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Poul Tholstrup Fond 

Pilestræde 18 

1112 København K. 

 

Att. Niels P. Dreyer  
dreyernp@mail.tele.dk      
 
       
      

 FN-VSJ-049-2018  

      MST-511-00616 

       
 

      Den 24. juli 2019   

 

  

 

Med mail af 21. august 2018 har Poul Tholstrup Fond som ejer af matr.nr. 77c Kalundborg Mark-

jorder beliggende på Store Vrøj, Saltbæk Vig, ansøgt om dispensation til at oprense et eksisterende 

vandhul for kreaturer og flytte det oprensede dynd til en grav vest for vandhullet.  

 

Fondens repræsentanter har senere anmodet om at måtte fylde det oprensede dynd i bunden af eksi-

sterende ringkanaler, som fonden har ansøgt om at måtte opfylde, jf. FN-VSJ-067/2018. Sagen FN-

VSJ-067/2018 omfatter endvidere bekæmpelse af gyvel og oprensning af et andet vandhul på sam-

me område. 

 

I ansøgningen dateret 20. august 2018 oplyses bl.a.: 

 

”… 

I henhold til fredningskendelsen 15/2 1990 om fredning af et landområde omkring Saltbæk 

Vig ved Kalundborg, ... må der ikke ifølge §4 i fredningskendelsen foretages terrænændrin-

ger. Det er fondens ønske at ansøge om dispensation til §4 i kendelsen, fordi der er et stort 

behov for at sikre at græssende dyr på arealet har adgang til rent drikkevand især når der er 

tørke.  

 

På den baggrund, søger Poul Tholstrup Fond, som har ansvaret for arealet Store Vrøj, Matri-

kel 77c Kalundborg Markjorder, ansøger hermed om at oprense et eksisterende vandingshul 

for kreaturer på midterfolden midt på Store Vrøj.  

 

Området er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3, og befinder sig i EU Natura 2000 zone.  

 

Vi søger om at flytte dyndet i vandingshullet, som nu er udtørret. Materiale flyttes til den 

menneskabte grav mod vest, som vist på kortet herunder. Retableringen af vandingshullet er 

helt afgørende for adgang til drikkevand for områdets kreaturer. 

 

Der er ca. 35 cm dynd i bunden af vandingshullet, der har et areal på ca. 20 m x 10 m. Det vil 

sige ca. 70 m3 jord skal flyttes 150 meter mod vest. Vandhullet efter oprensningen vil fremstå 

som det var på fredningstidspunktet i 1992. 

Fredningsnævnet for 
Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 
4800 Nykøbing F. 

 
Tlf. 20 60 22 94 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 
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Det vil være vigtigt at få ansøgningen behandlet så hurtigt som muligt, dels pga. af den aktu-

elle tørke hvor ca. 50 galleoway kvæg mangler vand. Vandet i Saltbækvig er for tiden ikke 

godt drikkevand for kreaturerne pga. af alger. Desuden er det lettere at udføre arbejdet når 

vandhullet er tørlagt. 

…” 

 

Danmarks Naturfredningsforening, Kalundborg, har den 17. september 2018 udtalt: 

 

”… 

Vedr.: ansøgning om terrænændringer i henhold til fredningskendelse af 1990, Store 

Vrøj, Saltbækvig 
  

DN Kalundborg har behandlet ansøgning på ordinært afdelingsmøde. 

  

Vi skal på Fredningsnævnets anmodning fremkomme med DN Kalundborg bemærkninger 

hertil. 

  

Der ansøges om at foretage terrænændringer fordi de græssende dyr på området har stort be-

hov for rent drikkevand. De dyrene har behov for drikkevand har efter DN Kalundborgs op-

fattelse intet med terrænændringer i en hulning at gøre! 

  

Som DN opfatter den modtagne skrivelse fra Fredningsnævnet, så bør der være tale om 2 an-

søgninger. 

a.    Ansøgning om oprensning af vandhul på 20 x 10 m
2
, som er beskyttet iht. NBL, da det 

er over 100 m
2
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b.    Terrænændring, idet en hulning 150 meter vest for vandingshullet ønskes anvendt til 

modtagelse/opfyldning med de 70 m
3
 opgravet dynd/slam fra oprensningen af vandhul-

let 

  

Ad. A) DN Kalundborg har ingen indvendinger imod oprensning af vandingshullet. Kalund-

borg kommune skal give dispensation hertil. Kalundborg kommune fastsætter de nødvendige 

vilkår i tilladelsen med hensyn til bl.a. i hvilket tidsrum oprensningen må foregå, hvilken 

hældning skrænterne må have mm. 

  

Ad. B) DN Kalundborg har ikke kendskab til floraen på området, hvor dyndet ønskes ud-

spredt. Er der vegetation, som kræver næringsfattig jordforhold, så er det skidt, at sprede næ-

ringsrigt dynd ud på arealet. 

