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Sao nr. 273.
Fredning af Saltbæk Vig med omliggende
arealer i Kalundborg, Bjergsted og Hvidebæk kommuner,
Vestsjællands amt.
Kendelse:
(Meddelt den 3. maj 1993)

Overfredningsnævnets
afgørelse af 28. august 1992 om
erstatning i anledning af fredningen af Saltbæk Vig med
omliggende arealer i Kalundborg, Bjergsted og Hvidebæk
kommuner, vestsjællands amt er påklaget til Taksationskommissionen af Vestsjællands Amtskommune vedrørende
sagens lb.nr. l, A/S Saltbækvig og lb.nr. 5, Poul Tholstrups Fond med påstand om væsentlig nedsættelse af de
ved Overfredningsnævnets
afgørelse udmålte erstatningsbeløb.
Amtskommunen har dog for så vidt angår ejendommen
lb.nr. 5 alene påklaget den del af erstatningssummen,
der
vedrører jagtfredning.
Taksationskommissionen
h~r den 1. april 1993 afholdt
mundtlig forhandling i sagen, hvorunder Vestsjællands
Amtskommune var repræsenteret af vicekontorchef, cand.
jur. Børge Bjerre samt landskabschef Henning V. Fischer,
sektions leder Lars Bang og biolog Carsten Groth-Pedersen.
For A/S Saltbækvig mødte advokat Poul Johannessen
Poul Tholstrups Fond advokat Arne Madsen.

og for

Fuldmægtig Lisbeth Friis-Hansen mødte for Skov- og Naturstyrelsen, der har påstået Overfredningsnævnets
erstatningsudmålinger
incl. renter på 2.000.000 kr. til A/S
Saltbækvig og 100.000 kr. til Poul Tholstrups Fond stadfæstet.

A/S Saltbækvig har nedlagt påstand om en erstatning på
7.340.600 kr., hvoraf 4.194.600 kr. påstås forrentet fra
den 27. marts 1984 og 3.146.000 kr. fra den 28. august
1992, subsidiært en erstatning på ikke under 2.000.000
kr. incl. renter.
Poul Tholstrups Fond har påstået Overfredningsnævnets
erstatningsafgørelse
stadfæstet.
Vestsjællands Amtskommune har i skrivelse
1992 nærmere redegjort for kl~gen.
I skrivelsen hedder det bl.a.:

af 10. december

"på landtangen nord for vigen træder jagtrestriktioner
kun i kraft, hvis der senere gennemføres restriktioner på
søterritoriet nord for Saltbæk Vig og - i givet fald efter de samme regler som for søterritoriet.
Da det
således ikke vides på nuværende tidspunkt, hvilke restriktioner der kommer til at gælde, eller om der i det
hele taget gennemføres restriktioner, hører dette spørgsmål efter amtsrådets mening ikke hjemme i den aktuelle
sag, men må afklares i forbindelse med en eventuel gennemførelse af restriktioner på søterritoriet.
I den øvrige del af området må, citat:" ..jagt på vandfugle kun udøves i samme omfang og på samme måde som
hidtil praktiseret.
Der må i fuglenes yngleperiode ikke
drives jagt på strandvildt i rørskove."
Dette er efter
amtsrådets mening ikke nogen væsentlig indskrænkning i
jagtretten.
Dels vides det ikke, i hvilket omfang og på
hvilken måde, jagt på vandfugle hidtil har været praktiseret, hvorfor ændringer heri kan ske upåtalt, dels
omfatter jagtbegrænsningen
i rørskovene kun bukkejagten i
juni/juli.
Al anden form for jagt er fortsat tilladt herunder ogs å eventuel udlejning af jagt.
Da fredningssagen blev rejst i 1985, var enge ikke omfattet af den generelle beskyttelse i naturfredningslovens § 43. Det blev de imidlertid ved naturbeskyttelseslovens ikrafttræden den l. juli 1992 (lovens § 3). Da
overfredningsnævnets
kendelse er afsagt efter den 1. juli
1992, burde fredningssagen efter amtsrådets vurdering
have været afvist, hvis den alene havde drejet sig om
beskyttelse af engene i området.
Fredningsbestemmelserne
for engene på Saltbæk Vig er nemlig på ingen måde mere
restriktive end lovens bestemmelser.
Kendelsen indeholder intet om, at Overfredningsnævnet
i erstatningsudmålingen vedr. engarealerne har taget hensyn til, at
disse i mellemtiden har opnået en tilsvarende beskyttelse
ad lovgivningens vej.
Den tilkendte erstatning må derfor
opfattes som erstatning for en rådighedsindskrænkning,
der alene skyldes fredningens gennemførelse.
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Hvis ejerne kan påvise, at aktuelle planer om opdyrkning,
tilplantning el.lign. af engene er blevet forhindret af
fredningssagens rejsning, udløses erstatning, jfr. KENDELSE OM FAST EJENDOM, 1989 s. 195.
Det forekommer imidlertid meget lidt sandsynligt, at
sådanne planer har foreligget, hvilket fremgår af såvel
fredningsnævnets som overfredningsnævnets
kendelse.
Fra
sidstnævnte citeres:
"Navnlig A/S Saltbækvig, der ejer
1.053 ha i det fredede landområde samt hele vigen, har
herved anført, at områdets fredningsværdige tilstand i
høj grad skyldes ejernes røgt og pleje af arealerne, og
at der ikke er grund til at forvente nogen ændring heraf." Tilsvarende synspunkt har ejerne af lb. nr. 5 givet
udtryk for. Ejerne har derfor protesteret mod fredningen, som de anser for overflødig.
Amtsrådet må tage
dette som udtryk for, at der ikke har været aktuelle
planer om yderligere opdyrkning af engene.
på denne baggrund finder amtsrådet, at der med rette kan
sættes spørgsmålstegn ved det rimelige i, at fredningen
af engarealerne på Saltbæk Vig udløser erstatning."

Skov- og Naturstyrelsen har i skrivelse af 5. marts 1993
bl.a. anført, at "styrelsen vurderer, at de fastsatte
jagtreguleringer indebærer en reel reduktion i jagtmulighederne og iøvrigt er af stor værdi for området.
Amtet
tager efter styreisens opfattelse i sin vurdering sit
udgangspunkt i den faktiske udnyttelse af ejendommen på
fredningstidspunktet
og ikke i den mulige udnyttelse.
At
den faktiske udnyttelse af jagtmulighederne var lav på
fredningstidspunktet
skyldes de nuværende ejeres meget
naturvenlige administration af området, som bl.a. har
givet sig udslag i fastsættelsen af vedtægtsbestemmelser
om et meget lavt jagttryk.
Uden den gennemførte fredning
var der mulighed for en betydelig intensivering af jagten, herunder udlejning af jagtretten, i forbindelse med
et ejerskifte.
Amtet anfører endvidere, at det forhold, at en del af
ejendommens arealer siden fredningssagens rejsning er
blevet omfattet af bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttelsen af ferske enge og overdrev, må
indebære, at der ikke skal udbetales erstatning for disse
arealer, med mindre det kan dokumenteres af ejer, at der
var aktuelle planer om opdyrkning.
Begrundelsen for denne påstand er, at det ikke kan anses
for at være fredningen, men reelt den mellemkommende
lovgivning der har indskrænket råderetten, idet det ikke
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anses for sandsynligt, at jorden ville være opdyrket i
tidsrummet mellem fredningssagens rejsning og naturbeskyttelseslovens
ikrafttræden.
Skov- og Naturstyrelsen er ikke enig i denne vurdering.
Det kan ikke med nogen rimelighed påstås, at selskabet
ikke ville have udnyttet mulighederne for dyrkning m.v. i
de 7 år, der er gået fra fredningssagens rejsning i 1985
til ikrafttrædelsen af naturbeskyttelsesloven
i 1992.
Dette understreges da også af de i 1983 og 1984 indgåede
forpagtningskontrakter
med henblik på majsdyrkning, jfr.
Fredningsnævnets erstatningsafgørelse
af 15. februar
1990."
I Skov- og Naturstyrelsens ovennævnte skrivelse er det
endvidere oplyst, at styrelsen efter overfredningsnævnets
afgørelse i sagen endeligt har besluttet at gennemføre en
vildtreservatordning
på søterritoriet ud for store Vrøj,
Krageø og Lille Vrøj, der medfører forbud mod jagt på en
nærmere afgrænset del af søterritoriet ud for store og
Lille Vrøj.
En bekendtgørelse herom forventes at træde i
kraft inden november 1993, således at jagtforbudet på de
tilgrænsende landarealer efter bestemmelsen i fredningens
§ 11 vil have virkning fra den 1. januar 1994.
Repræsentanten for Vestsjællands Amtskommune har under
den mundtlige forhandling fastholdt de i amtskommunens
skrivelse anførte synspunkter vedrørende erstatning for
jagtrettigheder og for betydningen af den ved naturbeskyttelseslovens
§ 3 indførte lovgivning.
Amtskommunen har tillige gjort gældende, at den omstændighed, at naturbeskyttelseslovens
bestemmelser om offentlighedens ret til ophold og færdsel ikke finder
anvendelse i fredningsområdet, indebærer en forøgelse af
dettes herlighedsværdi, der kan betragtes som en faktisk
kompensation for værditabet på grund af jagtreguleringen.

..

Advokat Arne Madsen har henvist til, at Poul Tholstrups
Fond har haft en årlig indtægt ved jagtleje på 71.000 kr.
vedrørende ejendommen lb.nr. 5, og at en erstatning på
ca. 55.000 kr. incl. renter for et jagtforbud derfor
forekommer yderst beskeden.

Advokat Poul Johannessen har oplyst, at det er ukorrekt,
når det i Fredningsnævnets erstatningsafgørelse
er anført, at forpagtningsforholdet
vedrørende majsdyrkning
skulle være ophørt i 1988. Forpagtningen eksisterer
fortsat.
A/S Saltbækvig har iøvrigt fremført samme
synspunkter som Skov- og Naturstyrelsen om mellemkommende
lovgivning i relation til fredningens dyrkningsforbud.

ti
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Taksationskommissionens

bemærkninger:

A/S Saltbækvigs ejendom er efter sin størrelse og karakter af en sådan beskaffenhed, at en nøje gennemgang med
hensyn til en præcis afgrænsning af de forskellige arealkategorier vil være forbundet med betydelige vanskeligheder og store omkostninger og næppe heller være af
afgørende betydning for værdibedørnrnelsen. Kommissionen
har derfor afstået fra en besigtigelse af de fredede
arealer og i lighed med Overfredningsnævnet
foretaget en
skønsmæssig vurdering af den formodede nedgang i ejendommens handelsværdi, som fredningen har medført.
I
dette skøn indgår som en af flere faktorer et vist hensyn
til de generelt anvendte takster for arealerstatning
vedrørende tildels sammenlignelige arealer samt hensyn
til bl.a. herlighedsværdier
og til den omstændighed, at
offentligheden nu ikke mere'har fri adgang til ejendommen, hvortil kommer erstatning for den af Overfredningsnævnet fastlagte jagtregulering, som efter praksis udmåles skønsmæssigt.
Taksationskommissionen
finder af de af Skov- og Naturstyrelsen anførte grunde, at det er fredningen og ikke
den ved naturbeskyttelsesloven
mellemkommende lovgivning,
der har indskrænket råderetten med hensyn til dyrkning af
ejendommens arealer og lægger til grund, at der i nærmeste fremtid vil blive indført den bebudede regulering af
jagten på søterritoriet ud for Store Vrøj, Lille Vrøj og
Krageø som anført af Skov- og Naturstyrelsen.
Efter en samlet bedømmelse på den foran anførte baggrund
finder Taksationskommissionen,
at fuldstændig erstatning
for fredningen er ydet, når der til A/S Saltbækvig udbetales 1.500.000 kr., hvoraf 500.000 kr. udgør erstatning
for jagtindskrænkninger
og med forrentning som nærmere
nedenfor anført.
For så vidt angår Poul Tholstrups Fonds ejendom findes
der i overensstemmelse med den enslydende påstand fra
ejeren og Vestsjællands Amtskommune at burde gives en
generel arealerstatning svarende til den af Fredningsnævnet tilkendte, hvilken erstatning fastsættes til
45.000 kr. Herudover udmåles en erstatning for mistede
jagtrettigheder som følge af fredningen, som skønsmæssigt
ansættes til 35.000 kr., således at den samlede fredningserstatning udgør 80.000 kr., der forrentes som
nærmere nedenfor anført.
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Herefter
Der fastsættes
tionssag:

bestemmes:

følgende erstatninger

Til lb.nr. 1, A/S Saltbækvig:
der forrentes med en årlig rente
1 % højere end den til enhver tid
fastsatte diskonto fra den 13. juli
1988 af 1.000.000 kr. og fra den
28. august 1992 af 500.000 kr.
Til lb.nr. 5, Poul Tholstrups Fond:
der forrentes med en årlig rente
1 % højere end den til enhver tid
fastsatte diskonto fra den 13. juli
1988 af 45.000 kr. og fra den
28. august 1992 af 35.000 kr.

under denne taksa-

1.500.000

kr.

•
80.000 kr.

I godtgørelse for sagkyndig bistand under taksationssagen
tillægges der A/S Saltbækvig 15.000 kr. og Poul Tholstrups Fond 5.000 kr.

Ole Nicolaisen

Hans Borch Christiansen

_

Anker Thetmark
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Overfredningsnævnets afgørelse
af 28. august 1992
om fredning af Saltbæk Vig med omliggende
arealer i Kalundborg, Bjergsted og Hvidebæk
kommuner, Vestsjællands Amt (sag nr. 111-22)

Fredningsnævnet for Vestsjællands Amts Nordlige Fredningskreds traf
den 15. februar 1990 afgørelse om fredning af et 1.185 ha stort landområde omkring Saltbæk Vig ved Kalundborg.

Fredningen omfatter helt

eller delvis 4 ejendomme (løbenumre) i privat eje, en ejendom ejet af
Kalundborg Kommune og et dige bestyret af et digelag.

Fredningssagen

er rejst af Miljøministeriet vi den daværende Fredningsstyrelse.
Fredningsnævnets afgørelse er i henhold til naturfredningslovens § 25
forelagt Overfredningsnævnet til efterprøveise.
påklaget tilOverfredningsnævnet

Afgørelsen er tillige

af 3 private ejere, Saltbækvig Dige-

lag. Miljøministeriet vi Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands Amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening,

Dansk Ornitologisk Forening og

Dansk Botanisk Forening.

Fredningsområdet.

