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Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved
Team Vand og Natur

Ændringer i regulativ for Nedre Saltø Å skal ikke miljøvurderes.

Næstved Kommune træffer hermed afgørelse om, at ændring i regulativ 
for Nedre Saltø Å ikke skal miljøvurderes. Afgørelsen er truffet på 
baggrund af en screening. Det vurderes, at hverken den ændrede 
vedligeholdelse som følge af regulativændringerne eller den fortsatte 
vedligeholdelse på del af vandløbet, hvor bestemmelserne ikke ændres,  
vil medføre væsentlige indvirkning på miljøet.

Lovgivning

Regulativændringerne fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt 
plan eller angiver mindre ændringer i sådanne planer eller programmer og 
skal screenes efter § 8, stk. 2, nr. i miljøvurderingsloven 
(lovbekendtgørelse nr. 973 af 25/06/2020 om miljøvurdering af planer og 
programmer og konkrete projekter). 
Afgørelsen er truffet i henhold til § 10 i miljøvurderingsloven. Der er 
anvendt screeningsskema jf. lovens bilag 3 (miljøvurderingsdirektivets 
bilag II) og foretaget høringer jf. §32.

Beskrivelse af ændringen i regulativet

Regulativet ændres, fordi vandløbet ændres ved etablering af vådområdet 
Syvhøje ved nedre del af Saltø Å. I dag bliver der foretaget en årlig 
grødeskæring af vandløbet ved slåning af en strømrende om efteråret, og 
sådan vil det også være ved ændringen af regulativet. Strømrenden bliver 
dog smallere ved ændringen i regulativet, pga. en reduktion i 
vandløbsbredden, som følge af restaureringen af Saltø Å i forbindelse med 
vådområde Syvhøje. 

Brinkvegetationen bliver i dag slået fra st. 0 til 8530, og dette vil fremover 
ophøre. Det vil være en fordel for især vandplanterne, at siderne ikke bliver 
slået, men også fisk og smådyr får gavn af det, da de anvender planterne 
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til skjul og levested. Derudover bliver der mulighed for, at vandplanter, som 
ikke påvirker afstrømningen væsentlig, må blive stående i strømrenden, og 
bidrage positivt til at vandløbet bedre kan målopfylde på de biologiske 
kvalitetselementer. Stivstængelede planter, som hurtigt kan dominere 
plantesamfundet, vil der desuden være et øget fokus på at bekæmpe ved 
de ændrede vedligeholdelsesbestemmelser fra nuværende st. 0 til 9261.

I forbindelse med etablering af vådområdet Syvhøje og restaurering af 
Saltø Å vil behovet for oprensninger også blive reduceret. Det skyldes at 
bundbredden på projektstrækningen bliver reduceret fra henholdsvis 3-4 m 
og 5-6 m til 2 og 2,4 m, hvorved vandløbet bedre kan holde sig selv og 
transportere sedimentet væk. Derudover etableres der optil ca. 10 
sandfang i en længde på 30 m, hvor oprensningerne vil blive koncentreret. 
I dag er der i regulativet angivet en sandfangsstrækning fra st. 6081-6300 
hvor oprensningerne søges koncentreret. Det har dog ikke været praktisk 
muligt, at søge oprensningerne koncentreret på denne strækning, og der 
har være behov for oprensninger udenfor denne strækning. 

Sandfangsstrækningen vil ikke længere være der ved ændringen i 
regulativet. Ved placering af sandfang jævnt fordelt ned gennem 
vandløbet, kan der fjernes materiale fra hele vandløbet, og alt 
vedligeholdelse kan søges koncentreret i sandfangene. Derved bliver der 
væsentlig færre forstyrrelser i vandløbet ved opgravning af sediment. 
Etableringen af sandfang vil f.eks. være med at til holde gydebankerne fri 
for sandaflejringer, hvilket vil være til gavn for især ørreden.

Den nederste del af vandløbet (ca. 700 m) vil ikke være omfattet af 
ændringen i regulativet. Her skal vandløbet vedligeholdes ved de gamle 
bestemmelser, dvs. at strømrenden slås som et slynget forløb, og hvor det 
er muligt, efterlades der grødeøer i strømrenden, hvorved strømrenden 
udvides med bredden af grødeøerne. Endvidere må planter, der er 
sjældne, ikke slås for at fremme artsdiversiteten. Desuden skal 
strømrenden slås så bredt som muligt omkring gydegrusbanker. 