  

DN vil derfor klart anbefale, at det oprensede og formodentligt nærigrige dynd/slam bortkøres 

i stedet for at blive udspredt i Natura 2000 / § 3-beskyttede område. 

  

DN Kalundborg vil også anbefale, at der ved oprensning og bortkørsel anvendes køreplaner, 

såfremt underlaget er af en sådan beskaffenhed, at det er nødvendigt for at undgå terræn ska-

der. 

…” 

 

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse af 29. august 2018 fra Miljøstyrelsen, hvoraf bl.a. frem-

går: 

 

”… 

Fredningsnævnet har med nedenstående mail anmodet Miljøstyrelsen om teknisk bistand jf. 

naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4.  

  

Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om tek-

nisk bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en dispensation 

til det ansøgte eller det modsatte. 

  

Det ansøgte arbejde laves på et område omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 28-08-

1992 om fredning af Saltbæk Vig. 

  

Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne: 

 

§ 1. Fredningens formål, 

Fredningen har til hovedformål at beskytte fuglelivet i området. Fredningen har endvi-

dere til formål at sikre de botaniske værdier i området opretholdt og områdets landska-

belige 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 til-

standsændringen er tilladt i de følgende bestemmelser, sker som led i naturpleje efter § 

13 eller tillades ved en dispensation efter § 14. 
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§ 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 viden-

skabelige undersøgelser. 

Der må ikke foretages foranstaltninger, som kan medføre en ændring af tilstanden af sø-

er, vandhuller, damme og andre vådområder. 

 

§ 4. Terrænændringer. 

Der må ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke ske udnyttelse af forekom-

ster i jorden eller foretages opfyldning, planering eller afgravning, Fredningen er dog 

ikke til hinder for, at der udnyttes råstofforekomster til vedkommende ejers eget brug, 

når udnyttelsen sker uden for de arealer, der er vist på fredningskortet med signatur for 

"botanisk interesseområde". 

 

§ 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. 

 

På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med røde cirkler. Fredet areal er vist med 

skravering. Kortet kan eventuelt benyttes i afgørelsen jf. forretningsorden for fredningsnævn § 

11, stk. 1 (kortet vedhæftes også som selvstændig jpg-fil). 
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Det ansøgte er beliggende i Natura 2000-område nr. 154 (fuglebeskyttelsesområde nr. 94 og 

habitatområde nr. 135) 

  

Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde nr. 94: 

 
Udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 135: 

 
 

Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre en væsentlig negativ påvirkning 

af Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag eller beskadigelse/ødelæggelse af plantearter 

eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

  

Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger.   

…” 

 

Fredningsnævnet har besigtiget området den 21. marts 2019. Danmarks Naturfredningsforening, 

Kalundborg, og Danmarks Ornitologiske Forening har under besigtigelsen ikke udtalt sig mod det 

ansøgte. 

 

Kalundborg Kommune har den 25. marts 2019 udtalt: 

 

”… 
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Kalundborg Kommune behandler pt. to ansøgninger om naturplejende tiltag på Store Vrøj: 

-Dels ansøgningen modtaget 12-08-2018 om oprensning af én vandingsdam, jf. frednings-

nævnets sag FN-VSJ-049-2018 

-dels ansøgningen modtaget 30-10-2018 om oprensning af en vandingsdam sydøst for oven-

nævnte, om rydning af bevoksninger af gyvel og om tilkastning af to kanaler gravet i strand-

terrænet, jf. fredningsnævnets sag FN-VSJ-067-2018. 

  

Til den sidstnævnte sag har Kystdirektoratet d. 17-12-2018 givet dispensation fra strandbe-

skyttelseslinjen til de dele af ansøgningen der berøres af denne beskyttelseslinje mod nord, øst 

og syd. 

  

Kalundborg Kommune agter snarest at give sin § 3-dispensation til det ansøgte, da det efter 

kommunens vurdering udgør et sådant særligt tilfælde, at dispensation kan og bør gives: 

  

De to søer/vandingsdamme er essentielle for den nødvendige, ekstensive græsningsdrift der 

foregår i området, og i sig selv vil søerne kunne opnå en bedre vandkvalitet som følge af op-

rensningen og dermed kunne opnå funktion som levested for vandlevende organismer, ikke 

mindst padder. 

  

Rydningen af gyvel skal fortsætte den igangværende indsats, der i dag begrænser udbredelsen 

af den uønskede art, men ikke for alvor har kunne udrydde de enkelte gyvelplanter. Uden be-

kæmpelse vil gyvelkrat kunne vokse uhæmmet og med tiden bortskygge den følsomme og 

lavtvoksende vegetation på arealerne og ændre på vegetationssammensætningen ved påvirk-

ning af jordbundens kvælstofniveauer. 