Fredningsområdet udgøres af arealerne omkring den 1.395 ha store sø
Saltbæk Vig og er mod land afgrænset af en afvandingskanal.

Næsten

hele fredningsområdet er opstået ved inddæmning og delvis udtørring af
vigen, der var en del af søterritoriet, indtil der i 1866-74 blev anlagt et havdige fra Saltbæk til Alleshave.

Området består navnlig af

enge, overdrev og mindre vådområde r , ia1t mere end 850 ha, men rummer
også godt 200 ha agerjord og godt 100 ha skov.
fentligt tilgængeligt.

Området er ikke of-
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Hele fredningsområdet ligger i lAndzone.

Dele af området er som mo-

ser, enge og overdrev omfattet af naturbeskyttelseslovens

§

3, og dele

af området er - eventuelt tillige . omfattet af lovens § 15 (strandbeskyttelseslinien),

§

16 (søbeskyttelseslinien) og/eller § 17 (skov-

byggelinien).
Området ligger inden for et af de områder, som Danmark har udpeget som
beskyttelsesområde

i henhold til konvention af 2. februar 1971 om våd-

områder af international betydning som levesteder for vandfugle (Ramsarkonventionen), jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelse af 4. april
1978.

Området er tillige udpeget af Hiljøministeriet

som fuglebeskyt-

telsesområde i henhold til De Europæiske Fællesskabers Råds direktiv
af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle.
Fredningsområdet er i regionplanen for Vestsjællands Amtskommune udlagt som "særligt beskyttelsesområde"

og er for den del. der ligger i

Kalundborg Kommune, i kommuneplanen udlagt som "landbrugsområde og
naturreservat" med tilkendegivelse af, at offentligheden skal sikres
adgang til strandarealerne.

Kommuneplanerne for Bjergsted og Hvidebæk

Kommuner indeholder ikke særlige retningslinier vedrørende de dele af
fredningsområdet, som ligger i disse kommuner.

Påstande og synspunkter for Overfredningsnævnet.
De ankende ejere og Saltbækvig Digelag har i første række påstået
fredningen opgivet som overflødig.

Navnlig a/s Saltbækvig. der ejer

1.053 ha i det fredede landområde samt hele vigen, har herved anført,
at områdets fredningsværdige tilstand i høj grad skyldes ejernes røgt
og pleje af arealerne. og at der ikke er grund til at forvente nogen
ændring heraf.

Poul Tholstrups Fond, der ejer 98 ha med Krageøen, har

henvist til, at en opretholdelse af ejendommens naturtilstand allerede
er sikret ved servitut og gennem fondens vedtægter.
For det tilfælde, at fredningen gennemføres, har ejerne ønsket forskellige ændringer af fredningsbestemmelserne.

Navnlig bør bestemmel-

sen om offentlig adgang ad den private fællesvej gennem området udgå,
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da en sådan færdsel ikke er forenelig med hensynet til fuglelivet og
dermed strider mod fredningens hovedformål.

Saltbækvig Digelag har

under henvisning til en udtalelse fra Kystinspektoratet

særligt frem-

hævet, at hensynet til digets sikkerhed taler imod offentlig færdsel
på vejen, der på en længere strækning er anlagt på digekronen eller
søværts diget.
Miljøministeriet vi Skov og Naturstyrelsen har oplyst, at ministeriet
forbereder udfærdigelsen af en bekendtgørelse, som vil forbyde jagt på
søterritoriet ud for fredningsområdet.

Ministeriet lægger derfor_vægt

på, at fredningen kommer til at indeholde et jagtforbud på arealerne
nærmest kysten samt på vigen, og at jagttrykket i den øvrige del af
fredningsområdet fastholdes på det nuværende niveau.

Ministeriet har

på denne baggrund ytret betænkelighed ved, at der tillades offentlig
færdsel på vejen gennem fredningsområdet.

I.øvrigt har ministeriet

anbefalet fredningen gennemført i det væsentlige som bestemt af fredningsnævnet.
Vestsjællands Amtsråd har støttet fredningens gennemførelse, men påstået vigen inddraget under fredningen med fastsættelse af en minimumskote for vandstanden og forbud mod ikke-erhvervsmæssig sejlads.

Selvom

der ikke udledes spildevand til vigen, og selvom

tilførslen

af næringsstoffer fra de omkringliggende dyrkede arealer er relativt
lille, har vigen et særdeles højt indhold af plantenæringssalte og må
betegnes som stærkt forurenet.

Amtsrådet har derfor foreslået, at der

pålægges hele fredningsområdet et sprøjtnings- og gødskningsforbud og
på lidt længere sigt et påbud om dyrkningsophør.

Inden for en afstand

af SO m fra søbredden bør dyrkning dog ophøre straks.

Amtsrådet har endvidere foreslået forskellige andre ændringer af fredningens indhold, bl.a. så der gives amtet ret til at opstille 2 fugletårne, og har udtalt sig til støtte for, at der gives offentligheden
ret til at færdes på vejen gennem fredningsområdet, således som det er
bestemt af fredningsnævnet.
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panmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening anser
fredningen for utilstrækkelig i den udformning, som fredningsnævnet
har bestemt.

Således bør vigen medtages under fredningen med bestem-

melser, som muliggør en forbedring af vandkvaliteten, sikrer en relativt høj vandstand og forbyder sejlads, der ikke foregår i erhvervseller jagtmæssigt øjemed.

Endvidere bør der indføres et forbud mod

jagt i den sydligste del af fredningsområdet.
Efter foreningernes opfattelse bør fredningen dernæst i højere grad
sigte mod naturgenopretning.

Om

dyrkning og sprøjtning har forenin-

gerne således udtalt sig som amtsrådet, og Dansk Ornitologisk Forening

-e

har tillige ønsket et forbud mod omlægning af græsningsarealer.

Om

gødskning finder Danmarks Naturfredningsforening det ønskeligt med
differentierede bestemmelser, så det forbydes at gødske dels i et
bælte langs søen, dels på de i botanisk henseende enestående arealer,
hvorimod gødskning i øvrigt kan tillades i samme omfang som hidtil.
Foreningens lokalkomite og Dansk Ornitologisk Forening har foreslået
en yderligere begrænsning af gødskningen.
Foreningerne anser de bestemmelser om offentlighedens adgang til fredningsområdet, som fredningsnævnet har fastsat, for at være tilfredsstillende, men der bør også opstilles fugletårne og anbringes skjul,
hvortil offentligheden har adgang.

Dansk Ornitologisk Forening har

yderligere ønsket fjernelse af en stensætning på Krageøen, af en
"ringvold" på Store Vrøj og af nogle bevoksninger i fredningsområdet.
Dansk Botanisk Forening har støttet Danmarks Naturfredningsforenings
synspunkter og særligt anført, at engene og overdrevene omkring vigen
hører til de i botanisk henseende mest værdifulde på Sjælland og rummer mange sjældne plantearter, heraf flere rødlistede.

Gødskning og

sprøjtning samt anbringelse af læskure på disse arealer henstille~
derfor forbudt, og der bør kun tillades omlægning af de græsningsarealer, der tidligere har været omlagt.

Fortsat afgræsning har stor be-

tydning for bevarelsen af de botaniske værdier, og foreningen vil derfor ikke udtale sig imod, at tidligere omlagte græsningsarealer tillades gødsket.

Endvidere bør der pålægges amtet pligt til at udføre

naturpleje, og grøfter og kanaler bør kun oprenses manuelt.
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Kalundborg Byråd og Bjergsted Kommunalbestyrelse har indstillet fredningsnævnets afgørelse stadfæstet.

Kalundborg Byråd har dog ønsket

søen inddraget under fredningen og rejst spørgsmålet, om offentlig
færdsel på digevejen bør begrænses i fuglenes yngletid.

Bjergsted

Kommunalbestyrelse har anbefalet, at der opstilles 2 fugletårne i området.
Naturfredningsrådet

anser offentlig færdsel ad digevejen for meget

uheldig af hensyn til fuglelivet.
gang til 2-3 fugletårne i området.

Der bør i stedet være offentlig adPå Overfredningsnævnets anmodning

har Naturfredningsrådet udpeget de arealer omkring vigen, som har særlig botanisk interesse, og rådet har i forbindelse hermed foreslået,
at der fastsættes særlige fredningsbestemmelser for disse arealer i
overensstemmelse med henstillingen fra Dansk Botanisk Forening.

Overfredningsnævnets beslutninger.
I sagens behandling har deltaget la af Overfredningsnævnets 11 medlemmer.
Overfredningsnæ,~et

skal enstemmigt udtale:

Området ved Saltbæk Vig har stor betydning som levested for vandfugle.
Uanset de nuværende ejeres pleje af området er det til opfyldelse af
Danmarks internationale forpligtelser påkrævet, at området undergives
fredning efter naturfredningslovens kapitel III med det hovedformål at
beskytte fuglelivet i området.
drages under fredningen.

Som led heri må søen Saltbæk Vig ind-

I øvrigt tiltræder Overfredningsnævnet den

afgrænsning af fredningsområdet, som fredningsnævnet har bestemt.

Hensynet til at beskytte fuglelivet gør det endvidere påkrævet, at der
fastsættes bestemmelser om udøvelse af jagt.

Således bør det ikke

være tilladt at udøve jagt på søen, og hvis der indføres jagtforbud på
søterritoriet ud for fredningsområdet, bør også de kystnære arealer
øst for pumpekanalen mellem søen og Storebælt pålægges jagtforbud.

På
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de øvrige landarealer i fredningsområdet må jagt på vandfugle begrænses.

Fredningsområdet har ikke hidtil været tilgængeligt for almenheden.
Overfredningsnævnet anser det navnlig af hensyn til fuglelivet - og i
overensstemmelse med Naturfredningsrådets udtalelse - for ønskeligt,
at der heller ikke fortsat er offentlig adgang i området.

Uanset de

almindeligt gældende bestemmelser 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 ny fredningssag.

Fredningsbestem-

melserne bør dog muliggøre, at der kan opstilles et offentligt til-

·e

gængeligt fugletårn i den sydligste del af fredningsområdet.
Bestemmelser med sigte på naturgenopretning måtte især vedrøre søen.
Sådanne bestemmelser kan imidlertid ikke fastsættes som led i fredningen, allerede fordi der ikke for Overfredningsnævnet er tilvejebragt et tilstrækkeligt grundlag herfor.
Der findes i øvrigt ikke at være aktuelt behov for fredningsbestemmelser til sikring af en mindste vandstand i søen.

En stillingtagen til

dette spørgsmål må afvente et eventuelt projekt til naturgenopretning.

Eftersom søens tilstand efter det oplyste ikke kan anses forværret som
følge af opdyrkningen i fredningsområdet, bør der i hvert fald ikke
uden sammenhæng med særlige foranstaltninger til forbedring af vandkvaliteten i søen fastsættes påbud om dyrkningsophør og derfor heller
ikke forbud mod sprøjtning og gødskning på agerjorden.

For græsningsarealerne gør fredningsformålene ået derimod ønskeligt,
at der ikke sprøjtes med kemiske bekæmpelsesmidler, hvorimod både omlægning og gødskning bør være tilladt, så arealerne fortsat kan afgræsses ved kreaturer.

Det bemærkes dog herved, at de almindeligt

gældende bestemmelser i naturbeskyttelseslovens

§

3 kan føre til, at

de græsningsarealer i fredningsområdet, der er omfattet af denne lovbestemmelse, ikke må omlægges eller gødskes.

Endvidere tilsiger hen-

synet til at beskytte de betydelige botaniske værdier, at der med
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virkning

for de arealer, hvortil

indføres

et omlægnings-

særlige

og gødskningsforbud

foretage

af fredningsnævnet,

naturpleje

til opfyldelse

af fredningens

anser det ikke for påkrævet

at der forinden

er tilvejebragt

pligtelse

fastsættes

kan i øvrigt

af de fredningsbestemmelser,

denne ret af,

for området.

En for-

vil ikke være

amtet at fjerne en bevoksning

i det væsentlige

som fredningsnævnet

Særligt

om Krageøen

pensere

fra strandbeskyttelseslinien

bemærkes:

som den daværende

Fredningsnævnet

Overfredningsnævnet

holde ejendommens

nuværende

tiltræde

i den

indholdet

har fastsat.

afslog i 1974 at dis-

til bibeholdelse

ejer af ejendommen

blev kun delvis fjernet,

forholdet,

men Over-

del af fredningsområdet.

Overfredningsnævnet

sagen.

formål,

plejeforanstaltninger

men det bør dog pålægges

sydligste

have ret til at

at betinge

en plejeplan

for amtet til at udføre

rimelig,

ningen

er knyttet,

og i øvrigt

bør amtsrådet

fredningsnævnet

ning,

navnlig

bestemmelser.

Som det er bestemt

·e

disse værdier

af en stensæt-

havde etableret.

men tilsynsmyndigheden

finder det herefter

Stensæt-

forfulgte

ikke rimeligt

ejer på forpligtelsen

ikke

at fast-

til at lovliggøre

men der bør gives amtet ret til at fjerne stensætningen

helt.

Den såkaldte

"ringvold"

på Store Vrøj med træbevoksning

kan tillades

bibeholdt.

Idet fredningsnævnets
sættes herefter
afgrænset

følgende

af 15. februar 1990 ophæves,

fredningsbestemmelser

på kortet der hører

(fredningskortet),
fortegnelse

afgørelse

for det område,

tilOverfredningsnævnets

og som helt eller delvis omfatter

anførte matrikelnumre:

fastsom er

afgørelse
de på vedhæftede

8
§

1,

Fredningens formål,

Fredningen har til hovedformål at beskytte fuglelivet i området,
Fredningen har endvidere til formål at sikre de botaniske værdier i
området opretholdt og områdets landskabelige særpræg bevaret.

§

2.

Bevaring af området,

Fredningsområdet skal opretholdes i dets nuværende tilstand,

Der må

således bl,a, ikke foretages terrænændringer, tilplantning, opdyrkning
eller afvanding, medmindre tilstandsændringen er tilladt i de følgende

·e

bestemmelser, sker som led i naturpleje efter § 13 eller tillades ved
en dispensation efter § 14.

§

3,

Vandarealer.

Sejlads på Saltbæk Vig må kun foregå som led i erhvervsfiskeri,

Denne

begrænsning gælder ikke for ejerne og tilsynsmyndigheden og heller
ikke for sejlads som led i videnskabelige undersøgelser.

Der må ikke foretages foranstaltninger, som kan medføre en ændring af
tilstanden af søer, vandhuller, damme og andre vådområder.

§

4.

Terrænændringer.

Der må ikke foretages terrænændringer.