Vi vurderer, at Nedre Saltø Å vil få bedre økologiske forhold med de 
ændrede bestemmer i regulativet, især pga. et smallere profil og en 
smallere strømrende, samt ingen brinkslåning. Desuden vil der fortsat blive 
taget hensyn til vandløbets afvandingsmæssige formål.

Øvrige bestemmer i eksisterende regulativ samt eksisterende 
tillægsregulativ

I det eksisterende regulativ vil der være nogle administrative bestemmelser 
og bredejerforhold, som fortsat vil være gældende. Bestemmelserne vedr. 
f.eks. arbejdsbælter, 2-m bræmmer, hegning, kreaturvanding, sejlads, 
træer, vedligeholdelse af broer og bygværker og lign. Derudover 
indeholder det eksisterende tillægsregulativ terminen for grødeskæringen, 
som er i efteråret.
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Det vurderes at disse bestemmelser ikke har væsentlig indvirkning på 
miljøet.

Vandområdeplanen 

Det er ikke tilladt at lave tiltag i vandløb, der har et miljømål, hvis det kan 
forringe vandløbets tilstand, eller hvis det kan hindre opfyldelse af det 
fastlagte miljømål1. 

For vandløb bliver den økologiske tilstand vurderet ud fra tre 
kvalitetselementer; smådyr, vandplanter og fisk. Nedre Saltø Å har ringe 
tilstand for makrofytter og fisk og moderat tilstand for smådyr. Den samlede 
økologisk tilstand for vandløbet er ringe, og miljømålet er, at den skal have 
god økologisk tilstand på alle parametre. 

Makrofytterne i vandløbet tager ikke væsentlig skade af at blive skåret en 
gang årligt, og vandløbet vil have mulighed for at nå målopfyldelse på 
planter, selvom der bliver slået grøde2. En indsats over for de 
stivstænglede planter, som kan komme til at dominere plantesamfundet, vil 
bidrage til, at der bedre kommer en artsdiversitet af planter. Desuden vil 
det bidrage positivt til målopfyldelsen, at der ikke slås grøde i hele 
bundbredden og på brinkerne, men kun i en strømrende. Når kun en del af 
vandløbsprofilet skæres, opstår der nemlig såkaldte refugier for planterne, 
altså områder hvor planterne ikke påvirkes af skæringen, og hvor 
plantesammensætningen derfor kan udvikle sig naturligt2.

Det vil også have en positiv effekt på fisk og smådyr, at brinkerne ikke 
længere bliver slået, da de anvender planterne til skjul- og levested. 
Derudover bliver der mulighed for at vandplanter, som ikke påvirker 
afstrømningen væsentlig, må blive stående i strømrenden, og bidrage 
positivt til at vandløbet bedre kan målopfylde på de biologiske 
kvalitetselementer

Vi vurderer, at alle kvalitetselementerne vil have en gavnlig effekt af det 
reducerede behov for oprensninger af sediment, ved at der etableres 
mindre sandfang ned gennem hele vandløbslængde. Derved undgår vi de 
forstyrrelser, det har på kvalitetselementerne, at der foretages 
oprensninger i hele vandløbet.

Vi vurderer desuden, at det ingen betydning har for vandløbets mulighed 
for at målopfylde, at der ikke foretages en ændring i 
vedligeholdelsesbestemmelserne på de nederste 700 m. Se desuden 
afsnittet om Natur 2000-områder.

1 Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter nr. 449 af 
11.04.2019, §8.
2 Faglig udredning om grødeskæring i vandløb. Videnskabelig rapport fra 
DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 188, 2016
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Natura 2000-områder

De nederst ca. 700 m af nedre Saltø Å løber gennem Natura 2000 område 
nr. 169, "Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde". 
Området udgøres af habitatområde H148 og fuglebeskyttelsesområde F81. 
Områdets afgrænsning og udpegningsgrundlag kan ses på bilag 1.
Habitatområder skal beskytte sjældne naturtyper samt beskytte dyre- og 
plantearter, der er truede, sårbare eller sjældne.

Vandløbet indgår ikke i områdets udpegningsgrundlag, og der er ingen 
arter, som er tilknyttet vandløbet som indgår i udpegningsgrundlaget for 
områderne.

De habitatnaturtyper, der forekommer nærmest i Natura 2000-området er 
Strandeng (typekode 1330), Tidvis våd eng, (typekode 6410) og Rigkær 
(typekode 7230) (se figur 1 nedenfor). Strandengsområderne, som Saltø Å 
løber langs med i en nord/syd gående retning, er dels i ringe, moderat og 
god tilstand. Rigkær er i moderat tilstand, og tidvis våd eng er i god 
tilstand.

