha ca.ha ca.ha ca.m ca.m

2 17, Lisbeth Egedal Plenge 20,21 1 - ,'t - ,'t ~/1037 Ofn.28.08.1992
Saltbæk By, Raklev Bjarne Plenge Egedal

Løjeltevej 5
Gunderød
2970 Hørsholm

3 17 b smst. Søren Holm 0,25 1 - ,It - -
Jens Holm
Lerchenfeldvej 102
4400 Kalundborg

4 17 C smst. Per Vagn Søholm Larsen 0,10 1 - ,'t - ,It ~/21 Ofn.28.08.1992
Saltbæk Ringvej 29
4400 Kalundborg

5 1 g og Niels Boserup 2,94 1 - ,'t - - ~/219
Saitoftevej 7

2 ba smst. 4470 Svebølle ~ 1 - ,It - -
8,09

6 3'æ smst. Peter Toftegaard Andersen 4,68 1 2,28 0,93 - - landbrug
vi Michael Toftegaard
Andersen
Rugtvedvej 28
4490 Jerslev S'.

7 7 C smst. Hugo Flor Nielsen 4,40 1 1,63 - - - landbrug
Tranemosevej 162
4400 Kalundborg

8 4bhog Tom Hunlche Christensen 3,57 1 0,89 - - - lad brug
Elledevej 95

5 ao smst. 4400 Kalundborg 3...>2 1 1,25 - - - do
7,09
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Lb.nr.:
Matr.nr.:

Ejer: Ønskes fredet:
Heraf omfattet af NBLs Heraf Tid!. Stier

Eierlav: bestemmelser om: omfattet af fredet Bemærkninger
søer, sten·og

Ca.ha. Antal beskyttelse strandbesk. vandløb, fred- Jord- ",I
lodder slinier §" moser, skovs· diger ekslste-

omkring strandenge, pligt muse- rende
sø(å§16 str"ndsumpe ums-

ferske enge, lovens
overdrev §3 '"ca.ha ca.ha ca.ha ca.ha ca.m ca.m

9 2, Louise E Schulin 0,28 1 - - - - -

Saltbæk By, Raklev Saltbækvej 127
4400 Kalundborg

10 6b Per Vagn Søholm Larsen 2,51 1 1,05 - - - landbrug
Saltbæk Ringvej 29

7 e og 4400 Kalundborg 0,23 1 - - - - do
9 b smst. og 0,89 1 - - - - do

8b 3,12 1 1,87 - - - do
Brændemose, Raklev

del af 2 smst. 4,62 1 2,91 - - - do
11 37

11 9 b smst. Dorthe Koch 2,74 1 olt - - - landbrug
Saltbæk Ringvej 13

90 4400 Kalundborg 0,90 1 - - do
Saltbæk By, Raklev 3,64

12 4 bp Ernst Vilfred Jensen 0,17 1 - - - - landbrug
Saltbæk By, Raklev Saltbækvej 140

4400 Kalundborg

13 34 Kalundborg Kommune 0,26 1 - - - - fælles lergrav
Brændemose, Raklev Holbækvej 141 B

4400 Kalundborg
55 0,03 1 - - - - fælles vanding

Tømmerup, Kalundborg
Jorder

23,34 1 5,68 - - -
16 o

Kaldred By, Bregninge
4,35 1 0,70 - - -

16 , smst.

fortsættes

J



Matr.nr.: Ejer: Ønskes fredet:
Heraf omfattet af NBLs Heraf Tidl. Stier

Lb.nr.: Eierlav: bestemmelser om: omfattet af fredet Bemærkninger
søer, sten-og

Ca.ha. Antal beskyttelse strandbesk. vandløb, fred- jord- ""lodder sllnler §" moser, skovs- diger eksiste-
omkring 5trandenge, pligt muse- rende
sø/S§16 strandsumpe ums-

ferskeenge, lovens
overdrev§3 '"ca.ha ca.ha ca.ha ca.ha ca.m ca.m

fortsættelse
13

del af 16 I Kalundborg Kommune 7,94 l - - - - -/116
Kaldred By, Bregninge

del af 15 p 0,16 l - - - -

del af 15 k og 0,83 l - - - -

del af 16 h smst. samt 4,91 l - - - ,It Ofn.28.08.1992

13b 0,74 l - - - -
Torpe By, Bregninge

77, 14,83 l - 14,07 - - -/610
Kalundborg Markjorder

22 0,04 l - - - - fælles vanding
Istebjerg,Kalundborg Jorder

"a" 0,35 l 0,25 - - - vej areal
Smakkerup By, Viskinge

"a" 0,44 l 0,25 - - - vajareal
Kaldred By, Bregninge 58,22

14 del af l Tommy Walther Petersen 12,37 1 4,81 - - - landbrug
Brændemose, Raklev Saltbæk Ringvej 9

4400 Kalundborg
del af 8, 0,71 2 - - - - do
Saltbæk By, Raklev

del af 10 smst. 2,36 l - - - - do
15,44

15 del af 6 b Skov og Naturstyrelsen 1,52 l 1,03 - ,It - Ofn.28.08.1992
Brændemose, Raklev Haraldsgade 53

2100 København ø
fortsættes

4



Lb.nr.:
Matr.nr.:

Ejer: Ønskes fredet:
Heraf omfattet af NBLs Heraf Tid!. Stier

Eierlav: bestemmelser om: omfattet af fredet Bemærkninger
søer, sten·og

Ca.ha. Antal beskyttel,e stralldbesk, vandløb, fred· jord- ",I
lodder slinier §" moser, ,kovs- diger eks;sle·

omkring strandenge, pligt muse· rende
sø/å§16 strandsumpe ums-

ferske enge, lovens
overdrev §J '"ca.ha ca.ha ca,ha ca.ha ca.m ca.m

fortsættelse
15 Skov og Naturstyrelsen

del af 8b 12,31 1 - - ,It -
J1lerup By, Raklev

del af 3b 15.00 1 - - ,It -
Kåstrup, Kalundborg Jorder 28,83

16 del af 26, Tom Hansen 11,85 1 - - - - landbrug
Brændemose, Raklev Brændemosevej 64

4400 Kalundborg

17 30, Anders Hedeboe Jakobsen 32,39 1 10,76 - - - landbrug
Brændemose, Raklev Nostrupvej 57

4400 Kalundborg
del af 310 12,78 1 7,44 - - - 177/ do

275
28cog 3,60 1 - - - - -
29 d smst. 1,41 1 - - - - -

del af 7, 13.62 1 - - - - landbrug
IlIerup By, Raklev 63,80

18 del af 13 a smst. Christian Jakobsen 9,43 1 - - - - landbrug
Saltbækvej 33
4400 Kalundborg

19 7 e smst. Torben Jensen 3,90 1 - - - - landbrug
Janni Birgitte Jensen
IIIerup Sand 18
4400 Kalundborq

20 3; Lone Britta Dybvad 1,71 1 - - - - landbrug
Kåstrup, Kalundborg Jorder Engvang

Lars Engvang
4, smst. og Kåstrup Holmevej 11 0,47 1 - - do

fortsættes 4400 Kalundborq"

5



Matr.nr.: Ønskes fredet:
Heraf omfattet af NBLs Heraf Tldl. Stier

Lb.nr.: E'erlav: Ejer: bestemmelser om: omfattet af fredet Bemærkninger
søer, sten-og

Ca.ha. Antal beskyttelse strandbesk. vandløb, fred- Jord- ",I
lodder ,linier '" moser, skovs" diger eksiste-

omkring strandenge, pligt muse- rende
sø/&§16 strandsumpe ums-

ferske enge, lovens
overdrev §3 ,co

ca.ha ca.ha ca.ha ca.ha ca.m ca.m
fortsættelse

20 15 b Lone Britta Dybvad 0,81 1 - - - - landbrug
Kåstrup, Kalundborg Jorder Engvang

Lars Engvang 1,83 1 - - - - do
1 c

Saltmade, Kalundborg
Jorder 7,31 1 3,26 - - - do

1; smst.
6.44 1 0,27 - - - do

del af 10 e 18,57
UbberuD. Kalundboro Jorder

21 del af 6 c Marianne Paaske 3,61 1 - - - - landbrug
Kåstru p,KaIundborg Bjarne Karsten Vaage

Paaske
6d Kåstrup Holmevej 14 0,40 1 - - - - do

4400 Kalundborg
9; smst. og 0,25 1 - - - - do

1 " 1,97 1 0,79 - - - do
Saltmade, Kalundborg
Jorder

1 q smst. 0,17 1 - - - - do
6,40

22 59 Find Steffen Olsen 0,46 1 - - - - landbrug
Kåstrup, Kalundborg Jorder Birgitte Lynggaard

Kristensen
1 p Kåstrup Holmevej 16 0.15 1 - - - - do

Saltmade, Kalundborg 4400 Kalundborg 0,61
Jorder

23 9d Peter Børge Madsen 2,56 1 - - - - landbrug
Kåstrup, Kalundborg Jorder Kåstrup Holmevej 23

4400 Kalundborg
9m 0,18 1 - - - - do

14 b smst. 1,46 1 - - - - do
fortsættes

6



Lb.nr.:
Matr.nr.: Heraf omfattet af NBLs Heraf Tidl. Stier
Eierlav: Ejer: Ønskes fredet: bestemmelser om: omfattet af fredet Bemærkninger

søer, sIen-og

Ca.ha. Antal beskyttelse sIrandbesk. va~dløb, fred- jord- ",I
lodder slinier '" moser, skovs- diger eksiste-

omkring strandenge, pligt muse- rende
so/~§16 strandsumpe ums-

ferske e~ge, lovens
overdrev §3 '"ca.ha ca.ha ca.ha ca.ha ca.m ca.m

fortsættelse
23 10 Peter Børge Madsen 1,00 1 0,28 - - - landbrug

Saltmade, Kalundborg 5,20
Jorder

24 1 k Margrethe Holm 0,36 1 - - - - Landbrug
K1'lstrup, Kalundborg Jorder Christensen

Flemming Holm Christensen
2e Kåstrup Holmevej 21 0,41 1 - - - - do

4400 Kalundborg
g, 2,56 1 - - - - do
13f smst. 0,45 1 - - - - do
1 h 0,97 1 0,19 - - - do

Saltmade, Kalundborg 4,75
Jorder

25 4, Verny Green 1,04 1 - - - - landbrug
K1'lstrup, Kalundborg Jorder Poul Erik Christensen

K1'lstrup Holmevej 25
14, smst. 4400 Kalundborg 4,62 1 - - - - do
1 , 0,20 1 - - - - do

Saltmade, Kalundborg
Jorder 0,17

1 ; smst. 6,03 1 - - - - do

26 1 , og Jens Bønlykke Olsen 1,83 1 - - - - landbrug
Kåstrup Holmevej 7 A

1 b smst 4400 Kalundborg 1,86 1 - - - - do
3,69

27 1 d og Uffe Toudal Pedersen 1,75 1 - - - - landbrug
Kåstrup Holmevej 3

2, smst. 4400 Kalundborg 11,21 1 3,39 - - - 487/- -

fortsættes

7



Lb.nr.:
Matr.nr.:

Ejer: Ønskes fredet:
Heraf omfattet af NBLs Heraf Tidl. Stier

E1erlav: bestemmelser om: omfattet af fredet Bemærkninger
søer, sleo'og

ea.ha. Antal beskyttelse straodbesk. vandløb, fred" Jord" "I
lodder sllnler ,<> moser, skovs· diger ekslste"

omkring strande"ge, pligt muse" rende
sø/S§16 strandsumpe ums"

ferske enge, IOveos
overdrev §3 '"ea.ha ea.ha ea.ha ea.ha ea.m ea.m

fortsættelse
27 29 c Uffe Toudal Pedersen o.Jll 1 - - - - -/259 -

Tømmerup, Kalundborg 19,34
Jorder

28 1 e Bodil Doris Kirstine 1,95 1 - - - - -
Saltmade, Kalundborg Lorentsen
Jorder Sandbjergvej 18 A

1f og Rørby 1,07 1 - - - - -

4400 Kalundborg
19 smst. J...Il5: 1 - - - - -

4,07

29 del af 2c Arne Englyst Nielsen 3,73 1 - - - - landbrug
K8strup, Kalundborg Jorder Kåstrup Holmevej 18 st.