Der må således ikke ske udnyt-

telse af forekomster i jorden eller foretages opfyldning, planering
eller afgravning,

Fredningen er dog ikke til hinder for, at der ud-

nyttes råstofforekomster til vedkommende ejers eget brug, når udnyttelsen sker uden for de arealer, der er vist på fredningskortet med
signatur for "botanisk interesseområde".

§

5.

Bygninger.
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Der må ikke opføres nye bygninger, herunder skure, boder eller jagthytter.
Sædvanlige læskure for kreaturer, heste og får må dog anbringes uden
for de arealer, der er vist på fredningskortet med signatur for "botanisk interesseområde".
Der må endvidere opføres nødvendige bygninger til brug for den nuværende erhvervsmæssige drift af en ejendom, når fredningsnævnet har
godkendt bygningens beliggenhed og ydre fremtræden.

Denne bestemmelse

omfatter dog ikke bygninger til pelsdyr- eller fjerkræavl eller til

·e

gartneridrift.

En eksisterende bygning må ikke ombygges på en måde, hvorved dens ydre
fremtræden ændres væsentligt.

§

6.

Andre anlæg. herunder vejanlæg og hegn.

Der må heller ikke etableres andre anlæg eller faste konstruktioner
end bygninger.

Der må således ikke anlægges flyveplads, campingplads,

skydebane, motorbane, oplagsplads eller losseplads, og der må ikke anbringes vindmøller, master (herunder til strømforsyning) eller tårne,
opsættes faste hegn eller anlægges nye veje.

Forbudet i stk. l gælder ikke hverken anlæg af veje til brug for landbrugs- eller skovdrift eller opsætning af sædvanlige kreaturhegn og
hegn omkring skovkulturer, når foranstaltningen sker uden for de arealer, der er vist på fredningskortet med signatur for "botanisk interesseområde".

Forbudet i stk. l gælder heller ikke opførelse af en vindmølle på Vrøj
med henblik alene på udpumpning af vand.

Endvidere har Vestsjællands Amtsråd ret til at lade et fugletårn opføre i den sydlige del af fredningsområdet nær fredningsgrænsen mod
Asmindrupgård.

Hvis der ikke kan opnås enighed mellem amtet og ejeren
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af arealet om tårnets præcise beliggenhed og nærmere udformning, afgøres disse spørgsmål af fredningsnævnet.
Der må ikke anbringes campingvogne eller teltes.

§

7.

Afvanding.

De fredede landarealer må ikke afvandes yderligere.

Eksisterende

grøfter, kanaler og dræn må dog oprenses, fornyes og omlægges, hvis
det er nødvendigt for landbrugs- eller skovdriften.

§ 8.

Forurening af naturen.

Fredningsområdet må ikke forurenes ved henlæggelse af affald, henstilling af udrangerede landbrugsredskaber eller maskiner o.lign.

§ 9.
~

Arealanvendelsen

iøvrigt.

De arealer, der er vist på fredningskortet med signatur for

"ager", må fortsat anvendes til landbrugsdrift, men må dog ikke beplantes, heller ikke til pyntegrønt eller juletræer.

~

De arealer, der er vist på fredningskortet med signatur for

"skov", må fortsat drives forstmæssigt, men ved genplantning må det
nuværende nåletræbevoksede areal ikke udvides.

Hvis bevoksningen af-

drives uden sigte på fortsat skovdrift, bliver det pågældende areal
omfattet af bestemmelserne

~

i pkt. d.

På de arealer, der er vist på fredningskortet med signatur for

"kratskov", må der kun foretages plukhugst.

~

For de øvrige arealer gælder følgende:
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Arealerne

må hverken

opdyrkes

naturlig

tilstand,

Forbudet

mod beplantning

ter, herunder
læhegn,

eller beplantes,

i

og vilde planter må ikke p lukke s eller graves op.
omfatter

til supplering

også plantning

eller udvidelse

der er vist på fredningskortet,

gen er heller

men skal henligge

ikke til hinder

af læhegn og læbæl-

af eksisterende

må dog genplantes,

for, at der plantes

hegn.

De

og frednin-

levende

hegn langs

kanalen.

Uanset

stk. l er fredningen

arealer

omlægges

med rensningsafgrøder,

for, at det pågældende
kreaturer.

ikke til hinder

fælde af akutte

for "botanisk

med kemiske

insektangreb

til afgræsning

ved

der er vist

interesseområde".

bekæmpelsesmidler

på kreaturer

af disse

er nødvendig

gælder dog ikke for arealer,

med signatur

Der må ikke sprøjtes

når omlægning

areal fortsat kan anvendes

Denne bestemmelse

på fredningskortet

for, at enkelte

bortset

fra til-

eller som led inaturpleje

efter § 13.

Der må ikke gødskes
signatur

for "botanisk

der kun gødskes
pensation
nævnet,

såfremt

interesseområde".

med indtil 50 kg kvælstof

Uden for disse arealer

øget gødskning

kan anvendes

må

pr. ha pr. år, men en disskal meddeles

er nødvendig

til afgræsning

med

af frednings-

for, at det pågældende

ved kreaturer.

Digesikkerheden.

Forbudene

i §§ 2-9 gælder

opretholdelsen

j ll.

der er vist på fredningskortet

(jf. § 14) fra denne bestemmelse

areal fortsat

§ 10.

på de arealer,

ikke foranstaltninger,

af digesikkerheden.

Jagtudøvelse.

Der må kun udøves

jagt i følgende

udstrækning:

der er nødvendige

for
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Der må ikke udøves jagt fra den åbne vandflade af Saltbæk Vig.

Ved

færdsel på denne åbne vandflade må der kun medbringes skydevåben med
det formål at aflive anskudt vildt.

På de landarealer, der er vist på fredningskortet med markeringen
"jagtforbud", må der kun udøves jagt indtil udgangen af det kalenderår, hvori et jagtforbud på søterritoriet ud for Store Vrøj, Krageø og
Lille Vrøj træder i kraft.

Hvis et jagtforbud på dette søterritorium

træder i kraft på en dato i november eller december. må der dog udøves
jagt på landarealerne indtil udgangen af det følgende kalenderår.
Skulle et indført jagtforbud på søterritoriet senere blive lempet, erstattes forbudet mod jagtudøvelse på landarealerne af de regler. der
da måtte gælde for søterritoriet.
I den øvrige del af fredningsområdet må jagt på vandfugle kun udøves i
samme omfang og på samme måde som hidtil praktiseret.

Der må i fugle-

nes yngleperiode ikke drives jagt på standvildt i rørskov.

§

12.

Offentlighedens adgang.

Der er ikke adgang til fredningsområdet for andre end ejere af ejendomme i området.

e
e

De almindeligt gældende bestemmelser i naturbeskyt-

telseslovens kapitel 4 om offentlighedens ret til færdsel og ophold i
naturen finder således ikke anvendelse i fredningsområdet.

Adgangsforbudet gælder ikke for personer, der har fået en ejers tilladelse til at færdes på vedkommendes ejendom, og for offentlige myndigheders lovhjemlede adgang.

Forbudet gælder heller ikke adgang som led

i videnskabelige undersøgelser,

når - for arealer ejet af a/s Saltbæk-

vig - vedkommende universitet eller højere læreanstalt el. lign. på
forhånd har givet selskabet skriftlig meddelelse herom i hvert enkelt
tilfælde.
Hvis der opføres et fugletårn som nævnt i § 6, har almenheden dog adgang til tårnet under overholdelse af de regler, som fredningsnævnet
fastsætter.
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§

13,

Naturpleje,

På arealer,
Amtsråd

der er omfattet

af § 9, pkt. c og d, har Vestsjællands

ret til uden udgift

turpleje

til opfyldelse

ning, slåning

for vedkommende

af fredningens

eller fjernelse

ges amtet at reducere
i den sydlige

ejer at lade foretage

formål, herunder

af selvsåede

ved "Smørhullet"

efter stk. l må kun udføres

med ejerens

ke eller, hvis samtykke

ikke opnås, med fredningsnævnets

Amtsrådet

ret til uden udgift

har endvidere

grus- og stenbanke

§ 14.

Det pålæg-

del af fredningsområdet.

En plejeforanstaltning

af matr.nr.

ved afgræs-

træer og buske.

eller helt fjerne bevoksningen

na-

med en stenkegle,

77 c Kalundborg

samtyk-

tilladelse.

for ejeren at fjerne den

som er opbygget

på Krageøen

(del

Markjorder).

Dispensationer.

Fredningsnævnet

kan meddele

hvis det ansøgte

ikke vil komme

naturbeskyttelseslovens

Da staten

skal betale

fredningen,
Finansudvalg
ningslovens

dispensation

fra bestemmelserne

i strid med fredningens

i §§ 2-11,

formål, jf.

§ 50, stk. 1.

mere end 500.000 kr. i erstatning

er fredningens

gennemførelse

giver tilslutning

afhængig

til beløbets

udbetaling,

/:;;;{Z;;;;;;~
Bendt Andersen
rired n ngsnævnets formand
I

af

af, at Folketingets

§ 33.

-')VE

i anledning

jf. naturfred-
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F O R T E G N E L S E
over matrikelnumre der helt eller delvis er omfattet
af Overfredningsnævnets

afgørelse af 28. august 1992

om fredning af Saltbæk Vig med omliggende arealer.

Saltbæk Vig, Raklev matrikelnummer: 1.
Kalundborg Markjorder matrikelnumrene: 77 a, 77 b og 77 c.

:~

Saltbæk Vig, Bregninge natrikelnummer: l.
Saltbæk Vig, Værslev matrikelnumrene: 1 og 3.
Saltbæk Vig, Kalundborg Jorder matrikelnumrene: 1 og 3.
Saltbæk By, Raklev matrikelnumrene: 1 f, 17 a, 17 c, 18 og 19.

~

\."

"

Overfredningsnævnets

afgørelse

af 28. august 1992
om erstatning i anledning af fredningen af
Saltbæk Vig med omliggende arealer i Kalundborg,
Bjergsted og Hvidebæk kommuner, Vestsjællands Amt
(sag nr. 111-22)

Fredningsnævnet for Vestsjællands Amts Nordlige Fredningskreds har ved
en afgørelse af 15. februar 1990 afgjort erstatningsspørgsmålene

i

an-

ledning af den samtidig besluttede fredning af et landområde omkring
Saltbæk Vig.

Erstatning er tilkendt ejerne af de 4 ejendomme (løbe-

numre) i privat eje, som er helt eller delvis omfattet af fredningen,
samt Saltbækvig Digelag med ialt 594.460 kr.
ikke tilkendt erstatning.

Kalundborg Kommune er

Fredningsnævnet har endvidere bestemt, at

erstatningen til ejerne af ejendommen under lb.nr. l skal forrentes
fra den 13. juli 1988 og de øvrige erstatningsbeløb fra den 15. februar 1990.

Fredningsnævnets erstatningstilkendelser

er i henhold til naturfred-

ningslovens § 25 forelagt Overfredningsnævnet
tillige påklage t ti10verfredningsnævnet

til efterprøveise og er

af 2 ejere.

Ejeren af ejendommen under lb.nr. 1, a/s Saltbækvig, har - såfremt
Overfredningsnævnet

stadfæster de fredningsbestemmelser,

som fred-

ningsnævnet har fastsat - påstået den tilkendte erstatning på 526.730

2
kr. forhøjet til ca. 4,8 mio. kr. og forrentet fra den 27. marts 1984,
da Miljøministeriet nedlagde et foreløbigt forbud mod en planlagt opdyrkning ved forpagter af henved 200 ha hidtil uopdyrket areal.

Eje-

rens erstatningskrav udgøres navnlig af tabet ved ikke at kunne gennemføre den påtænkte bortforpagtning.

Kravet beror tillige i væsent-

lig grad på, at ejeren bestrider rigtigheden af de arealstørrelser,
som fredningsnævnet har lagt til grund, når nævnet ikke har tilkendt
erstatning for arealer omfattet af naturfredningslovens

§

43, stk. 2

(moser) og § 43 b (strandenge og strandsumpe) og kun en nedsat erstatning for arealer omfattet af lovens § 46 (strandbeskyttelseslinien)
§

og

47 a (søbeskyttelseslinien).

Ejerne af ejendommen under lb.nr. 3, Valther Schou, Lars H. Klausen,
Inge Ourø Hansen og Knud Olsen, har - som det må forstås - påstået en
væsentlig forhøjelse af den tilkendte erstatning på 1.000 kr.

Ejerne

har navnlig anført, at offentlig adgang på digevejen, der gennemskærer
ejendommen, vil reducere fuglevildtet betydeligt og dermed ødelægge
jagten samt medføre risiko for digegennembrud med oversvømmelser til
følge, og ~

fredningen afskærer ejerne fra at realisere planer om

oprettelse af et landbaseret havdambrug og anden fremtidig udnyttelse
af ejendommen.

I sagens behandling har deltaget 10 af Overfredningsnævnets

11 med-

lemmer.
Overfredningsnævnet

skal enstemmigt udtale:

Ved anden afgørelse af dags dato har Overfredningsnævnet tiltrådt
fredningens gennemførelse med en udvidelse af fredningsområdet og med
delvis ændrede fredningsbestemmelser i forhold til fredningsnævnets
afgørelse, herunder et forbud mod jagt på dele af ejendommen under
lb.nr. l og på hele ejendommen under lb.nr. 5.

På det således foreliggende grundlag findes der at være ydet ejerne af
ejendommene under lb. nr. l, a/s Saltbækvig, og lb.nr. 5, Poul Tholstrups Fond, fuldstændig erstatning i anledning af fredningen, når

3

erstatningen fastsættes til henholdsvis 2.000.000 kr. og 100.000 kr.
og således, at beløbene først forrente s , hvis de ikke er kommet til
udbetaling senest den 15. oktober 1992.
Ejendommene under lb.nr. 2 og 3 ligger i landzone, og fredningsnævnets
erstatningstilkendelser

tiltrædes.

Den erstatning, som fredningsnævnet har tilkendt Saltbækvig Digelag,
skyldes alene den færdselsret, som nævnet i fredningsafgørelsen tillagde offentligheden.

Overfredningsnævnet har bestemt, at frednings-

området ikke skal være offentligt tilgængeligt, og at fredningsbestemmelserne ikke skal gælde foranstaltninger, der er nødvendige for
opretholdelsen af digesikkerheden.

Der er herefter ikke grundlag for

at tilkende digelaget erstatning.
Det tiltrædes, at der ikke er tilkendt Kalundborg Kommune erstatning.

