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LOKALPLAN NR. 2019-10
LOKALPLAN FOR SOMMERHUSOMRÅDET
TENGSLEMARK-FUGLEVÆNGE, HØJBY (REVISION AF NR. 2S8-11)

Din mening om lokalplanforslaget!
Lokalplanforslaget var offentligt fremlagt fra den fra 26. juni 2019 til den 24. juli 2019.
Planen blev endeligt vedtaget den 5. november og offentligt bekendtgjort den 12. november 2019.

Hvad er en lokalplan?
Byrådet fastlægger bindende bestemmelser for et område i en lokalplan.
Fx om anvendelse, udstykning, veje og stier, placering og udformning af
bygninger, bevaring af bygninger og landskabstræk, udlæg af friarealer,
beplantningsforhold, fællesanlæg og zoneforhold.
Lov om planlægning fastlægger, at der skal udarbejdes en lokalplan inden
et større anlægsarbejde eller byggeri sættes i gang eller en større nedrivning gennemføres. Der skal også udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens gennemførelse. Byrådet kan herudover
altid fastlægge nærmere bestemmelser for et område i en lokalplan.
En lokalplan skal fremlægges til offentlig høring i mindst 4 uger, inden den
kan vedtages endeligt. I denne periode har alle mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag, og har således mulighed
for at påvirke planens kvalitet og indhold. Byrådet skal tage stilling til modtagne skriftlige indlæg inden lokalplanen kan vedtages endeligt.
Efter den endelige vedtagelse indberettes lokalplanen til PlansystemDK,
http://kort.plansystem.dk. Indberetningen erstatter den tidligere tinglysning
på ejendommene.
Lokalplanlægningen må ikke stride mod lands-, region- og kommuneplanlægningen, andre love, EU-direktiver m.v., og skal dermed holde sig inden
for disse rammer.
Lokalplaner kan betegnes som grundstenene i det danske planlægningssystem. De udmønter kommuneplanens arealregulerende indhold og rammer,
således at de bliver juridisk bindende overfor den enkelte grundejer.

Indledning
Lokalplanen indledes med en redegørelse om, hvorledes lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og den øvrige planlægning. Herefter følger en
beskrivelse, der fortæller om lokalplanens hovedindhold. Endelig følger selve lokalplanen. Her findes de bindende bestemmelser om den fremtidige
udnyttelse af området.
Lokalplanens retsvirkninger fortæller om planens direkte betydning, blandt
andet for grundejere i området.
Til sidst følger kort, illustrationer og bilag, for at gøre det lettere at forstå
lokalplanbestemmelserne.
Forsidebilledet viser naturen ved Rylevang.
Fotos i lokalplanen er taget af Odsherred Kommune.

Vær opmærksom på, at efter en årrække kan oplysningerne i redegørelsen om anden planlægning og anden lovgivning mv. være blevet forældede,
uanset at lokalplanens bestemmelser stadig er gældende.
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LOKALPLANREDEGØRELSE
BAGGRUND

Flere ejere af sommerhuse inden for lokalplanområdet 2S8-11 har ønsket,
at udbygge eller ombygge deres sommerhuse. I den forbindelse har Odsherred Kommune oplevet, at lokalplan 2S8-11 er svær at administrere efter, da
byggelinjen mod vest er uklart formuleret. Der er i bestemmelserne uklart
redegjort for lovgivning om § 3 beskyttet natur. Sommerhusbyggeri på den
beskyttede hede kræver dog ikke dispensation, da dette ikke er et landbrugsformål. I redegørelsen er der endvidere henvist til figurer med kort
over § 3 området. Derfor er det et ønske, at udarbejde en revision af lokalplan 2S8-11, så det fremover klart fremgår hvor der må bygges.
Det er politisk besluttet ikke at udarbejde en helt ny lokalplan, men et tillæg/revision af den eksisterende.

FORMÅL

Revisionen har til formål at præcisere bebyggelsens udbredelse mod vest.

LOKALPLANOMRÅDET

Lokalplanen omfatter et sommerhusområde ved Tengslemark-Fuglevænge.
Der er ikke ændret på lokalplanområdets afgrænsning og øvrige bestemmelser.

LANDSKABS-/
BYRUMSANALYSE

Tillægget medfører ikke væsentlige ændringer i omgivelserne.

LOKALPLANENS INDHOLD

Revisionen består i et tillæg til den eksisterende lokalplan samt en kopi af
den oprindelige lokalplan med korrektioner. Metoden er brugt for at lette
udarbejdelsen og forståelsen af det nye dokument.
I tillægget ændres og suppleres bestemmelserne omkring byggelinjen mod
vest, således at bebyggelsens omfang bliver mere klart og det er lettere at
håndhæve.
Redegørelsesdelen i tillægget er begrænset til at omhandle de konkrete
ændringer, da der er tale om et tillæg af mindre betydning til en eksisterende lokalplan.

TILLADELSER ELLER
DISPENSATIONER

Beskyttet hede / lyng
I områder beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 må der grundlæggende ikke foretages ændringer i tilstanden af det beskyttede område. Formålet er, at beskytte den biologiske mangfoldighed og den landskabelige variation. Desuden spiller friluftsliv og rekreation en rolle i loven, men dette er
dog ikke afgørende.
Efter § 3 stk. 2 nr.1 er der derfor tale om et forbud mod tilstandsændringer,
der således ikke må gennemføres uden dispensation efter § 65, stk. 2, dog
med den væsentlige modifikation, at beskyttelsen af heder der ligger i sommerhusområde er indskrænket til tilstandsændringer til landbrugsformål.
Derfor kræver sommerhusbyggeri på den beskyttede hede ikke dispensation, da dette ikke er et landbrugsformål.

Natura 2000 og RAMSAR områder
Kortbilag 2 og 3 viser Natura 2000 Habitat- og RAMSAR-områderne inden for
lokalplanområdet. Datasættet er produceret af Miljøstyrelsen og kan afsættes i marken af en beskikket landinspektør, hvis der viser sig behov for det.

Standbeskyttelse
Kortbilag 4 viser strandbeskyttelseslinjen. Datasættet er produceret af Miljøstyrelsen og kan afsættes i marken af en beskikket landinspektør, hvis der
viser sig behov for det.

MILJØSCREENING

Odsherred Kommune konkluderer, at præcisering af byggelinjen ikke vil resultere i væsentlige miljøpåvirkninger. Der vil derfor ikke være behov for at
miljøvurdere planen.
I screeningsafgørelsen er der lagt vægt på at:
- Den byggelinje der fastlægges går langs strandbeskyttelseslinjen og
NATU-RA 2000 HABITAT området. Så disse områder fortsat ligger uden for
bygge-feltet.
- Der jf. § 3 i forvejen ikke ville være krav om dispensation, da området
ikke er til et landbrugsformål. Det vil sige, at den nye plan ikke ændrer på
dette forhold.
- Planområdet udelukkende vurderes at vedrøre en mindre ændring af et
område på lokalt plan.
- Planen vedrører alene en præcisering af byggelinjen mod vest.
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LOKALPLANBESTEMMELSER
§ 1 FORMÅL

Lokalplanens formål er:
Som i den oprindelige lokalplan. Der ændres ikke ved formålet.