4400 Kalundborg
13 h smst. 1,87 1 - - - - do
1m u.:; 1 0,66 - - - do

Saltmade, Kalundborg 7,75
Jorder

30 8d Knud Erik Pedersen 0,24 1 - - - - -
Kåstrup, Kalundborg Jorder Kåstrup Holmevej 19

4400 Kalundborg

31 2, Palle Birk Nielsen 11,24 1 4,28 - - - landbrug
Saltmade, Kalundborg Lerchenfeldvej 231
Jorder 4400 Kalundborg

29, 2..1.Z 1 - - - - -/215 do
Tømmerup, Kalundborg 17,51
Jorder

32 2 b Søren Holmegård Sørensen 10,42 1 3,61 - - - landbrug
Saltmade, Kalundborg Tømmerup Holmevej 12
Jorder 4400 Kalundborg

29 b ~ 1 - - - - do
Tømmerup, Kalundborg 12,88
Jorder

8



lb.nr.:
Matr.nr.:

Ejer: Ønskes fredet:
Heraf omfattet af NBls Heraf Tldl. Stier

Eierlav: bestemmelser om: omfattet af fredet Bemærkninger
søer, sten-og

Ca.ha. Antal beskyttelse strandbesk. vandløb, fred- jord- "I
lodder slinier '" moser, skovs- diger eksiste-

omkring strandenge, pligt muse- rende
sø/å§16 strandsumpe ums·

ferske enge, lovens
overdrev §3 ."ca.ha ca.ha ca.ha ca.ha ca.m ca,m

33 29 e Viggo IIIemann Hansen 11,98 l - - - - landbrug
Tømmerup, Kalundborg Tømmerup Holmevej 24
Jorder og 4400 Kalundborg

12 t smst. 4,21 l - - - - do
16,19

34 del af 29dog Bodil Christiansen 3,28 1 - - - - landbrug
Tømmerup Holmevej 22

29 h smst. 4400 Kalundborg 1,65 1 - - - - do
4,93

35 12 o smst. Børge Johannes Lauritzen 1,47 1 - - - - landbrug
Susanne Lauritzen
Tømmerup Holmevej 15
4400 Kalundborg

36 2 b Vagn Bønlykke Olsen 2,18 l - - - - landbrug
Istebjerg, Kalundborg Jorder Tømmerup Holmevej 11

4400 Kalundborg

37 del af 2, smst, Frederik Nielsen 5,11 l - - - - landbrug
Istebjergvej 31
4400 Kalundborg

38 del af 3, smst. Jens Anker Larsen 5,56 l - - - - landbrug
Istebjergvej 43
4400 Kalundborg

,
39 del af 6, smst. Vilhelm Klintegaard 16,29 l - - - - landbrug

Antonsen
Istebjergvej 47
4400 Kalundborg

9



Matr.nr.: Heraf omfattet af NBLs Heraf Tidl. Stier
Lb.nr.: Eierlav: Ejer: Ønskes fredet: bestemmelser om: omfattet af fredet Bemærkninger

søe" sten-og

Ca.ha. Antal beskyttelse strandbesk, va~dløb, fred- jo,d- ",I
lodder slinler §" moser, skovs- diger eksiste-

omk'ing strandenge, pligt muse- rende
sø/å§16 strandsumpe ums-

ferske enge, lovens
overdrev §3 '"ca.ha ca.ha ca.ha ca.ha ca.m ca.m

40 del af 6 b Erik Frederiksen 7,57 l - - - - landbrug
Istebjerg, Kalundborg Jorder Istebjergvej 49

4400 Kalundborg
3 b 2,59 l 0,61 - - - do

Saitmade, Kalundborg
Jorder

3, smst. 2,36 l 0,63 - - - do
1252

41 3 o smst. Malene Holm Frederiksen 2,98 l 0,91 - - - landbrug
Torben Walther Frederiksen

del af 14 d Istebjergvej 55 2,47 l 0,84 - - - do
Istebjerg, Kalundborg Jorder 4400 Kalundborg

del af 14 e smst. 2,29 l 0,74 - - - do
774

42 3d Monica Vogt Christensen 2,33 l 0,82 - - - landbrug
Saltmade, Kalundborg Istebjergvej 44
Jorder 4400 Kalundborg
del af 5 o 1.11 l - - - do
isteb-erQ, Kalundborn Jorder 344

43 3 e Jørgen Henriksen 2,14 l 0,71 - - - landbrug
Saltmade, Kalundborg Lundevej 1901
Jorder 4400 Kalundborg

3 f smst. 1,83 l 0,49 - - - do

140 L:J.l l olt - - - do
Istebjerg, Kalundborg Jorder 6,28

44 14 o Hanne Lillian Larsen 3,77 l ,It - - - landbrug
Henning Larsen

del af 14 i Istebjergvej 46 2,21 l 0,98 - . - do
4400 Kalundborg

14 q og 2,54 l 1,04 - - - do

del af 14, smst. 2,11 l 0,93 - - - do
1063

10



Lb.nr.:
Matr.nr.: Heraf omfattet af NBLs Heraf Tidl. Stier
Eierlav: Ejer: Ønskes fredet: bestemmelser om: omfattet af fredet Bemærkninger

søer, sten-og

Ca.ha. Antal beskyttelse strandbesk, vandløb, fced- jord- ",I
lodder slinier §" moser, skovs· diger eksiste-

omkring strandenge, pligt muse- rende
søj;;§16 strandsumpe um$-

ferske enge, lovens
overdrev §3 §"

ca.ha ca.ha ca.ha ca.ha ca.m ca.m

45 del af 14 c Edith Kristine Rasmussen 2,09 1 0,89 - - - landbrug
Istebjerg, Kalundborg Jorder Istebjergvej 50

4400 Kalundborg
del af 14 o smst. 2,56 1 2,41 - - - do

465

46 del af 14 h smst. Henning Hansen 5,53 1 1,98 - - - landbrug
Istebjergvej 48
4400 Kalundborg

47 del af 5 b og Gitte Broe Olsen 6,45 1 0,99 - - - landbrug
Jesper Olsen

14 m smst. Istebjergvej 45 2,62 1 - - do
4400 Kalundboro 907

48 del af 10 b Kjeld Sandal 3,52 1 - - - - landbrug
Ubberup, Kalundborg Jorder Dorte Stein Sandal

Ubberup Mark 24
10 d smst. 4400 Kalundborg 3.59 1 0,21 - - - do

711

49 del af 10 , smst. Flemming Lundsgaard 6,90 1 4,05 - - - landbrug
Pedersen
Ubberup Mark 20
4400 Kalundborq

50 11b smst. Claus H.Kjærsgaard Hansen 17,52 1 6,98 - - - landbrug
Bente H. Demant Hansen
Ubberup Mark 18
4400 Kalundbora

51 del af 12 smst. Søren Gammelby Jensen 19,26 1 4,78 - - - 447/- landbrug
Ubberup Mark 2
4400 Kalundborg

52 del af 13k smst. Karina Jørgensen 2,55 1 - - - - landbrug
Peter Holm Jørgensen
Ubberup Mark 12
4400 Kalundborq

II



Matr.nr.:
Ejer: Ønskes fredet:

Heraf omfattet af NBLs Heraf Tidl. Stier
Lb.nr.: E1erlav: bestemmelser om: omfattet af fredet Bemærkninger

søer, sten·o~

Ca.ha. Antal beskyttelse strandbesk. vandløb, fred- Jord- ",I
lodder sllnler §" moser, skovs· diger ekslste-

omkring strandenge, pligt muse· rende
SØ/S§16 strandsumpe ums-

ferske enge, lovens
overdrev §3 ."ca.ha ca.ha ca.ha ca.ha ca.m ca.m

53 del af 13 h Svend Aage Nielsen 1,55 l - - - - -

Ubberup, Kalundborg Jorder Ubberup Mark 4
4400 Kalundborg

54 13 a smst. Anne Hellmann 15,35 l 3,78 - - - landbrug
Ubberup Mark 8
4400 Kalundborg

55 13 n og Viggo Schou 4,04 l 2,42 - - - landbrug
Ubberup Mark 10

28 smst. 4400 Kalundborg UQ l 1,24 - - - do
6 14

56 del af 14 b smst. Leif Brix Jørgensen 19,05 l 5,45 - - - landbrug
Ubberup Mark 16

8 k 4400 Kalundborg J..Ul l 1,58 - - - do
Asmindrup By, Værslev 33,76

57 del af 14 a Laurits Holger Andersen 0,55 l - - - - landbrug
Ubberup, Kalundborg Jorder Ubberup Mark 14

4400 Kalundborg

58 del af 8b Nicolaj Møller 1,44 l - - - - landbrug
Asmindrup By,Værslev Asmindrup 53

4400 Kalundborg

59 9c Jill Krog 7,75 l - - - - landbrug
Asmindrup 30

9 e og 4400 Kalundborg 4,29 l - - - - do
del af 9 k smst. z..o.> l - - - - do

1467

60 del af 10 a smst. Gilbert Grausen 26,66 l - - - - landbrug
Asmindrup 30
4400 Kalundborg

fortsættes

12



Lb.nr.:
Matr.nr.:

Ejer: Ønskes fredet:
Heraf omfattet af NBLs Heraf Tidl. Stier

Eierlav: bestemmelser om: omfattet af fredet Bemærkninger
søer, sten-

Ca.ha. Antal beskyttelse strandbesk. vandløb, fred- jord- 0,1
lodder slinier §" moser, skovs- diger eksiste-

omkring stralldenge, pligt muse- rende
sø/å§16 stralldsumpe ums-

ferske enge, lovens
overdrev §3 '"ca.ha ca.ha ca.ha ca.ha ca.m ca.m

fortsættelse
60 1 b Gilbert Grausen 9,40 1 - - - - -/221 landbrug

Birkendegård Hgd., Værslev

7b 6.51 1 3,05 - - - do
Viskinge By, Viskinge 42,57

61 1 be Jørgen Faye 117,14 1 28,51 - 7,60 - 680/ landbrug
Birkendegård Hgd., Værslev Holbækvej 187 893

4400 Kalundborg
1 ae 5,74 1 - - - - do

1 ah 09 1,65 1 - - - - do
del af 1 9 smst. 0,003 1 - - - - do

124 533

62 1 af smst. Gert Nielsen 7,76 1 1,27 - - - landbrug
Eskebjergvej 118
4400 Kalundborg

63 1 ai smst. Ellen Nielsen 0,10 1 - - - - -
Eskebjergvej 120
4400 Kalundborg

64 lam smst. Fleming Petersen 0,13 1 - - - - -
Eskebjergvej 122
4400 Kalundborg

65 1 ag smst. Thomas Wittrock 0,16 1 - - - - -

Eskebjergvej 124
4400 Kalundborg

66 2 Johan Poul Prahl 2,40 1 - - - - landbrug
Smakkerup By, Viskinge Ærtebjergvej 2

4400 Kalundborg
1 c smst. 0,10 1 - - - - do

fortsættes O"

13



Matr.nr.: Ønskes fredet:
Heraf omfattet af NBLs Heraf Tidl. Stier

BemærkningerLb.nr.: Eierlav: Ejer: bestemmelser om: omfattet af fredet
søer, sten-og

