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Ansøger og dennes rådgiver 

 

 

 

 

Afgørelse om at der ikke skal foretages yderligere miljøvurdering af 

(udarbejdes miljøkonsekvensrapport til) projekt med minivådområde 

på nordlige del af matrikel 2e, Hunstrup By, Hammer 

 

Næstved Kommune har vurderet konsekvenserne af det ansøgte efter 

screeningsreglerne i miljøvurderingslovens § 21, stk. 1 (lovbek. nr. 973 af 

25/06/2020). Vores konklusion er, at det ansøgte minivådområde ikke vil 

have væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor skal der ikke foretages 

yderligere miljøvurdering, udarbejdes miljøkonsekvensrapport (tidligere 

Vurdering af Virkninger på Miljøet, udarbejdes VVM-redegørelse). 

 

Afgørelsen skal udnyttes inden for 3 år fra dags dato for at være gyldig. 

 

 

Redegørelse 

 

Minivådområdet ønskes etableret for at reducere belastningen af Dybsø 

(ved Karrebæk Fjord) og Smålandshavet med kvælstof. Minivådområdet 

kan også reducere belastningen i nedstrøms vandmiljø med fosfor og 

sediment.  

 

Anlægget består i det væsentligste af sammenhængende bassiner i 

vekslende dybder. Projektet/projekterne kræver screening, da 

minivådområder er omfattet af følgende to punkter på bilag 2 til lovbek. nr. 

973 af 25/06/2020 om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete 

projekter:  

- pkt.10f - Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, 

kanalbygning og regulering af vandløb 

- pkt. 10g - dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig 

oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).  

Ansøger har anvendt ansøgningsskemaer svarende til bilag 1 i 

miljøvurderingsbekendtgørelsen, bek. nr 1376 af 21/06/2021 som del af 

ansøgningsmaterialet.   

 

Kommunen har vurderet, at det konkrete minivådområde ikke vil kunne 

påvirke miljøet væsentligt herunder at: anlægget ikke vil påvirke den lokale 

natur og de lokale vandforekomster væsentligt.  

 

Anlægget vil sammen med andre minivådområder og andre tiltag reducere 

kvælstofbelastningen i Smålandsfarvandet jf. Vandområdeplan 2015-2021 

for Vanddistrikt Sjælland. Denne virkning for Smålandsfarvandet betragtes 

behandlet i forbindelse med vandområdeplanen. 
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Projektets karakteristika 

Minivådområdet vil bestå af et 100 cm dybt sedimentationsbassin efterfulgt 

af bassiner med samme vandspejl men med skiftevis dybde på 100 cm og 

30 cm. Dette minivådområde er designet med et vandspejl, der vil ligge i 

kote 27,0. Bassinerne vil ligge lavere end hovedparten af det omgivende 

terræn, men højere end afledningen nedstrøms. Der sigtes efter en 

jordbalance i projektet, hvorfor de omtrent 4000 m3 jord, der bliver tilovers 

ved udgravningen af bassinerne, jævnes ud på samme matrikel 

umiddelbart vest for minivådområdet.  

 

Vandet ledes fra lokalt opland til minivådområdet. Fra minivådområdet 

ledes vandet ad en iltningsbrønd og via eksisterende dræn til sø ca. 150 m 

mod øst. Fra søen ledes vandet til et moseområde ca. 375 m mod øst og 

fra dette til Snesere Å, der gennemløber mosen. Herfra løber vandet til 

Fladsø Å for at ende i Dybsø Fjord ca. 11 km mod vest. 

 

Anlægget skal bidrage med at fjerne kvælstof ved skift mellem iltrigt og 

iltfattigt miljø og kan fælde fosfor og sediment. En effektiv fjernelse af 

næringsstoffer opnås, når det enkelte minivådområde har en størrelse på 

ca. 1 % af drænoplandet. Minivådområdet har et opland på ca. 31 ha og et 

vandfladeareal på 0,37 ha. Det samlede projektareal inkl. arbejdsarealer vil 

være ca. dobbelt så stort.   

 

 
Projektets placering og potentielle indvirkning på miljøet 

 

Minivådområdet lokaliseres omtrent 0,3 km vest for Snesere Å, 2,0 km 

sydøst for Blangslev, 1,3 km sydvest for Snesere og 1,5 km nordøst for 

Hammer-Torup på lavtliggende areal på den nordlige del af matr.nr. 2e, 

Hunstrup By, Hammer hørende Fårupvej 21, 4700 Næstved. Miniområdets 

placering er markeret med lilla, oplandet til det med lys blå og Snesere Å 

med blåt på efterfølgende kortudsnit.  

