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Landzonetilladelse til ændringer i og ved Holmegaards Mose  

Kære Naturstyrelsen 

Vi skriver til Jer for at meddele jer vores afgørelse på jeres ansøgning om 

landzonetilladelse. 

Næstved Kommune giver jer landzonetilladelse 

I får landzonetilladelse i forbindelse med lifeprojeket for Holmegaard Mose 

primært liggende på matrikel 1m Holmegaard, Holme-Olstrup til ændring af 

anvendelse - herunder: søflade og ny natur (på de arealer, der ikke 

allerede er natur), terrænregulering, og omlægning af vandløb. 

 

Denne tilladelse gælder kun i forhold til landzonebestemmelserne i 

planloven. 

 

Projektet kræver også tilladelse fra vandløbsloven samt dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens §3 om beskyttede naturtyper. Projektet er 

screenet efter reglerne om miljøvurdering. Der er givet dispensation fra 

fredning. 

Hvornår gælder tilladelsen 

Vær opmærksom på at tilladelsen først er gyldig, når klagefristen er 

udløbet den 31. juli 2020, og der ikke er klaget over den. I vil høre fra os 

inden for en uge efter klagefristens udløb, hvis der er kommet klager. 

 

Tilladelsen gælder i 5 år fra offentliggørelsen.  

Hvad ligger til grund for afgørelsen 

I får tilladelse, fordi projektet kan medvirke til at bevare og genskabe 

Holmgaard Mose. I kan læse mere om, hvorfor vi har givet jer denne 

tilladelse under afsnittet ”Vores vurdering”. 

Offentliggørelse og klage 

Landzonetilladelsen skal offentliggøres. Vi annoncerer den på kommunens 

hjemmeside den 3. juli 2020 på 

Team Plan, Geodata og 

Klima 

 
Næstved Kommune 

Rådmandshaven 20 

4700 Næstved 

5588 6080 

www.næstved.dk 

mail: land@naestved.dk 

 

Dato 

3.7.2020 

 

Sagsnr. 

01.03.03-P19-91-20 relateret til 

 

06.02.10-P20-19-20 

(vandløbsloven), 

01.05.10-K04-1-20 

(naturbeskyttelsesloven - 

dispensation fra fredningen) og 

01.05.08-P25-33-20 

(naturbeskyttelsesloven – 

beskyttede naturtyper) 

 

  

 

Sagsbehandler 

Lars Kristian Laustsen  

Naturstyrelsen 

Hannenovvej 22 

4800 Nykøbing F 

Att. Torben Hviid 

 

http://www.næstved.dk/
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http://www.naestved.dk/Service/NytOgPresse/HoeringerBorgermoeder.asp

x  

 

Der kan klages over tilladelsen til Planklagenævnet via deres klageportal. I 

kan læse mere i klagevejledningen på sidste side i tilladelsen.  

Redegørelse for sagen

Arealet ligger i landzone, hvor ændret anvendelse kræver en 

landzonetilladelse. Formålet med landzonebestemmelserne er at hindre 

spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land og bevare natur- og 

landskabsværdier. 

 

Ansøgning  

I har i life-projekt søgt om at ændre forholdene i Holmegaard Mose for at 

forbedre tidligere tiltag, hæve vandstand, og minimere nærringsbelastning. 

Formålet er at bevare og genskabe mosen. For at reducere 

næringsbelastningen skal et eksisterende vandløb gennem mosen ledes 

uden om mosen. Ny søflade (på de arealer, der ikke allerede er natur), nyt 

forløb af vandløb og udlægningen af jord fra udgravning til nyt vandløb, 

betragtes som ændret arealanvendelse. 

 

Placering 

Alle tiltag sker i eller ved Holmegaard Mose. Størstedelen af området er 

fredet (reg.nr. 0804100) og udgør en del af natura2000 område N163 

(Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose). 

Tiltagene sker af hensyn til begge.  

 

 

Oversigtskort fra 

ansøgningen.  

 

Projektområdet er afgrænset 

med rødt. 

 

Tallene angiver numre på 

gamle tørveskær. 

 

Orthofoto 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.naestved.dk/Service/NytOgPresse/HoeringerBorgermoeder.aspx
http://www.naestved.dk/Service/NytOgPresse/HoeringerBorgermoeder.aspx
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Naboorientering 

Der er foretaget naboorientering om dette i samlet naboorientering om 

vandløbssagen, naturforhold mm. Der er ikke indkommet bemærkninger 

vedr. landzonebestemmelserne. Der er indkommet bemærkninger vedr. 

vandløbsforhold, de kan ses i afgørelse efter vandløbsloven. 

 

 

  

  

 

  

 

Vores vurdering 

Vi har især lagt vægt på, at:  

• Projektet vil kunne medvirke til at bevare Holmegaard Mose 

• Det ansøgte er i overensstemmelse med formålet i planlovens 

landzonebestemmelser. 

• Det ansøgte ikke strider imod de landskabelige-, naturmæssige, 

eller kulturhistoriske hensyn, som byrådet skal varetage. 