Ca.ha. Antal beskyttelse strandbesk. vandløb, fred- jord- "I
lodder slinier §" moser, ,kovs- diger eksiste-

omkring strandenge, pligt muse- rende
sØ/~§16 strandsumpe um,-

ferske enge, loven,
overdrev §3 '"ca.ha ca.ha ca.ha ca.ha ca.m ca.m

fortsættelse
66 1 e Poul Henrik Prahl 0,16 1 - - - - -

Smakkerup By, Viskinge Ærtebjergvej 4
4400 Kalundborg

del af " 33,45 2 1,69 - - - -174O landbrug

15 0,04 1 - - - - do

210 og 1,15 1 - - - - do

22 , smst. 4,57 1 ,It - - - do

10 c 21,18 1 3,83 - - - do
Viskinge By, Viskinge 63,05

67 7 b Allan Helbo Larsen 0,68 1 - - - - -

Smakkerup By, Viskinge Eskebjergvej 101 A
4400 Kalundborg OAO

7 e smst. 1,08 1 - - - - -

68 7d og Kaj Børge Nielsen 0,11 1 - - - - -

Eskebjergvej 101
70 smst. 4400 Kalundborg 0,04 1 - - - - -

0,15

69 7 c Boet efter Edith Hansen 2,80 1 - - - - -

vi Per Hansen
19 b Kildevej 2 2,19 1 - - - - -

4470 Svebølle
18 (eneejer på 7e og 19b) 2,66 1 - - - - landbrug

20 Knud Ejgil Larsen 2,98 1 - - - - do
Slagelsevej 245

21 b og 4400 Kalundborg 2,10 1 - - - - do

21 c smst. 0,12 1 - - - - do
12,85

14



Lb.nr.:
Matr.nr.:

Ejer: Ønskes fredet:
Heraf omfattet af NBLs Heraf Tidl. Stier

Eierlav: bestemmelser om: omfattet af fredet Bemærkninger
søer, sten-og

Ca.ha. Antal beskyttelse strandbesk. vandløb, fred- jord- e,i
lodder slinier §H moser, skovs- diger eksiste-

omkring strandenge, pligt muse- rende
sø/å§16 strandsumpe ums-

ferske enge, lovens
overdrev §3 §"

ca.ha ca.ha ca.ha ca_ha ca.m ca.m

70 19, Yvonne Arleth 3,09 1 - - - - -

Smakkerup By, Viskinge Smakkerup Huse 2
4400 Kalundborg

71 8, smst. Karina Dorte Kjær og 0,31 1 - - - - -
Jimmy Allan Eklund
Andersen
Eskebjergvej 99
4400 Kalundborg

72 8 f Jens Åge Jensen 1,80 1 - - - - landbrug
Smakkerup Huse 5

89 4400 Kalundborg 1,34 1 0,58 - - - do

8 h 09 0,45 1 ,It - - - do

10 smst. 3,97 1 - - - - do
7,56

73 9 09 Bent Jedig 3,23 1 - - - - landbrug
Eskebjergvej 97

8, smst. 4400Kalundborg 2,21 1 1,32 - - - do
5,44

74 8 b smst. Jørgen Dons Blædel og 3,61 1 2,93 - - - -

Birthe Christoffersen
Fløng Byvej 9
Fløng
2640 Hedehusene

75 6, smst. Karl Peter Vilhelm Jensen 5,45 1 0,16 - - - landbrug
Smakkerup Huse 3
4400 Kalundborg

15



Lb.nr.:
Matr.nr.: Ejer: Ønskes fredet:

Heraf omfattet af NBLs Heraf Tid!. Stier
Eierlav: bestemmelser om: omfattet af fredet Bemærkninger

søe" sten-og

Ca.ha. Antal beskyttelse strandbesk, vandløb, fred- jord- ",I
lodder slinier '" moser, skovs- diger eksiste-

omkring strandenge, pligt muse- rende
sø/!§16 st,andsumpe ums-

ferske enge, lovens
overdrev §3 '"ca.ha ca.ha ca.ha ca.ha ca.m ca.m

76 5 Arne Erik Petersen 11,45 1 1,32 - - - landbrug
Smakkerup By, Viskinge Smakkerup Huse 6

4400 Kalundborg

77 17 smst. Jens Henning Jensen 2,98 1 - - - - landbrug
Smakkerup Huse 1
4400 Kalundborg

78 19 b Tage Jensen 2,54 1 - - - - landbrug
Viskinge By, Viskinge Ærtebjergvej 10

4400 Kalundborg
25eog 1,77 1 - - - - do

6 h smst. 341 1 1,38 - - - do
7,72

79 35, Uif Sørensen 3,49 1 0,76 - - - landbrug
Stenagervej 4

19 , Smakkerup 0,55 1 - - - - do
4400 Kalundborg

del af 20 , 1,05 1 - - - - do

78 b 1,96 1 - - - - do

Si og 0,60 1 - - - - do

8, smst. 1.12 1 0,84 - - - do
8,77

80 37, Nina Odgaard Nielsen 1,74 1 - - ,It - landbrug
Odensegade 16 C 02 tv

43 2100 København ø 4,09 1 - - ,It - do

440 smst. Poul Bloch 1.82 1 0,84 - - - do
Stenagervej 8 7,65
Smakkerup
4400 Kalundborn

16



Lb.nr.:
Matr.nr.:

Ejer: Ønskes fredet:
Heraf omfattet af NBLs Heraf Tidl. Stier

BemærkningerEierlav: bestemmelser om: omfattet af fredet
søer, sten-og

Ca.ha. Antal beskyttelse strandbesk. vandløb, fred- jord- "I
lodder slinler §" moser, skovs- dige' eksiste-

omkring strandenge, pligt muse- rende
søl å §16 str"ndsumpe ums-

ferske enge, lovens
overdrev §3 '"(a.ha (a.ha (a.ha (a.ha (a.m (a.m

81 44 b Vagn Christensen 3,51 1 1,52 - - - landbrug
Viskinge By, Viskinge Stenagervej 6

Smakkerup - . do
del af 21, smst. 4400 Kalundborg 1.14 1 - -

4,65

82 21 d Jytte Mandrup Nielsen 0,10 1 - - - - landbrug
Stenagervej 2

del af 29 b smst. Smakkerup 1.08 1 - - - - do
4400 Kalundborg 1,18

83 45 smst. Ib Christian Nielsen 14,65 1 2,02 - - - landbrug
Solveig Margrethe Nielsen
Dønneland 6
4400 Kalundborg

84 8b smst. Johan Andreas Ohrt 0,25 1 - - - - -

Dønneland 4
4400 Kalundborg

85 6k smst. Bjørn Busing Behrensdorff 0,92 1 - - - - landbrug
Kalundborgvej 118
4400 Kalundborg

86 del af 11, smst. Jens Erik Nielsen 6,78 1 1,45 - - - landbrug
Dønneland 2
4400 Kalundborg

87 del af 15 c smst. Søren W Holmgaard 5,40 1 - - - - landbrug
Mindegårdsvej 9
Viskinge
4470 Svebølle

17



Matr.nr.: Heraf omfattet af NBLs Heraf Tidl. Stier
BemærkningerLb.nr.: Ejerlav: Ejer: Ønskes fredet: bestemmelser om: omfattet af fredet

søer, sten-og

Ca.ha. Antal beskyttelse strandbesk. vandløb. fred· jord- ",;
lodder slinler §" moser, skovs- diger ekslste·

omkring strandenge, pligt muse- ,ende
SØ/~§16 strandsumpe ums-

ferske enge, lovens
overdrev §3 §'"

ca.ha ca.ha ca.ha ca.ha ca.m ca.m

88 del af 16, Lise Nordenhof og 4,15 1 - - - - landbrug
Viskinge By, Viskinge Pernille Cauchi

Mindegårdsvej 7
Viskinge
4470 Svebølle

89 14 d smst. Niels-Peter RindelOIsen 4,84 1 - - - - -
Løngangsgade 46
3400 Hillerød

90 4, smst. Jens Køniche Modin 1,04 1 - - - - landbrug
Dønneland 1
4400 Kalundborg

91 4m Mogens Lindegaard Fabrin 6,24 1 - - - - landbrug
Mindegårdsvej 11

10 b Viskinge 1,78 1 - - - - do
4470 Svebølle

11b og 1,73 1 - - - - do

12 , smst. 3.59 1 - - - - do
13,34

92 13d smst. Inger Kirsten Hansen 3,08 1 - - - - -

Peter Eyde Hansen
Mindegårdsvej 13
Viskinge
4470 Svebølle

93 3 o Poul Svend Jensen 7,71 1 2,91 - - - landbrug
Kalundborgvej 114

13k 4400 Kalundborg 13,60 1 5,06 - - - do
(eneejer af 3n og 13k)

13q smst. 1.68 1 1,53 - - - do
H Georg Jensen 22,99
Hovedgaden 58
Viskinge

fortsættes 4470 Svebølle o'"
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Lb.nr.:
Matr.nr.:

Ejer: Ønskes fredet:
Heraf omfattet af NBLs Heraf Tidl. Stier

BemærkningerEierlav: bestemmelser om: omfattet af fredet
søer, sten-og

Ca.ha. Antal beskyttelse str~ndbe$k, vandløb, fred- jord- ",I
lodder slinier '" moser, skovs- diger eksiste-

omkring strandenge, pligt muse- rende
søl å §16 str~ndsumpe ums-

ferske enge, lovens
overdrev §3 '"ca.ha ca.ha ca.ha ca.ha ca.m ca.m

fortsættelse
93 Erling Frede Rasmussen

Følfodvej 4
4470 Svebølle

94 "9 Jens-Henning Christensen 0,97 1 - - - - landbrug
Viskinge By, Viskinge Værslevvej 11

4490 Jerslev Sjælland
12 e og 0,01 1 - - - - do

28 b smst. 3,69 1 - - - - do
4,67

95 9 o smst. Niels Mejnertsen 1,05 1 - - - - landbrug
adr. Viskingegård
Forsingevej 4
4470 Svebølle

96 9, smst. Jeanne Lysholm 0,70 1 - - - - -
Christensen
Hasselvej 49
Kirkebyen
4540 Fåreve'le

97 44 smst. Max Anthon Johansen 4,27 1 - - - - landbrug
Kalundborgvej 88
4470Svebølle

98 54 smst. Jørn Godtfred Andersen 4,56 1 - - - landbrug
Hambros Alle 8
2900 Hellerup

99 1 4 Peder-Anton Spaabæk 123,24 1 11,20 - - - landbrug
Løgtved By, Viskinge Kalundborgvej 80

4470 Svebølle
16 09 1,93 1 - - - - do

2 g smst. 2,91 1 0,44 - - - do
128 08
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Matr.nr.: Ønskes fredet:
Heraf omfattet af NBLs Heraf Tid!. Stier

BemærkningerLb.nr.: Eierlav: Ejer: bestemmelser om: omfattet af fredet
søer, sten-og

Ca.ha. Antal beskyttelse s!randbesk, vandløb, fred- jord- "~I
lodder slinier §'; moser, skovs- diger eksiste-

omkring strandenge, pligt muse· rende
sø/å§16 strandsumpe ums-

{erske enge, lovens
overdrev §3 '"ca.ha ca.ha ca.ha ca.ha ca.m ca.m

100 del af 2 b Lise Henriksen 9,01 1 - - - - landbrug
Løgtved By, Viskinge og Bygaden 17

4490 Jerslev Sjælland do
2 h smst. 1.21 1 - - - -

Gitte Henriksen 10,22
Hvisbjergvej 17
Lundby
4230 Skælskør

101 del af 2' og Lone Mortensen 7,85 1 0,15 - - - landbrug
Torben Einar Mortensen

2m smst. Skovggrdsvej 13 12,68 1 10,37 - - - do
Løgtved 20,53
4470 Svebølle

102 2 c og Gammelrand Skærvefabrik 0,41 1 ,It - - - landbrug
A/S

8 smst. GI Skovej 6 A 10,40 1 9,98 - - - do
4470 Svebølle

31 o 0,82 1 ,It - - - do
Bregninge By, Bregninge

31 e og 1,07 1 0,90 - - - do

31 h smst. 0,55 1 ,It - - - do

10 6,07 1 4,44 - - - do
Kalred By, Bregninge

" og 4,72 1 3,35 - - - do

1 f smst. 0,80 1 - - - - do
24,84

103 2 o Frederik Rasmussen 1,13 1 ,It - - - landbrug
Løgtved By, Viskinge adr Fasangården

skovgårdsvej 4
Løgtved
4470Svebølle

20



Matr.nr.:
Ønskes fredet:

Heraf omfattet af NBls Heraf Tid!. Stier
lb.nr.: Eierlav: Ejer: bestemmelser om: omfattet af fredet Bemærkninger

søer, ,ten-og

Ca.ha. Antal beskyttelse strandbesk. vandløb, fred- jord- ",I
lodder slinier '" mo,er, skovs- diger eksiste-

omkring ,tra~denge. pligt muse- rende
sø/å§16 stra~dsumpe ums-

ferske enge, lovens
overdrev §3 §"

ca.ha ca.ha ca.ha ca.ha ca,m ca,m

104 del af 3 Julie Schwartz 14,66 1 8,13 - ,It - -
løgtved By, Viskinge Aage Schwartz

lysbjerg 2
Hjembæk
4450 JvderUD

105 31 i Bregninge Præstegård 0,77 1 ,It - - - -

Bregninge By, Bregninge Kalundborgvej 62
4593 Eskebiern

106 S, smst. Klaus Elmkvist Andersen 5,23 1 2,05 - - - landbrug
Kaldredvej 23
4593 Eskebiera

107 Id Mogens Peter Echberg 30,10 1 1,96 - - - landbrug
Kaldred By, Bregninge Petersen

Asnæs Skovvej 45
4400 Kalundborq

108 del af 10' smst. John Anker Olsen 2,58 1 - - - - -
lisbeth Nielsen
Kaldredvej 44
4593 Eskebiero

109 10 , smst, Frank Thestrup-Jørgensen 2,85 1 0,04 - - - -
Anne Marie Djernis
Aldersrovej 26
Værslev
4400 Kalundboro

110 del af 2 d smst, Peter Hedegaard Nielsen 2,01 1 - - - - landbrug
Kaldredvej 52
4593 Eskebierq

111 2, Hans Christian Hansen 0,10 1 - - - - landbrug
Moselund 5

2 b 09 Kaldred 1,27 1 - - - - do
4593 Eskebjerg

18 smst_ 4.83 1 2,36 - - - do
620
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Matr.nr.: Ønskes fredet:
Heraf omfattet af NBLs Heraf Tidl. Stier

BemærkningerLb.nr.: E;erlav: Ejer: bestemmelser om: omfattet af fredet
søer, sten-og

Ca.ha. Antal beskyttelse strandbesk. vandløb, fred- jord- "I
lodder sllnler '" moser, skovs- diger ekslste-

omkring strandenge, pligt muse- rende
$Ø/~§16 strandsumpe ums-

ferske enge, lovens
overdrev §3 '"ca.ha ca.ha ca.ha ca.ha CB.m ca.m

112 del af 2, Niels Bisgaard-Frantzen 14,56 1 - - - - landbrug
Kaldred By, Bregninge Hørup Klint 5

Høruphav
6470 Sydals

Poul Bisgaard-Frantzen
Carl Bernhards Vej 15 A st
N
1817 Frederiksberg C

Lene Boll
Johan Skjoldborgs Vej 8
6400 Sønderborg

+ en ukendt og
en er udreist til Italien

113 del af 3 , Kurt Christian Jensen 9,60 1 - - - - landbrug
Moseiund 3

3 f og Kaldred 3,40 1 - - - - do
4593 Eskebjerg

4g smst. Q2Z 1 - - - - do
1327

114 del af 44 Alex Peter Hansen 15,62 1 - - - - landbrug
Moselund 10

4, Kaldred 0,45 1 0,39 - - - do
4593 Eskebjerg

3 , 4,37 1 - - - - -

11e 0,40 1 0,32 - - - -

14 cm 1,01 1 0,51 - - - landbrug

14 eu 0,81 1 0,68 - - - do

14 ev og 0,68 1 0,62 - - - do

14 ex smst 0.46 1 0,35 - - - do
238O
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Lb.nr.:
Matr.nr.:

Ønskes fredet:
Heraf omfattet af NBLs Heraf Tidl. Stier

Eierlav: Ejer: bestemmelser om: omfattet af fredet Bemærkninger
søer, sten-og

Ca_ha. Antal be5kyttel5e 5trandbesk, vandløb, fred- jord- "I
lodder slinier §;; moser, 5kovs- diger ek5i5te-

omkring strandenge, pligt muse- rende
søjå§16 strandsumpe ums-

ferske enge, lovens
overdrev §3 §"

ea.ha ea.ha ea.ha ea.ha ea.m ea.m

115 3 d Kaldred Vandværk 0,17 1 ~ ~ ~ ~ -
Kaldred By, Bregninge John R Hansen

Grenhusene 84
2650 Hvidovre

116 B go Dan Skriver Vallentin 0,52 1 ,It ~ ~ ~ landbrug
Terkelsen

B gb Marianne Inge Vallentin 0,66 1 0,47 ~ ~ ~ do
Lizzivej 1

B g' Kaidred 0,85 1 0,48 ~ ~ ~ do
4593 Eskebjerg

26 m og 0,23 1 0,20 ~ ~ ~ do

26 t smst. 1,61 1 ,It ~ ~ ~ do
3,87

117 17 b smst. Peder William Jensen 1,20 1 ,It ~ ~ ~ landbrug
Gammelrand 1
4470 Svebølle

118 26 aa og Boet efter Else Grodt 0,39 1 0,37 ~ ~ ~ ~
vjBenthe Grodt

26 ab smst. Parkvej 4 0.43 1 0,43 ~ ~ ~ ~
4690 Haslev 0,82

119 7 gø Alfred Bisgaard-Frantzen 0,42 1 0,32 ~ ~ ~ landbrug
Højlandsvej 4

11 ep 2600 Glostrup 0,47 1 0,43 ~ ~ ~ do
7 gt 1,06 1 0,59 ~ ~ ~ do
7 g, og 0,83 1 0,46 ~ ~ - do
6,h smst. 1,72 1 0,92 ~ ~ ~ do

fortsættes
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Lb.nr.:
Matr.nr.: Ejer: Ønskes fredet:

Heraf omfattet af NBLs Heraf Tidl. Stier
Eierlav: bestemmelser om: omfattet af fredet Bemærkninger

søer, sten-og

Ca.ha. Antal beskyttelse strandbesk. vandløb, fred- jOrd- ,,;
lodder slinler §" moser, skovs- diger eksiste·

omkring strandenge, pligt muse· rende
SOIS§16 strandsumpe ums-

ferske enge, lovens
overdrev §3 §"

ea.ha ea.ha ea.ha ea.ha ea.m ea.m
fortsættelse

119 Alfred Bisgaard-Frantzen
"9 1,96 1 0,57 - - - landbrug

Kaldred By, Bregninge

26 q cg 0,13 1 ,It - - - do

26 " smst. 1,81 1 1,02 - - - do
840

120 13 ey Mogens Vagn Brandt 0,30 1 0,25 - - - landbrug
Zita S Stephansen Brandt

13 ex Eskebjergvej 91 0,37 1 0,23 - - - do
4593 Eskebjerg

13 cv 0,45 1 0,33 - - - do

del af S, 5,62 1 1,74 - - - do

13 es og 4,42 1 1,06 - - - do

13 bx smst. 3.48 1 1,09 - - - do
1464

121 19 av Susanne Røikjær Olsen 0,25 1 0,21 - - - landbrug
Leif Søren Olsen

12 b Moselund 7 8,62 1 0,94 - - - do
Kaldred

19 , 4593 Eskebjerg 0,43 1 0,26 - - - do

120 1,35 1 1,06 - - - do
Leif Søren Olsen

5 b eneejer af 12 b 0,26 1 - - - - do

26 o 0,26 1 0,26 - - - do

26e 1,08 1 - - - - do

26 f og 0,58 1 - - - - do

26æ smst. 3,44 1 - - - - do
1627
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Lb.nr.:
Matr.nr.:

Ejer: Øns,kes fredet:
Heraf omfattet af NBLs Heraf Tidl. Stier

BemærkningerEierlav: bestemmelser om: omfattet af fredet
søer, sten-og

Ca.ha. Antal beskyttelse strandbesk. vandløb, fred- jord- ",I
lodder sllnier §" moser, skovs- diger eksiste-

omkring strandenge, pligt muse- rende
sø! å §16 strandsumpe ums-

ferske enge, lovens
overdrev §3 '"ca.ha ca.ha ca.ha ca.ha ca.m ca.m

122 12 el Ole Biba 2,00 1 1,65 - - - -
Kaldred By, Bregninge 0verødvej 71

0verød
2840 Holte

123 16 e smst. Niels Christian Emde 2,62 1 2,45 - - - -
Hovedgaden 56
Viskinge
4470 Svebølle

124 4h Susanne Frank Jensen 0,79 1 0,43 - - - -
Daniel Rosenberg Jensen

11d smst. Arnakkevej 1 0,83 1 0,46 - - - -
4593 Eskebjerg 1,62

125 11 co Stig Lundgaard 0,79 1 0,46 - - - landbrug
adr Solvang

11 en Alleshavevej 64 0,82 1 0,58 - - - do
4593 Eskebjerg

11 cm 0,92 1 0,71 - - - do

26 " 0,25 1 0,22 - - - do

26, 0,25 1 alt - - - do

11a og 72,99 1 10,70 - 6,50 - 36/ do
1454

11' smst. 0,01 1 - - - - do

16 x 7,07 1 - - - - do
Eskebjerg By, Bregninge

del af 3 b 39,75 1 16,30 - - - do
Alleshave By, Bregninge

4, smst. 1,11 1 - - - - do
123,96
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Lb.nr.:
Matr.nr.: Ejer: Ønskes fredet:

Heraf omfattet af NBLs Heraf Tid!. Stier
Eierlav: bestemmelser om: omfattet af fredet Bemærkninger

søer. sten-og

Ca. ha. Antal beskyttelse strandbesk. vandløb. fred- jord- ",;
lodder slinier §" moser, skovs- diger ekslste-

omkring strandenge, pligt muse- rende
sø/å §16 strandsumpe ums-

ferske enge. lovens
overdrev §3 §"

ca.ha ca.ha ca.ha ca.ha ca.m ca.m

126 26 I Bjarne Jens Busk 0,28 l 0,23 - - - landbrug
Kaldred By, Bregninge Mette Meyer Busk

Kaldredvej 56
26 , 4593 Eskebjerg 0,25 1 olt - . - do

26 x 1,70 1 0,42 - . - do

26 y og 1,30 1 0,09 - - - do

del af 4b smst. 38.21 1 8,90 - - - do
41,74

127 26 P Leif Øland Hansen 0,14 1 0,13 - - - -
Vesterbygårdvej 4

26 h 4490 Jerslev Sjælland 0,68 1 - - - - -

26 i 0,71 1 - - - - .