Erstatningsbeløbene udgør herefter:
Lb.nr. l, a/s Saltbækvig

2.000.000 kr.

Lb.nr. 2, Per Larsen

1.000 kr.

Lb.nr. 3, efter ejerskifte: Lisbeth Plenge
og Bjarne Egedal til lige deling

1.000 kr.

Lb.nr. 5, Poul Tholstrups Fond

100.000 kr.

Erstatningsbeløbene vedrørende ejendommene under lb.nr. 2 og 3 forrentes efter naturfredningslovens

§

19, stk. 4, l.pkt., fra den IS. fe-

bruar 1990 (datoen for fredningsnæ~~ets afgørelse) og vedrørende ejendommene under lb.nr. l og 5 fra den IS. oktober 1992 med en årlig
rente, der er 1 % højere end den til enhver tid fastsatte diskonto.

Fredningsnævnet har tillagt a/s Saltbækvig godtgørelse for sagkyndig
bistand med 10.000 kr.

I godtgørelse for sagkyndig bistand under sa-

gens behandling for Overfredningsnævnet

tillægges der a/s Saltbækvig

100.000 kr. og Poul Tholstrups Fond 10.000 kr.

4

Af den samlede erstatning på 2.102.000 kr. med renter og de tillagte
omkostningsbeløb på ialt 120.000 kr. udreder staten 90 % og Vestsjællands Amtskommune 10 %.
Overfredningsnævnets afgørelse af erstatningsspørgsmålene kan påklages
til Taksationskommissionen vedrørende Naturfredning (adr.: Slotsmarken
13, 2970 Hørsholm) af ejerne, miljøministeren og Vestsjællands Amtsråd.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, Overfredningsnævnets afgø-

relse er meddelt den klageberettigede.

Størrelsen af de tillagte om-

kostningsbeløb kan dog ikke påklages, jf. naturfredningslovens § 31.
Det følger af naturfredningslovens

§

33, at fredningens gennemførelse

er afhængig af, at Folketingets Finansudvalg giver tilslutning til erstatningens udbetaling.
/
/

!

,På

Overfredni~ets

vegne

L f(/øli~~æ//FLI
Bendt Andersen

overtredningsnævnets formand

FREDNINGSNÆVNET>

REG.NR.
Matr.nr. 1 Saltbæk Vig, Raklev
" 77 b Kalundborg markjorder
" 1 Saltbæk Vig, Bregninge
" 1 Saltbæk Vig, Værslev
" 3 Saltbæk Vig, Værslev
" 1 Saltbæk Vig, Kalundborg jorder
3 Saltbæk vig, Kalundborg jorder
1 f Saltbæk by, Raklev
18-Saltbæk by, Raklev
19 Saltbæk by, Raklev
17 a Saltbæk by, Raklev
17 c Saltbæk by, Raklev
77 a Kalundborg markjorder
77 ~ Kalundborg markjorder

77 C:> 0 .00

Anmelder:
Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige fredningskreds
Sofievej 4, 4300 Holbæk
Tlf. (03) 43 4211

Fredningsnævnet for Vestsjællands amts nordlige fredningskreds

I
afgørelse af 15/2 1990

om fredning

af et landområde omkring Saltbæk Vig ved Kalundborg.

Fr.j.nr. 30 A/85
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Ved skrivelse af 7/3 1985 har fredningsstyrelsen (nu Skov- og NaturstyreIsen) rejst fredningssag for en del af ejendommen Saltbæk Vig, der er
beliggende i Kalundborg, Hvidebæk og Bjergsted kommuner.
Fredningsforslagets formål er dels at sikre, at områdets funktion som
raste- og yngleplads for fugle bevares, dels at bevare de øvrige naturvidenskabelige, specielt botaniske værdier, der er knyttet til området, og dets

•
I

•
•

landskabelige særpræg.
Endvidere er det forslagets formål at give offentligheden adgang til i
begrænset omfang at færdes i området.
Til opfyldelse af disse formål indeholder forslaget bestemmelser dels
om regulering af ejendommens drift og udnyttelse dels om forbud mod bebyggelse, terrænændringer og en række andre foranstaltninger.
Det foreslås endvidere, at offentligheden skal have adgang til at færdes
til fods eller på cykel fra broen over kanalen øst for Brændemosegården ad
eksisterende veje til områdets nordøstlige hjørne og mod vest til parkeringspladsen ved kysten nord for Saltbæk by.
Bekendtgørelse i henhold til naturfredningslovens § 15, stk. 1, har været indrykket i Statstidende for den 23/3 1985 samt i lokale aviser for den
23/3 1985. Ejeren og brugeren, A/S Saltbæk Vig, blev samtidig underrettet pr.
brev.
Møde i henhold til naturfredningslovens § 17, stk. 1 har været afholdt
den 4/6 1985, hvorom bekendtgørelse var indeholdt i ovennævnte bekendtgørelse i henhold til naturfredningslovens § 15, stk. 1.
Alle interesserede var indvarslet til mødet.
Nævnet har besigtiget området den 25/7 1985 og den 26/6 1988.
En væsentlig del af fredningsområdet er indvundet ved inddæmning og delvis
udtørring af den tidligere mod Sejerø Bugt åbne Saltbæk Vig ved anlæg af et
havdige i 4 afsnit fra Saltbæk til Alleshave i årene 1866 - 1874.
Arealet, som forslaget omfatter, er i rejsningsskrivelsen angivet til
2613 ha, heri includeret veje, moser og søers vandflade, og består dels af
agerland, græsningsarealer og skovarealer dels af strandenge og overdrev,
tidligere damme, moser og søer, bl.a. selve Saltbæk Vig, hvis søflade dækker
mere end halvdelen af området. Hele fredningsområdet ligger i landzone.
Dele af det omfattes af naturfredningslovens § 43, stk. 2 vedrørende moser
og § 43 b vedrørende visse strandenge og -sumpe.

- 2 Området ligger indenfor et af de områder, som Oanmark i 1978 har udpe-
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get som beskyttelsesområde i henhold til konvention af 2. februar 1971 om
vådområder af international betydning som levesteder for vandfugle (Ramsarkonventionen), jfr. udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 26 af 4. april
1978. Endvidere er"området af miljøministeriet v/ fredningsstyrelsen udpeget som fuglebeskyttelsesområde i henhold til De europæiske Fællesskabers
Råds direktiv af 2. april 1979 om beskyteIse af vilde fugle. Styrelsen har
endvidere udpeget Saltbæk Vig som større nationalt naturområde, nationalt
biologisk interesseområde og del af nationalt geologisk interesseområde.
I regionplanen for Vestsjællands amtskommune er området udlagt
til beskyttelsesområde .
I fredningsområdet indgår foruden ejendommen Saltbæk Vig matr.nr.
1 Saltbæk Vig, Kalundborg jorder m.fl. matr.nr., der er noteret som
landbrug, ejendommene matr.nr. 1! Saltbæk by, Raklev, matr.nr. 18 ibd.,
og 19 ibd., der alle ejes af A/S Saltbæk Vig.
Området med ejendommens bygninger, der ligger dels på matr.nr. 1
Saltbæk Vig, Kalundborg jorder dels på matr.nr. 77 ~ Kalundborg Markjorder er ikke omfattet af fredningspåstanden.
Fredningsforslaget støttes af Vestsjællands amt og Kalundborg
kommune. Endvidere har Danmarks Naturfredningsforening og dens lokalkomite, Naturfredningsrådet samt Dansk Ornitologisk Forening og dens
lokal komite anbefalet fredningsforslaget dog med forskellige ændringsforslag og betænkeligheder ved visse af forslagets bestemmelser. Fra
flere sider er forslået, at området, der søges fredet, udvides til at
omfatte hele området mellem Saltbæk og Alleshave, herunder Store Vrøj .
Ejerne har protesteret mod, at ejendommen fredes og henvist til,
at en fredning er overflødig, fordi driften af ejendommen sker i overensstemmelse med de hensyn, der er fremført til støtte for fredningsforslaget, idet man selv anser området for værd at bevare i dets nuværende tilstand, som i væsentlig grad er resultat af ejernes røgt og pleje.
Hvis forslaget gennemføres protesterer de navnlig mod, at området
åbnes for offentligheden, i hvert fald udover vejstrækningen fra
Saltbæk til matr.nr. 77 ~ Kalundborg Markjorder.
Der har i nævnet været enighed om at området, der søges fredet,
repræsenterer en enestående og særpræget landskabstype, der til dels er
resultatet af den i forrige århundrede udførte inddæmning og de nuværende
ejeres drift og pleje af ejendommen, og at der i området består sådanne
uberørte naturtyper med væsentlige ornitologiske og botaniske værdier, at det
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af hensyn til almenheden vil være af væsentlig betydning, at området bevares i
sin nuværende tilstand for eftertiden. Da samtidig både statslige Dg regionale
myndigheder har prioriteret området højt både som internationalt og som
nationalt naturområde med ornitologiske, biologiske og geologiske interesser,
har nævnet endvidere fundet en fredning egnet til at sikre områdets nuværende
tilstand. Nævnet har derfor d. 13/7 1988 enstemmigt vedtaget at gennemføre den
rejste fredningssag, i princippet i overensstemmelse med det fremsatte forslag

•

•
I

•

til fredningsbestemmelser.
Samtidig vedtoges det at inddrage hele ejendommen
Saltbæk Vigs areal under fredningen, hvorom ejerne underrettedes ved skrivelse
af 26/7 1988 vedlagt et udkast til fredningsbestemmelser. Endvidere besluttedes
det at optage til overvejelse at udvide det fredede område til at omfatte
arealerne mellem kysten og ejendommen Saltbæk Vig samt ejendommen St. Vrøj,
der indgår i og afrunder det naturområde, hvis kerne Saltbæk-Vig ejendommen
er, ligesom den af fredningsstyrelsen foreslåede færdselsret for almenheden
berører de pågældende ejendomme. Det drejer sig om følgende ejendomme:
Matr. nr. 17 ~ Saltbæk by, Raklev, stor 1040 m2, tilhørende entreprenør Per
Larsen, Saltbækvej 114, Kalundborg,
matr. nr. 17 ~ Saltbæk by, Raklev, stor 20,1 ha, tilhørende hver for 1/4
Valther Schou, Fyrbakken 4, Kalundborg,
Lars H. Clausen, Nyrupsvej 118, Kalundborg,
Inge Ourø Hansen, Kallerupvej 120, Kalundborg,
Knud Olsen, Raklev Skillevej 16, Kalundborg,
matr. nr. 77 ~ Kalundborg Markjorder, stor 14,8 ha, tilhørende Kalundborg
kommune,
matr. nr. 77 ~ Kalundborg Markjorder, stor 101 ha, tilhørende Poul Tholstrups
Fond v/formanden advokat Arne Madsen, Bredgade 38, København.
Ejerne af de 4 ejendomme er ved nævnets skrivelse af 26/7 1988 underrettet om
nævnets overvejelser, og den 23/9 1988 besigtigede nævnet ejendommene i overværelse af ejerne eller deres repræsentanter samt andre interesserede.
Bortset fra Kalundborg kommune har ejerne protesteret mod, at deres
ejendomme inddrages under fredningssagen.
Entreprenør Per Larsen har anført, at en fredning af hans ejendom, der er
ubebygget og gennemskæres af vejen Saltbæk-Alleshave, vil gøre den værdiløs
til hans brug som fritids- og opholdsareal, hvis vejen åbnes for almenhedens
færdsel.
Valther Schou har på alle 4 ejeres vegne anført at, såfremt vejen på diget,
der fører hen over ejendommen, ved en fredning åbnes for almenhedens færdsel,
vil det ødelægge ejendommens uforstyrrethed og fugleliv og dermed dens værdi
for ,ejerne. Ejendommen, der er noteret som landbrug, henligger udyrket og
bruges af ejerne til ophold og jagt. På ejendommen ligger et stuehus, men
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ingen driftsbygninger.
Formanden for Poul Tholstrups Fond advokat Arne Madsen har anført, at en
fredning af fondens ejendom er ufornøden, da dens tilstand af naturområde
allerede er sikret gennem en ejendommen pålagt servitut og gennem fondens
vedtægter. Man er endvidere betænkelig ved den forstyrrelse af fuglelivet i
vigens nordøstlige område almenhedens færdsel ad vejen til Alleshave vil kunne
afstedkomme.
Kalundborg kommune har intet haft at indvende mod, at kommunens ejendom
inddrages i fredningssagen, forudsat at den hidtidige brug af dens bygninger,
en træbygning og en tidligere skolebygning, der begge benyttes som lejrskole,
og færdselsadgangen dertil, opretholdes.
Skov- og Naturstyrelsen, Naturfredningsrådet, Dansk Ornitologisk Forening,
Vestsjællands amtskommune og Danmarks Naturfredningsforening, der alle er gjort
bekendt med ejernes indsigelser, har anbefalet, at en fredning udvides til at
omfatte de nævnte 4 ejendomme. Særligt har Naturfredningsrådet bemærket, at
rådet af hensyn til fuglelivet og områdets mangeårige uforstyrret hed kun kan
anbefale, at der bliver åbnet mulighed for gående og cyklende færdsel fra
Saltbæk til broen over åen ved Ll. Vrøj. Dansk Ornitologisk Forening har
anbefalet, at der åbnes adgang for gående færdsel ad vejen fra Saltbæk til
Alleshave.
Nævnet har herefter d. 5/1 1989 besluttet at inddrage de nævnte 4 ejendomme under fredningssagen og foreløbigt vedtaget at pålægge dem tilsvarende
fredningsbestemmelser som tidligere vedtaget for ejendommen Saltbæk Vig.
Meddelelse om beslutningen er herefter tilsendt lodsejerne tillige med
et exemplar af de foreløbigt vedtagne fredningsbestemmelser, der tillige er
tilsendt Saltbæk Vig Digelag v/ formanden gårdejer Dan Olsen, Kåstrup Holmevej 7, 4400 Kalundborg, der i henhold til digelagsvedtægten af 30/9 1927 §
1 næstsidste stk. har brugsret over de arealer, der optages af diget, banket
og skråninger, ligesom vedligeholdelse af diget i henhold til § 2 påhviler
digelaget.
Laget har med hjemmel i et af Holbæk amtsråd d. 20/10 1955 godkendt tillæg
til digelagsvedtægten siden ved skiltning opretholdt et forbud mod uvedkommende
færdsel ad vejen fra Saltbæk mod Alleshave, der på strækningen til slusen på
Ll. Vrøj løber dels på digekronen dels udvendigt på diget.
Digelaget har protesteret mod fredningsforslaget, som man anser for stridende mod digelagsvedtægten og anført, at digernes beskyttelse og sikkerhed går
forud for rekreative formål, et standpunkt, som støttes af Kystinspektoratet
i en skrivelse af 21/3 1989. Man mener derfor, at fredningsmyndighederne savner
hjemmel til at pålægge digelaget at tåle offentlighedens færdsel på digevejen.
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Under sagens gang har Vestsjællands amtskommune foretaget en registrering
~

af de indenfor Saltbækvigområdet forekommende naturtyper, specielt med henblik
på reglerne i naturfredningslovens §§ 43 og 43b.
Efter den foretagne registrering er de under fredningssagen inddragne are-

e
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•

alers fordeling på de konstaterede naturtyper opgjort
lodsejerfortegn.
dyrket
skov
eng/vedv.
1)
areal ha i ha
græs i ha
matr.nr.l Saltbæk Vig 214,99
105,97 172,33
m.fl., Raklev
2)
matr.nr. 17 c ibd.
3)
matr.nr. 17 a ibd.
4)
matr.nr. 77 a Kalund8,20
borg Markjorder
5)
matr.nr. 77 c ibd.