Udover de lysåbne habitatnaturtyper er der i Borgnakke Skov nordøst for 
Saltø Å kortlagt en række arealer med skovbevokset habitatnatur. 
Derudover er selve Karrebæk Fjord kortlagt som den prioriterede 
habitatnaturtype – Kystlagune.
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Figur 1. Afgræsningen af Natura 2000-område nr. 169 (lilla streg) samt kortlagte 
forekomster af lysåben habitatnatur og skovbevokset habitatnatur. 

Habitatnaturtyperne Strandeng (1330), Tidvis våd eng (6410) og Rigkær 
(7230), påvirkes under nuværende forhold i varierende grad af periodevis 
vinteroversvømmelse af vand fra Karrebæk Fjord og Saltø Å. På denne 
nedre strækning af Saltø Å er vandstanden i åen primært styret af 
vandstanden i fjorden. Vandløbets bundkote på hele den nedre strækning 
ligger under kote nul (ca. i kote -0,6 m DVR90). Dvs. at grødeslåningen en 
gang om efteråret, ikke udgør den væsentligste påvirkning af vandstanden. 

I forhold til arter på udpegningsgrundlaget for Habitatområdet er Skæv 
vindelsnegl (artskode 1014) og Stor vandsalamander (artskode 1166) 
relevant. Der er ikke i Miljøstyrelsens kortlægning af levesteder for 
habitatarter kortlagt forekomst eller levesteder for de to arter i området. 

Fuglebeskyttelsesområder skal opretholde og sikre levesteder for fugle. 
Hvert område er udpeget for at beskytte bestemte fuglearter. Dvs. arter, 
som er sjældne, truede, eller følsomme over for ændringer af deres 
levested. Det er arter som er hjemmehørende eller regelmæssigt er i 
Danmark under deres træk, for at fælde fjer, raste eller overvintre.

Vandløbsregulativet eller ændringen af det, har ingen væsentlig betydning 
for fuglene på udpegningsgrundlagt.

Det vurderes, at vedligeholdelse af vandløbet med grødeskæringen, og 
oprensning af sandfang ikke vil påvirke habitatområdet negativt. Det 
vurderes således, at ændringen i regulativet alene eller sammen med 
bestemmelserne i de gældende regulativer ikke vil påvirke habitatområdet 
negativt, da hverken naturtyper eller arter vurderes at ville blive påvirket. 

Bilag IV-arter

Nogle dyr og planter er beskyttet af habitatbekendtgørelsen3 - de såkaldte 
bilag IV-arter. De danske bilag IV dyre- og plantearter kan ses i 
habitatbekendtgørelsens bilag 7. 

En række dyr, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have 
levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på arealer nær 
vandløbet. Arter, vi forventer at finde i området, er nogle der kan 
forekomme i hele kommunen og er følgende: 
Flagermus, spidssnudet frø, springfrø og stor vandsalamander. 

Eremitter er ikke blevet fundet i Næstved Kommune i nyere tid. De holder 
til i meget gamle træer. Store træer kan desuden være overnatningssted 
for flagermus. Vedligeholdelse af vandløbet vil ikke påvirke store, gamle 
træer i området eller langs med vandløbet. 

3 Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
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Spidssnudet frø, springfrø og stor vandsalamander er alle tilknyttet 
vandhuller eller våde områder, og er ikke direkte tilknyttet vandløbet eller 
vandløbets brinker. 

Vi vurderer, at vedligeholdelsen af Saltø Å med grødeskæring en gang 
årligt og rensning af sandfang ikke væsentligt vil kunne ændre tilstanden i 
områdets vandhuller eller nært liggende våde områder. Vi vurderer 
således, at vedligeholdelse af nedre Saltø Å ikke vil have negativ 
indflydelse på de nævnte bilag IV-arter.

Naturbeskyttelsesloven §3

Saltø Å er beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven §3. Ændringen i 
regulativet ændrer ikke på grødeskæringshyppigheden eller øger behovet 
for oprensninger i vandløbet. Ændringen kræver derfor ikke en 
dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Samlet vurdering

Vi vurderer, at ændringen i regulativet samt de dele af regulativet som 
fortsat vil være gældende, ikke har væsentlige miljøpåvirkninger.