  

Tilkastningen af kanaler gravet i perioden 1965-1977 vil give mulighed for at naturforholdene 

kan genopstå på de arealer, der i dag udgøres af unaturlige terrænformer skabt ved opbygnin-

gen af volde ved udgravningen af selve kanalerne. Samtidig vil de to øer, der i dag der er af-

skåret fra græsningen og som derfor adskiller sig mere og mere fra omgivende natur, blive 

landfaste, så afgræsning fremover kan ske på øerne til gavn for naturtilstanden. De to kanaler 

med stillestående vand (= søer) udgør efter kommunens mening ikke noget særligt bevarings-

værdigt element i landskabet, men i den største, vestlige kanal, der er kortlagt som habitatna-

turtype 3150 Næringsrig sø, vil 4 afsnit af kanalen blive bevaret som vandingsdamme og vil 

kunne videreføre denne søtype. 

  

Af øvrige naturtyper der vil blive berørt af de naturplejende tiltag er det kommunens opfattel-

se, at naturtilstanden på længere sigt vil blive styrket ved plejen. Navnlig fjernelse af voldter-

rænet berører allerede stærkt kulturpåvirkede dele af naturtyperne, hvor forholdene ubetinget 

vil blive forbedret, og uden afgræsning (der er betinget af adgang til vanding) og rydning af 

gyvel kan naturtyperne med tiden forsvinde helt. 

  

I fredningskendelsen for Saltbæk Vig benævnes den såkaldte Ringvold med træbevoksning på 

Store Vrøj, som ”..kan tillades bibeholdt”, uden at det specificeres om der er tale om den 

nordlige kanal, der indgår i den aktuelle sag, eller kanalen på den sydlige del af Store Vrøj. 

Der er på den anden side intet steds positivt beskrevet at kanaler og voldsystemer skal beva-

res. 
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Det ansøgte vil efter kommunens mening ikke være i strid med fredningens formål, der er at 

beskytte fuglelivet (her har kanalerne ingen positiv funktion i dag) og sikre de botaniske vær-

dier og områdets landskabelige særpræg (her står kanalerne og de vegetationsformer de giver 

anledning til på øerne i modsætning til begge dele). 

…” 

 

Kalundborg Kommune har den 26. marts 2019 meddelt følgende dispensation til naturgenopretning: 

 

”… 

Dispensation til oprensning af damme, bekæmpelse af gyvel og retablering af terræn ved 

udjævning af to gravede kanaler på Store Vrøj 

 

Kalundborg Kommune giver dispensation til at  

 oprense to § 3-beskyttede søer,  

 bekæmpe gyvel på 7 afgrænsede delområder af terrænet med § 3-beskyttet strand-

eng/strandoverdrev  

 retablere terrænet ved at tilkaste to kanalsystemer gravet i samme strandterræn på 

ejendommen matr.nr. 77c, Kalundborg Markjorder, beliggende på Store Vrøj - se vil-

kår nedenfor.  

Beliggenheden fremgår af de kortudsnit der indgår i bilag 1 og 3. 

 

Dispensationen gives på baggrund af ansøgningerne af 10. august 2018 og 31. oktober 2018, 

førstnævnte indeholdende oprensning af én sø og sidstnævnte indeholdende de øvrige tiltag. 

 

For uddybende oplysninger, se redegørelsen i bilag 1 som er vedlagt denne afgørelse. 

 

Vilkår  
Dispensationen gives efter naturbeskyttelsesloven og med følgende vilkår: 

1. at oprensning ikke foretages i perioden 1. marts til 1. august  

2. at bredder og bund i søerne gennemsnit ikke gøres stejlere end 1:5 og ingen steder 

stejlere end 1:3, og at der kun fjernes aflejret materiale fra søerne, de underliggende, 

gamle strandrevler skal i videst mulige omfang lades urørt  

3. at det opgravede dynd og øvrige materiale fra søerne jævnes ud i bunden af den vestli-

ge ringkanal og der lægges materiale fra volde langs den gravede kanal ovenpå, så 

dynd mv. isoleres fra de blivende vandflader (se nedenfor)  

4. at mindst 4 afsnit af den vestlige kanal efterlades som åbne søer/vandingsdamme med 

en størrelse på over 100 m2  

5. at kun anvendes det materiale der findes på stedet i voldene ved opfyldningen af de to 

kanaler. Ifald materialet i voldene ikke rækker til at opfylde hele kanalstrækningen må 

der ikke tilføres andet materiale udefra, men dele af kanalerne efterlades i uændret 

skikkelse  

6. at der ikke udsættes andefugle eller fisk i søerne og ikke fodres for andefugle som gør 

ophold i søerne, uanset i hvilken afstand til søen foderet lægges 

7. at der ikke opsættes redehuse, hegn (dog undtaget kreaturhegn) eller lignende ved sø-

erne  

8. at køreskader undgås, om nødvendigt ved at anvende køreplader, og at terrænskader 

der alligevel måtte opstå udjævnes straks og kun med anvendelse af det lokale mate-

riale, dvs. uden at tilføre jord o.a. materiale udefra  
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9. at gravearbejde i søer og kanaler afsluttes senest 3 måneder efter at det er påbegyndt 

og kommunen får besked når arbejdet er afsluttet  

10. at fjernelse af gyvel ikke foretages i perioden 15. marts til 1. august  

11. at gyvel kun fjernes med jordbehandling (pløjning/harvning) indenfor de to, tætte be-

stande (se kortudsnit) på forsøgsvis basis under størst mulige hensyn til den øvrige, 

følsomme flora og fauna på arealerne.  