• Det ansøgte bidrager til, at forpligtelsen i forhold til fredningen af 

området og dets status som Natura2000-område kan gennemføres  

• Der er ikke indkommet kommentar vedr. landzoneforhold i den 

afholdte naboorientering 

Andre forhold I skal være opmærksom på 

Før arbejdet 

I kan som ejer eller bygherre få en udtalelse hos Museum Sydøstdanmark 

om eventuelle fortidsfund, før I graver. Hvis I spørger, før I graver, får I de 

bedste muligheder for at undgå at måtte standse anlægsarbejdet og 

udgifter til arkæologisk undersøgelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omløb i projektområdets 

sydlige del fra ansøgning.  

 

Omløbet etableres øst for 

Glasværksengen forbi 

glasværket til udløbet ved 

Svenskegrøften mod vest for 

at begrænse næringstilførsel 

til mosen. 

 

Lyseblå streg er nye åbne 

strækninger, og lyslilla er 

rørlagte nye strækninger.  

 

Eksisterende rørlægning er 

vist med gul streg og de 

nuværende grøfter med 

mørkeblå streg.  

 

Med orange er vist 

opfyldning med opgravet 

materiale langs det ny tracé. 

 

Ortofoto 2019. 
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Under arbejdet 

Hvis I finder arkæologiske levn som f.eks. samlinger af sten, sortfarvet jord, 

knogler, potteskår eller mønter, skal I altid standse arbejdet og give museet 

besked. I er ikke fritaget for denne forpligtelse, selvom I har fået en 

udtalelse.  

 

Opdager I en forurening ved arbejdet, skal I kontakte os, så vi kan vurdere, 

hvad der skal gøres. I kan skrive til os på jordforurening@naestved.dk. 

 

 

Beskyttede dyr, planter og levesteder 

 

Natura 2000-område  

Området ligger indenfor Natura 2000-område nr. 163, Suså, Tystrup-

Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose med 

Fuglebeskyttelsesområde nr. F91 og habitatområde nr.  H145.  

 

I området er det fuglearterne engsnarre og rørdrum, som der skal tages 

særligt hensyn til. Rørdrum yngler i tagrørsskove langs bredden af søer og 

vandløb, og det er vigtigt, at disse tagrørsskove er uforstyrrede i 

månederne fra februar og frem til august. Engsnarres krav til levested er 

store uforstyrrede moser og enge. Engsnarren yngler sent, og 

ynglelokaliteten skal være uforstyrret 15. maj til 1. august. I afgørelse vedr. 

naturbeskyttelse om samme projekt, vil der blive sat vilkår om, at arbejdet 

skal ske udenfor fuglenes yngleperiode.  

 

Det er det kommunens vurdering, at projektet ikke vil forstyrre de 

udpegede fuglearter eller forringe deres levested væsentligt. 

 

I områderne, hvor der skal hæves vandstand og udbedres tiltag fra tidligere 

projekt er kortlagt habitatnaturtyperne: højmose, nedbrudt højmose og 

skovbevokset tørvemose.  

 

Hvor vandløbet skal omlægges, eller i nærheden af dette, er der ikke 

kortlagt habitatnaturtyper.  

 

Projektets formål er at medvirket til at genskabe Holmegaards Mose som 

en naturlig større sammenhængende aktiv højmose. Kommunen vurderer, 

at projektet ikke vil påvirke naturtyperne negativt, og samtidig vurderer 

kommunen, at store dele af projektet er forbundet med Natura 2000-

områdets forvaltning.  

 

I området kan findes stor vandsalamander, lys skivevandkalv og 

mygblomst.  

 

Stor vandsalamander yngler i vandhuller af varierende størrelse, og arten 

er følsom overfor forurening og overskygning af vandhullerne, ligesom 

tilstedeværelse af fisk kan have negative konsekvenser for arten. Det 

vurderes ikke, at projektet vil påvirke arten væsentligt, da ingen af de 

negative forhold for arten sker ved gennemførelsen af projektet.    

mailto:jordforurening@naestved.dk
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Lys skivevandkalv er registreret i tørveskærvene i den nordvestlige del af 

mosen. Det vurderes ikke, at projektet vil påvirke artens forekomst i disse 

tørveskær, men projektet vil kunne medvirke til artens udbredelse i andre 

dele af mosen, da arten er begunstiget af en indsats, hvor mosen gøres 

mere våd.  

 

Mygblomst findes i tørveskær 40, som er beliggende nordøst for ”Linje 20-

vejen”. I Natura 2000-planen for området fremgår det, at der er en risiko 

for, at bestanden af mygblomst vil blive påvirket i negativ retning, som 

følge af vandstandshævningen, som er en del af genopretning af højmose. 

Uanset denne usikkerhed har genopretning af aktiv højmose en højere 

prioritet end hensynet til mygblomst. Sikringen af ”Linje 20-vejen”, hvor der 

sker hævning af vejen samt hævning af afløbsbrønd vil medvirke til at sikre 

at der ikke sker overløb på tværs af linje 20-vejen til tørveskærene 39 og 

40 i perioder med høj vandstand i mosen. Det vurderes, at denne del af 

projektet vil kunne påvirke mygblomst udbredelse positivt. 