Det skyldes blandt andet at der foretages en skånsom vedligeholdelse af 
vandløbet, og at det hverken vil forringe miljøtilstanden i vandløbet eller 
hindre målopfyldelsen for vandløbet.

Derudover vurderes det, at ændringen i regulativet samt de dele af 
regulativet som fortsat vil være gældende ikke påvirker Natura 2000-
omåder negativt eller øvrig beskyttet natur bl.a. fordi regulativets 
bestemmelser kun har meget begrænset og lokal påvirkning.
Regulativet vurderes i øvrigt ikke at have indflydelse på andre 
miljømæssige forhold eller f.eks. kulturarv. 

Vi vurderer således, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af 
ændringen i regulativet eller de dele af regulativet, som fortsat vil være 
gældende

Høring

Næstved Kommune har i forbindelse med høringen for vådområdeprojektet 
Syvhøje også foretaget en høring af de planlagte ændringer i regulativet for 
Saltø Å. Projektet var i høring hos berørte myndigheder og høringen var 
offentligt annonceret. Høringsperioden var på 8 uger. De hørte 
myndigheder fremgår af kopilisten sidst i afgørelsen.
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Klagevejledning

De klageberettigede er dem afgørelsen er rettet til og dem, der måtte 
antages at have en væsentlig individuel interesse i sagens udfald, samt 
visse foreninger og organisationer.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link 
til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen kan også tilgås via 
www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller 
www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Næstved Kommune 
orienteres via Klageportalen, hvis der indsendes en klage.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er annonceret, dvs. at klagefristen er 
den 27.10.2020.

Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. For 
virksomheder og organisationer er klagegebyret 1800 kr. Du betaler 
gebyret med betalingskort i Klageportalen eller med faktura.

Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler som udgangspunkt kun klager, 
der kommer gennem Klageportalen. Hvis du af særlige grunde ønsker at 
blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet 
ansøgning til os. Vi sender din ansøgning videre til nævnet, som beslutter 
om du kan fritages.

Sagen kan indbringes for domstolene indenfor en frist på 6 måneder fra 
offentliggørelsen af afgørelsen.

Venlig hilsen

Lars Kristian Lausten
Planmedarbejder

Bilag:

Bilag 1.  Afgrænsning af Natura 2000 område nr. 169, "Havet og kysten 
mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde" samt tabel med 
udpegningsgrundlag.
Bilag 2. Screeningsskema for relevante kriterier jf. Miljøvurderingsloven 
§10 og Miljøvurderingslovens bilag 3.
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Kopi er sendt til:

 Miljøstyrelsen Storstrøm, Fejøgade 1, 4800 Nykøbing F., 
sto@mst.dk 

 Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 
 Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig kdi@kyst.dk
 Fiskeriinspektorat Øst, Afdelingen i Ringsted, Frejasvej 1, 4100 

Ringsted, mail@fisk-st.dk   
 Naturstyrelsen Storstrøm, Hannenovvej 22, 4800 Nykøbing F, 

sts@nst.dk
 Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk

Bilag 1.  Afgrænsning af Natura 2000 område nr. 169, "Havet og 
kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde" samt tabel 
med udpegningsgrundlag.

Kort 1. Afgrænsning af Natura 2000-området.

mailto:sto@mst.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:kdi@kyst.dk
mailto:mail@fisk-st.dk
mailto:sts@nst.dk
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Tabel 1. Udpegningsgrundlag for habitatområde nr. 148 og 
Fuglebeskyttelsesområde nr. 81.



Side 10 af 12

Bilag 2. Screeningsskema for relevante kriterier jf. 
Miljøvurderingsloven §10 og Miljøvurderingslovens bilag 3.

Kriterier for bestemmelse af den sandsynlige betydning af den indvirkning 
på miljøet, der er omhandlet i § 10. (Miljøvurderingsdirektivets bilag II)

1) Planernes og programmernes karakteristika, idet der navnlig tages 
hensyn til:

– i hvilket omfang planen eller programmet kan danne grundlag for 
projekter og andre aktiviteter med hensyn til beliggenhed, art, størrelse og 
driftsbetingelser eller ved tildeling af midler,
Ændring af regulativet for Nedre Saltø Å vil sammen med 
vådområdeprojektet Syvhøje skabe rammerne for, at der kan opnås 
målopfyldelse om god økologisk tilstand i Nedre Saltø Å. 