§ 2 AREALANVENDELSE

Lokalplanområdets anvendelse:
2.1 Anvendelsesbestemmelserne i den oprindelige lokalplan gælder fortsat.
Der ændres ikke på anvendelsesbestemmelserne. Dog suppleres de med:
2.2 Der fastlægges en bygelinje som vist på kortbilag 2 og 3. Vest for denne linje kan der ikke bygges, terrænreguleres, plantes eller foretages ændringer i tilstanden. Der må dog gerne foregå naturpleje, hvorved der fældes træer eller fjernes opvækst af træer og buske, ligesom vegetationen
må plejes ved årlige slæt, hvor den afslåede vegetation fjernes fra arealet.
2.3 Den bebyggelse der allerede findes vest for byggelinjen er lovlig, men
der kan ikke bygges til eller ske ny opførelse vest for byggelinjen.

§ 3 BEBYGGELSENS
PLACERING OG OMFANG

Bebyggelsens omfang og placering i den oprindelige lokalplan gælder
fortsat. Der ændres ikke på disse bestemmelser. Dog suppleres de med:
3.1 Der fastlægges en byggelinje som vist på kortbilag 2 og 3.
Vest for denne linje kan der ikke bygges, terrænreguleres,
plantes eller foretages ændringer i tilstanden. Der må dog
gerne foregå naturpleje, hvorved der fældes træer eller fjernes
opvækst af træer og buske, ligesom vegetationen må plejes ved
årlige slæt, hvor den afslåede vegetation fjernes fra arealet.
3.2 Den bebyggelse der allerede findes vest for byggelinjen er lovlig,
men der kan ikke bygges til eller ske ny opførelse vest for linjen.

§4 RETSVIRKNINGER

14.1 Lokalplanens retsvirkninger.
Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af
lokalpla-nen må ejendomme, der er omfattet af planen kun udstykkes,
bebygges, el-ler i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens
bestemmelser, jf. Lov om planlægning, § 18.
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.
Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v.,
der er indeholdt i planen.
14.2 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af
lokalplanens bestemmelser, under forudsætning af, at det ikke er i strid
med principperne i planen.
Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen, der ikke er i overensstemmelse
med planens principper kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny
lokalplan.

14.3 I henhold til Lov om planlægning, § 47, kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen.
Privatretlige servitutter og øvrige tilstandsservitutter, der måtte være uforenelige med lokalplanens bestemmelser, fortrænges af lokalplanen, når Byrådet har foretaget offentlig bekendtgørelse om lokalplanens endelige vedtagelse.
14.4 Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Større fravigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Dispensation kan kun ske
efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., medmindre byrådet skønner,
at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens
§§ 19 og 20
14.5 Forslagets midlertidige retsvirkninger.
Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme der er
omfattet af forslaget ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der
skaber risiko for at foregribe indholdet af den endelige plan. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil.
Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra dato for forslagets offentliggørelse og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst
indtil dato: et år efter offentliggørelsen.

VEDTAGELSE

Lokalplan nr. 2019-10 er vedtaget til offentliggørelse af Odsherred Byråd
den 5. november 2019.

Thomas Adelskov
Borgmester

Claus Steen Madsen
Kommunaldirektør
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BILAG - LOKALPLAN NR. 10-2019

KORTBILAG 1: LOKALPLANENS AFGRÆNSNING
© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

8

LOKALPLAN NR. 10-2019 - BILAG

KORTBILAG 2: NATURA 2000 FUGLEBESKYTTELSE- OG RAMSAROMRÅDE

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, © Danmarks Arealinformation
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BILAG - LOKALPLAN NR. 10-2019

KORTBILAG 3: NATURA 2000 HABITATOMRÅDE

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, © Danmarks Arealinformation
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LOKALPLAN NR. 10-2019 - BILAG

BILAG 4: STRANDBESKYTTELSESLINJE

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
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En del af lokalplan nr. 2019-10
Lokalplan nr. 2S8-11
FOR SOMMERHUSOMRÅDET TENGSLEMARK-FUGLEVÆNGE

Tengslemark By, Højby - matr. nr. 3-ad m.fl.

Trundholm Kommune
Januar 2006
Revideret 17.
september 2019

Hvad er en lokalplan?

Læsevejledning

I en lokalplan kan Kommunalbestyrelsen fastlægge bindende bestemmelser for et område,
f.eks. om:

Dette hæfte indledes med en beskrivelse, der fortæller om lokalplanens hovedindhold. Herefter
følger en redegørelse, hvor der fortælles om hvorledes lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og den øvrige planlægning.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

anvendelse,
udstykning,
veje og stier,
placering og udformning af bygninger,
herunder materialeanvendelse og farver,
bevaring af bygninger og landskabstræk,
udlæg af friarealer,
beplantningsforhold,
fællesanlæg, og
overførsel fra landzone til byzone

Endeligt følger selve lokalplanen. Her findes de
bindende bestemmelser om den fremtidige udnyttelse af området.
Lokalplanens retsvirkninger fortæller om de
retsvirkninger planen har, blandt andet for
grundejere i området.
Til sidst følger illustrationer der har til formål at
illustrere lokalplanbestemmelserne.

Bemærkninger og indsigelser
Kommunalbestyrelsen har i høringsperioden
modtaget bemærkninger fra amtet, fire grundejere, og Friluftsrådet.
Bemærkningerne har bl.a. resulteret i:
1. at det internationale beskyttelsesområde i
Sejerø bugt og dets beskyttelse i højere grad
er fremhævet.
2. at grundejerforeningen Tengslemark-Fuglevænge er tillagt beføjelse til at kunne meddele dispensation fra enkelte lokalplanbestemmelser.
Ændringerne skønnes ikke at være af en sådan
karakter, at der skal tilvejebringes en ny høringsperiode.
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6. Påtaleret for overtrædelse af disse bestemmelser har
et foreningsvejlag, for så vidt et sådant dannes, i
modsat fald Højby sogneråd.

Redegørelse
Lokalplanens baggrund

7. Opståede spørgsmål om forståelsen af foranstående
bestemmelser afgøres af det i punkt 6 omhandlede
vejlag (eventuelt sogneråd), der desuden i påkommende tilfælde kan indrømmes enkelte mindre betydende lempelser.”

Allerede den første ejer af det område der i dag
udgør Tengslemark Fuglevænge, havde før
1920 visioner om for eftertiden at fastholde
området som et rekreativt stykke dansk natur,
hvorfor han pålagde udstykningen visse begrænsninger vedrørende udnyttelsen. Selv på
dette tidlige tidspunkt kunne det altså forudses,
at uden visse reguleringer kunne områdets naturskønne karakter nemt ødelægges.

Anm.: Udstederen har ikke tinglæst adkomst på
matr.nr. 3az, 3aæ.
I begyndelsen af 1950-erne begyndte udstykningen af området så småt. Da var vegetationen
domineret af revling, lyng, dværgpil og rensdyrlav, kun en enkelt skovfyr og birk, samt en
sjælden ene. Gøgeurterne på de laveste steder er
desværre næsten forsvundet, og der er plantet
mange fyrretræer for at give læ. Området bør
dog ikke forvandles til skov, selvom træerne også giver livsmuligheder for bl.a. egern, spætter
og mange sangfugle.