 

Kommunen har på baggrund af ovenstående vurderet, at indsatserne 

hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil 

påvirke Natura 2000-området negativt.  

 

Beskyttede dyr og planter 

 

Nogle dyr og planter er beskyttet af habitatbekendtgørelsen - de såkaldte 

bilag IV-arter. De danske bilag IV dyre- og plantearter kan ses i 

habitatbekendtgørelsens bilag 11. Vi kan ikke give dispensation fra 

naturbeskyttelsesloven, hvis projektet kan påvirke de beskyttede arter 

negativt. 

 

I området er det vores vurdering, at der udover arterne, som er på Natura 

2000-områdets udpegningsgrundlag, kan være spidssnudet frø, stor 

kærguldsmed og bred vandkalv.   

 

Det ansøgte vil medføre en forbedring af de hydrologiske forhold i mosen 

og vil ikke påvirke væsentlige levesteder for arterne negativt. På den 

baggrund vurderer kommunen, at det ikke vil påvirke de beskyttede arter 

negativt.  

 

 

Yderligere vedr. dyr, planter og levesteder 

 

 

 

Der ligger kortbilag og uddybninger til yderligere information i sag vedr. lov 

om naturbeskyttelse om samme projekt. 

Lovgrundlag 

Her er en oversigt over de regler, som vi har nævnt i brevet: 

 

Landzonetilladelsen er givet efter planlovens § 35, stk. 1. 
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Artsbeskyttelsen er reguleret af habitatbekendtgørelsens §§ 7 og 10 

(bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 926 af 27. juni 

2016). 

 

Natura 2000 er reguleret af habitatbekendtgørelsens §§ 6 og 7 

(bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 926 af 27. juni 

2016). 

 

Forurening skal anmeldes til os efter miljøbeskyttelseslovens § 21. 

 

Krav om standsning af arbejdet ved arkæologiske fund er reguleret af 

museumslovens §§ 25 og 27. 

 

Forbud mod tilstandsændringer i beskyttede naturtyper er beskrevet i 

naturbeskyttelseslovens § 3. 

 

Ændringer af dræn og vandløb er reguleret af vandløbslovens §§ 6 og 17. 

 

Screening om behov for miljøvurdering er beskrevet i 

miljøvurderingslovens § 21, stk. 1 

 

I kan finde lovene på www.retsinformation.dk 

 

 

  

http://www.retsinformation.dk/
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Klagevejledning 

I kan klage over afgørelsen, og de vilkår der er knyttet til den, til 

Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.  

 

Ifølge planlovens § 59 er ministeren og enhver med retlig interesse (fx 

ansøger og ejer) klageberettiget. Klageberettigede er også landsdækkende 

foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som 

hovedformål, eller som varetager væsentlige brugerinteresser inden for 

arealanvendelsen. Det er et krav, at foreningen/organisationen har 

vedtægter eller love, der dokumenterer formålet, og at den repræsenterer 

mindst 100 medlemmer.  

I klager via www.naevneneshus.dk til planklagenævnet 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/ klagen sendes 

gennem denne klageportalen til kommunen. Din klage er indgivet, når den 

er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. 

 

Når I klager, skal I betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 

kr. for virksomheder og organisationer, hvilket er en betingelse for 

klagenævnets behandling af sagen. Gebyret tilbagebetales, hvis I får helt 

eller delvis medhold i klagen. I betaler gebyret med betalingskort i 

Klageportalen. 

 

Som udgangspunkt afviser Planklagenævnet klager, der sendes uden om 

Klageportalen. Hvis I ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, 

skal I sende en begrundet anmodning til kommunen. Vi videresender 

herefter anmodningen til klagenævnet, som beslutter, om din anmodning 

kan imødekommes.  

 

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, 

dvs. senest den 31. juli 2020. 

 

Yderligere information og klagevejledning kan I se på Planklagenævnets 

hjemmeside. 

 

Hvis I ønsker en afgørelse ved en domstol, skal retssagen være anlagt 

inden 6 måneder fra offentliggørelsen af afgørelsen jf. § 62, stk. 1, i 

planloven. 

 

 

 

Hvis I har spørgsmål til afgørelsen 

I er velkommen til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål til sagen. 

Venlig hilsen 

Lars Kristian Laustsen 

Planlægger 

Næstved Kommune 

http://www.naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/
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Kopi er sendt til: 

Lodsejere 

Næstved Kommune Team Vand og Natur 

Danmarks Naturfredningsforening dnnaestved-sager@dn.dk 

Friluftsrådet, Kreds Sydvestsjælland sydvest@friluftsraadet.dk  

Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk 

Næstved Museum naestved@museerne.dk 

 

Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk 

 

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

Dansk Ornitologisk Forening, Næstved, naestved@dof.dk  
 
Danmarks Sportsfiskerforbund lbt@sportsfiskerforbundet.dk 
 
Danmarks Sportsfiskerforbund, Miljøkoordinator cskotte@cas.org 
 
 

mailto:dnnaestved-sager@dn.dk
mailto:sydvest@friluftsraadet.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:naestved@museerne.dk
mailto:post@slks.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:naestved@dof.dk
mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:cskotte@cas.org