26 k 0,71 1 - - - - -

del af 12 e 12,47 1 3,09 - - - landbrug

del af 15 c smst. 6.35 1 - - - - do
21,06

128 26 g smst. Britta Slots 0,62 1 - - - - -

Stig sager 8
Rørby
4400 Kalundborg

Svend-Aage Viggo Slots
Nekselø 15
4591 Føllenslev

129 26 v smst. Nicolaj Skriver Terkelsen 1,76 1 0,71 - - - -
Bybjærgstræde 4

fortsættes 4591 Føllenslev og
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Lb.nr.:
Matr.nr.:

Ejer: Ønskes fredet:
Heraf omfattet af NBLs Heraf Tid!. Stier

Eierlav: bestemmelser om: omfattet af fredet Bemærkninger
søer, sten-og

Ca.ha. Antal beskyttelse strandbesk. vandløb, fred- jord- ",I
lodder slinier '" moser, skovs- diger eksiste-

omkring ,lrondenge, pligt mu,e- rende
sø(å§16 strandsumpe ums-

ferske enge, lovens
overdrev §3 '"ca.ha ca.ha ca.ha ca.ha [a.m ca.m

fortsættelse
129 Kjeld Skriver Terkelsen

Arnakkevej 10
4593 Eskebjerg

130 26, Kell Birger Haahr 1,76 1 - - - - -
Kaldred By, Bregninge Himmelev Bygade 13

Himmelev
4000 Roskilde

Johnny Nielsen
Bodenhoffs Plads 8 05 tv
1430 København K

131 7 gx smst. Grundejerforeningen Granly 0,05 1 0,004 - - - -
vi Verner Sørensen
Graniyvej 7
4593 Eskebjerg

132 6 f smst. Hanne Susanne Andreasen 0,22 1 ,It - - - -

Avangsvej 12
LI Grandløse
4300 Holbæk

133 del af 7b smst. Minna Ellen Vibeke Jessen 8,57 1 4,23 - - - landbrug
Peder Marinus Helt Jessen
Eskebjergvej 114
4593 Eskebjerg

134 del af 13, smst. Bent Helbo -Larsen 1,20 2 - - - - landbrug
Gerda Helbo -Larsen
Eskebjergvej 104
4593 Eskebjerg
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Lb.nr.:
Matr.nr.:

Ejer: Ønskes fredet:
Heraf omfattet af NBLs Heraf Tid!. Stier

Eterlav: bestemmelser om: omfattet af fredet Bemærkninger
søer, sten-og

Ca.ha. Antal beskyttelse sIrandbesk. vandløb, fred- Jord- ",I
lodder sllnler '" moser, skovs- diger ekslste-

omkring strandenge, pligt muse- rende
S~/~§16 strandsumpe ums-

ferske enge, lovens
overdrev §3 '"ca.ha ca.ha ca.ha ca.ha ca.m ca.m

135 19 b Erik Ejgil Christensen 9,61 1 2,00 - - - -
Kaldred By, Bregninge Eskebjergtvej 106

15. og 4593 Eskebjerg 18,17 1 3,81 - - - -
13d smst. ll.J..Q 1 - - - -

2788

136 del af 19 a Jørgen Juhl Jensen 2,01 , - - - - landbrug
Eskebjergvej 100
4593 Eskebjerg

137 Se Daniel Reinholdt Jørgensen 0,23 l - - - - -
Torpe By, Bregnlnge Arnakkevej 14

4593 Eskebjerg

138 del af 5 a smst Marianne Ellen Isbosethsen 5,87 1 - - - - -/138 landbrug
Ferdinand Karl Isbosethsen
Arnakkevej 16
4593 ESkebiern

139 6 a smst. Inge Søemosegaard 5,48 1 - - - - -/148 landbrug
Spangvej l
Torpe
4593 Eskebiera

140 6d og Lene Merete Valentin 0,14 1 - - - - -
Andersen

6. smst. Spangvej 2 UQ 1 - - - - -

Kaldred 1,24
4593 Eskeb'erq

141 6c smst. Marianne Weikop 0,25 1 - - - - -
Spangvej 4
Kaldred
4593 Eskebjerg

Ole Stig Weikop
Dickens Alle 44
2860 Søborn
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Lb.nr.:
Matr.nr.:

Ejer: Ønskes fredet:
Heraf omfattet af NBLs Heraf Tidl. Stier

E;erlav: bestemmelser om: omfattet af fredet Bemærkninger
søer. sten-og

Ca.ha. Antal beskyttelse strandbesk. vandløb. fred- jord- ",I
lodder slinier §" moser, skov,- diger ek,;ste-

omkring strandenge, pligt muse- rende
søjå§16 strandsumpe ums-

ferske enge, lovens
overdrev §3 §"

ca.ha ca.ha ca.ha ca.ha ca,m ca,m

142 7 o Børge Johannes Hansen 6,74 1 - - - - -/157 landbrug
Torpe By, Bregninge Spangvej 6

Kaldred
4593 Eskebiera

143 6 o Mads Jacob Møller 7,02 1 - - - - -/232 landbrug
Spangvej 8

9 09 Kaldred
4593 Eskebjerg 8,40 1 - - - - do

14 b smst.
4.52 1 - - - - -/63 do
1994

144 14 o smst. I/S Arnakkegården 34,79 1 8,37 - 14,00 - -/341 -

Hovedgaden 584
2 Fløng 73,04 1 9,31 - - - -/767 landbrug

Saltbæk Vig, Bregninge 2640 Hedehusene 107,83

145 del af 10 o Tove L Larsen 2,88 1 - - - - landbrug
Torpe By, Bregninge Højmarken 131

Gevninge
4000 Roskilde

146 13, smst. Bårups Auto 0,55 1 - - - - -

Arnakkevej 30
4593 Eskebjerg

147 dei af 13 o smst. Fælleseje for: 22,84 1 - - - - fælieslod

Inge Søemosegaard (138)

Børge J Hansen (141)

Mads Jacob Mølier (142)

Tove L Larsen (144)
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Matr.nr.: Heraf omfattet af NBLs Heraf Tidl. Stier
BemærkningerLb.nr.: E;erlav: Ejer: Ønskes fredet: bestemmelser om: omfattet af fredet

søer, sten-og

Ca.ha. Antal beskyttelse strandbesk. vandløb, fred- jord- ",I
lodder ,linier §" moser, skovs- diger eksiste-

omkring strandenge, pligt muse- rende
søl å §l6 strandsumpe ums-

ferske enge, lovens
overdrev §3 §"

ca.ha ca.ha ca.ha ca.ha ca.m ca.m

148 16 , Anders Mads Baarupdal 2,59 1 - - - - landbrug
Eskebjerg By, Bregninge Arnakkevej 32

4593 Eskebjerg

149 24 b Bjarne Pedersen 3,83 1 - - - - landbrug
Arnakkevej 36

del af 24 k smst. 4593 Eskebjerg
5,91 1 - - - - do
9,74

150 del af 24 " smst. Hans Drehn 12,83 1 - - - - landbrug
Alleshavevej 43
4593 Eskebjerg

151 25, smst. Peter Birkedal Henriksen 25,44 1 - - - - landbrug
Lundestrædet 14 01 mf
4300 Holbæk

152 del af 26, Peter Friis-Møller 46,91 1 - - - - landbrug
adr. Myrehøjgård

26, og Alleshavevej 17 2,76 1 - - - - do
4593 Eskebjerg

26 d smst. 1.10 1 - - - - do
50,77

153 5, Per Lund Weinreich 32,49 1 6,50 - - - landbrug
Alleshave By, Bregninge Alleshavevej 21

4593 Eskebjerg
del af 1 , smst. 12,58 1 - ,It - - do

45,07

154 del af 5 b smst. Lasse Skriver 3,13 1 - - - - -
Kataina Albln Skriver
Alleshavevej 19
4593 Eskebjerg
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Lb.nr.:
Matr.nr.: Heraf omfattet af NBLs Heraf Tidl. Stier
Eierlav: Ejer: Ønskes fredet: bestemmelser om: omfattet af fredet Bemærkninger

scer, ste~-og

Ca.ha. Antal beskyttelse stro"dbesk v,mdlob, fred- jord- ",I
lodder sllnler O,; moser, skovs- diger eksiste-

omkring stra~denge, pligt muse- rende
so/å§16 stra~dsumpe ums·

ferske enge, IQVe~5
overdrev §3 §"

ca.ha ca.ha ca.ha ca.ha ca.m ca.m

155 del af 50 Lars Christian Olsen 7,85 1 - - - - landbrug
Alleshave By, Bregninge Myretykkevej 6

4593 Eskebjerg
del af 5 d smst. 0,06 1 - - - - -

7,91

156 del af 4 o smst. Erhard Vagner Nielsen 7,94 1 - - - - landbrug
Alleshavevej 27
4593 Eskebjerg

157 del af 3, og Henning Olsen 5,22 1 5,22 - - - landbrug
Alleshavevej 31

3 o smst. 4593 Eskebjerg 2,36 1 0,18 2,24 - - do
7,58

158 del af 1 b smst. Pia Beate Stranges 0,66 1 - ,It - - -
Alleshavevej 39
4593 Eskebjerg

159 770 Poul Thaistrups Fond 100,71 1 17,48 62,18 - - -/2995 -
Kalundborg Markjorder c/o Danske Forvaltning

3066-129225
77d 09 Holmens Kanal 2 0,19 1 - ,It - - -

1060 København K
77e smst. 0.09 1 - ,It - - -

100,99

160 umatrikuleret areal 48,5 flere - ,It - - -

smst. 09
umatrlkuleret areal 1,37 2 - ,It - - -
Alleshave By, Bregninge

umatrikuleret areal 0,99 1 - ,'t - - -
Saltbæk Vig, Kalundborg

fortsættes
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Matr.nr.: Heraf omfattet af NBLs Heraf Tldl. Stier
Lb.nr.: Eierlav: Ejer: Ønskes fredet: bestemmelser om: omfattet af fredet Bemærkninger

søer, sten"og

Ca. ha. Antal oeskyttelse sIrandbesk. vandløo, fred- Jord- "i
lodder sllnler '" moser, skovs- diger ekslste·

omkring strandenge, pligt muse· rende
sø/~§16 strandsumpe ums·

ferske enge, lovens
overdrev §3 ,>O

ca.ha ca.ha ca.ha ca.ha ca.m ca.m
fortsættelse

160
umatrikuleret areal Q.ll. 4 - ,'t - - -
Saltbæk By, Raklev 51,58

I alt ca. 4732,64

32



Bilag 2

Dato: 13-07-2007
Arkivnummer: 435-107593
Sagsbehandler: Michael Stoltze, 39 17 40 24, ms@dn.dk

Danmarks
NaturfredninllSforenioe

Budgetoverslag for Saltbæk Vig
Danmarks Naturfredningsforening rejser om kort tid fredningssag for ca. 4.731,15 ha i Kalund-
borg Kommune. I henhold til Naturbeskyttelseslovens § 36, stk. 5 skal et fredningsforslag led-
sages af et overslag over de forventede omkostninger, der knytter sig til gennemførelsen af
forslaget.

Areal Regulering Erstatning Bemærkninger I alt kr.
kr.or.ha

4731,15 ha ex. Forbud mod æn- 3.200 Grundtakst 6.028.896
arealer omfattet af dringer
ob!. §§ 3, 16, 18,
fredskovspligtige
arealer samt eksi-
sterende fredede
områder =

1.884,03 ha

O ha omfattet af Forbud mod æn- 1.600 Halv grundtakst O
nbl. 66 16 00 18 drinaer
Beregningsg rund lag Forbud mod æn- 3.200 21 ejendomme på i alt 7,82 ha. = 38.976
for tillæg som følge dringer 3.200 gange 21 - 7,82 ha =
af regel om mini- 12,18 ha
mumserstatning for
ejendomme under
1 ha
275,12 ha § 3 Forbud mod æn~ O Ingen erstatning for § 3 beskytte- O
beskvttede arealer drinaer de arealer
2.660,92 ha tidIi- Forbud mod æn- O Ingen erstatning O
aere fredet areal drinaer
1.202 meter ny sti Anlæg af ny sti 30 kr. pc. 36.060

meter
64,28 ha fredskov Naturnær skovdrift 10.000 624.800*

uden brug af gød-
ning eller sprøjte-
midler

59 ha landbrugs- Forbud imod 25.000 1.975.000
areal, tidligere fre- gødskning og
det, men uden for sprøjtning
§ 3 i NBL

I alt 8.721.826*

* Rettet jf. bemærkninger fra Skov og Naturstyreisen og Kalundborg Kommune

mailto:ms@dn.dk


Erstatning for overgang til naturnær skovdrift
De fredsskovspligtige arealer skal efter forslaget overgå til naturnær skov~
drift. Danmarks Naturfredningsforening forventer, al erstatningen herfor vil
beløbe sig til 10.000 kr. pr. ha. En eventuel nedgang i handelsværdi ved
omlægning til naturnær skovdrift vil afhænge af karakteren af det enkelte
skovområde, men det er styreisens vurdering, at erstatningen herfor er højt
sat. Desuden er det uklart, hvilken rolle skovene spiller i forhold til et even~
tuelt fremtidigt naturgenopretningsprojekt. Det skal i øvrigt bemærkes, at
der har indsneget sig en regnefejl for de fredsskovspligtige arealer, hvor
64,28 ha å 10.000 kromedfører en udgift på 642.800 kr. i stedet for 604.280
kr.