32,5

således.
strandeng,mose
overdrev i ha
552,64

total
1053,05

0,12

0,12

18,31

19,73

4,64

13,55

65,96
Samlet fredet areal

98,46
1184,91

lodsejerne nr. log 3 har protesteret mod, at så store arealer af deres
ejendomme er registreret som strandeng, mose, overdrev, idet en større del af
det således registrerede areal rettelig må anses for eng/vedv. græs respektive
dyrkbart areal.
Nævnet finder at måtte lægge den foretagne registrering og arealopgørelse
til grund for sin afgørelse, jfr. de ved miljøministeriets bekendtgørelse nr •
614 af 1/12 1978 og bekendtgørelse nr. 40 af 9/2 1984 fastsatte regler om tilladelser i henhold til naturfredningslovens § 43 stk.2 og § 43 b stk.l, hvorefter det er amtsrådet, der træffer bestemmelse om, hvorvidt en bestemt mose,
strandeng eller strandsump er omfattet af tilladelses-ordningen.
I den af digelaget omtalte skrivelse af 21/3 1989 fra kystinspektoratet
foreslås det, at digelagets bestyrelse "under henvisning til lagets vedtægter,
vandbygningsdirektørens brev af 1/11 1958 og standardvedtægt fra lov om kystbeskyttelse og med henvisning til digets sikkerhed" "nægter at acceptere offentlighedens færdsel på den påviste vej langs diget".
I digelagsvedtægten af 30/9 1927 § 9 stk.l er det bestemt at " •••... og
færdsel på digerne må kun finde sted på de dertil indrettede ramper", og i det
ovenfor nævnte tillæg af 20/10 1955 hedder det" •••••...••.•• og færdsel på
disse (diger med ramper, banketter, veje og andet servitut belagt areal) må ikke
finde sted uden tilladelse fra digelagets bestyrelse. Ejere og brugere af
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arealer på Lille Vrøj og Store Vrøj skal dog have færdselsesret fra Saltbæk til
disse arealer ad de i vedtægtens § 1 anførte veje og færdselsesbanket".
I den i kystinspektoratets skrivelse nævnte skrivelse af 1/11 1958, der
rettelig er svar fra ministeriet for offentlige arbejder til digelaget på
dettes forespørgsel af 1/3 1958 om omfanget af den Kalundborg kommune som ejer
af Lille Vrøj tilkommende færdselsesret, hedder det "at digelaget derfor vil
være berettiget til at forbyde almindelig færdsel på digerne og iværksætte forbudet ved opsætning af bomme, forbudsskilte eller lignende •••••..• ".
Det er nævnets opfattelse, at naturfredningslovens § 1 stk.2 nr.3 og § 18
stk.3 indeholder hjemmel for fredningsmyndighederne til i forbindelse med en
fredning at træffe bestemmelse om at tillægge almenheden ret til færdsel ad en
privat vej som den i sagen omhandlede vej, der på og ved foden af diget er anlagt som en ca. 3,5 m bred grus- og skærvevej, der tjener som adgangsvej til
flere ejendomme .
Nævnet har herefter vedtaget at fastsætte følgende fredningsbestemmelser
for det fredede område:
§

1 Fredningens formål.

Fredningens formål er at bevare og opretholde områdets landskabelige særpræg, at sikre, at områdets funktion som raste- og yngleområde for fugle bevares, at bevare og fremme de øvrige naturvidenskabelige, specielt botaniske værdier, der knytter sig til området, og at åbne og sikre offentligheden adgang
til området i det omfang det er foreneligt med fredningens øvrige formål.

•

§

2 Bevaring af området •

Der må ikke foretages ændringer i områdets tilstand, såsom terrænændringer,
tilplantning, yderligere opdyrkning eller afvanding eller andre indgreb,
medmindre det følger af nedenstående bestemmelser, herunder om naturpleje,
eller tillades ved dispensation.
§

3 Arealanvendelse.
a)

Dyrkede arealer

De fredede arealer, der på det vedhæftede kort (fredningskortet) er vist
med signatur for dyrkede arealer, kan fortsat anvendes til sædvanlig landbrugsdrift, dog at der ikke må ske tilplantning med vedvarende bevoksning, heller
ikke til pyntegran eller juletræer, selvom det ville være lovligt efter land-
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brugsloven.
b)

Eng/vedv. græsning

De arealer, der på kortet er vist med signatur for eng/vedvarende
græsarealer, må ikke opdyrkes. Omlægning må foretages, dog højst hvert 5. år.
c) Strandeng, mose, overdrev

•

De arealer, der på kortet er vist med signatur for strandeng, mose, overdrev må udnyttes indenfor de i medfør af naturfredningslovens § 43 stk. 2 og §
43 b gældende begrænsninger. De må således ikke omlægges, tilplantes eller opdyrkes, ligesom gødskning og anvendelse af bekæmpelsesmidler kun må ske i samme omfang som hidtil .
d)

Kulturskov

De på kortet med signatur for "kulturskov" viste skovarealer må opretholdes
i almindelig skovdrift, dog at nåletræsarealet ikke må udvides.
Hvis bevoksningen afdrives, uden at der foretages genplantning, må det pågældende areal kun udnyttes som eng efter bestemmelserne under b).
e) Kratskov

•

De på kortet med signatur for "kratskov" viste arealer må kun drives/plejes
ved plukhugst •
f) Søer m.m.
Moser, søer, vandhuller og damme skal opretholdes som vådområder, uanset om
de på grund af størrelsen ikke måtte være omfattet af naturfredningslovens §
43.
g)

Der må på det fredede område ikke oprettes dambrug, pelsdyr- eller
fjerkræfarme, eller drivhusgartnerier. Der må ej heller etableres flyveplads,
anlægges campingpladser, skydebaner, motorbaner, oplagspladser eller
los~epladser. Campingvogne og/eller telte må ikke anbringes indenfor det
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fredede område.
Der må ikke etableres udlejning af både eller sejlbrætter (windsurfing) på
vigen.
§

•

Der må ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke ske udnyttelse
af forekomster i jorden eller foretages opfyldning, planering eller afgravning.
Fredningen er dog ikke til hinder for, at ejeren udnytter råstofforekomster
i jorden til eget brug, hvis sådan udnyttelse ikke kræver tilladelse efter råstofloven og sker udenfor de i § 3 c nævnte arealer. Endvidere skal fredningen
ikke være til hinder for, at der til vedligeholdelse af diget optages materialer fra fyldgrave bag diget.
Der må ikke anlægges nye veje eller stier, bortset fra veje til brug for
landbrugs- og skovdrift eller arbejder i forbindelse med digesikkerheden. Fredningen er ikke til hinder for almindelig vedligeholdelse af eksisterende veje.
I områder omfattet af naturfredningslovens § 43 b må anlæg af nye veje kun ske
med amtsrådets godkendelse.
Eksisterende grøfter og kanaler må oprenses, fornyes og omlægges, hvis det
er nødvendigt for landbrugsdriften eller den bestående afvanding.
§

•

4 Terrænændringer.

5 Bebyggelse m.v. og andre anlæg.

Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder og jagthytter
eller etableres andre faste indretninger som vindmøller, master (herunder til
strømforsyning) tårne eller andet, der kan skæmme områdets åbne, ubebyggede
karakter.
Om- eller tilbygning af eller ny bebyggelse i tilslutning til den eksisterende bebyggelse kan dog ske efter tegninger og beliggenhedsplaner, der forud
er godkendt af nævnet.
Fredningen er ikke til hinder for opførelse af sædvanlige læskure, nødvendige for kreaturer og heste.
Nye hegn må ikke opsættes. Undtaget er sædvanlige kreaturhegn, kulturhegn
på skovarealer eller hegn nødvendige for beskyttelse af digestrækninger.
Eksisterende læhegn vist på kortet må bibeholdes og genplantes. Plantning
af nye læhegn og læbælter samt supplering og udvidelse af eksisterende hegn på
de i § 3 b og c nævnte arealer kræver tilladelse fra fredningsnævnet.
§

6-0ffentlighedens adgang.
Almenheden har ret til i tiden fra kl. 7,00 til solnedgang at færdes til
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fods eller på cykel, dog ikke "knallert", ad den eksisterende vej, der fra
Saltbæk fører til Alleshave på eller langs med diget som angivet på
fredningskortet.
Denne færdselsret giver ikke adgang til at færdes på de tilstødende arealer,
selvom de som udyrkede skulle være omfattet af naturfredningslovens § 56 eller
på de veje og stier, der fra den omhandlede vej fører ind over de tilgrænsende
arealer.
Hunde må ikke medtages heller ikke selvom de føres i snor. Denne bestemmelse begrænser ikke ejernes, eller evt. andre jagtberettigedes ret til at

I

færdes med hund på deres ejendom eller jagtområde.
Om færdelsretten kan der af freningsnævnet udfærdiges nærmere regler til
opslag ved amtsrådets foranstaltning på passende steder ved den nævnte
vejstrækning.
Bestemmelsen om alm~nhedens færdselsret er foreløbig og kan ophæves af fredningsnævnet, såfremt færdselsretten viser sig uforenelig med fredningens øvrige
formål.
§7 Forurening af naturen.
På det fredede område må naturen ikke forurenes ved henlæggelse af affald,
henstilling af udrangerede landbrugsredskaber eller maskiner, unødig støjende
adfærd eller lignende.
§8 Naturpleje.

I

På ikke dyrkede arealer har Vestsjællands amtsråd ret til på grundlag af
en plejeplan at foretage naturpleje til opfyldelse af fredningens formål,
herunder ved afgræsning, slåning eller fjernelse af selvsåede træer og buske.
Ejeren har ret til inden en af amtsrådet fastsat frist og for egen regning
at iværksætte de foranstaltninger, som amtsrådet ønsker foretaget. I tilfælde
af uenighed mellem ejer og amtsråd om foranstaltningernes art og omfang eller
om plejeplanens indhold, afgør fredningsnævnet spørgsmålet.
Iværksættes plejeforanstaltningerne af amtsrådet sker det uden udgift for
ejeren, og eventuelt overskud derved tilfalder ejeren.
§ 9 Særligt om digesikkerheden.

Udover hvad der foran er specielt fremhævet gælder, at der af Saltbæk Vigs
-Digelag kan træffes sådanne foranstaltninger, som måtte kræves med hensyn til

- 10 digets sikkerhed - under normale forhold efter forudgående anmeldelse til fredningsnævnet.
§10 Dispensation.
Dispensation fra foranstående fredningsbestemmelser kan meddeles af
fredningsnævnet efter reglerne i naturfredningslovens § 34, når det ansøgte
ikke vil komme i strid med fredningens formål.
Erstatningsspørgsmålet
afgørelse.

•

er afgjort ved en samtidig hermed truffet særskilt

]iW~~?f
Bjarne Jenseh

1tu4.:"".t

~~

Vagn Lundega~rd

Kurt Haven

':flt"
Ib Darre
~

Fremsendes til Kalundborg byret med begæring om tinglysning på nedennævnte
ejendomme:
matr.nr.
matr.nr.
matr.nr.
matr.nr.

,I

•

1 Saltbæk Vig, Raklev,
77 ~ Kalundborg markjorder
1 Saltbæk Vig, Bregninge,
1 Saltbæk Vig, Værslev,
matr.nr . 3 Saltbæk Vig, Værslev,
matr.nr. 1 Saltbæk Vig, Kalundborg jorder,
matr.nr. 3 Saltbæk Vig, Kalundborg jorder,
matr.nr. 1 ! Saltbæk by, Raklev,
matr.nr. 18 Saltbæk by, Raklev,
matr.nr. 19 Saltbæk by, Raklev,
matr.nr. 17 ~ Saltbæk by, Raklev,
matr.nr. 17 ~ Saltbæk by, Raklev,
matr.nr. 77 ~ Kalundborg markjorder,
matr.nr. 77 ~ Kalundborg markjorder
Fredningsnævnet for Vestsjællands amts nordlige fredningskreds
den 15/2 1990
Bjarne Jensen.

-
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BERIGTIGELSE
LODSEJERFORTEGNELSE

Lb. nr. ejer

Matr. nr.

Areal
i'ha

EjendomsDyrkbar
værdi i kr. i ha

i .. A/S

l Saltbæk
Vig mfl.
Raklev

1053,05

8.500.000

2. Per Larsen, Saltbækvej 114, 4400
Kalundborg

17 c Saltbæk by,
Raklev

0,1200

SRltbækv~g,Hovedgaden 501, 2640 Hedehusene

3. Valter Schou, Fyrre17 a Saltbæk
. -by; Raklev
bakken 4,
Lars Klausen, Nyrupvej 118
Inge H. Hansen'l
Kallerupvej 120,
Knud K. Olsen
Raklev Skillevej 16,
alle Kalundborg
4. Kalundborg Kommune
4400 Kalundborg
5. Poul-Tholstrups
Fond vi adv. Arne
M~dsen, Bredgade 38
12po København K
6. Saltbækvig Digelav
vi Dam Olsen
Kåstrup Holmevej 7
4400 Kalundborg

1.9,73

77 a Kalun[j.. 13,55
borg markjorder
98,46
77 c Kalundborg markjorder
Digevejen

214,99

Skov
i ha
105,97

Omr. af §
46,47 og 47a
i ha

Vejlængde i m

552,64 heraf
65,68 ferske
enge

707,63

2863·

0,12

0,12

Eng.vedV. Strandeng
græs i ha mose,overdrev
i ha
172,33

3.400

900.000.