De efterfølgende enkelte købere af sommerhusgrundene har alle haft det samme forhold til
naturen med dens særpræg og skønhed, og
denne indstilling er nærværende lokalplan en
stadfæstelse af.
Ifølge skøde- og panteprotokol nr. 61 ved Nykøbing Sj. Købstad og Dragsholm Birk, læst på
Dragsholm Birk d. 3. december 1920, blev følgende byggeindskrænkninger tinglyst:

Siden blev en stor del af området købt af O.
Hellemann, som i det væsentligste videreførte
de ovennævnte begrænsninger, ja endda strammede lidt op, ved i en deklaration af 15. december 1961 bl.a. at tilføje:

”Undertegnede restauratør S.L. Sørensen, der nu er ejer
af matr.nr. 3s af Tengslemark By, Højby sogn, pålægger herved den af nævnte ejendom og samtlige derfra ved
landbrugsministeriets udstykningsapprobation af 1. juni
1919 udstykkede parceller, der er matrikulerede under
matr. nr. 3s – ø, 3aa – aø, samt 3ba af Tengslemark
By, Højby sogn, følgende forpligtelser:

”Der må ikke på nogen parcel fra matr.nr. 3b drives
erhvervsmæssig autoparkering, campering, handelsvirksomhed eller feriekoloni o. lign., ligesom der i det hele taget ikke må drives nogen virksomhed, som ved røg, støj
eller ilde lugt kan genere de omkringboende. Ingen parcel
må nogensinde overdrages til noget korps eller nogen
sammenslutning til brug eller ejendom, ligesom ingen
parcel nogensinde må yderligere udstykkes”.

1. På ejendommen må kun opføres en beboelsesbygning
med højst 2 til beboelse indrettede etager (beboelseslag) foruden enkelte kvistværelser, der dog ikke
må være indrettede til selvstændig beboelse.
2. Bygningerne skal holdes mindst 10 m fra tilstødende vejes midtlinjer, og på alle sider holdes så
langt fra nabogrund, at vinduer kunne anbringes
derimod.

Ønsket om at videreføre ånden i disse deklarationer har udmøntet sig i denne lokalplan, som
vil medvirke til bevarelsen af områdets skønhed, egenart og karakter for eftertiden.

3. Grunden må ikke benyttes til handel, fabrik,
værksted eller anden indretning, der forårsager larm
eller ilde lugt, frembyder ubehageligt skue eller på
anden måde er til ulempe for de omboende.

De på hver matrikulerede ejendom tinglyste
servitutter er fortsat gældende, såfremt de ikke
strider mod lokalplanens bestemmelser.
Det vil sige, at det er af stor vigtighed at videreføre disse bestemmelser, og der lægges vægt på
følgende retningslinjer:

4. Ingen grund må være mindre end 1.400 m2.
5. Disse servitutter er ubetinget gældende til udgangen
af året 1950, men kan derefter ændres eller bortfalde, når flertallet af ejere bifalder dette.
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”Grundene må ikke benyttes til handel, fabrik, værksted eller anden indretning, der forårsager larm eller ilde
lugt, frembyder ubehageligt skue eller på anden måde er
til ulempe for de omkringboende. Ingen parcel må nogensinde overdrages til noget korps eller nogen sammenslutning til brug eller ejendom, ligesom ingen parcel nogensinde må yderligere udstykkes.”

Samtlige grunde er naturgrunde, ikke under
1.400 m2 med den bevoksning, der naturligt er
forekommende i området, åbne områder med
lyng og spredt beplantning.
Klippede parcelhusgræsplæner og store køkkenhaver passer ikke naturligt ind i områdets
specielle karakter.

Bevarelsen af dette rekreative naturområdes
egenart er lokalplanens primære formål med
hensyn til grundstørrelse, beplantning, hegn,
bebyggelsesprocent, og farve på sommerhusene.

Sommerhusene er af en til grundene passende
størrelse og i udformning og farve i overensstemmelse med omgivelsernes karakter.
Grundejerforeningens bestyrelse administrerer
fællesarealer og veje i medfør af lov om private
fællesveje og har i øvrigt efter mandat fra foreningens generalforsamling påtaleret ved eventuelle dispensationer fra lokalplanen.

I dag kaldes området for Tengslemark-Fuglevænge, bestående af 61 matrikler, ejet af 57
medlemmer af den grundejerforening, som blev
stiftet d. 10. juli 1966. Se nedenstående billede
fra det stiftende møde i det hus (matr. nr. 3af)
der først opførtes af O. Hellemann i en serie af
otte, der fik navnene "eno", "toto" o.s.v.

Af hensyn til områdets karakter med lyng og
fyrretræer, som i tørre perioder er meget brandfarlige, må afskårne grene, kvasbunker og lignende ikke henligge permanent på ejendomme,
fællesarealer
eller
veje.

Billede 1 – Stemningsbillede fra grundejerforeningen Tengslemark Fuglevænges stiftende generalforsamling d. 10. juli 1966.
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For at sikre områdets karakter af naturområde,
stiller lokalplanen endvidere betingelser for belysning, linjeføring, skiltning, samt antennemaster.

Lokalplanens indhold
Lokalplanens formål
Lokalplanen har til formål, at:

Udstykning

1. bevare områdets funktion som rekreativt område med individuel sommerhusbebyggelse

Der må ikke foretages yderligere udstykning af
parceller indenfor området. Dog kan arealer af
underordnet størrelse overføres fra en parcel til
en naboparcel.

2. fastlægge retningslinjer for bebyggelsens
omfang, udformning og beliggenhed

Ingen parceller må være under 1.400 m2.

3. fastholde grundstørrelser på mindst
1.400 m2

Vej-, sti- og parkeringsforhold

4. sikre områdets fortsatte karakter af naturområde med åbne arealer med spredte træer, lyng og levende hegn og i øvrigt med beplantning som er egnet til
jordbundens karakter.

Beliggenheden af de eksisterende veje bibeholdes, og der udlægges ikke nye veje.

Bebyggelsens omfang, udformning
og placering

Lokalplanområdet og zonestatus
Lokalplanområdet ligger i kommunens vestligste kant, afgrænset mod vest af Sejerøbugten.

Der fastlægges ingen vejbyggelinjer, idet de almindelige krav iht. bygningsreglementet dog
skal iagttages.

Lokanplanområdet er omgivet af andre sommerhusområder mod syd, øst og nord.

Ny bebyggelse skal overholde afstandskravene
til naboskel i gældende bygningsreglement.

Lokalplanen omfatter kommuneplanens rammeområde 2S8, hvis anvendelse er fastlagt til
sommerhusområde.

På hver selvstændig ejendom må etableres én
enhed til sommerhusbeboelse, eventuelt fordelt
på flere fritliggende bygninger, foruden tilhørende overdækninger, udhuse, garage og carporte. Dog tillades maksimalt opført 4 egentlige
bygninger, heri medregnet sommerhus, gæstehus, garage, carport og udhuse på mere end 10
m2.

Områdets zonestatus er sommerhusområde.
Nærværende lokalplan ændrer ikke herved.
Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1.

Det samlede etageareal må ikke overskride 10
procent af grundarealet. Dog maksimalt 150 m2
på den enkelte ejendom. Garager, carporte, udhuse, drivhuse, skure og lignende mindre bygninger medregnes kun til etagearealet med den
del af arealet, som overstiger 35 m2 pr. bolig.

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til sommerhusbebyggelse, dvs. bebyggelse, der kun må benyttes i henhold til den til enhver tid gældende
lovgivning for benyttelse af sommerhuse.

Husene på den enkelte ejendom må ikke gøres
til genstand for særskilt udlejning.