12. at gyvel i de øvrige fem bestande opgraves enkeltvis eller nedskæres og kvas og rød-

der bortskaffes ved afbrænding eller bortkørsel fra området som beskrevet i ansøgnin-

gen, under størst mulige hensyn til den øvrige, følsomme flora og fauna på arealerne.  

13. at der årligt i de kommende tre år gives en tilbagemelding til kommunen om indsatsen 

med gyvelbekæmpelsen, og om nødvendigt justeres i fremgangsmåden om resultater-

ne viser sig at være utilfredsstillende. 

 

… 

 

Bilag 1: Redegørelse for dispensation til oprensning af damme, bekæmpelse af gyvel og 

retablering af terræn ved udjævning af to gravede kanaler på Store Vrøj 

 

Dispensationen er givet på grundlag af oplysningerne i ansøgningerne af 10. august 2018 og 

31. oktober 2018.  

 

Her er det blandt andet oplyst at indgrebene entydigt har naturplejeformål, idet søerne dels 

skal fungere som vandingsdamme for de kreaturer der udfører den nødvendige afgræsning af 

arealerne, dels kan forbedre søernes funktion som levested for ynglende padder i området. 

Vedrørende rydning af gyvel er denne aggressive art under langsom spredning på terrænet til 

trods af den bekæmpelse der allerede foregår ved manuel optrækning og afgræsning af plan-

terne. Angående de gravede kanaler er disse i dag fremmedelementer i det ellers uberørte 

landskab præget af gamle kystdannelser med stenrevler og loer, og det er derfor hensigten at 

tilbageføre terrænet. 

 

Oprensning af to søer (vandingsdamme):  
Søerne findes på den høje del af Store Vrøj på østsiden af køresporet, og Vestsjællands Amt 

registrerede i sin tid den nordlige af søerne som § 3-sø med lokalitetsnummer 608-2, Kalund-

borg og et areal på 762 m2. Den sydlige sø erkendtes ikke af amtet, men indgik i det § 3-

beskyttede strandeng/strandoverdrev der dækkede Store Vrøj med en sydgrænse ved den syd-

lige ringkanal, en noget arbitrær afgrænsning også efter de daværende hegn og driftskel. 
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Der blev ikke foretaget nogen besigtigelse af arealerne ved amtets førstegangsregistrering i 

1993/94, men derimod i forbindelse med amtets og sidenhen den statslige kortlægning af ha-

bitatnaturtyper, nu NOVANA-programmet. Søerne har dog ikke haft selvstændig registrering 

i NOVANA-sammenhæng og indgår aktuelt i et areal med habitatnaturtype 2130, Grå/grøn 

klit (se nedenfor). 

 

Ved en tidligere sagsbehandling har kommunen kort besigtiget de to vandingsdamme d. 29. 

juli 2010 og konstateret følgende:  

Den nordlige dam bestod af en mudret randzone, ved besigtigelsen overvokset med Liden 

Andemad, omkring en tagrørsbevoksning i midten. Vandfladen var stort set væk ved besigti-

gelsen og det reelle areal af sø og bredzone vurderedes at være ca. 400 m2. En planteliste no-

teredes ikke, men det var åbenlyst at ingen større naturværdier knytter sig til søen. Dyndlaget 

bedømtes til at være ca. 30 cm nær bredden.  

I den sydlige dam var den flade bund domineret af Bjerg-Rørhvene, med indslag af KrybHve-

ne, Grå-Pil og Lyse-Siv. I randen af lavningen sås også Vandnavle. 

 

Søerne genbesøgtes d. 29. maj 2018 i en vådere årstid hvor to vandflader fandtes i timeglas-

formede lavning, der udgør den sydlige sø. Søen omgives af nogle spredte enebærbuske i inte-

ressante former, eneste anden tilføjelse er spidssnudet frø fundet i bredzonen, der blev ikke set 

haletudser eller frøæg i søerne. 

 

Kommunens vurdering er at en oprensning af søerne vil have en positiv virkning på naturfor-

holdene, navnlig da deres funktion som vandingsdam kan fastholdes, og at oprensningen kan 

betyde at søerne får bedre vandkvalitet og dermed opnår en funktion som yngledamme for 

padder, en funktion der kan fastholdes længe med den afgræsning der sker i området.  