 
 

Lokalt vil minivådområdet eventuelt kunne være supplerende levesteder for 

planter, padder, insekter og smådyr. Anlægget vil have en positiv effekt på 

vandmiljøet nedstrøms.  
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Orthofoto med matrikelskel, naturtyper, beskyttede diger, højdekurver og 

omtrentligt omfang af de projekterede vandspejl med lilla skravering.  

 

Skitse af minivådområde fra ansøger. Dybe bassiner er markeret med 
mørkt blå, lave bassiner med grønt og sedimentationsbassin med lyseblåt. 
Drænvandet kommer fra eksisterende dræn og nyt omfangsdræn (hhv. 
grøn og stiplet rød linje). Eksisterende dræn omlægges med indløb mod 
syd via sedimentationsbassin. Under minivådområdet sløjfes eksisterende 
dræn. 
 
 
Landskab 
 
Minivådområdet etableres på et areal, der anvendes til mark. Den østlige 

del af arealet, hvor selve minivådområdet ønskes placeret, er udpeget som 

bevaringsværdigt landskab i kommuneplanen, mens den vestlige del og 
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arealet, hvor jorden ønskes udlagt, er udpeget som jordbrugsområde. Hele 

arealet er udpeget som område grænsende op til natur, hvor der kan 

udvikles og skabes sammenhæng mellem eksisterende natur. Dette 

minivådområde vil i høj grad opleves og fungere som øvrige lavtliggende 

søflader i landskabet. Kommunen vurderer at anlæggelsen ikke i konflikt 

med de nævnte udpegneringer, og at påvirkningen fra minivådomrdået ikke 

er væsentlig. 

 
 

Beskyttet natur og bilag IV-arter 

 

Henholdsvis ca. 125 m nordøst for og 150 m øst for minivådområdet ligger 

to små søer. Ca. 150 m vest for minivådomrdået og ca 375 m øst for 

minivådopmrådet ligger der moser. Der må ikke foretages 

tilstandsændringer af disse naturtyper beskyttet efter 

naturbeskyttelseslovens §3 – eksempelvis ved at ændre vandveje, 

udlægge jord mm – ej heller i etableringsfasen. Vandet løber allerede nu til 

søen 150 m øst for minivådområdet og videre herfra til mosen 375 m øst 

for minivådområdet. I mosen løber vandet ud i Snesere Å. Vandtransporten 

vil være den samme efter etablering – blot vil vandet være renset af 

minivådområdet.   

 

I lokalområdet kan forekomme markfirben. Markfirbens levesteder er tøre 

og varme lokaliteter som solvendte skråninger med veldrænede løse 

jordtyper og sparsom bevoksning. Sten- og jorddigerne omkring matriklen, 

det nærmeste er i skellet 35 m nord for minivådområdet, kan være levested 

for markfirben. Der må i forvejen ikke foretages tilstandsændringer på sten- 

og jorddigerne efter museumslovens §29a – ej heller i etableringsfasen 

eksempelvis ved oplag af jord. Ansøger er opmærksom på dette.   

 

I hele kommunen kan der være flagermus i træer og følgende arter 

omkring vandhuller og vådområder: stor vandsalamander, springfrø, 

spidssnudet frø og grøn mosaikguldsmed. Konverteringen fra mark til 

minivådområde vurderes ikke at påvirke bilag IV-arter.   

  

Konverteringen fra mark i omdrift til minivådområde vurderes ikke at 

påvirke bilag IV-arter eller områdets beskyttede sø.  

 
 

Natura 2000 

 

Der er næsten 6 km til de nærmeste natura 2000-områder. Fra 

minivådområdet ledes vandet til Snesere Å, der løber i Fladsø Å for at 

ende i Dybsø Fjord – en del af Natura 2000-områdenr. 169, Havet og 

kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde. Minivådområdet vil 

kunne bidrage til en bedre vandkvalitet nedstrøms. Etablering af 

minivådområdet vurderes ikke i sig selv til at være en væsentlig ændring - 

hverken for den samlede effekt eller som mindre søer/vandhuller af mange 

i området.  
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Hydrologi 

 

Fra vest løber dræn til området hvor minivådområderne placeres. 

Miniområderne ligger så lavt, at vandet selv løber dertil. I de efterfølgende 

dræn og vandløb vil den hydrauliske belastning være uændret, og 

iltindholdet vil ikke blive mindre i forhold til nuværende. 

 

Etablering af minivådområdet forventes ikke at påvirke drikkevands-

interesserne i området.  

 

 

Øvrige forhold 

 

Øvrige potentielle forhold, der skal screenes for jf. lovbek. nr. 973 af 

25/06/2020, vurderes ikke relevante for det konkrete minivådområde. 

 

Kommunen har fortaget ”GIS-screening” for at tjekke for eventuelle 

konflikter med arealudpegninger, forbud, fredninger mm. 