– i hvilket omfang planen har indflydelse på andre planer eller programmer, 
herunder også planer og programmer, som indgår i et hierarki,
Regulativet har indflydelse på muligheden for at opfylde målet for 
vandløbets økologiske tilstand på kvalitetselementerne makrofytter, 
smådyr og fisk. Målet er at vandløbet skal opnå en god økologisk tilstand, 
hvilket fremgår af statens vandområdeplan.
Regulativet har derfor indflydelse på andre planer (vandområdeplanerne). 

– planens eller programmets relevans for integreringen af miljøhensyn 
specielt med henblik på at fremme bæredygtig udvikling,
Regulativet integrerer ikke andre miljøhensyn, end hensyn til vandmiljøet i 
vandløbet og vandafledning.

– miljøproblemer af relevans for planen eller programmet
Regulativet danner alene rammen for vedligeholdelse, der kan sikre 
vandafledning under hensyntagen til vandmiljøet i vandløbet. 

– planens eller programmets relevans for gennemførelsen af anden 
miljølovgivning, der stammer fra en EU-retsakt (f.eks. planer og 
programmer i forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse).
Regulativet har relevans for gennemførelse af EU-vandrammedirektiv, dvs. 
vandområdeplanerne.

2) Kendetegn ved indvirkningen og det område, som kan blive berørt, idet 
der navnlig tages hensyn til:

– indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet
I regulativet fastsættes rammerne for vedligeholdelsen af vandløbet. Den 
ændring i regulativet, som der ønskes gennemført, sikrer at der skabes 
bedre betingelser for vandløbets makrofytter, smådyr og fisk. De 
bestemmelser, som videreføres fra det gamle regulativ, har ingen 
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væsentlig betydning på de miljømæssige forhold. Ændringen i regulativet 
sikrer samtidigt, at vandløbets vandføringsevne fortsat kan opretholdes.

– indvirkningens kumulative karakter
Ingen

– indvirkningens grænseoverskridende karakter
Ingen

– faren for menneskers sundhed og miljøet (f.eks. på grund af ulykker)
Ingen

– indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (det geografiske 
område og størrelsen af den befolkning, som kan blive berørt)
Regulativet fastsætter vedligeholdelsesbestemmelserne for Nedre Saltø Å, 
som i dag er på 9,957 km. Regulativet sikrer, at vandløbet vedligeholdes 
således, at afvandingen af arealer i oplandet fungerer, og så arealer, som 
dyrkes, kan afvandes ved dræning.

Værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt som følge af:
– særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv
Langs den nedre del af vandløbet ligger der flere beskyttede gravhøje. 
Regulativbestemmelserne har ingen påvirkning på kulturarven, da 
regulativet kun fastsætter bestemmelser for vedligeholdelsen af vandløbet.
Jf. kommuneplanen løber vandløbet gennem naturbeskyttelsesområde på 
den nedre del. Ændringen i regulativet vil ligeledes ikke være i konflikt med 
områdets udpegning som et naturbeskyttelsesområde.

– overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller -grænseværdier
Ingen

– intensiv arealudnyttelse
Regulativet sikrer, at vandløbet vedligeholdes således, at afvandingen af 
arealer i oplandet fungerer, og så arealer, som dyrkes, kan afvandes ved 
dræning.

– indvirkningen på områder eller landskaber, som har en anerkendt 
beskyttelsesstatus på nationalt plan, fællesskabsplan eller internationalt 
plan. 
Saltø Å er beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven §3. Vi vurderer, at 
ændringen i regulativet samt de dele af regulativet, som fortsat vil være 
gældende, ikke vil påvirke vandløbet i væsentlig grad, samt at vandløbet 
forsat vil have mulighed for at målopfylde på alle kvalitetsparametre.

De nederste ca. 700 m af vandløbet vil fortsat skulle vedligeholdes i 
henhold til det oprindelige regulativ. De ligger uden for vådområdeprojektet 
Syvhøje, og der bliver ikke ændret fysisk på strækningen, hvorfor 
vedligeholdelsen er uændret. De nederste 700 m af vandløbet løber 
gennem Natura2000 område nr. 169, "Havet og kysten mellem Karrebæk 
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Fjord og Knudshoved Odde". Området udgøres af habitatområde H148 og 
fuglebeskyttelsesområde F81.
Det vurderes, at vedligehold opstrøms Natura2000-området efter det nye 
regulativ, alene eller sammen med vedligeholdelse ved Natura-2000-
området efter eksisterende regulativ, ikke vil påvirke habitatområdet 
negativt, da hverken naturtyper eller arter vurderes at ville blive påvirket. 