Oprensningen vil efter kommunens vurdering ikke betyde andet end slid og midlertidige for-

ringelser af omgivelsernes natur pga. færdsel med maskiner, og med placeringen af det opgra-

vede, dyndede materiale fra søernes bund i ringkanalen (se nedenfor) vil der efter kommunens 

vurdering ikke være negative følgevirkninger så som næringsafgivelse til eller overlejring af 

værdifuld natur. 
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Rydning af gyvel på gamle strandvolde  
Af de 7 bestande af gyvel af opret form (’italiensk type’) findes de tre (to større og tætte be-

stande og en mindre, spredt bestand) på Store Vrøj indenfor samme terræn som søerne oven-

for, der som nævnt er kortlagt som naturtype 2130, Grå/grøn klit i ’God’ naturtilstand. Dette 

areal svarer til det amtsligt udpegede, § 3-beskyttede strandeng/strandoverdrev med lokalitets-

nr. 608-4, Kalundborg.  

Sydligst på Store Vrøj findes yderligere en mindre, men tæt gyvelbestand indenfor naturtype 

2130, Grå/grøn klit, her et areal der er i ’Moderat’ naturtilstand. Amtet betegnede denne del 

som § 3-strandeng/strandoverdrev med lokalitets-nr. 647-1, Kalundborg.  

Endelig findes tre gyvelbestande, to tætte og en mindre, spredt bestand, på Krageøens revle-

systemer på østsiden af Store Vrøj, af amtet udpeget som § 3strandeng/strandoverdrev med 

lokalitets-nr. 609-1, Kalundborg. Med NOVANA kortlægningen er revlesystemerne siden 

2011 betegnet som en mosaik mellem strandeng, naturtype 1330 (20 % dækning) og Strand-

vold med flerårige, type 1220 (80 % dækning), begge i ’God’ naturtilstand. 

 

Sammenfattende for de § 3-beskyttede arealer, der primært er dokumenteret med NOVANA-

kortlægningen, er at de er af høj værdi og navnlig huser en veludviklet og artsrig vegetation. 

Tilgroning med gyvel er tidligere blevet nævnt som et problem i forbindelse med Natura 

2000-handleplanen for området, da gyvel dels kan danne tætte krat der fortrænger den oprin-

delige flora med skyggevirkningen, dels med kvælstoffiksering i rodsystemet bidrager til en 

næringsopbygning på magre arealer og af den vej kan forårsage varige forandringer i vegeta-

tionen. Gyvel er i lighed med de invasive arter vanskelig at komme til livs når først den har 

etableret sig på en lokalitet, til dels fordi frøbanken i jorden kan spire frem efter bortfrysning 

af gamle planter i strengt vintervejr, noget der i sig selv er blevet sjældent i de senere år. 

 

Arealerne med gyvel blev beset ved kommunens besøg i maj 2018, hvor det kunne konstate-

res at den hidtidige bekæmpelse har holdt tilgroningen i skak så gyvelplanterne ikke syner af 

meget i landskabet. Men manuel optrækning af småplanter og kratrydning af større gyvelbu-

ske har ikke løst problemet med tilgroning og gyvelkrat kan hurtigt regenerere fra de store og 

livskraftige rodsystemer efter de pt. nedskårne buske. Kommunen vurderer på den baggrund 

at det er relevant og velbegrundet at sætte en bekæmpelse i værk som beskrevet i ansøgnin-

gen. 

 

Det noteres at bekæmpelsen vil være gradueret efter vegetationen omkring den konkrete gy-

velbestand og at jordbehandling med f.eks. pløjning/harvning kun vil komme på tale i de to 

tætte bestande langs kørevejen, hvor floraen er af mere almindelig type. Gyvelplanter på area-

ler med mere følsom vegetation tænkes at blive hevet eller gravet op enkeltvis. Under alle 

omstændigheder vil terrænoverfladen blive genskabt og udjævnet og jordlag lagt tilbage i op-

rindelig rækkefølge for at fremme vegetationen fra den oprindelige floras frøbank, og afgræs-

ning vil fortsat bidrage til den videre udvikling af vegetationen, herunder med bid til fremspi-

rende gyvelplanter. 
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Kommunen vurderer at den beskrevne fremgangsmetode har en god chance for at lykkes, men 

stiller som vilkår at indsatsen følges i de kommende tre år så de nødvendige tilpasninger kan 

foretages. 

 

Det kan tilføjes at Rynket Rose igennem en årrække et blevet holdt nede på dele af området 

med brakpudsning af tætte bestande og efterfølgende afgræsning af de nye skud. Denne be-

handling har været relativt succesfuld idet de tætte bestande er reduceret til mere tynde be-

voksninger, der i nogen grad tillader arter fra den oprindelige vegetation at genindtage area-

lerne. 