Der må ikke opstilles uindregistrerede køretøjer
(f.eks. campingvogne, udrangerede togvogne eller busser) på hverken ejendommene, fællesarealer eller veje. Både må ikke henstilles på fællesarealer eller strandbredder uden ejerens tilladelse.
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Bebyggelse kan kun opføres med én etage. Udnyttet tagetage tillades således ikke. På matriklerne 3cm, 3cn, 3co, 3cl, 3aø, 3ai, 3ak og 3æ, forefindes bygninger med udnyttet tagetage. I tilfælde af brand eller anden varig bygningsskade
kan disse bygninger - uagtet ovennævnte bestemmelser - genopføres med samme dimensioner som den oprindelige bygning.

På de kystnære arealer omfattet af de på kort
1,2 og 3 viste arealer, må der ikke ske terrænændringer, tilplantning m.v. (se §§ 10.1 til 10.4).

Bygningshøjden må ikke overstige 5 meter målt
fra naturligt terræn. Facadehøjden må ikke
overskride 3 m regnet fra naturligt terræn til
den linje, hvor ydervæg og tagflade mødes. Terræn fastsættes som et gennemsnit af oprindelige
terrænkoter i det aktuelle byggefelt.

Regionplanlægning

Forholdet til anden planlægning
Lokalplanområdet er i Regionplanen for 20012012, samt Forslag til Regionplan 2005-16 udpeget som sommerhusområde.

Kommuneplanlægning

Udvendige bygningssider, herunder vinduer,
døre og lignende mindre bygningsdele skal fortrinsvist fremtræde i materialernes naturlige farver, i dæmpede jordfarver, hvid, sort eller grå.
Bygningssiderne må således ikke fremtræde i
stærke, reflekterende eller selvlysende farver.

Det planmæssige grundlag for udarbejdelsen af
lokalplanen er kommuneplanen, der angiver
retningslinjerne for den fremtidige udvikling i
området. Lokalplanområdet indgår i kommuneplanen 1985-96, Forslag til Kommuneplan
1997-2008, samt Forslag til Kommuneplan
2005-2016 som område udlagt til sommerhusområde.

På tagflader er dog undtaget solceller og solfangere, der tillades, såfremt de integreres i bygningens arkitektoniske sprog.

Servitutter

Ubebyggede arealer

De på området tinglyste servitutter er fortsat
gældende i det omfang, de er forenelige med
lokalplanens bestemmelser.

Beplantning skal begrænses og vedligeholdes.
Træer skal beskæres/fældes, således at de ikke
er til gene/skade/fare for de tilgrænsende parceller. Ubebyggede grundarealer skal ved beplantning være i overensstemmelse med lokalplanens § 1, stk. 4, og vedligeholdelse skal iagttages.

For at forøge gennemskueligheden af hvilke bestemmelser der er gældende i lokalplanområdet,
bør de servitutter der er uforenelige med lokalplanen begæres aflyst.

Hegn må i både naboskel og vejskel kun etableres ved levende hegn på en sådan måde, at de
naturligt indgår i den eksisterende beplantning.
Raftehegn og lignende må kun anvendes som
læhegn i umiddelbar forbindelse med bebyggelsen.

Med hensyn til servitutters indhold og påtaleret
henvises til den enkelte ejendoms blad i tingbogen.

Vejrabatter og beplantning mod vej skal holdes,
så det ikke er til gene for færdslen, jvf. de til enhver tid gældende bestemmelser for private fællesveje.

Strandbeskyttelse

Tilladelse eller dispensation fra andre myndigheder
En del af lokalplanens område er efter naturbeskyttelsesloven omfattet af en strandbeskyttelseslinje (se kort 1), samt udpeget efter lovens § 3
som den beskyttede naturtype hede (se kort 2).

Ved vejskel skal hegn holdes helt på egen
grund.
Vedligeholdelse af træer og beplantning bør ske
uden anvendelse af pesticider.
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I redegørelsen til planforslag, som enten i sig
selv eller i forbindelse med andre planer kan
påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, skal der således, under hensyn
til bevaringsmålsætningen for området, indgå en
vurdering af forslagets virkninger på det internationale naturbeskyttelsesområde, herunder på
områdets naturtyper og levesteder samt de arter, området er udpeget for at bevare.
I bilag 1 er udpegningsgrundlaget for områdets
udpegning som Habitatområde og Fuglebeskyttelsesområde opstillet.
Under henvisning til udpegningsgrundlaget, og
da lokalplanen har til formål at bevare den nuværende naturtilstand, vurderes lokalplanen ikke at medføre nogen indvirkning på Natura
2000-områdets kvalitet som internationalt beskyttelsesområde.
Overordnet skal dog anføres, at den kompetencetildelte myndighed ikke må meddele tilladelser, dispensationer, godkendelser m.v.1 - såfremt dette kan indebære forringelse af områdets naturtyper og levestederne for arterne, eller
kan medføre forstyrrelser, der har betydelige
konsekvenser for de arter, området er udpeget
for.

Kort 1 – Strandbeskyttet område

Strandbeskyttelseslinjen er fastlagt af strandbeskyttelseskommissionen nedsat efter naturbeskyttelseslovens § 15a. Inden for det beskyttede
areal må der ikke foretages ændring i tilstanden
af strandbredden. Der må ikke etableres hegn,
placeres campingvogne eller lignende.

Reelt skal udpegningsgrundlaget studeres hver
gang der træffes afgørelse som ovenfor beskrevet. Såfremt afgørelsen evt. vil kunne påvirke
det internationale beskyttelsesområde, skal det
fremgå af afgørelsen at det ikke er tilfældet. Er
der den mindste tvivl om, hvorvidt afgørelsen
vil have en negativ indflydelse på beskyttelsesområdets kvalitet, skal meddeles afslag.

I områder beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 må der grundlæggende ikke foretages
ændringer i tilstanden af det beskyttede område.
Der må derfor ikke bygges, graves, laves terrænændringer, tilplantes, drænes eller lignende.
Internationalt beskyttelsesområde
I henhold til Bekendtgørelse om afgrænsning
og administration af internationale naturbeskyttelsesområder nr. 477 af 07/06/2003, er en
del af lokalplanområdet udpeget som såkaldt
Natura 2000 område, der samlet omfatter: EF-fuglebeskyttelsesområder, EF-habitatområder og Ramsarområder (se kort 3).
Princippet i beskyttelsen er, at der i et udpeget
område ikke må foretages noget, som skader de
naturværdier, der er grunden til, at området er
udpeget.

1

For specifik angivelse af hvilke love bestemmelsen vedrører – se § 4 stk. 3 i BEK nr. 477 af 7. juni 2003 (gengivet i bilag 2).
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Sektorplanlægning og lovgivning
Vandforsyningsplanlægning
Lokalplanområdet ligger i GHT Vandværks forsyningsområde.
Spildevandsplanlægning
Lokalplanområdet er omfattet af kommunens
spildevandsplan, og spildevand skal bortledes
via nedsivning. Dog skal beskyttelsen af det internationale beskyttelsesområde (Natura 2000område) iagttages, idet der henvises til lokalplanens § 10.3 og 10.4.

Miljøforhold
Forurening
Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på forurening, skal arbejdet standses, og kommunens tekniske afdeling underrettes.
Kort 2 - § 3 beskyttet hede.