Øvrige budgetposter
Skov- og Naturstyrelsen har ingen bemærkninger til de øvrige budgetposter.

Afslutningsvis skal bemærkes, at styrelsen hermed alene har forholdt sig til
budgetoverslaget. En stillingtagen til indholdet af fredningsforslaget følger,
når forslaget er fremsat for fredningsnævnet.

~~nl~)Qs,~~-
Else Marie Stamphøj l

Kopi til: Kalundborg Kommune, kalundborg@kalundborg.dk
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Jan Krause Pedersen
Plan, byg og miljø

Kalundborg Kommunes bemærkninger til budgetoverslag for
fredningsforslag for Saltbæk Vig og omgivelser

Danmarks Naturfredningsforening har den 13. juli 2007 fremsendt
budgetoverslag for forslag til fredning af Saltbæk Vig og omgivelser.

Fredningsforslaget omfatter i forhold til eksisterende fredning for området
især forslag om fredning af store omkringliggende arealer og mulighed for
offentlig adgang til området og skærpelser af grundlaget for naturpleje,
naturnær skovdrift og forbedring af vandmiljø.

Skov- og Naturstyrelsen har i brev af 10, august 2007 givet bemærkninger
til det fremsendte budgetoverslag. Skov- og Naturstyrelsen bemærker, at
fredningen af de omkringliggende arealer har mere karakter af en
planmæssig sikring med forbud om ændringer, og at det ansees for en høj
pris for denne regulering. Skov- og Naturstyrelsen bemærker endvidere en
regnefejl for de fredsskovpligtige arealer, hvor den samlede udgift skal
budgetteres til 642.800 kro i stedet for 604.280 kr ..

Kalundborg Kommune kan tilslutte sig Skov- og Naturstyrelsens
bemærkninger, men har ikke dermed forholdt sig til om hvorvidt de
omkringliggende arealer bør fredes eller ej.

Visse arealer i den nuværende fredning må gødskes og omlægges. De nye
fredningsbestemmelser indeholder et generelt forbud mod gødskning
indenfor landkanalerne og der må forventes yderligere erstatning herfor.

Til budgettet skal lægges evt. renteudgifter, andre godtgørelser til f.eks.
advokater m.m .. Beløb der kan være svære at fastsættes, men som kan
være betydelige beløb f.eks. hvis erstatningsspørgsmålene rejses ved
civile søgsmål.

Kalundborg Kommune
Højvangen 9
4470Svebølle

www.kalundborg.dk

Telefon 59 53 44 00
Telefax 59 5349 13
plan.byg. mi Ijo@kalundborg.dk

mailto:dn@dn.dkref.:
http://www.kalundborg.dk
mailto:Ijo@kalundborg.dk


Iflg. Naturbeskyttelseslovens § 49 afholder kommuner normalt 25 % af
tilkendte erstatninger og godtgørelser. Ved fredninger, der har national
betydning eller medfører udgifter, der er større end 2 mio. kr, kan
Naturklagenævnet bestemme, at staten skal afholde indtil ni tiendedele af
erstatningen m.v., jf. stk. 5, Omvendt, jf. stk. 4, kan det også bestemmes
at kommunen afholder en større andel.

Det vil for Kalundborg Kommune og den fremtidige lokale budgetlægning
være af stor betydning, at der i forbindelse med fredningsrejsningen og
sagens budgetlægning gøres nogle overvejelser om, hvorvidt fredningen
ansees for at have national betydning. I betragtning af budgettes
størrelse, at Saltbæk Vig og omgivelser er omfattet af hele 3 internationale
direktiver (EF-habitatdirektivet, EF-fuglebeskyttelsesdirektivet og
Ramsarkonventionen) og at området er et af de største og naturmæssigt
rigeste områder i landet, vurderer kommunen umiddelbart, at der er
grundlag for, at fredningsersatningen for Kalundborg Kommunes
vedkommende, ville kunne holdes på en tiendedele af erstatningen.

Sekundært, efter at fredningen evt. bliver gennemført i det forslåede
omfang, skal der kalkuleres med ikke ubetydelige kommunale/statlige
udgifter til forskellige anlægs og driftsopgaver (skiltning, formidling,
fugletårne, stier, plejeplaner, naturgenopretning mm.) samt til yderligere
administrativt arbejde med de fredede arealer. Omfanget af disse afledte
omkostninger kunne være interessant at få med i budgetoverslaget.

Med venlig hilsen

Jan Krause Pedersen
Teamleder Natur og Vand

Direkte nummer: 59535237
Egen email: jan.krause@mail.dk

Kopi til:
• Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø

Landområdet, ref. SNS-121-00355, sns@sns,dk

mailto:jan.krause@mail.dk


~vetftednings~ets afgørels8
af 28. august 1992

om frednins af SaltnEk Vil ~d omliggende
ara.ler i Kalundborg, Bjer&sted 0& Hv1debzk

ko~unet, Ve$t$j~llands Amt (S2& nr. 111-22)

Fro4nlngsnzvnee for Ve5~sj~11ands Amts Nordlige Frednlngskr.ds traf
dtn l~. februar 1990 afb~rel&e om fredning af et 1.185 ~ stort la~d.
o~rkd. omkrtn6 Saltbzk Vig ved Kalundborg. Frednlngen omfatter h.lt
eller delvis 4 .jendommø(hb-em,unr-a) i privat eje, en ejendo1!l~jet af

Kalundborg Ko~un~ 0& .e 41~ beseyret af *~digelag. Frednin&5sagen
er rejse at Ml1jumini,teti€t vi den daværende Fredoingsstyrelse.

Ftcdrtingsnavnet$ Afg~rc15c er i h~nbQld til natur(~edningslovens § f5
fo:el,gt Overfre4nlnt$nævne~ til eft~rpr,vol,.. Af&er.lssn er tillige
p;!lklag,iI!:ttl1 Ovufre4ninpMvuet af 3 pr1va,c •• Jer,., ISaltbak'llig l)tge.~

l~g. Kilj.mln1$~.t1.tvl S~Qv,og ~.turatyr~l$~n.V.s~j.ll4n4$Am~&~
r~6.D~~t~ N~turfTe~i~gtfar~nt~g.Da~k Orn1toiogi,kFartningQ&

D~n~k Botanls~ Forening.

Frednlngsoærådet ud&~res af a~ealerne omkring den 1.39> ha store ~6

Saltb~k ViS og er modland afgrænset af en afvandingskanal. NiI!sten

b.l. fradn1ng50mrådac er opieA.e vtd ln~n& og delvis udtørring af
vigen, der var en del Af s.~errl~or1et. indtil der 1 1866-74 blev an~
bgt et havc11ge fra SahbU til Alluhave. OIDride:tbest.ir navnlig. <lf

eng., ovardrev og Illindre v.ådområdtr t ialt lur. end 850 ha, man rummer

og5å godt 200 ha B&srjord og godt 100 ha skov. Området.r ikke of·
fentligt tilgzngeligt.
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acla frednin;g!l;Qllir.!d.(lt' Ugler :l. Und.:-ofle. nd-s af "OlJlr'd.ill't er JOta lIlO-

ser, .ng@ og ()Vel'4':revoiilfatte't .af f1Jl.t:\l:r'bcsl::yctels-edovens t 3, og dele'

.f om:dd.et aT - eventuelt tfHl&e ~ Q~f#ttet af lovens. t5- (nrandb.e"-

$ltytteludinien}, "SH (søbe.s:kJuehssHnien) og/.Uer § 17 ($iccv~

bY&Sd~f!l-tl!fl)•

OmrAdet ll,ggil!'r :Lm:lJl:1\føl" et 4f 4ø omr1d4r. som ,D••nIIUI:rk· hu ul1peg:et #ttlii

b~$kytc~ls~somr!d~ i henhold t11 konv~ntlQn af 2. feb~.r1~71 om våd-
orerAder af International b~tydn:l.n& SO~ lev.st~der forvan4t~gle (iam-
5aT~env*ntiQnefi)r jf. Odanrtgsministerfet, beKendt~ør.lse af 4. apx11
1978, O=ridet ~r tillige udpeget af Kilje~inisteriet SDæ fu~lebeskyt~
te1.s~$l>lAri<lll!1 henh<l-ld, Hl De ~uro,p-i!iske ri2UeSSkil~rs: Råds direktiv

ar 2. april UtH ,011 :b~$kyl;;teiu ar vilde fuSb,

Frednin'it$oll1lddat 8.r i 'te;i,1;ionplanen for 'i1estsj.æ'11tmd.l; Atnt!iKCmfæunÆ! ud-

lagt $lom, ~giil!l:'Ug.tbukytt4hUo-lItå:de- og er tor den d~l, lU'!:' Hgg€lr i

KalundborgKommun~,i k~epl.n~~ udlagt$Q~rilandbrugaområde og
rtaeurr$snrvat" med tilkendegivelse af, at offentltgh~dcn 3kal sikres
adsang 1:11 sttanda:realeros, Kommuneplanerne fOor !jt!-rgsud o,gHvidebæk

t(ommuner indilbolØat' ikke sædi&erem1ngslini~t ndn:rcn~de. dele af

fr~dnintsomradet, sorn li~geT i disse kommuner,

l)(! '1'rf"!~~r:~dta og ill;t:Wh Piuli: har i fØrst'B riakks på..sdet

fredni'Ogen (rpglve:t ,sQoIt;Q"J'trflo.cUg, NaVflHg a/s Salebitkvtg. der ejet:

1,053 h3 i 6et fredede 1.ndo~r!dt $~t h~le vlg~~l har n8rved anført,
at -oLllr.i,dets fredning;s:vardi,g,e tilstand i hej grad skyldes eje't"M~ugt

og pleje ar arealern~, og at d~~ i~k~ ~~,g~ndtil at forvente nO$cn
Mldti.ngh,HaL Poul thohtrups Fond, der eju 98 ha lied lngceet1. hu

honviBt til, at en o~r8tholde18e af ejendommBnB naturtilstand allered~
er iS 1kn t v:e:d.nrvl ..tut og g,ennø fondens vcdUgter.

For do-t t:l.1f..ld41 lillefrødnl~n !ennmafnes. nat ejerne. ttmbtt to'[~

$kel11&~ en4ringer af fr*dnlnglbcste~.erne Uavnlijbør bestemmal~
sen O~oftentllg adiang ad d~n'priv.te,f~llesvaj genne~ omr.4~t ~d8~~

mailto:.ng@
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4. en ~~~n færds~l ikk~ tr fQY~nBlig m~d hen51~e~ til fugl.tlvetog
der~d $trldar mod freQnlngen~hov~dformAl, S&ltbakvlg Dlgelag har
~der henvisntng til en u4talelse fra Ky~~ln#pektorat5t~~rllgc frem~
hæ:vet, at hensynet' 'tB di.gBt,$ dkkerhe4 talttr {BOd offentlig f",rdse1

på vejen, der på e'n l •.nge'tB stt<tkniu! U onla,gtpå digekfonen ~Un
UViZ.rts di g@t.