 

Opfyldning af to gravede kanaler i strandterræn  
De to ringkanaler der indgår i ansøgningen er dels kanalen der ligger på langs af Store Vrøj på 

vestsiden af køresporet, som er udgravet imellem 1970-77, dels den mere afsides kanal mod 

øst i Krageøens sydlige del, gravet imellem 1965-68, se kortudsnittet ovenfor. Kanalerne er 

sammen med en tredje ringkanal mod syd gravet med den hensigt at skabe rævefri yngleplad-

ser for ande- og vadefugle, og gravearbejdet er i sin tid udført på enklest mulige vis ved at ef-

terlade volde fra udgravningen på siderne af kanalerne. Dette gør at det i dag vil være relativt 

simpelt at fylde materialet tilbage i kanalerne igen. 

 

Som § 3-beskyttede arealer indgår de gravede kanaler på krageøen til dels i afgrænsningen af 

en § 3-sø (= strandsø med brakvand), ligesom den vestlige ringkanal er § 3-registreret som sø, 

bærende amtets lokalitets-nr. 608-3. Terrænet de er gravet i, er de tidligere nævnte, amtslige 

udpegninger af strandeng/strandoverdrev med lokalitetsnumrene 608-4 og 609-1, Kalundborg, 

men krageøens sydlige del er i dag afgrænset som sin egen polygon med § 3-strandeng. Den-

ne opdatering er foretaget af Kalundborg Kommune som konsekvens af at dette areal er NO-

VANA-kortlagt som habitatnaturtype 1330, strandeng (100 % dækning og ’Høj’ naturtil-

stand). Hvor arealet med 1330 strandeng også omfatter ringkanal og øen indenfor denne, så er 

den vestlige kanal kortlagt for sig selv med naturtype 3150, næringsrig sø5 i ’Moderat’ natur-

tilstand, hvorimod øen ikke har naturtype i dag – ved første generation af kortlægning i 2005 

udgjorde øen sammen med hele kyststrækningen ind mod vigen et areal med rigkær, naturty-

pe 7230, dog kun med 70 % arealmæssig dækning. At naturtypen ikke er videreført på øen 
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ved kortlægningen i 2011 skyldes formentlig en ændret og mere snæver fortolkning af hvad 

naturtype 7230 rigkær dækker over, kommunen anser dog fortsat øen som værende § 3-

beskyttet strandeng/strandoverdrev. 

 

Ringkanalerne på Store Vrøj og de volde der er kastet op ved deres etablering er dels et land-

skabeligt fremmedelement, dels medfører fraværet af græsning at den store ø indenfor den 

vestlige kanal er under tilgroning i skov, der i sig selv er et naturmæssigt fremmedelement i 

det førhen helt åbne strandterræn præget af lav græs- og urtevegetation.  

 

Kommunen kender kun overfladisk til selve ringkanalerne, den østlige var således ved besø-

get d. 29. maj 2018 en optørret dyndflade uden anden vegetation end de tagrør der bredte sig 

fra brinkerne og ud på den ellers vegetationsløse bund, og også den vestlige kanal havde ud-

seende af en næsten vegetationsløs mudderbund på de strækninger der besås. 

 

Vurderingen af det ansøgte er overordnet set, at kanalerne bør kastes til, så landskabet heles 

og strandterrænets oprindelige natur kan genindtage det areal kanalerne og de opkastede volde 

i dag optager.  

 

Den meget begrænsede naturværdi der tabes i form af søareal og mudderflader vil efter kom-

munens vurdering blive mere end opvejet af de gavnlige effekter ved indgrebet. Navnlig til-

kastningen af den vestlige kanal ses som et positivt tiltag, da der åbnes for græsning af op-

vækst af træer og krat, der er blevet begunstiget af den manglende afgræsning på øen. En evt. 

opfølgende naturpleje med fældning af træer og krat vil kunne sikre lysåbne forhold på den nu 

tilgroede ø. 

 

For den vestlige ringkanal vil en del af søarealet blive opretholdt i og med 4 afsnit af kanalen 

efter ansøgningen skal opretholdes som vandingsdamme. På Krageøen kan kanalerne tilkastes 

uden videre naturmæssige tab, da strandengslandskabet indeholder rigeligt med naturlige loer 

og fladvande, der i kvalitet svarer til det begrænsede areal med mudderbund der vil blive til-

bageført til en mere oprindelig skikkelse. 

 

Sammenfatning  
Kalundborg Kommune har alt i alt i sin behandling af sagen lagt vægt på at den ansøgte na-

turpleje udgør et sådant særligt tilfælde, som der kan, og bør, gives dispensation til. 

 

Med de stillede vilkår sikres det bl.a. at jordarbejder afsluttes indenfor en rimelig tid og sker 

udenfor yngletiden af jordrugende fugle og padder (i søerne) 

 

Siden arealet ligger indenfor Natura 2000-område nr. 154 er der foretaget en væsentligheds-

vurdering af virkningerne ved indgrebet, se vedlagte bilag 3 

 

Bemærk at en række driftsændringer indenfor Natura 2000-områder er omfattet af anmelde-

pligt efter naturbeskyttelseslovens § 19b. Det vil sige at f.eks. tilplantning med levende hegn 

eller ændring i græsningsintensitet skal anmeldes til kommunen inden aktiviteten iværksættes. 