Grundvand
Lokalplanområdet ligger i Regionplanen for
2001-2012, samt Forslag til Regionplan 2005-16
udpeget som område med begrænset drikkevandsinteresse.
Miljøvurdering
Offentlige myndigheder har i henhold til ’Lov
om miljøvurdering af planer og programmer’
pligt til at foretage en miljøvurdering af planer
og programmer, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Da lokalplanen netop har til formål at bevare
den præsente naturtilstand, vurderes lokalplanen ikke at medføre væsentlig indvirkning på
miljøet. En egentlig miljøvurdering er dermed
ikke foretaget.

Retsvirkninger
Varige retsvirkninger fremgår af lokalplanens
bestemmelser, § 11 stk. 1-5.

Kort 3 – Natura 2000-område, dvs. området er udpeget som både
EF-fuglebeskyttelsesområde, EF-habitatområde, og Ramsarområde.

9

Adresser og telefonnumre (pr. januar 2006)

Vestsjællands Amt
Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Tlf.: 57872533
Fax: 57874807
Internet www.vestamt.dk

Trundholm Kommune
Nyvej 22, 4573 Højby
Tlf.: 59368000
Fax: 59368001
Internet www.trundholm.dk
e-post: trundholm@trundholm.dk
Sagsbehandlers direkte tlf. 59368114
Sagsbehandlers e-post: raka@trundholm.dk

Miljøministeriet, Landsplanafdelingen
Haraldsgade 53, 2100 København Ø
Tlf.: 33927600
Fax: 33322227
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§ 3 Områdets anvendelse

Lokalplan 2S8-11 for sommerhusområdet Tengslemark-Fuglevænge
I henhold til Lov om Planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002 med
senere ændringer) fastsættes herved følgende
bestemmelser for det i § 2.1 nævnte område:

3.1

Områdets anvendelse fastlægges til
sommerhusbebyggelse, dvs. bebyggelse, der kun må benyttes i henhold til
den til enhver tid gældende lovgivning
for benyttelse af sommerhuse.

3.2

Der må ikke opstilles uindregistrerede
køretøjer på ejendommene, (ex. campingvogne, udrangerede togvogne eller
busser) eller på fællesarealer eller veje.
Både må ikke henstilles på fællesarealer
eller strandbredder uden ejers eller administrerende myndigheds tilladelse.

§ 1 Lokalplanens formål
1.1

Lokalplanen har til formål, at:
bevare områdets funktion som rekreativt område med individuel sommerhusbebyggelse

§ 4 Udstykninger

fastlægge retningslinjer for bebyggelsens omfang, udformning og beliggenhed
fastholde grundstørrelser på mindst
1400 m2
sikre områdets fortsatte karakter af naturområde med åbne arealer med
spredte træer, lyng og levende hegn og
i øvrigt med beplantning som er egnet
til jordbundens karakter.

4.1

Der må ikke foretages yderligere udstykning af parceller indenfor området.
Dog kan arealer af underordnet størrelse overføres fra én parcel til en naboparcel.

4.2

Der må ikke udstykkes grunde mindre
end 1.400 m2.

§ 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold
5.1

§ 2 Lokalplanens område og zonestatus
2.1

Beliggenheden af de eksisterende veje
bibeholdes, og der udlægges ikke nye
veje.

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering

Lokalplanområdet afgrænses som vist
på kortbilag 1 og omfatter matr. nr.:
3b, 3s, 3t, 3u, 3v, 3x, 3y, 3z, 3æ, 3ø,
3aa, 3ab, 3ac, 3ad, 3ae, 3af, 3ag, 3ah,
3ai, 3ak, 3am, 3an, 3ao, 3ap, 3aq, 3ar,
3as, 3at, 3au, 3av, 3ax, 3ay, 3az, 3aæ,
3aø, 3bm, 3bn, 3bo, 3bp, 3bq, 3br, 3bs,
3bt, 3bu, 3bv, 3bx, 3by, 3bz, 3bæ, 3bø,
3ca, 3cb, 3cc, 3cd, 3ce, 3cf, 3cl, 3cm,
3cn, 3co, 3cp, 3cq, 3cr og 3cx
Tengslemark By, Højby.
Lokalplanområdet er beliggende i
sommerhusområde. Nærværende lokalplan ændrer ikke herved.

6.1

Der fastlægges ingen vejbyggelinjer,
idet de almindelige krav iht. bygningsreglementet dog skal iagttages.

6.2

Ny bebyggelse skal overholde afstandskravene til naboskel i gældende
bygningsreglement.

6.3

På hver selvstændig ejendom må etableres én enhed til sommerhusbeboelse,
eventuelt fordelt på flere fritliggende
bygninger, foruden tilhørende overdækninger, udhuse, garage og carporte.
Dog tillades maksimalt opført 4 egentlige bygninger, heri medregnet sommerhus, gæstehus, garage, carport og
2
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udhuse på mere end 10 m2.

§ 7 Ubebyggede arealer

6.4

Det samlede etageareal må ikke overskride 10 procent af grundarealet. Dog
maksimalt 150 m2 på den enkelte ejendom. Garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende mindre bygninger
medregnes kun til etagearealet med den
del af arealet, som overstiger 35 m2 pr.
bolig.

7.1

Beplantning skal begrænses og vedligeholdes. Træer skal beskæres/fældes, således at de ikke er til gene/skade/fare
for de tilgrænsende parceller. Ubebyggede grundarealer skal ved beplantning
være i overensstemmelse med lokalplanens paragraf 1 og vedligeholdelse skal
iagttages.

6.5

Husene på den enkelte ejendom må ikke gøres til genstand for særskilt udlejning.

7.2

6.6

Bebyggelse kan kun opføres med én
etage. Udnyttet tagetage tillades således ikke. På matriklerne 3cm, 3cn, 3co,
3cl, 3aø, 3ai, 3ak og 3æ, forefindes
bygninger med udnyttet tagetage. I tilfælde af brand eller anden varig bygningsskade kan disse bygninger - uagtet
ovennævnte bestemmelser - genopføres med samme dimensioner som den
oprindelige bygning.

Hegn må i både naboskel og vejskel
kun etableres ved levende hegn på en
sådan måde, at de naturligt indgår i den
eksisterende beplantning. Raftehegn og
lignende må kun anvendes som læhegn
i umiddelbar forbindelse med bebyggelsen.

7.3

Vejrabatter og beplantning mod vej
skal holdes, så den ikke er til gene for
færdslen, jvf. de til enhver tid gældende
bestemmelser for private fællesveje.
Ved vejskel skal hegn holdes helt på
egen grund.

7.4

Vedligeholdelse af træer og beplantning
bør ske uden anvendelse af pesticider.

6.7

6.8

Bygningshøjden må ikke overstige 5
meter målt fra naturligt terræn. Facadehøjden må ikke overskride 3 m, regnet fra naturligt terræn til den linje,
hvor ydervæg og tagflade mødes. Terræn fastsættes som et gennemsnit af
oprindelige terrænkoter i det aktuelle
byggefelt.

§ 8 Tekniske anlæg og antenner

Udvendige bygningssider, herunder
vinduer, døre og lignende mindre bygningsdele skal fortrinsvist fremtræde i
materialernes naturlige farver, i dæmpede jordfarver, hvid, sort eller grå.
Bygningssiderne må således ikke fremtræde i stærke, reflekterende eller selvlysende farver.
På tagflader er dog undtaget solceller
og solfangere, der tillades, såfremt de
integreres i bygningens arkitektoniske
sprog.
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8.1

Belysningskilderne skal være afskærmende, således at lyspunkter ikke kan
ses uden for de områder, der ønskes
belyst.

