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Naturstyrelsen Storstrøm
Hannenovvej 22
4800 Nykøbing F
Att. Torben Hviid

Regulering af vandløb ved Hestefolden, Broksø Gods

Naturstyrelsen har søgt om tilladelse til at regulere dræn og vandløb på 
matr. nr. 1a, Broksø Hgd., Herlufmagle tilhørende Broksø Gods for at 
hæve vandstanden på et fredet areal, Hestefolden.

Vi giver jer her tilladelse til de ansøgte ændringer i dræn, vandløb og 
udpumpningsanlæg for at stabilisere vandstanden på Hestefolden. 
Tilladelsen meddeles i henhold til vandløbslovens §6 stk. 2, §§ 17 og 38. 

Tilladelsen gives på baggrund af ansøgningen samt supplerende 
oplysninger. 

Projektet er desuden blevet VVM-screenet af Miljøstyrelsen.

Tilladelsen er først gyldig, når klagefristen er udløbet, og afgørelsen ikke er 
påklaget. Klagefristen udløber den 17.09.2021.

Hvad skal I helt konkret gøre?
I skal overholde følgende vilkår:

1. Anlægsarbejdet kan påbegyndes efter klagefristens udløb og skal 
være afsluttet og færdigmeldt inden 3 år. 

2. Du skal som bygherre sørge for, at der føres tilsyn med 
anlægsarbejdet.

3. Der må ikke tilledes forurenende eller sedimenterende stoffer til 
Susåen under anlægsarbejdet.

4. Anlægsarbejdet skal udføres som angivet i jeres ansøgning samt 
supplerende materiale.

5. Ved omlægning af dræn skal det ved valg af rørdimension sikres, 
at den nuværende vandafledningsevne som minimum kan 
opretholdes.
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6. Spjældet, som etableres i punkt 3 på kort 1 på det eksisterende 
drænsystem, skal kunne anvendes til at regulere vandstanden i 
Hestefolden.

7. Broksø Gods skal føre logbog over praksis med hensyn til åbning 
af spjældet i pkt. 3 på kort 1.

8. Der skal installeres en digital vandstandslogger for at følge 
vandstanden på Hestefolden. Den skal driftes i min. 3 år.

9. Ved ændring af udpumpningsanlægget skal det sikres, at 
dræningen af arealerne syd for Hestefolden kan opretholdes.

10. Når projektet er færdigt, skal Naturstyrelsen give besked til 
kommunen om det udførte arbejde. Materialet skal indeholde de 
endelige anlægstegninger som udført i marken, samt med 
angivelse af alle nye rørdimensioner. samt endelig kote på nedsat 
spunsvæg. 
Materialet sendes til vandloeb@naestved.dk, senest 2 måneder 
efter projektet er færdigt.

Hvad er baggrund og formål med projektet?
Naturstyrelsen er som plejemyndighed forpligtet til at efterleve fredningen 
af Holmegaard Mose fra 2009. Fredningen påbyder gennemførelsen af det 
såkaldte Scenarie 3.1, der blev resultatet af en større teknisk udredning om 
genopretning af højmosen fra 2003 – 04. Hovedparten af scenariet blev 
realiseret i det første LIFE projekt i 2010 – 2013 eller ventes at blive det 
med et igangværende LIFE projekt.

Det fredede areal er opdelt i A-, B- og C-zoner. Sidstnævnte er fredet af 
hensyn til de kulturhistoriske interesser. Fredningen skal i C-områder 
værne fortidsminderne ved at forbyde terrænændring og ved så vidt muligt 
at sikre stabilt høj vandstand. I det nordøstlige hjørne af fredningen, ved 
Broksø, blev et C1- og C2 areal midlertidigt undtaget vådgøring. Det er 
dette areal, Hestefolden, som der nu ansøges om at vådgøre ved at ændre 
på dræn og vandløb i området.

Hvem er inddraget i projektet?
Lodsejer: Broksø Gods, Cathrine Riegels Gudbergsen, Broksøvej 60A, 
4160 Herlufmagle

Projektejer: Naturstyrelsen v/Torben Hviid.