Mere information om anmeldeordningen kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk 

– søg på ”Anmeldeordning Natura 2000”.  
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Det forudsættes, at det ansøgte udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet og efter de fast-

satte vilkår. 

… 

 

Bilag 3: Væsentlighedsvurdering af oprensning af damme, bekæmpelse af gyvel og re-

tablering af terræn ved udjævning af to gravede kanaler på Store Vrøj 

 

Det ansøgte projekt  
Der er ansøgt om at foretage naturplejende og naturgenoprettende indsatser ved at:  

 Oprense to § 3-søer  

 Bekæmpe gyvel på syv delområder  

 Fjerne to kanalsystemer og genskabe det strandterræn de er udgravet i. 

 

Da det ansøgte ligger indenfor grænserne af et Natura 2000-område skal kommunen sikre va-

retagelsen af områdets beskyttelsesinteresser når der træffes afgørelse om tilladelse, dispensa-

tion m.m. 

 

Det pågældende Natura 2000-område nr. 154 udgøres på lokaliteten af EU-Habitatområde nr. 

135: Sejerø Bugt og Saltbæk Vig samt EU-Fuglebeskyttelsesområde nr. 94: Sejerø Bugt og 

Nekselø på Krageøen og østlige del af Store Vrøj) og nr. 99: Saltbæk Vig (Store Vrøj på vest-

siden af køresporet).  

Natura 2000-området er udpeget for at beskytte en række arter og naturtyper, se vedlagte ud-

pegningsgrundlag. 

 

Beskrivelse af lokaliteten og dennes omgivelser:  
Siden inddæmningen af Saltbæk Vig, der påbegyndtes i 1866, har den oprindelige ø Store 

Vrøj og de krumodder og strandvoldssystemer der udgør Krageøen på østsiden af denne, væ-

ret forbundet med dæmninger i nordvest- og sydøstenden. 

 

Området indeholder en rig og meget værdifuld flora og har været drevet med kreaturgræsning 

i store folde i en længere årrække. 

 

Fuglelivet er rigt på navnlig ande-, vade- og engfugle, der har fristeder dels indenfor frednin-

gen af Saltbæk Vig, der lukker området for offentlig færdsel, dels i vildtreservatet på det lave 

vand i Alleshavebugten. 

 

Store Vrøj og Krageøen er næsten helt dækket af lysåbne habitatnaturtyper, hvoraf størstede-

len udgøres af type 2030 Grå/grøn Klit og 1330 Strandeng, se kortudsnittet på følgende side. 

 

Kun de kulturpåvirkede områder indenfor ringkanalerne mod vest og syd samt et areal i for-

længelse af den sydlige kanal bærer ikke habitatnaturtype pt. 

 

Selve Saltbæk Vigs vandflade er, ligesom de vande der afsnøres indenfor Krageøen, kortlagt 

som den marine naturtype Lagune og strandsø, type 1150. 
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De arealer der berøres af den indsats der indgår i den konkrete ansøgning er:  

- Grå/grøn klit, der berøres af oprensning af de to søer, og Næringsrig sø ved placering af det 

oprensede materiale i den vestlige ringkanal  

- Grå/grøn klit, Strandvold med flerårige og strandeng der berøres af bekæmpelse af Gyvel 

 - Næringsrig sø, Grå/grøn klit og Tidvis våd eng der berøres af tildækningen af den vestlige 

ringkanal på Store Vrøj  

- Strandeng der berøres af tildækningen af den østlige ringkanal på Krageøen. 
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Påvirkning af naturtyper på habitatområdets udpegningsgrundlag  
Oprensning af søerne vil påvirke arealer, der allerede er våde og derfor vel reelt ligger uden-

for definitionen af den Grå/grøn klit de er kortlagt som del af, og af den årsag vurderer kom-

munen at påvirkningen af habitatnaturtypen ikke er væsentlig og negativ. De oprensede søer 

vil evt. kunne udvikle sig til sønaturtyper, der sidenhen fortjener en selvstændig kortlægning. 

 

Rydning af gyvel vil klart indvirke på arealer der er kortlagt med naturtyperne Grå/grøn klit, 

Strandvold med flerårige og Strandeng, og indgrebet kan til en start reducere artsindhold på et 

meget lokalt plan. Når arbejdet er til ende og vegetationen har indfundet sig på ny, er det 

kommunens vurdering at indgrebet med rydning af gyvel vil give en gavnlig påvirkning af na-

turtyperne. Kommunen vurderer yderligere at arealerne med gyvel med stor sandsynlighed vil 

risikere at vokse ud af habitatnaturtypen på længere sigt, hvis ikke der foretages et indgreb. 