!1ilj:ømlrrlstert!& '1/ Skpy 9C f;!litur;stY4W~n hu oplyst, at lDin1St;et'ie,t

fgrbe.nder ud,hrdige1s:cn .tf en bekendt.gereln. IC)!:• .,,11 'forb:{de jiilge pa

søtnt:1totiet ud.for tf~dnh&$OUldd4t. Hirtisterdet bUH Q.QrforVEgt

på, Bt: fredningen kOiilmst" til at indel'HJ.l.aeet jilligt:forbud Få &:realt'rt\.0

næ.rme.st kysten sAmt 'På VigB'tI, oS at jagttryk'ket 1 doer. (lvri~e del af

fredn1ngsomddM: fa.stholdes pa det nu.•••ueno. niveau. Mlnlsteriet hu

på &nne ba&gl\ln~ )l'et.t bet.ænkelighed ved, .t der ti l1iodtl:s ofr.entiis

f.iItr:d!i·el pi vejen .&IH\t1ett fredn1nz;so:mddet, ! evrigt har lIinhtl!l't'iae

ilnbefalet f:te:dning,en g.ennemført i d<!t;'I.·.• :s.mtlig,e Bom best,elQ.t bf fred..,
nitlg,sn.avnet:,

;lu"ti!ljdlAiTlds Amtsq•••'~ har støpt:;&t:, :frodningens gilnnemfønlse, alen på,

staet vi~en inddrag<!t unde~ fredningen OIoedfau:s,;a,t:telSB af an mini-

il:iwcskote for vand.starn1B!l cg forbud moiJ ikke-Hhvervsl1IiJ:uig $~jladlii:.

Selvom tier ikki3 u.;lhde-s spildevand til vige'n, og aelv om tilførslen

af fl"it'1ng,sstoff€lt' fta de omkring1i&&ende dyrkede arealer er reLativt

BllE. har vigen -st 5~rdeles højt indhold af lllam:enz:rlng,Sl$altcE! og..Jll.4

bilite.gnos som Ilurkt f~rure.n4!!t. Amtsrådet har derfor foreslbt. at deT

pål~g&e$ hel~ fre4nlngso=rA4Be et spreJtnings- og gedskniu&Sforbud og
på l:L.dt 12T11exe ~1gt et pUrui:l 011 d.yrkn1:n.gsQphør. Inden for 'En afstand

ål 50 m fn s.bredden bør dyrkning dDa O'Phøl'f! $tralLt,

Amtsrådet, hat endvidere foreslået fors'ke11ige andre ,end:rLuIU @ffr~d·

n1n~.DS indhold, bI. &. så dar gives EllIIt ..e,t, te,t t.ilat 'Opstille 2 fugle-

Urne, Gg har udtalt .stg:til s.tet'te for, at der gives offentU,hediiln
ret: til at: ,farMS! pi vejen gennem :tredni~50mrå.det~dl-i!:tdes SQlØ.d~1: ~T

bestemt af fr.dntns$~t.
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DanmaIks~'~~Crredntn&ifRr~ntnl 0t Da~sk Orn1t?lp&1$k For~nlD& anser
fr~dningen for u~11str~kkel1g 1 den udformntns. jO~ fr8dni~$navnet
har bestemt. S41ed.& bø~ vl~~n ~edtage$ und«r fredoing~n med bestem-
melsel', som mutiggt\r ilD f(;lrb.drin& at vimdkvditnen, s:1Ju:-1It:ten ~.eJ,lI~

tive nej vandstand Ql for~y~er sejlads, d~T ikke foregår i ernvefo"s'
dIer jag.tiUlBsigt øjellllifrd. Erilivlde:'t'e bu det: indføres fJt fot"P'4d lIlLod

ja~,t i den sydligst.e ,Qe.l,"'t fr.elininss'omradet:.

Efter fQrGntngernes opfattelse bør fredni~en de~$t i h~jer. grad
sigte øwci rtA'CJJ::t'g';H'iDpretnin&_ Dm l1y:r1cn1ng (I~ sptøj t:ning. nat forentn~

gerne s:aledes, \,idealt il,t~$•••i'ilamesråd-et:-. og Dafisk Ornitologhk FQtwf1tng

hdt tillige øn$k~t et forbud cod o~l~gning af iræsningsatealer. om
gødskning finder DaT~tMlt:'ks~stl;rrfn<rn.instfot8nir.g d~t ,ønskeligt :med

diffUl!'ntierterle bestemmelse:r, så det forbydM a.t: gødske dels 1 et:

bJtl te langs: s-oen. dels ps de' i botanhk nIlUl$(liUid# @ues,tiEiTIide are:aliir,

hv~r~~od gø4$kning 1 ~VTige kan tillades ~ ~~~ Qmfan& SQID hidtil.
1'oreninge:ns ::I,..Dka.lk0!!lit.e og '0311SkOrnitologisk Forening hu f'or6sUat.

wfi rderli~ere begrænsning sf gødskningen.

Foreningerne anset de bsstemmelssr om off~ntligneøefi$ 36~ang til fred-
ningsotll:r!det, $Ol1fndning.sna'iJ't\$t har faatsat.. for at \':eta- tilfreds·

5t:~U.ende. D.le:nder bør 'også opseUles fugLetårne 0& anbtirtge$ ~kjul,

hvo~til offentlithcdmn h&r adgang. Cansk Ornitologisk Forening ~aT
yd~rligere ønsKet. fje:mehe .\lIf en sten5.etn1:n& pA Krag'U)$fll af en

-ri.ngvDltP' pS: Store Vrøj 0l af nogle be:vQhn.i:n&~r 1 frcd.n1ngsoEilriil1'8t.

QIO:s:k B2'!i.prli::rk Fntluin& ha.r :StøttEt 11a:runa.rkE Natu::fndni.n~$toreti.ifigs

$yn$~nkter og sarligt anført, at engene og Dve~drev~neomkring vigen
hørltr til de ! botanisK henseende mest:- værdi!ulde pj. Sj;dland og rw·

ser man$u sjaldneplant~artBT, heraf flere rødlistene. Oød$kn1ng og
s:prøj'r::n.1.ns;SUit:: .anhrilli-el:s.e af læikure på dine arealer hen#tUles
dtt:fQr forbudt, ogd#r bør ky,n tl1lad-es omlag.ningaf de gr:em!n8!1.lU:'ea.~

let. ISet" tidligere bar- VUIQ;'C omlAgt. Fort:li.at a.fgt'ufiiJi& hiLt' stoj: ~-

tydrt!ng; fIn:: ~varehen af <te botenl$ke. ~1:idhr.,ogfor~nltigBn vil d8r~
for U'U udtale si! imod, a.t t!d1iset~ ~h:lt:e. gJ'.I!:!iIni;Qg;l·arnl.", t111a~

du pd#itet,. 'Ettdvidare bilr der pA.læ8-~es amtet pligt tU iIl.t. ~iII:n!~

n.turpl~j*t og grøfter og kanalet bør kuncpr$n$8S ~anuelt.



Kal\WdhoII Jyrt!1 og. Bjupted 'i(qUUPAlb!!ft)"ulse har :Indstillet fr~d.

niTI!,sTh1!vnet.!i afgClrd.l>t! stadf:il!stet. Kahmdborg. Byrid hu dog i!!!osht

søen inddrs!et under fredning~n ~~ TejJe spørg$måltt, om offentlls
færds-el på dig:evejen b"-r begr~ns:u i fU.gle:fiiB:B yn,g.letid.. BJergstE!d

Kommunalbøstyn:ls:e hu I:,noefalet, at der oplttilles 2 fu,gletarrrn 1 Quf-

dde:c.

Natullredntnssr~*e~ anser offentlig f:il!rdgel ad'digev~jen for mtg~e
Wt-eldig af hensyn til fuglel1v*t. tter bDJ" i nede t Voilt'€, ofhntll'g ad.

t;iH'tg til 2·:3 fus1e-tår:ne i. omddet:. På OVerltednhlg,snæ'\~'1nlts liTU!!JJon,tn.e

'har Naturh'edningsrade:t udpeget M arealet' omkring. vigen, som h.l:'l.! :i~r-

HtDGtånisk,inte~e-sse, og rådet har i forbindelse h.erllifrd fo:reslå~t,

u <.tu fasithtt,e5 s;E'r1i&e trednln,gS!H!;nt::llilIUtlfier for diUil1l ••realer i

overen$$te~lsa,mBd henstillingen fra Dansk loeartlsk Forening;

I ~a&en$ behan411n~ har d~ltag~t 10 af ~rfredningSn2'1~n~t$11 m8~'
le:lJØ!er ~

Området ved Saltbæk Vi~ har stor betydning s~ l~ve$t~df~r ~andfugl~~
Ua.nset dø nuværende ej1'!rcs plej e af omdde'tEl:' det til opfyldelse af

I>anmarks inJ:.errtat:1onalil f'orpligt.s1ser påkI",I!v-et" at o!IJråd.et un4ergi\les

fredning eft.r rtawrfr.dnlng'siovans kapitel IH' med det hovedfot1Dt.1 at

boskyttt fu,g,hUvttt i Ø1Jl:rå~e. Som led heri uaå soen Sdtbæ:k ViS .\fld-

dr4ges und~r fredningen. 1 evrlgt tiltr~d&r Overfredntngsnævnet den
afgransoing af fredningsomrAdet.~oæ ftedningsTIæVn€t bar be$te~t,

Ren$~t til at beskytte fuglelIvet gør d4t endvidere ~krævat, at der
f3.st:{II,.,tt." be.summc:bn OUtUU\l'elu Ifj4lgt .S.åledes biJ;r det ikk.e

\filte tilladt .t \1Qv'e j ~t pj 1"110. '0l hvt. -der 1'Mfilu::c:, j qtfQrbud på

ntørritorie,t ud for f'_~\!idningJ()lIddet;.lxt:r (Isliå ae k:yature Ir-ulet'

øst forpumpekanalen.l!elletl)s&~ 98 Sto:re'b~l1;:pUiti~Ø jo,gtfQxbl,1d.: Pi\
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Fr~dnin~sområdet har ikke b1d~11 været tl1tzn&~ligt for Bl~e~ed$n,
Qy~TfTednings~~et anser det na~1n11gaf hensyn til iuslelivet ~ og i

ovuensstemmelse !led Naturfrednin;Bddetill udtalebe ,. .f6r ol!Ht$~l1gt;

at der heller ik~ f~r~f't ,r Qffen~llg adgang J Q.~j~t.Uanset d~
illllJlindeHst pldende hest~l1lfIelset :I Mturwsli:yttelseB1.ovef!.$ kap1t-d 4

O~ ~ff~fit11~b9densadg~n& til natUTen ~ det 6.rfor beåtemme" It ~rn~

rjd~t 1R~ skal Væri offentli~t ti!g~seligt. sil~d«$ at en ændring
heraf vil fl,lJdvf:'nt:!1ggørii ujsriln,g af ny rredni:nl$~u"g. 'r.dn1n~.8b'SsteQ1-

Io.1!ll,set'nebør dog. muliggøre, at. (ler bo cp,H:illes et offentUlt t:Hili

~~ng!tl1gt.:hght.å.:rn i dan .sydligste del ilf fndn1rtgscIlrtJ.de.'t,

hUil;eøelser med sigte 'p4:nat:\fr~enilJpntnttlgmåtte inr v-ednn søen.
S4danne he.!jlt~Nels!!;J'k;liTlimidlertid ikke fsseu;ttes som led i fred-

ntngen. alter.ed~ fordi d~r ikke for Ov.rt~ednlngsnævn6t er tilv~je-
bragt et tilstrække~i&t gtu~dl~g ~eTfot.