8.2

Alle kabler, herunder el-, telefon- og
TV-kabler, skal fremføres under terræn.

8.3

Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted (undtaget herfor er
færdselsskilte godkendt af politiet).

8.4

Der må ikke opstilles fritstående antennemaster i en afstand større end 3
meter fra gavl og 2 meter fra facade.
Antennemasten må opføres i maksimalt 7,5 meters højde.

Princippet i Natura 2000-beskyttelsen er, at der i
et udpeget område ikke må foretages noget,
som skader de naturværdier, der er grunden til,
at området er udpeget som internationalt beskyttelsesområde.

§ 9 Servitutter
9.1

De på området tinglyste servitutter er
fortsat gældende i det omfang, de er
forenelige med lokalplanens bestemmelser.

10.3

Den kompetencetildelte myndighed må
ikke meddele tilladelser, dispensationer,
godkendelser m.v. - såfremt dette kan
indebære forringelse af områdets naturtyper og levestederne for arterne, eller kan medføre forstyrrelser, der har
betydelige konsekvenser for de arter,
området er udpeget for.

10.4

Såfremt en tilladelse, dispensation,
godkendelse m.v. evt. vil kunne påvirke
det internationale beskyttelsesområdes
kvalitet, skal afgørelsen indeholde en
konsekvensvurdering af dennes indflydelse på udpegningsgrundlaget. Er der
den mindste tvivl om, hvorvidt afgørelsen vil have en negativ indflydelse på
beskyttelsesområdets kvalitet, skal
meddeles afslag.

De servitutter der er uforenelige med
lokalplanen, bør begæres aflyst.
9.2

Med hensyn til servitutters indhold og
påtaleret henvises til den enkelte ejendoms blad i tingbogen.

§ 10 Tilladelse eller dispensation fra
andre myndigheder
En del af lokalplanens område er beskyttet efter
naturbeskyttelsesloven, og er således omfattet
af en strandbeskyttelseslinje, samt udpeget efter lovens § 3 som den beskyttede naturtype hede.
10.1

10.2

Strandbeskyttelseslinjen er fastlagt af
strandbeskyttelseskommissionen nedsat efter naturbeskyttelseslovens § 15a.
Inden for det beskyttede areal må der
ikke foretages ændring i tilstanden af
strandbredden uden at der er givet dispensation hertil af fredningsmyndigheden – for tiden amtsrådet. Der må
ikke etableres hegn, placeres campingvogne eller lignende.

§ 11 Lokalplanens retsvirkninger
Lokalplanens retsvirkninger

I området beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 må der grundlæggende
ikke foretages ændringer i tilstanden af
det beskyttede område uden at der er
givet dispensation hertil af fredningsmyndigheden – for tiden amtsrådet.
Der må derfor ikke bygges, graves, laves terrænændringer, tilplantes, drænes
eller lignende.

I henhold til Bekendtgørelse om afgrænsning
og administration af internationale naturbeskyttelsesområder nr. 477 af 07/06/2003, er en
del af lokalplanområdet endvidere beliggende i
et område udpeget som såkaldt Natura 2000, og
er således udpeget som både EFfuglebeskyttelsesområde, EF-habitatområde og Ramsarområde.
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11.1

Efter kommunalbestyrelsens endelige
vedtagelse af Lokalplan nr. 2S8-11 for
sommerhusområdet
TengslemarkFuglevænge, må de ejendomme, der er
omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges og anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser, jf.
planlovens § 18.

11.2

Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensationer til mindre væsentlige afvigelser fra lokalplanens bestemmelser.

11.3

Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

11.4

Grundejerforeningen
Tengslemark
Fuglevænge kan meddele dispensationer til mindre væsentlige afvigelser fra
lokalplanens afsnit: 3.2; 6.8; 7.1-7.4;
samt 8.1-8.4.

Meddeler grundejerforeningen dispensation fra ovennævnte bestemmelser,
påtager grundejerforeningen sig autoritet som myndighed, og bør følgelig
handle efter de forvaltningsretlige principper.

Vedtagelser
Lokalplanen blev vedtaget som forslag til offentliggørelse af Trundholm Kommune d. 11.
april 2005 og var offentligt fremlagt fra d. 27.
april 2005 til d. 22. juni 2005. Den endeligt vedtagne plan er offentligt bekendtgjort d. 25. januar 2006.

Endvidere skal grundejerforeningen foretage orientering og underretning efter
reglerne i planlovens § 20 (se bilag 2).
11.5

Foranstående Lokalplan nr. 2S8-11 blev vedtaget endeligt af Trundholm Kommunalbestyrelse
d. 9. januar 2006.

Den eksisterende lovlige anvendelse af
området kan fortsætte som hidtil (ingen
handlepligt).

Skriv tekst her

Hans Møller Olsen
borgmester

Billede 2 – Billede taget fra sommerhusområdets barndom.. Bemærk den lette bevoksning der bl.a. indeholder lyng og gyvel.
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Kortbilag 1 – Lokalplanafgrænsning
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Bilag 1 – Udpegningsgrundlag for det internationale beskyttelsesområde i Sejerø Bugt (Natura
2000-område)
Navn

Sejerø Bugt og Saltbæk Vig Habitatområde
(klik på linket for at se et printvenligt kort over området (PDF))

Nr.

135

Areal (Ha)

43912

Natura2000-kode

DK005X221

Naturtyper
1110 / Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand
der indgår i udpeg- 1150 / * Kystlaguner og strandsøer
ningsgrundlaget
1160 / Større lavvandede bugter og vige
1210 / Enårig vegetation på stenede strandvolde
1220 / Flerårig vegetation på stenede strande
1230 / Klinter eller klipper ved kysten
1310 / Vegetation af Kveller og andre enårige plantearter, der koloniserer
mudder og sand
1330 / Strandenge
2110 / Forstrand og begyndende klitdannelser
2120 / Hvide klitter og vandremiler
2130 / * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit)
2140 / * Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede)
2190 / Fugtige klitlavninger
2250 / * Kystklitter med enebær
3150 / Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
3260 / Vandløb med vandplanter
4030 / Tørre dværgbusksamfund (heder)
6210 / Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige
orkidélokaliteter)
6230 / * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
6410 / Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
7150 / Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller
blottet tørv
7220 / * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
7230 / Rigkær
9130 / Bøgeskove på muldbund
9160 / Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund
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Kvaliteter

Store dele af Sejerø Bugt indgår i et Større Nationalt Naturområde, og størsteparten af bugten er, især på grund af den store betydning for overvintrende vandfugle, udpeget som både Ramsar- og EF-fuglebeskyttelsesområde.
Hele bugten er tillige et vigtigt opvækstområde for fladfisk, og derfor udlagt som
fiskeribeskyttelsesområde med restriktioner lagt på trawlfiskeri.
Dertil kommer stenrevenes betydning bl.a som sildegydningsområder.
Ved lokaliteten Eskebjerg Vesterlyng findes Sjællands største hedestrækning med
spredt enebevoksning.
Nekselø og de udyrkede næs og klinter er levesteder for et særpræget og artsrigt
plante- og insektliv, som har sit nærmeste tilhørsforhold til arter, der findes i Central- og Østeuropa.
På Nekselø er desuden en meget værdifuld bestand af padder.
Ved lagunen Saltbæk Vig og på lokaliteten Sanddobberne findes et varieret planteliv med flere sjældne arter og samfund.
På engene ved Saltbæk Vig vokser mange sjældne planter, bl.a. O.
mório L., G.
conópsea, L.
loeselii (L)., S.
valerándi L., C.
botryodes og B.
simplex.
Derudover er området en meget værdifuld fuglelokalitet og har stor betydning
som rastelokalitet, bl.a. for arterne Cygnus cygnus, Anas penelope, Anas crecca
crecca og Anser anser anser.
Samlet er habitatområdet Sejerø Bugt og Saltbæk Vig enestående og af meget stor
fællesskabsbetydning med mange naturtyper, hvoraf eksempelvis de prioriterede
naturtyper Kystklitter med Juniperus spp. og Kystlaguner er repræsenteret på nogle af østdanmarks fineste lokaliteter.
Ligeledes er der flere arter der er optaget på habitatdirektivets bilag 2, hvilket gør
at habitatområde er af overordentlig stor vigtighed i.f.t. bevaring af den biologiske
mangfoldighed i Danmark.

