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Budgetoverslag for fredning af Orøs 

marine forland i Holbæk Kommune 
 

Danmarks Naturfredningsforening (DN) rejser om kort tid fredningssag for Orøs marine forland 

i Holbæk Kommune, i alt ca. 188,215 ha. I henhold til Naturbeskyttelseslovens § 36, stk. 5 

skal et fredningsforslag ledsages af et overslag over de forventede omkostninger, der knytter 

sig til gennemførelsen af forslaget. 

 

Der tilkendes ikke erstatning for fredning af offentligt ejede arealer, medmindre den fredede 

ejendom er erhvervet med henblik på midlertidig besiddelse, jf. Naturbeskyttelseslovens § 39 

stk. 1, sidste punktum. Miljø- og Fødevareministeriet ejer 0,39 ha, som ikke tilkendes 

erstatning. Det er således kun de 41 private lodsejere, som tilkendes erstatning for samlet 

187,83 ha. Heraf er ca. 141 ha omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.  

 

 

Areal, ha eller 

meter 

Regulering Erstatning  

Kr./ha 

Bemærkninger I alt kr. 

32,23 Vedvarende græs  30.000 Jf. Natur- og 

Miljøklagenævnets 

afgørelse om Gl. 

Lundeborg i 

Svendborg 

Kommune af 14. 

december 2010. 

966.900 

1,68 Forbud imod tilplantning 

og udsigtshæmmende 

afgrøder  

14.500 9.500 kr. for 

tilplantningsforbud 

+ tillæg på 5.000 

kr. for andre 

udsigtshæmmende 

afgrøder 

24.360 

3,66  Forbud imod 

udsigtshæmmende 

afgrøder (inden for 

strandbeskyttelseslinjen) 

5.000 Forbud imod andre 

udsigtshæmmende 

afgrøder 

18.300 

0,025 Parkerings areal  150.000 

 

Jf. Frednings-

nævnet for 

Midtjylland, østlig 

dels afgørelse af 

19. januar 2016 

om erstatning som 

følge af 

fredning af 

sammenhængende 

natur og landskab 

syd for Harlev i 
Skanderborg og 

3.750 



Aarhus Kommuner 

7.407 Eksisterende sti eller vej 15 kr./m  111.090 

6.521 Ny sti 60 kr./m  391.260 

I alt    1.515.660 
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Budgetoverslag for fredning af Orøs marine forland i Holbæk 
Kommune  
 

Med mail af 15. november 2016 har Danmarks Naturfredningsforening fremsendt 

et budgetoverslag for fredning af Orøs marine forland i Holbæk Kommune. 

 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har følgende bemærkninger til overslaget: 

 

Det fremgår af budgetoverslaget, at en nåletræsbeplantning på et areal tilhørende 

lb.nr. 18 skal afdrives, og at dette skønnes erstattet på samme måde som arealer, 

der skal henligge som vedvarende græs. Det er styrelsens vurdering, at 

erstatningen for nåletræsbeplantningen ikke kan sammenlignes med erstatningen 

for at fastholde et areal i vedvarende græs. Erstatningen for afdrift og manglende 

mulighed for at dyrke nåletræer vil være afhængig af træernes værdi på 

tidspunktet for afdrift og af arealets egnethed for nåletræsdyrkning.  

 

Styrelsen vurderer, at en erstatning på 5.000 kr. pr. ha for et forbud mod at dyrke 

majs, hvor der for de samme arealer desuden er skønnet en erstatning på 9.500 kr. 

pr. ha for forbud mod flerårig udsigtshæmmende beplantning, er højt sat. Hertil 

kommer, at forbuddet mod majs synes unødvendigt. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Else Marie Stamphøj 

72 54 48 59 

EMS@svana.dk 
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Forslag om fredning af Orøs Marine Forland – høringssvar til budgetoverslag 

Danmarks Naturfredning har sendt Forslag om fredning af Orøs Marine Forland frem til Holbæk 
Kommune for kommentering. Holbæk Kommune har følgende bemærkninger til fredningsforslagets 
budgetoverslag: 

I den gældende Vejledning om de nye fredningsbestemmelser i naturbeskyttelsesloven af 5. juni 
2004 er der gjort rede for dagældende praksis for erstatningsfastsættelse i fredningssager og hen-
vist til vejledningens bilag 1 for konkrete eksempler på erstatninger fastsat af Naturklagenævnet. 
Det anbefales endvidere i vejledningen at anvende skemaet i vejledningens bilag 2 ved udarbej-
delse af et budgetoverslag ved rejsning af en fredningssag. 

Holbæk Kommune efterlyser, at budgetoverslaget udarbejdes med skemaet i vejledningens bilag 2 
som grundlag, således anlægsomkostninger, plejeomkostninger og de forskellige typer af erstatnin-
ger stilles op på overskuelig og skematisk vis. 

Holbæk Kommune er iht. fredningsforslaget ikke ejer af arealer omfattet af fredningen. 

Primært finder kommunen, at der pålægges kommunen for mange forpligtelser og byrder. Kommu-
nen vil senere i fredningsforløbet nærmere kommentere på de enkelte punkter i fredningsforslaget, 
således at fredningen i tilfælde af gennemførelse bliver meget mindre restriktivt og byrdefuldt for 
kommunen. 

Fredningsforslaget lægger op til, at kommunen som plejemyndighed pålægges at udarbejde og rea-
lisere en plejeplan for området, samt efterfølgende at forestå naturplejen i overensstemmelse med 
plejeplanen. Herudover pålægger fredningen plejemyndigheden at etablere stier og sikre stiernes 
afmærkning og årlige vedligeholdelse. Sådanne anlægsomkostninger og plejeomkostninger er ikke 
angivet i budgetoverslaget. 

Herved er budgetoverslaget efter kommunens opfattelse mangelfuldt, idet overslaget ikke i tilstræk-
kelig grad oplyser om de afledte omkostninger (jf. naturbeskyttelseslovens § 36, stk. 5), som påfø-
res Holbæk Kommune i kraft af krav om anlæg af P-plads, stier, trappe, låger m.v., opsætning af 
skilte og informationstavler, udarbejdelse af plejeplan, udførelse af efterfølgende naturpleje og ved-
ligeholdelse af stier. 

På nuværende tidpunkt anslår kommunen disse omkostninger således: 

Udarbejdelse af plejeplan 50.000 kr. 

Anlæg af P-plads, stier, trapper, låger, hegning, skiltning, førstegangspleje m.m. 1.900.000 kr. 

Efterfølgende årlig natur- og stipleje  65.000 kr. 

  

Danmarks Naturfredningsforening 
Sendt på mail til: dn@dn.dk, ksr@dn.dk 

PLAN OG ÅBEN LAND 
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Sagsnr.: 16/48913 

Dir.tlf.: 7236 8061 

E-mail: beme@holb.dk 



 

Vækst og Bæredygtighed 
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Sekundært er det derfor Holbæk Kommunes opfattelse – hvis fredningsforslaget helt eller delvist 
gennemføres - at kommunen må ydes erstatning for disse påbud iht. naturbeskyttelseslovens § 39, 
stk. 2. 

Overordnet finder kommunen, at budgetoverslagets enhedspriser er retvisende for erstatningsni-
veauet i 2016, jf. f.eks. KFE 14.319.  

Budgetoverslaget er derimod ikke gennemgået detaljeret for de indskrænkninger, den enkelte ejen-
dom påføres, eller for om arealangivelser og stilængder er retvisende, idet det forventes, at dette vil 
blive underkastet fredningsnævnets granskning. 

 

Med venlig hilsen 

 

Bente Meehan 

Naturmedarbejder 
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