Du finde!; 1 «ivrig!; ikko at vJlluakwdc Dennv for tt'Bdningshegte~e~-

SH til sikring af en rdndst:e vands·tand. i s.~en. En .st:Hlln&tagøn tit

dette spergsmal me afvente et eventuelt pr9jekt 'til

Eftersomsøens tilstand efter det oplyste ikk~ ka.nanses forvæne.t SOl])

føLte a.f opdyrkningen i frednings'lrmråde:t, hr der 1. hvert f.ald ikke

ud-en silIilIlLenhilng medsærlige fDranstalt:nlng$.r til f'orbadring af v8nd~

kvaliteten i Sl!!lfln fastsættes påbud omdyrkning.åophe:t' og detfor i1ell'!ilr

ikke forbud mod spr'jtnlng og &~dstn1ng på Agerjorden"

Forg;runings4:r •• l.en'lot g01' fndl"lit'Jg,S:;[(l.m.le:ne. dtt ceri1liod. mit.el1st,

at der ikke $prøj~e$ ~~d teml$~ebe~pel$~$mi41er.hvor1m04 b4de"Qm~
lagn:1ng ogpdsknlng bor vart. tUh4t. Ii -n'ea1em<e: fo:rt<J'lI;:t køn .o:f-
&ruse:s: Vf!d. kua.t:l,ger, net b~I!P!:t'),e$:4QI b~nred., oIit (le IllaitJA:leUgt

gældend2 best~mmelser l ~tuIbe5kytcel&ealovens f 3 kan'fDre til, at
de ;gru.1'lfrtt;silrilahr ! frB:dnlfi~sOlilr'det, der er t»llfaecet Af 4.t\i:\J' lov~

Mnl:mme1s-c, ikkt- ti pmlagg.4.se;ller g.dlg:!&!. Endvldar. tildgex hen.,

!iynet:. dl $e beskytte de betydelige bt::rtaniske vardiu) at du bl.ild

•



)

vLrkning. for de uulor. hvort-l1 cUue Vl"rdler navnlig er knyttet,

lndf{l>u;s it omlagn1ng,$~ og g,~dllknl,n&,d'Qrbud. og, i evrl&t fasts:littes

~2rllge be$e~mæel~er,

SQ~ 6et e~ beJte~t af fredni~&snavnet. bør ~t$r'd.t hav. ret ~11 ae
loretag@ naturpleje tll opfyld~s. af fr~4nlngens fo~l. m.n Over-
rrtdningsnævn~t anser det ik~e for p&kr~et at b.tl~ge denne r't af,
at d.er forinden er tl1njebng.t en phjeph.n for olllr.d~~.E.n for-

p1tIR,telu for utet til at udfli't:re plojtfo:unstaltninget vil ikke v-I're

rilllelig,tllel'l lUt biil'rdog pålæues .amt.et: ae: fje.rne 'en bevoi(s:nlng 1 den

sydligtte 0.1 at frednlngso$rådet.

Overfrednlngsnavnet kan i evri~t 1 det v&$enel1&. ~iltrzde i~dholdee
af de fr€dnin!sbeste~els.r. $Om frBdningsnzvnec nar fastsat_

Snli&t om'Knguen b~UDiI"rk8s: Frednl,pgsr'LI:Vl'Iet afdog 1 197'-at dis-

pensere fra stran4beskyttelsøslinien til blbeholde~~e .f .n $t8ns~t~
ning, som den dav2rende ej~r af ejendo~en havde etablere~. Se.ns.e·
ningen blev kun delvis fje~net. m.n t~lsyn5myndigheden forfulgte ikke
$~g.n. OverfredningsnRVnet finder ~t h~refter ikt. rimeligt at fas~-
holde .jondo~ens nuvarBnde ejer på forpligtel~en ell at lovliggøre
fQrnQldec, mcl"l der bn gives amt.et ret til at fjerne $Unsæt:nlngen

he.l't.

Den ga~aldte -ringvoldft pi Stor. Vr.j med trabevoksning kan tillades
bibeholdt.

Idil!!t fndningsnzvnets afsøre1.51e af 15, februar 1990 oph~es, fut·

s~ttes ncr.fe'r følgende fredninsshestemmelser for det område, ~o= er
If&r~ct pl kortet d~r herer til Overfrednin&snævn~t'afgørelse
(fredningskpttet), og 5cm helt eller delviJ Q.fattet d. p~vedhaft.d.
fottegnelse anførte matrikelnumre:
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af arealet om t'rnets pr~ise ~~llggenhed ol ~ræere u6tormning. af&e-
teJ di"e .pwrgsmAl af fredntn~s~vnet.

5 7. AfvsndJ ng

D. fredede tand.anahr må.ikke atv.ndu ydsrU'He.. llii.sterende

g.re!t:.tr. kanaler og dTan 1S1(lQgopnnses. fornyas: 0& ombg,gu. hvis

det e~ nødvendigt for landbru&s- .ll.r &kovdrifc~n.

§ §. fqIurening af 'oaturtn.

Fredningsområdet må ikke forutenes v.d henl~!gelse af affald. hen-
stilllnt af udrangerede landbrugsredskaber eller maskiner o.lign.

§ 2 Arealanvendelsen ltyr1&;.

~ De ar.aler, der er vist på frednlngskorc8t med signatur for
-agerH

• Inå forts,;lr.t lin\i'(Indn ,til hndbrug$dr1f't., men må dog ikke be-

plantes, heller 1kke til pynt:ogrø.nt.:eller Juletrzer.

~ De arealer. c.r ar vts~ på frednin8s~rtet .ed signatur for
!"SKOVIt• si fort-sat drives forst1llZssi&t. men ved. genplantning må: det

nuv~ren~ nAletrabevoksede areal ikke udvide5. »Vi. bev~ksningen af-
drives uden "Solgtepj 'forUal: skovdrilt, bliv.er,det p!g.ddctl4. areal

omfattet af bestem@etserne 1 pkt. d.

Le Pi. de arealer. dBr er: vi.(it p. f'redninpk'Olt.t med slanatur for

-);røt:skov·. tY. der kun foretages plukhugst.

~ For de eyrig. ,'taler galder relsen4s:
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Arealerne måhverken opdyrkes el1'H beplø,ntu. !:len Jkal henllg,se i

natu~llg t11~t.nd, og vil.Gt planc.r må ikke plukkes eller graves op.
Forbudet mod bepla.ntn1.ng oClf,ttter og:!!! plantniIl& at l~e.gn 0& hb~l-

ter. herunder til supplering eller udvidelse af eksisterende hegn. De
l~he~, der er vist på fredning.korrøt, ma dQg genplantes, og fredn1n~
,&ener hdb:r 1klfe. til hindu for', I,t d..r plant~, hev_tide.hegn langs

kan.ahm.

Uanst.c stk. l er fredningen ikke tU hindet: for, al; enk.lte af diue

arealer o.la&g85 med rensningsAfgføder, når oDl~gning er nødvendig
for, at det p'g~ldende areal fores.t kan anvende~ til afsrt~nlng ved
kreaturer. Dennt"bflste.mme1segælder d.og ikke for areal.x:. def er vist

p. frtdnlngskortec m~d .ignatur for -botanisk interesseomr'd.~.

Der m.! ikke sprøjtes med keæis\ce bebllPslsesmidler bgttut fra t.il-·

f~lde af ~kutte lnsektangreb på kte*tur~r øller som led i na;urpleje
;e:fter § B.

D.r ~aikke gødskes pI de ~r8aler. der er vise pA fr.dningskDrce~ m~~
$l~tur for -botanisK inLeress.område-. Uden for dis••• realer må
der kun gods~e$ med indtil jO kg kv21stof pr. ha pr. Ar, men en dis·
pensation (jf. § 14) fra dEIh,e bestemmel$~ skal meddeles af fre4nings'
nævnet, 5Afre~t ogec &~dskn1n& er nødvendi& for. at det pågældende
areal fortsat kan anvendes til afsc.snlng ved krea~rer,

i 10. Dl$esikkerheden.

Forbudene i II 2-9 gdde.r .Ikke foram.taltninger. de'[u nødvendige for

opretholdelsen af di&e$1kkerheden.

Dsr mAkun udøvu jagt 1 følgende udst..raknlng.;



Der ~ ik~* ~d~ve~ Jagt fr. den 'bne v8n~fla4e øf S.ltb~k ViS. Ved
tud •• l pA deflT\e lbne vandf1ade lI.å du kun medbringes skydt-v'ben med

det form'l ae a!llv. anskudt vildt.

På decbn4at'ute:{, dt;r &t' v:ls:~ på fredn1ng3lc.OTtet ced mnkering.en

"Jagd"orbuclf!. må de~ kun udøves: jage indtil udgangen af det kalender·

år, hvori et jaltfQrb~d på søterritoriet ud for Store Vr.j. Krag~~ og
Lille VraJ tr~der i ~raft. Hvis et j.gtfor~ud pi dette $'t4rritor1uc
cril:der i kuf t pli en dat,o 1, nove.nahel:' ellu de.ce!lJ.on. mader do& udf.lves

Jagt p~ landaT~al.rnB indtil ud&angen af det r.igende ~lenderAr.
Skulle et indført j&gtforhud på s.t~rrltoriet senøre biive l~pat. er-
5-tatte!l forbudet nrod jagtud!Jvel.SE' på land.ar.alem.e af de regler, d.r

da cåtte Sa:ld.~for s"tenlt.oriet.

1 den &VTi&e del af frednin&so~rådet Då Jagt på vandfuIle kun u40ves t

saGme omfang og p. samme måde som hidtil p~*~tlseret. Der $å i fugle-
ne$ ynglepericde ikke dtives jag~ på standvilde 1 rørSKOV.

, 12. Offen$llghedeps sdsana,

Der ~r ikke adgang til trodninssområdet for andre end ejer. af ej~n-
doome 10mridBt. De almindeligt ~ldende bestemmelser i nscurb.skyt·
telse$~oven~ kapitel 4 om offentlighedens ~et til r.rdsel 0& ophold i

n~tuten finder således ikk. anvendelse i frednlng50~rådet.

Ad;gaogs.forbudat g~lde't" ikke for personer, der har få€t en ~j.r$tilla·

delse til at fÆrdes ~4 vedkommendes ejendom, og for offentl1ge myndig·
heden lovhjemlede adgang, Forbudet g21der heller ikke adsllng -SOli led

i vld~nJklb.llg. undersegelser. når • for arealer .Jee af a/s Saltbak~
vig • vedko~en4e unlv.rsitet eller h.j.re l~rean5tAlt el. lign. på
forbÅnd har giv~t sel$k.b.t skrift11, :.edd.lelse herom 1 hvert enkelt
tllfalde.

Hvis der opføre$ ~c fugl.tårn som nævnt 1 § 6,har almetih~4en 60g ad·
g.ang til tårnet un~r overholdlll;be af eJe ngle't' , SOlIf'redJ).ll'ISIl'Wr't'n.t

fastsatter,



§ 13. N.tutple)e,

Pt ar••ler, der er omf.teet af § 9, pkt_ c og d, har- Vest5j~11ands
~t$.åd ret til u48n ~dglft for vedkommende ejtr at l.d. foretage na·
turpleje tll optyld~l$e af fredn1n&,ns formål, herunder ved afgras-
n1ng, slAnln& .ller fjernelse af selv$4~~e traer og buske. Det pål~g-
ges amtet at reducere eller helt fjerne bevok$nlngen ved ·Smarhullet·
1 den sydlige del af fredningsområdet.

En p18j8foranEtal~ning efter stk_ l må kun udfere. med ejerens sam~,k-
ke eller. hvis $amtykks ikke opnås, med frednings~vnets t111adel~c,

Amt&råd8~ har endvldere rat til uden udgift for ejeren at fjerne den
grus· og .t."banke med en stenktgl., 19m ør opby&get på Krageeen {del
af matr_nr, 77 c Kalundborg Markjorder),

Frednin~snævnet kan ~eddele dispensation fra beste~elserne L §§ 2-11,
hvis dilt an1icgt9 ikke vil kQmJlili! i sttid lliled fredningens formål, jf_

n~~~rbeskytt~1s'llovtns§ 50. $~k, l.

Da staten :skal bat,ab mere. &tml 500.000 kr. 1 erstatning 1 anledning af

fredningen, er fredningens gennemhtBlse afhzngig af, at fDl'ketinsets

Fina.nsudvallgiver tilslutning til bebbets 'Udbetaling, jf. naturfred-

ningslovens § 33.
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