Sårbarheder

Den inderste del af Sejerøbugten bærer præg af at være næringssaltpåvirket.
Miljøet her er meget sårbart overfor selv små ændringer i belastningsforholdende.
I de dele af bugten hvor der årligt registreres iltsvind ses resultatet af eutrofieringen som stigende organisk indhold i sedimentet og årlige iltsvindshændelser.
De tilstødende strandengsområder og de alkaliske lavmoser er specielt truet ved
permanente ændringer i vandstanden og tilstrømning af grundvand, den naturlige
vegetationsindvikling (tilgroning som er den største trussel), ændringer i landbrugsmæssige driftsformer samt tilførsel af næringsstoffer.
EF-habitatområdet er derudover inden for visse dele udsat for et stort rekreativt
pres.
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Karakteristik

Sejerø Bugt udgør et lukket kystsystem, hvor borteroderet sediment fra havbunden eller forbjerge aflejres og akkumuleres andre steder i bugten.
Langs kysterne findes vigtige kystmorfologiske strukturer (f.eks. Saltbæk Vig og
Korevlen), hvoraf flere er fredet.
Det er karakteristisk for det marine forland i Sejerø Bugten, at det primært er dannet ved lagunedannelse.
Langs denne kyst findes et storslået landskab bestående af høje morænebuer, der
er skabt af gletsjere, som i istidens sidste afsnit er kommet fra sydøst.
Foran isranden mod vest aflejrede smeltevandet sand i form af hedesletter.
Disse blev havdækkede i stenalderen, men fremtræder nu som en bred bræmme af
hævet stenalderhavbunden ud mod Sejerø Bugt.
Udover et stort marint område er der nogle fine terrestriske lokaliteter som f.eks.
Nekselø samt Eskebjerg Vesterlyng indenfor habitatområdet.
Nekselø har et karakteristisk træk i landskabet af gamle stendiger overgroet med
vilde roser, tjørn og slåen.
Lokaliteten Eskebjerg Vesterlyng består af hævet stenalderhavbund, hvis sand- og
grus er formet af vinden som et klit- og hedelandskab.
Det sandede tørre overdrev rummer en sjælden flora, bl.a. 3 arter af Gentianáceae,
E.
maritimum L., P.
praténsis L.,R.
linoides, A.
dánicus, H.
maculáta L., B.
lunaria, og I.
salicina L..
Karakteristisk for lokaliteten er de mange gamle enebær - især fritstående buske
med særprægede former skabt af blæsten.
Desuden indgår et inddæmmet område “Saltbæk Vig”, der i dag har en af landets
fineste strandenge.
NB: At this site the habitat type 6210 is to be considered as non-priority.

Dyre- og plantearter Pattedyr:
der indgår i udpeg- Odder - [Lutra lutra]
ningsgrundlaget
Padder og krybdyr:
Klokkefrø - [Bombina bombina]
Stor vandsalamander - [Triturus cristatus]
Planter:
Enkelt Månerude - [Botrychium simplex]
Mygblomst - [Liparis loeselii]
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Navn

Sejerø Bugt og Nekselø Fuglebeskyttelsesområder
(klik på linket for at se et printvenligt kort over området (PDF))

Nr.

94

Areal (Ha)

40285

Natura2000-kode

DK005X094

Bemærkninger

Del af Ramsar nr. 18

Kvaliteter

Havområdet er et vigtigt overvintringsområde for havdykænder bl.a. Bjergand
(Aythya marila), Ederfugle (Somateria mollissima) og Sortand (Melanitta nigra).
For Fløjlsand (Melanitta fusca fusca) er der tale om en af de vigtigste rastepladser i
de danske farvande.
Nogle år samles store koncentrationer af havdykænder allerede i sensommeren,
hvor de gennemfører fældningen af deres svingfjer.
Hvert år forekommer der i vinterhalvåret mere end 20.000 vandfugle i Sejerø Bugten.

Sårbarheder

Den inderste del af Sejerø Bugten bæger præg af at være næringssaltpåvirket.
Miljøet her er meget sårbart overfor selv små ændringer i belastningsforholdende.
I de dele af bugten hvor der årligt registreres iltsvind ses resultatet af eutrofieringen som stigende organisk indhold i sedimentet og årlige iltsvindshændelser. Sangsvane (Cygnus cygnus) er generelt sårbar overfor kraftig eutrofiering af vådområder, der medfører forringede forhold for bundvegetationen og dermed nedsætter
fødegrundlaget. Klyde (Recurvirostra avosetta) er i yngletiden sårbar overfor pludselige oversvømmelser, der kan ødelægge redepladsen, samt forstyrrelser på grund
af rekreativ udnyttelse af området. Havterne (Sterna paradisaea) er generelt sårbar
overfor forstyrrelser i yngletiden på grund af rekreativ udnyttelse. Bjergand
(Aythya marila), Ederfugl (Somateria mollissima), Sortand (Melanitta nigra) og
Fløjlsand (Melanitta fusca) er generelt sårbar overfor forringet vandkvalitet, der
kan medføre reduceret fødegrundlag og overfor kraftige forstyrrelser.

Karakteristik

Sejerø Bugt udgør et lukket kystsystem, hvor borteroderet sediment fra havbunden
eller forbjerge aflejres og akkumuleres andre steder i bugten.