 

 

Anbefalinger, kommentar, tilpasninger og nødvendige tilladelser 

Kommunen gør opmærksom på, at denne screening ikke tilsidesætter 

andre love, som forventes overholdt. Udlægningen af opgravet jord fra 

projektet må eksempelvis ikke ændre på afstrømningen af overfladevand til 

nabomatrikler jf. vandløbsloven og ikke påvirke tilstanden af naturtyper 

beskyttet efter naturbeskyttelsesloven etc. 

 

Der er under sagsbehandlingen kommet nyere version af Bekendtgørelse 

om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter: BEK 

nr. 244 af 21/06/2021. Ansøgningsskema i bilag 2 er det samme som i 

tidligere versioner. Ansøger har svaret: ”ja”, til spørgsmål 24 i 

ansøgningsskemaet – her skal blot svares: ”ikke relevant”, da her ikke er 

en lokalplan.    

 

Der er til samme minivådområdeprojekt samtidig givet særskilt tilladelse til  

- ændring af dræn og vandløbsforhold i forhold til vandløbsloven 

- ændret anvendelse i forhold til planlovens landzonebestemmelser 

Der stilles vilkår i landzonetilladelsen omkring terrænreguleringen for at 

sikre oplevelsen landskabet ikke ændres væsentligt. 

 

Den er også søgt som etablering af et minivådområde på den sydlige del af 

samme matrikel. Der vil være ca. 400 m mellem de to minivådområder, der 

vil have forskelligt drænopland. Der er givet afgørelse om, at der ikke skal 

udarbejdes miljøkonsekvensrapport til det sydlige anlæg, og det er har 

ligeledes modtaget tilladelse fra vandløbsloven og landzonetilladelse. 

 

Ved ændret arealanvendelse kan landbrugsstyrelsen kræve at 

landbrugspligten ophæves ved erklæring fra en praktiserende 

landinspektør efter § 6 eller § 7 i lov om landbrugsejendomme. 
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Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved anlægsarbejdet, skal 

arbejdet standses jf. Museumslovens § 27, stk. 2. Fundet skal straks 

anmeldes til Museum SydøstDanmark, Algade 97, 

4760 Vordingborg. Tlf.: 70 70 12 36 

 

 

Lovgrundlag 

 

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

Afgørelsen om, at der ikke er krav om miljøvurdering er truffet efter 

screeningsreglerne i miljøvurderingslovens § 21, stk. 1 – dens gyldighed 

efter § 39. 

Artsbeskyttelsen er reguleret af habitatbekendtgørelsens §§ 7 og 10. 

Natura 2000 er reguleret af habitatbekendtgørelsens §§ 6 og 7. 

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

Forurening skal anmeldes til os efter miljøbeskyttelseslovens § 21. 

Krav om standsning af arbejdet ved arkæologiske fund er reguleret af 

museumslovens §§ 25 og 27. 

Anvendelse i landzonen er reguleret efter planlovens § 35, stk. 1 m.fl. 

Forbud mod tilstandsændringer omkring beskyttet natur er beskrevet i 

naturbeskyttelseslovens §3 

Forbud mod ændring af beskyttede sten- og jorddiger er beskrevet i 

museumslovens §29a 

 

Du kan finde lovene på www.retsinformation.dk 

 

 

Klagevejledning og annoncering 

 

Enhver med retlig interesse kan klage over denne afgørelse til Miljø- og 

fødevareklagenævnet angående retlige forhold jf. miljøvurderingslovens § 

49. Et retlig forhold kan for eksempel være, om kommunen har brugt de 

rigtige bestemmelser og udført vurderinger rigtigt.  

 

Klagen skal sendes gennem klageportalen i Nævnenes Hus, 

www.naevneneshus.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal have 

modtaget klagen senest 4 uger fra annonceringen på hjemmesiden – altså 

den 10. november 2021. Det er en betingelse for nævnets behandling af 

en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 900 kr. (privatpersoner). 

Nævnet sender en opkrævning til klageren, efter klagen er registreret.  

 

Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme, at denne afgørelse ikke 

må udnyttes før klagenævnets afgørelse jf. miljøvurderingslovens §53. 

http://www.retsinformation.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


 

 
Side 7 af 7 

 
 

 

Hvis kommunens afgørelse skal behandles af en domstol, skal sagen 

rejses senest 6 måneder efter offentliggørelsen. 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Planlægger 

Lars Kristian Laustsen 

Næstved Kommune 
 

 

 

Kopi sendt til: 

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. naestved@dn.dk 

Friluftsrådet, Kreds Sydvestsjælland sydvest@friluftsraadet.dk  

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. fr@friluftsraadet.dk 

Næstved Museum, Ringstedgade 4, 4700, 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 
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