18,31

10,14
~
~

520.000

8,20

4,64

820.000

32,50

65,96

7,26

70,77

539

1846

1992

Fredningsnævnet for Vestsjællands amts nordlige fredningskreds

•
t

afgørelse af 15/2 1990

om erstatning i anledning af nævnets afgørelse af samme dato om fredning
af et landområde omkring Saltbæk Vig ved Kalundborg.

Fr.j.nr. 30 A/85

•
•

- 1-

Ved en afgørelse, der er meddelt samtidig med denne afgørelse, har nævnet
truffet bestemmelse om fredning af de ejendomme, der er anført på lodsejerfortegnelsen, der er vedhæftet denne afgørelse som bilag 1. Om fredningens nærmere
omfang og indhold henvises til afgørelsen herom.
Lodsejerne har, for det tilfælde at en fredning gennemføres, fremsat
erstatningskrav således:
A/S Saltbæk Vig, Hovedgaden 501, 2640 Hedehusene, (lodsejerfortegnelsens
kr. 4.829,145,nr. 1) har påstået erstatning tillagt med
1)

•

2)

3)

,
4)
5)

•
•

Beløbet er opgjort således:
215 ha dyrkbart areal å kr. 1.000
183,2 ha skov å kr. 1.000
360 ha eng/vedv. græs, som kunne være bortforpagtet til majsdyrkning i stedet for som
hidtil til græsning med en merindkomst til
følge på årligt kr. 388.000,- kapitaliseret
med faktor 10
vejstrækning, der åbnes for almenheden,
2863 m å kr. 15,for uspecificerede begrænsninger og gener
som følge af fredningen skønsmæssigt ansat

kr.
kr.

215.000,183.200,-

kr. 3.888.000,kr.

42.945,-

kr.
500.000,kr. 4.829.145,-

med renter fra den 21/3 1985.
Selskabet har til støtte for post 2) og 3) gjort gældende, at den af nævnet rekvirerede opgørelse af de på ejendommene forekommende naturtyper med hensyn til skov og eng/vedv. græs angivet som henholdsvis 105,97 ha og 172,33 ha
ikke fuldt ud har medtaget de faktisk eksisterende af disse naturtyper. Særligt
til støtte for påstandens post 3) har selskabet henvist til, at det ved kontrakt af 1/11 1983 med virkning fra 1/4 1984 bortforpagtede 220,6 tdr. land og
fra 1/4 1985 yderligere 40 tdr. land af det som dyrkbart registrerede areal til
majsdyrkning mod en afgift for 1984 på kr. 1.000,- pr. tdr. land, reguleret i
efterfølgende år efter Københavns Børs notering for byg. Kontrakten byggede på
forpagterens tilbud af 13/2 1983, der med hensyn til arealudstrækning indeholdt
3 alternative tilbud, hvoraf det mindst omfattende i det væsentlige stemmer
overens med kontrakten, der havde en løbetid på 7 år og derefter forlænges
automatisk for 1 år ad gangen, såfremt ingen af parterne har opsagt kontrakten
senest 31. marts forud for forpagtningsårets begyndelse. Selskabet har under
sagen oplyst, at forpagtningen ophørte i 1988 på grund af forpagterens forhold.
Entreprenør Per Larsen, Saltbækvej 114, 4400 Kalundborg, (lodsejerfortegnelse nr. 2) har nedlagt påstand på størst mulig erstatning svarende til ejendommens handelsværdi.
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•

Statsaut. ejendomsmægler Valther Schou, Fyrbakken 4, gårdejer Lars H.
Klausen, Nyrupvej 118, fru Inge Ourø Hansen, Kallerupvej 120 og fuldmægtig
Knud Olsen, Raklev Skillevej 16, alle Kalundborg, (lodsejerfortegnelse nr. 3),
der ejer ejendommen i fællesskab, hver for 1/4, har påstået en erstatning fastsat til mellem 1 og 2 mille kr. svarende til ejendommens værdi. Til støtte herfor har de gjort gældende, at det er med urette, at ejendommens areal i sin
helhed er klassificeret som stranden g , idet arealet landværts diget har været
drevet landbrugsmæssigt, i de seneste år til høslet. De har videre anført, at
offentlig adgang på diget vil medføre fare for nedslidning af ejendommens arealer og ødelægge jagten. Endvidere vil en fredning afskære dem fra at gennemføre deres planer for en fremtidig udnyttelse af ejendommen ved beplantning
med juletræer, etablering af havdambrug og opførelse af en påtænkt stald og
vindmølle.
Poul Tholstrups Fond v/ adv. Arne Madsen, Bredgade 38, Kbhn.K. (lodsejerfortegnelse nr. 5) har nedlagt påstand på en passende erstatning for de ulemper og gener for ejendommens udnyttelse som en fredning vil medføre, herunder
at ejeren vil være afskåret fra at udnytte ejendommen landbrugsmæssigt.
Saltbæk Vig digelag v/ grd. Dan Olsen, Kåstrup Holmevej 7, 4400 Kalundborg
(lodsejerfortegnelse nr. 6) har ikke ønsket at nedlægge påstand om erstatning.
Laget har anført, at fredningsnævnet ingen hjemmel har til mod digelagets protest at åbne vejen på og langs diget for almenheden, da digesikkerheden må gå
forud for rekreative interesser. En erstatninspåstand ville kunne opfattes, som
om laget kunne akceptere en åbning, hvis den sker mod erstatning.
Kalundborg kommune (lodsejerfortegnelse nr. 4) har ikke nedlagt erstatningspåstand, idet man tilslutter sig den ved fredningen af ejendommene i offentligt eje fulgte erstatningspraksis, hvorefter der ikke fastsættes nogen
erstatning.
Fredningsnævnets bemærkninger:
I henhold til naturfredningslovens § 43, stk.2 og § 43b, stk.l kan
ændringer i de der omhandlede naturområder kun ske med tilladelse fra amtsrådet, der dermed også afgør om et givet område er omfattet af godkendelsesordningen, jvf. miljøministeriets bekendtgørelse nr. 521 af 2/11 1983 § 3, stk.4
og nr. 40 af 9/2 1984 § 4, stk.l. Nævnet må derfor lægge den af amtskommunen
foretagne registrering af naturtyperne i de fredede områder og opgørelsen af
disses arealer til grund for sin afgørelse af erstatningsspørgsmålene. For generelle ulemper som følge af fredningen har nævnet vedtaget at fastsætte ererstatningen til kr. 1.000,- pr. ha for dyrkede arealer og for eng/vedv. græs,
dog kr. 500,- pr. ha for den del af disse arealer, der er omfattet af beskyttelseslinierne i naturfredningslovens §§ 46 og 47a. For skovarealer har nævnet
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vedtaget at fastsætte erstatningen til 500,- kr. pr. ha. For de som strandeng,
strandsump eller mose registrerede arealer, for hvilke der ikke er fastsat
strengere bestemmelser end der allerede følger af naturfredningslovens §§ 43
og 43b, fastsættes ingen erstatning.
Om de eng/vedv. græs arealer, der efter fredningsbestemmelserne ikke må
opdyrkes, er der i nævnet enighed om, at der bør fastsættes et særligt tillæg
til den takstrnæssigt fastsatte erstatning. Ved afgørelsen af dette tillægs
størrelse, der skal kompensere for den nedgang i arealets handelsværdi, som
dyrkningsforbuddet må antages at medføre, findes den af A/S Saltbæk Vig påberåbte beregningsmodel uanvendelig som udtryk for en sådan værdinedgang, allerede fordi den bygger på den konkret opnåede indtægt ved bortforpagtning af
dyrkede/dyrkbare arealer til majsdyrkning, en specialafgrøde eller en udnyttelse, hvis varighed må stille sig som usikker, og som er ophørt under fredningssagens gang. Nævnet har vedtaget at fastsætte tillægget til de foran nævnte takstrnæssige beløb til kr.l.000,- pr. ha, der efter nævnets skøn må antages i
fuldt omfang at modsvare værdinedgangen som følge af dyrkningsforbuddet. For
den Poul ThaIstrups Fond tilhørende ejendom, der ikke vides hidtil at have været drevet landbrugsrnæssigt, findes der dog ikke at burde fastsættes noget tillæg til den takstrnæssigt fastsatte erstatning for eng/vedv. græsarealer. Endelig har nævnet vedtaget at fastsætte en mindsteerstatning på kr. 1.000,- der
vil udgøre erstatningen til de lodsejere, som der ikke vil tilkomme erstatning
i henhold til det foran anførte. Erstatningen for åbningen af den eksisterende
vej fra Saltbæk til Alleshave for gående og cyklende færdsel fastsættes til
10,- kr. pr. lb. m.
Erstatningen til de enkelte lodsejere fastsættesherefter således:
1. A/S Saltbæk Vig, Hovedgaden 501, 2640 Hedehusene:
a)
dyrket areal
215 ha
eng/vedv. græs
172,3 ha
387,3 ha
heraf under naturfredningslovens §§ 46 & 47a
229, 1 ha å 500,- kr.
kr. 114.600,158,2 ha å 1.000, - kr.
kr. 158.200,tillæg for dyrkningsforbud
172,3 ha El 1.000,- kr.
kr. 172.300,skov
b)
106 ha å 500,- kr.
kr. 53.000,2863 m vej å 10,- kr.
c)
kr. 28.630,ialt
2)

Entreprenør Per Larsen, Saltbækvej 114,
4400 Kalundborg

kr. 526,730,-

kr.

1.000,-

kr. 527,730,-
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overført
3)

Statsaut. ejendomsmægler Valther Schou,
Fyrbakken 4, 4400 Kalundborg
Gårdejer Lars H. Klausen,
Nyrupvej 118, 4400 Kalundborg,
Fru Inge Ourø Hansen,
Kallerupvej 120, 4400 Kalundborg,
Fuldmægtig Knud Olsen,
Raklev Skillevej 16, 4400 Kalundborg
med 1/4 til hver.

4)

Kalundborg kommune

5)

Poul ThaIstrups Fond
v/ formanden adv. Arne Madsen,
Bredgade 38, Kbhn.K.
a) eng/vedv. græs
heraf under naturfredningslovens
§ 46 & § 47a

e

6)

kr.

1.000,-

kr.

O

32,5 ha

10,3 ha.
22,2 ha

500,- kr.
å 1.000,- kr.
å

b) 1846 m vej å 10,- kr.

I

kr. 527,730,-

kr.
kr.

5.150,22.200,-

kr.
kr.

18.460, 45.810,-

Saltbæk Vig digelag
v/ formanden, grd. Dan Olsen,
Kåstrup Holmevej 7,
4400 Kalundborg
1992 m vej å 10,- kr.
samlet erstatning

kr. 19.920,kr. 594,460

Erstatningsbeløbene forrentes med en årlig rente 1 % over de~ til enhver
tid fastsatte diskonto, erstatningen til A/S Saltbæk Vig, fra den 13/7 1988, da
fredningsnævnet besluttede fredningens gennemførelse, og for de øvrige beløbs
vedkommende, fra afgøreIsens dato.
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Der tillægges

A/S Saltbæk Vig sagsomkostninger

, riftl

JZrfit...H'/ U1k~~aven
l~.

Vagn Lundegaard

•
a

med kr. 10.000,-
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BERIGTIGELSE
LODSEJERFORTEGNELSE

Lb. nr. ejer

Matr. nr.

Areal
i"ha

EjendomsDyrkbar
værdi i kr. i ha

i..A/S

l Saltbæk
Vig mfl.
Raklev

1053,05

8.500.000

2. Per Larsen, Saltbækvej 114, 4400
Kalundborg

17 c Saltbæk by,
RaJ<lev

0,1200

3. Valter Schou, Fyrrebakken 4,
Lars Klausen, Nyrupvej 118
Inge H".Hansen'l
Kallerupvej 120,
Knud K. Olsen
Raklev Skillevej 16,
alle Kalundborg

17 a Saltbæk
by; Raklev

4. Kalundborg Kommune
4400 Kalundborg

77 a Kalunkjborg mark.lorder
77 c Kalundborg markjorder

Saltbækv~g,Hovedgaden 501, 2640 Hedehusene

5. Poul Tholstrups

Fond vi adv. Arn~
M~dsen, Bredgade 3B
12~0 København K
6. Saltbækvig Digelav
vi Dam Olsen
Kåstrup Holmevej 7
4400 Kalundborg

214,99

Skov
i ha
105,97

,

Eng.vedv.
græs i ha
172,33

3.400

.,

Strandeng
mose,overdrev
i ha

Omf. at §
46,47 og 47a
i ha

552,64 heraf
65,68 ferske
enge

"707,63

0,12

0,12

Vejlængde i m
2863"

o'.

19,73

900.000,

lB,31

10,14
c.")

Digevejen

13,55

520.000

B,20

4,64

98,46

B20.000

32,50

65,96

7,26

70,77
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Afgørelser - Reg. nr.: 07769.00
Dispensationer

i perioden:

14-04-1998 - 13-09-2000

FREDNINGSNÆVNET
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FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

TLF. 53612266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tømrermester

Leif Bager

Lykkebakken
4400

Fax 5361 2216

R~b.NR. l1lo1.

00

23, Årby

Kalundborg
14/4 1998
F27/98

Ved

ansøgning

sjællands
net,

fremsendt

eksisterende
Ved sagens

nævnets

fremsendelse

. ~.

;~
~..,..

:--

~

har

Vest-

til renovering

af

har Natur & Miljø bemærket:

med fotografier,

afgørelse

I afgørelsens
rJ~ ~~

og

den 24/3 1998 af næv-

tilladelse

ligger ca. l km nordøst

for Saltbæk,

og er omfattet

af 28. august

Vig med omliggende

:-:-..,. c.._

om nævnets

Kommune

hus på matr. nr. l Saltbæk Vig, Raklev.

"Ejendommen
kortudsnit

Kalundborg

& Miljø, modtaget

Amt, Natur

har De anmodet

gennem

1992 om

jf. vedlagte

af Overfrednings-

fredning

af Saltbæk

arealer.
l. Fredningens

§

til hovedformål

at beskytte

formål

anføres:

fuglelivet

"Fredningen

i området.

Fred-

:

ningen

har endvidere

i området

til formål at sikre de botaniske

opretholdt

og områdets

landskabelige

værdier

særpræg

beva-

ret.
I afgørelsens

§

5. Bygninger

bygning

må ikke ombygges

træden

ændres væsentligt."