 

Med rydningen af volde omkring de to kanalsystemer vil mindre dele af de arealer, der i dag 

er kortlagt som habitatnaturtyper, men som reelt er stærkt kulturpåvirkede, blive påvirket: 

 

Voldene på Krageøen, som er kortlagt som naturtypen Strandeng, adskiller sig med sin vege-

tation af bl.a. vild kørvel markant fra den omgivende, oprindelige og afgræssede strandeng, og 

på den ø der afgrænses af kanalen findes bl.a. tagrør i en langt tættere bevoksning end tilfæl-

det er på det øvrige, afgræssede areal. Selve kanalen kan med sin dyndede bund minde om et 

losystem og falder derfor mere naturligt ind i strandengen, end tilfældet er for voldene og øen. 
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Voldene om den vestlige kanal er kortlagt som tidvis våd eng, men de meterhøje volde der 

overvejende består af sandjord, giver selvsagt vegetationen nogle helt andre levevilkår end de 

uberørte omgivelser.  

 

Inde på den ø der afgrænses af kanalen er det oprindelige terræn forholdsvist uforandret, men 

manglen på græsning har til gengæld medført udpræget tilgroning med bl.a. birk, og arealet 

indgår i dag ikke i arealet med Tidvis våd eng, der findes i omgivelserne. 

 

Alt i alt vurderes det, at arealerne der i dag dels er optaget af kunstige jordvolde og dels 

ugræssede pga. kanalerne vil kunne genvinde en langt mere naturlig tilstand, og at de omfor-

mede arealer formentlig indenfor en relativt kort årrække efter jordarbejdet reelt vil kunne be-

tegnes som de naturtyper, de angiveligt allerede indgår i. Fjernelse af voldene og tilbageførsel 

af terrænet vurderes med andre ord at være en påvirkning af naturtyperne i gunstig retning. 

 

At den østlige kanal i strandengen tilkastes, vurderes ikke at være en væsentlig, negativ på-

virkning af naturtypen, da et større antal naturlige loer der findes på arealet vil videreføre den 

biologiske funktion. Kommunen vurderer heller ikke det rent arealmæssige tab af sønaturty-

pen Næringsrig sø i den vestlige kanal er nogen væsentlig, negativ påvirkning, eftersom de 4 

afsnit af kanalen der opretholdes som sø, vil kunne videreføre sønaturtypen i tilstrækkeligt 

omfang. 

Påvirkning af arter på og udenfor udpegningsgrundlagene:  
Nær det planlagte er der ikke registreret nogen art fra habitatområdets udpegningsgrundlag, 

og da formålet med det ansøgte er at skabe bedre forhold for bl.a. padder vurderes en mulig 

påvirkning af udpegningsarterne ikke at være negativ, men positiv.  

Generelt for udpegningsgrundlagets fuglearter vurderes det at påvirkningen er ubetydelig når 

arbejdet foregår udenfor yngletiden, og at de trækfugle der kan være til stede i arbejdsperio-

den vurderes at have rigeligt med uforstyrrede arealer i nærområdet, hvor de uden alvorlige 

tab af levemuligheder kan gøre ophold til fødesøgning og rast, om de skulle blive forjaget fra 

arbejdsområdet. 

 

Det vurderes samtidigt, at arter opført på EU-habitatdirektivets Bilag IV og derfor strengt be-

skyttede, ikke vil blive påvirket negativt, f.eks. vil en lille mængde af kratvegetation i form af 

rose, tjørn, og mirabel, som markfirben skal bruge som skjul på deres levesteder, stadig eksi-

stere i området når gyvel er ryddet.  

 

Konklusion:  
Naturtyper og arter omfattet af EU-direktiverne for habitat- og fuglebeskyttelse vurderes ikke 

at blive påvirket negativt ved udførelsen af den ansøgte naturpleje. 

…” 

 

Fredningsnævnets afgørelse. 
 

Oprensning af det omhandlede vandhul og udlægning af det oprensede materiale i bunden af en af 

de eksisterende ringkanaler, som der i sagen FN-VSJ-067-2018 er ansøgt om tilladelse til at opfyl-

de, vil ikke være i strid med formålet med fredningsbestemmelserne for området eller med de i na-

turbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3 nævnte forhold. 
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Under hensyn hertil meddeler nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation 

til det ansøgte. Dispensationen gives på samme vilkår som anført i Kalundborg Kommunes afgørel-

se af 26. marts 2019 om dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3.  

 

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 

66, stk. 2. 

 

I sagens behandling har medvirket det af Miljø- og Fødevareministeren udpegede medlem, Rolf 

Dejløw, og suppleanten for det af Kalundborg Kommune udpegede medlem, Jesper Hjelm Kristen-

sen. 

 

 

Ole Stryhn 

formand 
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 

afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-

sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved 

midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 

fristen til den følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væ-

sentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-

ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 

Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 

pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 

nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-

ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 

Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommel-

se af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby-

ret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 

disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-

ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-

høring. 
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