Langs kysterne findes vigtige kystmorfologiske strukturer (f.eks. Korevlen), hvoraf
flere er fredet.
Det er karakteristisk for det marine forland i Sejerø Bugten, at det primært er dannet ved lagunedannelse.
Langs denne kyst findes et storslået landskab bestående af høje morænebuer, der
er skabt af gletsjere, som i istidens sidste afsnit er kommet fra sydøst.
Foran isranden mod vest aflejrede smeltevandet sand i form af hedesletter.
Disse blev havdækkede i stenalderen, men fremtræder nu som en bred bræmme af
hævet stenalderhavbunden ud mod Sejerø Bugt.
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Udover et stort marint område er der nogle fine terrestriske lokaliteter som f.eks.
Nekselø samt Eskebjerg Vesterlyng indenfor fuglebeskyttelsesområdet.
Nekselø har et karakteristisk træk i landskabet af gamle stendiger overgroet med
vilde roser, tjørn og slåen.
Lokaliteten Eskebjerg Vesterlyng består af hævet stenalderhavbund, hvis sand- og
grus er formet af vinden som et klit- og hedelandskab.
Karakteristisk for lokaliteten er de mange gamle enebær - især fritstående buske
med særprægede former skabt af blæsten.
Dyre- og plantear- Fugle:
ter der indgår i ud- Bjergand - [Aythya marila]
pegningsgrundlaget Rørhøg - [Circus aeruginosus]
Engsnarre - [Crex crex]
Fløjlsand - [Melanitta fusca]
Sortand - [Melanitta nigra]
Klyde - [Recurvirostra avosetta]
Ederfugl - [Somateria mollissima]
Havterne - [Sterna paradisaea]
Splitterne - [Sterna sandvicensis]
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Bilag 2 – Uddrag af lovtekster
§ 4 i Bekendtgørelse om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder (EF-fuglebeskyttelsesområder, EF-habitatområder og Ramsarområder) (BEK nr. 477 af
7. juni 2003)
§ 4. Den myndighed, der er tillagt kompetence til at træffe afgørelse efter de almindelige regler i den
lovgivning, der regulerer det pågældende forhold, må ikke give de i stk. 3 nævnte tilladelser, dispensationer, godkendelser m.v., såfremt dette kan indebære forringelse af områdets naturtyper og levestederne
for arterne, eller kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området er
udpeget for.
Stk. 2. Tilsvarende gælder for Ramsarområderne, at de i stk. 3 nævnte tilladelser, dispensationer, godkendelser m.v. skal administreres på en sådan måde, at myndighederne fremmer beskyttelsen af områderne.
Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 omfatter:
1) Dispensation fra bestemmelser i en lokalplan m.v., jf. § 19 i planloven.
2) Tilladelse til udstykning, opførelse af ny bebyggelse eller ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer efter § 35 i planloven.
3) Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1-3, og § 4, stk. 1, om beskyttede naturtyper m.v.,
§ 8, stk. 1, og bestemmelser fastsat efter § 8, stk. 7 2) , om klitfredede arealer, § 15, stk. 1 3) , om strandbeskyttelseslinjen, § 16, stk. 1, om sø- og åbeskyttelseslinjen, § 17, stk. 1, om skovbyggelinjen og § 18,
stk. 1, om fortidsmindebeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 65.
4) Dispensation fra skovlovens § 16, stk. 6, om beskyttelse af småbiotoper i fredskov.
5) Godkendelse af placering og udformning af offentlige anlæg i det åbne land efter regler udstedt i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 20.
6) Dispensation fra bekendtgørelser om fredning af statsejede arealer og arealer på søterritoriet og fiskeriterritoriet udstedt i henhold til naturbeskyttelseslovens § 51, stk. 1, eller fortsat i kraft i medfør af
lovens § 101, stk. 1.
7) Hel eller delvis ophævelse af strandbeskyttelseslinjen, sø- og åbeskyttelseslinjen, skovbyggelinjen og
fortidsmindebeskyttelseslinjen efter naturbeskyttelseslovens §§ 15-18, jf. lovens § 69, stk. 1, samt ophævelse af klitfredningen, jf. lovens § 9, stk. 3.
8) Tilladelse til råstofindvinding på land efter råstoflovens § 7, stk. 1.
9) Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 vedrørende nedgravning i jorden, udledning eller oplæg
på jorden, eller afledning til undergrunden af stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund.
10) Tilladelse til, at spildevand tilføres vandløb, søer eller havet efter miljøbeskyttelseslovens § 28.
11) Godkendelse af virksomheder m.v. efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, § 38 og § 39.
12) Godkendelse af etablering af nye og ændring eller udvidelse af bestående saltvandsdambrug og havbrug efter regler udstedt i medfør af miljøbeskyttelseslovens §§ 27-29 eller fortsat kraft i medfør af lovens § 114.
13) Tilladelse til regulering af vandløb efter vandløbslovens § 17.
14) Tilladelse til sænkning af vandstanden i eller tørlægning af søer efter vandløbslovens § 18.
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15) Tilladelse til anlæg af nye vandløb efter vandløbslovens § 21.
16) Godkendelse af etablering eller ændring af private udpumpningsanlæg til brug for afvanding efter
vandløbslovens § 38.
17) Beslutning om oprettelse af offentlige pumpeanlæg efter vandløbslovens § 39.
18) Godkendelse af anlæg eller ændring af broer, overkørsler eller lignende efter vandløbslovens § 47.
19) Godkendelse af eller ændring af opstemningsanlæg eller andre anlæg, der kan ændre vandets frie løb
eller i øvrigt være til skade for vandløbet efter vandløbslovens § 48.
20) Fastsættelse af flodemål for opstemningsanlæg efter vandløbslovens § 49.
21) Godkendelse efter okkerlovens §§ 2-3 af udgrøftning og dræning inden for jordbrugserhvervet, som
vil kunne medføre ændring af tilstanden af arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, i nærmere
begrænsede områder, der fastsættes af miljøministeren.
22) Tilladelse til indvinding af grundvand og overfladevand efter vandforsyningslovens §§ 18-20.
23) Tilladelse til etablering eller på væsentlig måde udbedring eller ændring af vandindvindingsanlæg efter vandforsyningslovens § 21.
24) Tilladelse til bortledning af grundvand eller anden sænkning af vandstanden efter vandforsyningslovens §§ 26-27.
Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 hindrer ikke,
1) at der langs eksisterende veje og jernbaner kan foretages mindre betydende anlægsarbejder, der vedrører vejens/banens normale drift, varetagelse af trafiksikkerhed samt udbygning af cykelstier.
2) at der kan foretages forlægning af mindre adgangsveje til eksisterende bebyggelse og retablering af
vejnettet efter vejafbrydelse.
Stk. 5. Uanset bestemmelserne i § 3 og § 4, stk. 1-3, kan der efter lovgivningens almindelige regler efter
forhandling med Skov- og Naturstyrelsen meddeles tilladelse til uddybning og omlægning af eksisterende indsejlinger og sejlløb.
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§ 20 i Bekendtgørelse af lov om planlægning (LBK nr. 883 af 18/08/2004)
§ 20. Dispensationer efter § 19 kan først meddeles, når der er forløbet 2 uger, efter at kommunalbestyrelsen har givet skriftlig orientering om ansøgningen til:
1) ejere og brugere i det område, der er omfattet af planen,
2) naboerne til den omhandlede ejendom og andre, som efter kommunalbestyrelsens vurdering har interesse i sagen, herunder det regionale faglige kulturmiljøråd og
3) de foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold og klageberettigede landsdækkende foreninger
og organisationer, jf. § 59, stk. 2, som over for kommunalbestyrelsen har fremsat skriftlig anmodning
om at blive orienteret om ansøgninger.
Orienteringen skal indeholde oplysning om, at bemærkninger kan fremsendes til kommunalbestyrelsen
inden 2 uger.
Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 gælder ikke
1) hvor en forudgående orientering efter kommunalbestyrelsens skøn er af underordnet betydning for
de i stk. 1, nr. 1-3, nævnte personer og foreninger,
2) ved dispensation, der meddeles i medfør af byggelovens § 22, stk. 3, til opførelse af mere end et énfamiliehus til helårsbeboelse på en ejendom, jf. byggelovens § 10 A.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal give underretning om afgørelsen til dem, der rettidigt har fremsat
bemærkninger efter at være orienteret i henhold til stk. 1.
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