Det eksisterende
anvendt

Huset

istandsættes

stråtag

og med

nye vinduer

Amter

der

ønskes renoveret

gerstue.

og kommer

bl.a.:

"En eksisterende

på en måde, hvorved

hus på ca. 110 m2,

til maskinhus,

berappes

anføres

til

tidligere

har været

for indretning

tidligere

og døre.

dens ydre frem-

udseende

Ydervægge

af jæmed

repareres

n~t
og

til at fremstå i mørtelfarve.

finder herefter,

at renovering

vil komme

i strid med fredninge~s

skabeligt

uheldige

forhold."

af huset som ansøgt ikke

formål

eller medføre

land-

:.

Vestsjællands
delse

den

lundborg
Nævnets

24/3

1998,

Kommune

og det

fremgår

har anbefalet

byggeri

Overfredningsnævnets
nævnet

i medfør

lader

renovering

at Ka-

det ansøgte.

ikke findes i strid med formålet med

kendelse

af 28/8

1992 meddeles

af naturbeskyttelseslovens
af maskinhuset

når der anvendes

Tilladelsen

materialer

det,

at

50, stk. l til-

§

og indretning

bortfalder

såfremt

af jægerstue

og farver,

den

år, jfr. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen
l

1360

skellige

som ovenfor

København

er

i
af

Klagefristen
den

udløber

en

3

§

43, jfr. § 87,

(adr. Frederiksborggade
ejeren

og for-

er 4 uger fra den dag, af-

pågældende
lørdag

inden

66, stk. 2.

§

K) af bla. ansøgeren,

meddelt

klagefristen
fristen

er udnyttet

50, jfr.

til Naturklagenævnet

myndigheder.

gørelsen

§

ikke

kan efter naturbeskyttelseslovens

påklages

15, 4.,

klageberettigede.

eller

helligdag,

Hvis

forlænges

til den følgende hverdag.

Klage indgives
Tilladelser

skriftligt

til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

Rettidig

klage

gørelse,

medmindre

før klagefristen

har opsættende

virkning

;r:

klagemyndigheden
~/ .,.

,

~

/<'

,/f;)f!'
v,ag',.~bY
I

af tilladelsen,

& Miljø anført.

Natur

stk.

landzonetilla-

afgørelse:

Idet det ansøgte

huset,

& Miljø, har meddelt

Amt, Natur

I

er udløbet.

for den påklagede

bestemmer

.

~-

andet.

/ /~
FIe ./ing Jørgensen

I

/

af-

~

nner Nielsen

/

1./1

\jC'Kopi af kendelsen
A/S Saltbækvig,
Kalundborg

sendes til:

Hovedgaden

Kommune,

584, 2640 Hedehusene

Teknisk

Forvaltning,

Klosterparkvej

7,

2, 1165 Kbh. K

,

4400 Kalundborg
Danmarks

Naturfredningsforening,

Skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands
rø

Nørregade

Haraldsgade

Amtskommune,

53, 2100 Kbh. ø

Natur & Miljø, Alleen

15, 4180 So-

FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

TLF. 57612266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Korshagen

Arkitekter

Vestergade
1456

MAA PAR

22 g

København

K
Den 29/6 1999
F55/99

Ved

ansøgning

Miljø,
A/S

fremsendt

og modtaget

Saltbækvig

af nævnet

ansøgt

Vestsjællands

om nævnets

tilladelse

på 453,6

borg Jorder
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Den 13. september 2000 kl. 10.30 afholdt Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt
v/formanden, dommer Flemming Jørgensen, det amtsrådsvalgte medlem Gunner
Nielsen, og suppleanten for det kommunale medlem, Ejvind Bitsch, møde på
Saltbæk Vig i Kalundborg Kommune.
Som sekretær for nævnet fungerede nævnets formandssuppleant, dommer Peter
Bruun Sejersen .
Der foretoges:

••

F17/00

Ansøgning fra A/S Saltbæk Vig om tilladelse til udbygning af 2 eksisterende
hegn samt etablering af et nyt hegn på
matr.nr. 1 Saltbæk Vig, Raklev, der er
omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 28/8 1992 om fredning af
Saltbæk Vig med omliggende arealer.

Der fremlagdes skrivelse af 30/3 2000 fra Vestsjællands Amt med sagens bilag,
ialt 6 stk.

•

For andragerne A/S Saltbæk Vig mødte direktør Poul Erik Petersen og inspektør Ole Petersen med Gustav Kahler, Søren Kabler samt Anne Mette Andersen og
Thomas Bergsøe.
For Danmark Naturfredningsforenings lokalkomite mødte formanden, Hans Guldager Christiansen og Birger Prehn .
For Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, mødte Mogens Berthelsen og Jan Krause
Pedersen.
Kalundborg Kommune og Skov- og Naturstyrelsen var indvarslet, men ikke mødt.

Nævnet og de fremmødte foretog besigtigelse af de på kortet anviste eksisterende
hegn samt lokaliteten. Der konstateredes mere bynke end afgrøder på de tilstødende marker.
Ole Petersen redegjorde for den eksisterende beplantning og begrundelsen for den
nyplantning, man ønsker foretaget. Formålet er at opnå tæthed forneden i hegnene
for råvildt og fasaner ved at nyplante i 3 rækker af løvtræer og buske med en afstand af 1,5-2 meter imellem rækkerne. Arealet er bortforpagtet og tilsået med
raps uden at pløje. Forpagteren har opgivet at høste rapsen i år. De trækkende gæs
vil typisk slå sig ned i det åbne land mellem hegnene som ædeplads, men ikke som
egentlig rasteplads.
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Poul Erik Petersen oplyste, at man vil søge at opnå skjulesteder for fuglevildtet.
Derpå besigtigedes lokaliteten, hvor der ønskes etableret et nyt hegn.
Om den på en gammel vold ønskede nyetablering af hegn, der skal være ca. 450
meter lang i nordvestlig-sydøstlig retning, oplyste Ole Petersen, at marken sydvest
for volden ligger brak, medens marken nordøst for volden er dyrket med raps.
Dette hegns formål vil tillige være læhegn for vildtet.
Mogens Bertelsen, Natur & Miljø, henholdt sig til skrivelsen af 30/3 2000.
Danmarks Naturfredningsforening
v/Hans Guldager Christiansen frarådede tilladelse til nyetablering af et 450 meter langt hegn, som værende i strid med fredningens formål. Endvidere er arealet omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og
dets nordligste del er i strid med strandbeskyttelseslinien. De øvrige 2 hegn vil nok
have en gunstig virkning for småvildtet, men da ansøgeren med ordet "forsøgsvis"
har åbnet for yderligere beplantning, er foreningen betænkelig ved, at man således
giver "grønt lys" for udvidelse af den eksisterende beplantning.
Inspektør Ole Petersen gjorde gældende, at den ønskede beplantning indgår i et
projekt, der går ud på med tiden at ændre granbeplantningen til løvtræer, herunder
eksisterende remisser.
Fredningsnævnet

foretog i forlængelse af besigtigelsen votering.

Nævnets afgørelse:
Nævnet lægger vægt på formålet med fredningen og de bestemmelser, der er fastsat ved fredningen, især § 9 d, hvorefter der ikke kan tillades plantning af nye
læhegn, samt supplering eller udvidelse af eksisterende hegn. Hertil kommer, at
arealerne er omfattet af Ramsar-konventionen og er EF- fuglebeskyttelses- og EFhabitat område, ligesom en del af arealet er omfattet af naturbeskyttelseslovens §
3, hvor amtets tilladelse til beplantning er fornøden.
Under hensyn hertil og til, at det efter besigtigelsen og efter sagens forelæggelse
må konstateres, at det er for at skabe bedre forhold for især vildtet og ikke for afgrøderne, at hegnene ønskes etableret, finder nævnet ikke at kunne imødekomme
det ansøgte.
Nævnet finder, at de ansøgte hegn er således i strid med fredningens formål, at der
ikke er grundlag for dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens
§ 43, jfr. § 87, stk. 1 påklages til
Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360 København K) af bla.
ansøgeren/ejeren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber
en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.

-3Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet.
Sagen sluttet.
Mødet hævet.

unner Nielsen

Kopi af kendelsen sendes til:
A/S Saltbæk Vig, Lille Vrøj, 4400 Kalundborg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, v/Hans Guldager Christiansen,
Skeltoften 30, 4400 Kalundborg
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Kalundborg Kommune, Klosterparkvej 7, 4400 Kalundborg
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, att. Mogens Berthelsen, Alleen 15,
4180 Sorø
Kalundborg Folkeblad, att. Ole Brandt, Skibbrogade 40-42, 4400 Kalundborg
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Den 13. september 2000 kl. 14.00 afholdt Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt
v/formanden, dommer Flemming Jørgensen, det amtsrådsvalgte medlem Gunner
Nielsen samt det kommunaltvalgte medlem for Hvidebæk Kommune, Torben Jørgensen, møde på Saltbæk Vig.
Som sekretær for nævnet fungerede nævnets formandssuppleant, dommer Peter
Bruun Sejersen.
Der foretoges:
Vurdering af eventuel placering af et
fugletårn med adgang for offentligheden ved Saltbæk Vig på arealer omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 28/8 1992.

F29/00

•

Der fremlagdes skrivelse af 16/6 2000 fra Vestsjællands Amt med sagens bilag,
ialt 15 stk.
Ejeren af arealet matr. nr. 1 a A/S Saltbæk Vig var mødt ved direktør Poul Erik
Petersen, inspektør Ole Petersen samt Gustav Kabler, Søren Kahler, Anne M.
Andersen og Thomas Bergsøe.
Danmarks Naturfredningsforening
lokalkomiteen for Kalundborg Kommune var
repræsenteret ved Hans Guldager Christiansen og lokalkomiteen for Hvidebæk
kommune ved Carsten Clausen.
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, var repræsenteret ved Jan Krause Pedersen og
Mogens Berthelsen.
Hvidebæk kommune var repræsenteret ved Erik østergaard.
Dansk Ornitologisk Forening var mødt ved Annette Sonne.
Endvidere mødte godsejer Jørgen Faye, Birkendegård.
Jan Krause Pedersen gjorde rede for forslagene til placering af et fugletårn, ialt 7
forslag, der i overensstemmelse med fredningskendelsens § 6 kan placeres i den
sydlige del af fredningsområdet .
Men først blev en alternativ placeringsmulighed på Lille Vrøj besigtiget. Natur &
Miljø foreslog opsætning af et indtil 2 V2 meter højt fugleskjul på dæmningen ved
skellinien mellem A/S Saltbæk Vig og Fuglefo~dens arealer.
Ejerne af A/S Saltbæk Vig fandt, at det er det mest ømtålelige sted for fuglene at
placere et tårn. Gående færdsel dertil vil kunne skræmme fuglene mere end kørende trafik. Afstanden til fast vej er ca. 1,5 km.
Derpå besigtigede nævnet med de fremmødte Vejlemade, placeringsforslagene
7,6,5,4,3 og 2 på kort fremlagt som bilag 2 over den sydlige del af Saltbæk Vig.

/

-2 Forslag nr. 7:
Natur & Miljø finder forslaget problematisk pga. adgangsforholdene. Danmarks
Naturfredningsforening og DOF's repræsentanter fandt stedet fuglemæssigt interessant, og at det her er tilstrækkeligt med et skjul.
Forslag nr. 6:
Her er det nødvendigt at etablere et højt tårn med samtidig fældning af en del elletræer for at skabe udsigtsmulighed. Til gengæld vil adgangsvejen til tårnet være
skjult.
Selve tårnet vil blive placeret på A/S Saltbæk Vigs areal. Adgangsvejen vil føre
gennem arealer tilhørende Jørgen Paye. Denne henviste til sit skriftlige indlæg i
skrivelse af 3/5 1999, fremlagt som bilag 3.
Natur & Miljø's repræsentanter bemærkede, at denne placering kræver særskilt
fredningssag, allerede fordi adgangsvej en er uden for den eksisterende fredning.
Forslag nr. 5:
Natur & Miljø finder dette sted interessant. Jørge Faye anførte, at adgangsvejen
vil være våd en stor del af året. Ole Petersen pegede på evt. adgangsvej fra vest ad
en vold, hvor en sti kan ryddes i bevoksningen. DNF's og DOP's repræsentanter
anførte, at der her er langt til vandspejlet, hvorfor forslag nr. 7 og evt. nr. 2 foretrækkes.
Forslag nr. 4:
A/S SaItbæk Vig peger på denne mulighed. Fuglemæssigt lig forslag nr. 5.
Forslag nr. 2:
Meget sumpet adgangsvej og fuldt synlig for fuglene. Omvendt fuglemæssigt langt
bedre end forslag nr. 4, 5 og 6.
Forslag nr. 3:
Fuglemæssigt ikke god placering, men herfra gode adgangsforhold til forslagene
nr. 4 og 5.
Det konstateredes, at parkeringsforslaget nr. 3 ved Asmindrupgård vil være velegnet.
DNF og DOF's repræsentanter gjorde gældende, at en placering af et fugletårn i
Saltbæk Vigs sydlige del, som foreslået af Natur & Miljø, ikke vil yde den oplevelse, man må kunne forvente. Pengene til et tårn/skjul her, bortset fra forslag nr.
7 og evt. nr. 2, må ligefrem anses for spildt. De indstillede derfor, at et fugletårn/skjul placeres således imellem Store Vrøj og Alleshave, at der er fint udsyn
ind over bugten. Herved bemærkes, at gående trafik kan være mere skadelig end
kørende.
Afsluttende besigtigede nævnet et areal ved slusen ved adgangsvejen til Store Vrøj,
nærmere bestemt digets knæk vest for Vesterhavegård og Langebjerggård. Nævnet
fandt placeringen interessant, og at Natur & Miljø bør arbejde videre med muligheden for her at opsætte et fugleskjul med samtidig etablering af parkeringsmulighed vest for Langebjerggård.
Såfremt frivillig ordning med lodsejerne ikke kan opnås, må det imødeses, at det
vil blive fornødent at rejse ny fredningssag som et tillæg til afgørelsen vedr. Saltbæk Vig.
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Mødet hævet kl. 18.00.

;;;,~j'~ff~
Torben 'rgensen

Fle'rrr;arJ,ll~

Kopi af kendelsen sendes til:
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, att. Jan Krause Pedersen, Alleen 15, 4180
Sorø
Hvidebæk Kommune, Hovedgaden 62, Ubby, 4490 Jerslev Sjælland
Danmarks Naturfredningsforening,
Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings
lokalkomite v/Carsten Clauseri, Kelleklintevej
59, 4490 Jerslev Sj.
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V
Dansk Ornitologisk Forening i Vestsjællands Amt v/Kirsten Laursen, Susåvej 22,
Vetterslev , 4100 Ringsted
A/S Saltbæk Vig, Lille Vrøj, 4400 Kalundborg
Birkendegård v/Jørgen Faye, Holbækvej 189, 4400 Kalundborg
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Kalundborg Folkeblad, att. Ole Brandt, Skibbrogade 40-42, 4400 Kalundborg
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Miljøcenter R.
J.nr.
412-00205
Den
2. oktober 2007

Ved skrivelse af 3. juli 2007 har fonden ansøgt om nævnets tilladelse til jagt
på ræve og opsætning af rævegrave.
Kalundborg kommune har den 17. august 2007 udtalt:
"Kalundborg kommune har noteret sig, at formålet med regulering af rævebestanden i området, og ser på denne baggrund positivt på muligheden for at
give dispensation til jagt på rævene indenfor deres jagttid (1/9 til 31/1).
Kalundborg kommune vil dog gerne stille et vilkår om at blive informeret
om de eksakte datoer for jagt inden for området med jagtforbud.
Hensynet til fuglebeskyttelsesområdet og arterne på dets udpegningsgrundlag ses at kunne varetages trods dispensation til jagt, i og med at trækfuglene
på udpegningsgrundlaget (sangsvane, grå- og sædgås samt krikand) næppe
anvender arealerne på Store Vrøj og Krageøen til fouragering.
For svaner og gæs vedkomne overnatter disse i vigen og søger føde først og
fremmest på dyrket mark, for krikands vedkomne anvendes vigens bredzone; Både vigen og bredzonens samlede areal giver vid mulighed for, at fuglene vil kunne finde uforstyrrede raste- og fourageringsområder under
jagten.

-
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Etablering og placering afkunstgrave skal ske med stor omhu for ikke at
skade fredningens formål om sikring af botaniske værdier og bevaring af det
landskabelige særpræg:
Både de landskabelige og botaniske værdier lider formentligt mindst mulig
skade ved at placere en kunstgrav på østsiden af den gamle ladebygning
nord for den nordre ringkanal, hvor arealet i forvejenhar et vist præg af
menneskelig aktivitet.
Tilsvarende vil tab af botaniske værdier være minimalt ved placering på arealet mellem vejen og søndre ringkåiial, imens indgrebet her vil være langt
mere synligt og dermed formentligt ikke foreneligt med bevarelse af landskabet.
Etablering afkunstgrave vil i øvrigt kræve en dispensation fra naturbeskytt,elseslovens § 3, om beskyttede naturtyper, hvilket ligger under Kalundborg
Kommunes myndigheds område, og desuden fra § 15 om strandbeskyttelseslinien, hvilket varetages af Miljøcentrene, nærmere bestemt Miljøcenter
Roskilde" ..
Danmarks Naturfredningsforening, Kalundborg Afdelingen har den 11.
august 2007 udtalt ikke at have indvendinger til den foreslåede regulering.
Den vil sandsynligvis have en positiv effekt på fuglelivet.
En ideel tilstand opnås dog først, hvis (når) dæmningerne bliver bortgravet
og området genskabt som rævefrie øer. Indtil da må man regne med en indvandring af ræv~ fra det omliggende land, hvorfor reguleringen må gentages
med mellemrum.
Miljøcenter Roskilde har den 12. september 2007 afgivet følgende udtalelse med sagsfremstilling, redegørelse for fredning samt centrets vurdering af
det ansøgte:
"Sagsfremstilling
Ejerne af ejendommen matr. nr77 c omfattende Store Vrøj og Krageøen, beliggende mellem Saltbæk Vig og Alleshave Bugten ønsker at fremme fuglelivet på ejendommen.
Området er imidlertid præget af en aktiv rævebestand, hvor der er konstateret, at 2 rævepar på henholdsvis 4 og 2 unger har været der i indeværende år.
Hvilken har en stor negativ effekt på fuglenes ynglesucces.
Derfor ønsker ejeren dispensation til at foretage regulering afrævebestanden
ved skydning af ræve inden for disses jagtsæson.
Derfor ønskes der også opsat rævegrave.
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Fredningskendelsen
Overfredningsnævn~ts afgørelse af28. august 1992 om fredning af Saltbæk
Vig med omliggende arealer i Kalundborg, Bjergsted og Hvidebæk kommuner.
Følgende fremgår bl.a. af fredningskendelsen
§ 1 Fredningensformål.
Fredningen har til hovedformål atT:;eskytte fuglelivet i området. Fredningen
har endvidere til formål, at sikre de botaniske værdier i området opretholdt
og områdets landskabelige særpræg bevaret.

§ 4 Terrænændringer.
Der må ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke ske udnyttelse
af forekQmster i jorden eller foretages opfyldning, planering eller afgravning

§ 11 Jagtudøvelse.
På de landarealer, der er vist på fredningskortet med markeringen "jagtforbud", må der kun udøves jagt indtil udgangen af det kalender år, hvori et
jagtforbud på søterritoriet ud for Store Vrøj, Krageø og Lille Vrøj træder i

kraft.
§ 14 Dispensationer.
Fredningsnævnet kan medele dispensationer fra bestemmelserne i § § 2 - 11,
hvis det ansøgte ikke vil komme i strid med fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens § 50 stk. 1.
Vurdering
Miljøcenter Roskilde har haft kontakt med vildkonsulent Niels Worm.
Rævegrave" er et betonrør, der graves ned i frostfri dybde. Fordelen ved rævegrave er, at det er muligt at lave en målrettet indsats mod rævene i et begrænset område. Det vil sige, det område hvor rævegravene er etablerede. På
den måde vil fuglelivet blive forstyrret minimalt.

-
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Da området er let tilgængelig for rævene, er det en fordel med rævegrave, da
rævene vil være et tilbagevendende problem. En betingelse for at give tilladelse til rævegrave, kan være at overskudsjorden bortkøres. På den måde
sikres, at det landskabelige særpræg bevares.
Da fredningens hovedformål er at beskytte fuglelivet, og rævene er en trussel mod fuglelivet, vurderer miljøcenteret, at der kan gives dispensation i.h.t.
§ 14.
M.h.t. § 15 i naturbeskyttelsesloveIl har ansøger oplyst, at hans umiddelbare
vurdering er, at der er et tilstrækkelIgt stort areal uden for strandbeskyttelseslinien til etablering af kunstgrave for ræveregulering" .
Nævnets afgørelse:
Under hensyn til formålet med Overfredningsnævnets afgørelse af28. august 1992 findes det ikke i strid hermed, at der sker jagt på ræve, og at der i
den forbindelse etableres rævegrave. Nævnet tillader derfor i medfør at naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 jfr. kendeisens § 14 jagt på ræve og etablering af rævegrave landværts strandbeskyttelseslinien med eventuel bortkørsel af overskudsjord. Det findes betænkeligt som anført af Kalundborg kommune, at der mellem vejen og søndre ringkanal etableres rævegrave.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K.) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger
og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller
helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De
indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra miljøcenter/kommunenl
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen afklagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på
Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
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UDSKRIFT AF
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR
FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLAND
__________________

Fredag den 31. oktober 2014 kl. 14.00 holdt Fredningsnævnet bestående af næstformanden,
dommer Svend Erik Hansen, det af Miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det
kommunalt udpegede medlem, Mads Olsen, møde på Vrøj 2, 4400 Kalundborg.
Der foretoges:
F 27/2014
NST 4112-0272
Ansøgning om tilladelse til at opføre en ny bolig til erstatning af en inspektørbolig, som agtes
nedrevet, på matr. nr. 77b Saltbæk Vig, Raklev, beliggende Vrøj 2, 4400 Kalundborg.
Der fremlagdes:

Ansøgning af 23. april 2014 fra arkitekt Helje Sørensen med 5 bilag,

Supplerende oplysninger af 7. maj 2014 fra samme med 2 bilag,

Naturstyrelsens dispensation af 16. juni 2014 efter naturbeskyttelseslovens § 15
(strandbeskyttelseslinjen)

Naturstyrelsens udtalelse af 16. juni 2014

Mail af 26. maj 2014 fra Kalundborg Kommune om landzonetilladelse

Mail af 27. oktober 2014 fra Danmarks Naturfredningsforening Kalundborg
For ejerne, A/S SaltbækVig, mødte Søren Kähler sammen med arkitekt Helje Sørensen
For Kalundborg Kommune mødte Miriam Thastum
Søren Kähler oplyste, at den omhandlede inspektørbolig er opført i 1880´erne. Den har stået tom i et
par år. Boligen har behov for en så omfattende istandsættelse, at det vil være økonomisk
fordelagtigt at nedrive boligen og opføre en ny. Den nuværende inspektør har fået indrettet en
lejlighed i ”Fiskerens Hus”. Selv har han planer om at indrette den gamle mejeribygning til at kunne
bruges til overnatning.
Arkitekt Helje Sørensen gennemgik den fremsendte skitse til en ny bolig, som agtes anvendt som en
fritidsbolig. Den nye bolig agtes opført som anført i den fremsendte skitse. Den skal have
gulkalkede vægge og skifertag. Overdækningerne skal være åbne i siderne. Det er tilstræbt, at den
nye bolig skal passe sammen med de omliggende ældre boliger, herunder maskinhuset, som er
bygget mellem 1910 og 1920.
Arkitekt Helje Sørensen svarede, at det vil være muligt at reducere glaspartierne mod syd, ligesom
vinduer og andet træværk kan males enten svenskrøde som i det nuværende hus eller mørkegrønne
som i mejeriet.
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Af Naturstyrelsens dispensation fra strandbeskyttelseslinjen fremgår:
Redegørelse for sagen
Ejendommen er beliggende i landzone og er noteret som landbrugsejendom.
…
Det er endvidere oplyst, at det eksisterende hus har et areal på 105 m² i stueplan og ca. 55 m² på 1. sal.
Ifølge BBR har det eksisterende stuehus på ejendommen et samlet boligareal på 160 m².
Det nye stuehus får et areal i stueplan på 124 m² og en 1. sal med et areal på 95 m². Hertil kommer en overdækket
terrasse på husets sydfacade.
Ejendommen er beliggende i Natura 2000-område nr. 154, Sejrø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og
Bollinge Bakke – habitatområde nr. 135 og fuglebeskyttelsesområde nr. 99 jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007
om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområde samt beskyttelse af visse arter.
…
Begrundelse for afgørelsen
Naturstyrelsen lægger efter det oplyste om ejendommens eksisterende bebyggelse og drift mv. til grund, at der er
tale om opførelse af byggeri, som er nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom.
Det er Naturstyrelsens vurdering, at bygningen med den ansøgte beliggenhed og udformning er hensigtsmæssigt
indpasset i landskabet.
Det er endvidere Naturstyrelsens vurdering, at en nedrivning og genopførelse af omhandlede bygning ikke vil have
negativ indflydelse på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag.
…

Af Naturstyrelsens udtalelse til ansøgningen om dispensation fra fredningsbestemmelserne fremgår:
Fredningsforhold
Omhandlede areal er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 28. august 1992 om fredning af Saltbæk Vig
med omliggende arealer.
Følgende er uddrag af fredningen:
§ 1 Fredningens formål
Fredningen har til hovedformål at beskytte fuglelivet i området. Fredningen har endvidere til formål at sikre de
botaniske værdier i området opretholdt og områdets landskabelige særpræg bevaret.
§ 2 Bevaring af området
Fredningsområdet skal opretholdes i dets nuværende tilstand, Der må således bl. a. ikke foretages terrænændringer,
tilplantning, opdyrkning eller afvanding, medmindre tilstandsændringen er tilladt i de følgende bestemmelser, sker
som led i naturpleje efter § 13 eller tillades ved en dispensation efter § 14.
§ 5 Bygninger
Der må ikke opføres nye bygninger, herunder skure, boder eller jagthytter.
Sædvanlige læskure for kreaturer, heste og får må dog anbringes uden for de arealer, der er vist på fredningskortet
med signatur for "botanisk interesseområde".
Der må endvidere opføres nødvendige bygninger til brug for den nuværende
erhvervsmæssige drift af en ejendom, når fredningsnævnet har godkendt bygningens beliggenhed og ydre
fremtræden. Denne bestemmelse omfatter dog ikke bygninger til pelsdyr- eller fjerkræavl eller til gartneridrift.
En eksisterende bygning må ikke ombygges på en måde, hvorved dens ydre fremtræden ændres væsentligt.
Ejendomsforhold
Matr. nr. 77b Kalundborg Markjorder er en del af en større landbrugsejendom ejet af Saltbæk Vig A/S.
Matrikelnumret er beliggende i landzone og har et areal på 60.217 m². Den samlede landbrugsejendom har et areal
på ca. 846 ha.
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Natura 2000
Det ansøgte er beliggende i Natura 2000-område nr.: 154, Sejrø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og
Bollinge Bakke – habitatområde nr. 135 og fuglebeskyttelsesområde nr. 99.
Bemærkninger
Det er Naturstyrelsens vurdering, at en nedrivning og genopførelse af omhandlede bygning ikke vil have negativ
indflydelse på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag.

Nævnets afgørelse:
Nedrivning af den gamle inspektørbolig og genopførelse af en bolig på omtrent samme sted som
den gamle bolig findes ikke at være i strid med fredningsbestemmelserne og heller ikke med de i
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte hensyn.
Fredningsnævnet kan derfor i medfør af lovens § 50, stk. 1, give sin principgodkendelse af den
ansøgte tilladelse til at opføre en ny bolig på omtrent samme sted som den gamle inspektørbolig.
Fredningsnævnet ønsker en reducering af de sydvendte glaspartier, og at vinduer og andet træværk
holdes i samme farver som i den gamle inspektørbolig eller i de omliggende bygninger.
Fredningsnævnet ønsker forinden en endelig godkendelse af en ny bolig at se de endelige tegninger,
som disse udfærdiges til en byggeansøgning og at få oplysning om boligens materialer og farver.

Rolf Dejløw

Svend Erik Hansen

Mads Olsen

Side 3 af 4

KOPI

Kopi sendes til:
Arkiplus A/S, Holbækvej 111, 4180 Sorø, hes@arkiplus.dk
A/S Saltbæk Vig, Kronprinsessegade 54, 2., 1306 København K.
Kalundborg kommune, Miriam Thastum, miriam.thastum@kalundborg.dk
Naturstyrelsen, Det Åbne Land, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. (nst@nst.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. (natur@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, kalundborg@dn.dk,
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.(natur@dof.dk),
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling, kalundborg@dof.dk
Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup. kreds14@friluftsraadet.dk
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted
Mads Olsen, Tømmerupvej 44, 4400 Kalundborg
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