Øvrige parter: Slots- og Kulturstyrelsen.

mailto:vandloeb@naestved.dk
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Kort over projektområdet

Kort 1. Projektområdet er placeret lige sydvest for Broksø Gods., 
Drænledninger er vist med stiblede røde streger. Blå streg angiver 
eksisterende grøft. Placeringen af tiltagene 1-5 er vist med rød/hvide 
cirkler, og nummereret. 

Kort 2. Udsnit af kort 1 hvor opmålte vandspejlskoter i januar 2020 er vist 
med blå skrift som meter DVR90. 

Beskrivelse af projektet
Kort 1 viser de ansøgte ændringer af de tekniske anlæg ved Fruens Mark 
og Hestefolden for at sikre højere vandstand i området.
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Punkt 1: Der skal laves en søgegrøft for at lokalisere drænledningen. 
Drænet åbnes til udløb i terræn, om muligt i hegnet – ellers åbnes det et 
stykke ude på Hestefolden. Røret skal her sikres aht. kørsel.

Punkt 2: Dræn fra Fruens Mark lokaliseres og lægges ud til den åbne grøft 
i kanten af Hestefolden sammen med afløbet fra den opstrøms grøft.

Punkt 3: Hoveddrænledningen afbrydes ved pkt. 3 og der sættes en brønd 
med regulerbart spjæld. Når det er nødvendigt, for at kunne tage slæt i 
Hesteholden, kan vandet lukkes ud af marken ved regulering af spjældet. 
Pumpestationen bevares som afløb for de drænede områder syd for 
Hestefolden samt for afløb fra brønden i pkt 3.
Broksø Gods skal notere driften af spjældet i en logbog.

Punkt 4: Her sættes en spuns på tværs af grøften for at sikre, at 
vandstanden holdes i ca. kote 28,10 m DVR90. Den opstrøms strækning af 
grøften er oplyst gravet som en afvandingsgrøft til erstatning for en tidligere 
rørledning og menes gravet senere end dræningen af marken fra 1995. 

Punkt 5: Drænledningen findes og bundkote måles. Der sættes et pejlerør 
ned til drænet, så der er mulighed for at pejlevandstanden i området.

Konsekvenser for vandafledningen og driften af området
Projektet vil forringe afvandingen af Hestefolden, hvilket også er hensigten 
med projektet.

Afvandingen af Stenkistemarken og Fruens mark (se kort 1) opretholdes 
ved de oplyste ændringer i dræningen. Fruens mark ligger i over kote 30, 
dog ligger hjørnet ved punkt 2 i kote 29,75. Det er dog fint til at have en 
drændybde på over 1 meter i forhold til det oplyste vandspejl i grøften (målt 
til 28,33 i januar 2020 af Naturstyrelsen). Spunsvæggen, som nedsættes 
ved punkt 4, sættes med topkote i ca. kote 28,10 m DVR90. Dette vil 
ligeledes ikke væsentlig kunne påvirke afvandingen af opstrøms liggende 
arealer.
Stenkistemarken ligger også over kote 30 og kan fint afdrænes, ved at 
dræn får udløb på terræn i Hestefolden, ca. i kote 28,50.

Afvandingen af Hestefolden bliver forringet, og arealet bliver gjort vådere. 
Dels ved at dræn føres ud på terræn ved punkt 1 og dels ved at 
pumpningen fra arealet bliver reduceret. Formålet er at få en højere 
vandstand i fundområdet i den nordvestlige del af Hestefolden.

Arealerne syd for Hestefolden ligger i samme kote, som de laveste dele af 
hestefolden, dvs. ca. i kote 28, jf. kort 3. Arealerne vil dog ikke blive 
påvirket af projektet, da de fortsat drænes via pumpe via sit eget 
drænsystem. Områderne er adskilt af en drængrøft. Se kort 1.
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Kort 3. Udsnit af i hestefolden og arealet syd for med terrænkoter.

Overvågning af vandstanden i Hestefolden
For at følge vandstanden på engen installerer Naturstyrelsen en 
vandstandslogger i Hestefolden. Naturstyrelsen har oplyst, at 
vandstandsmålingen er digital, og at driften afholdes af dem i en 3-5 årig 
periode. Placeringen af vandstandsloggeren aftales med Museum 
Sydøstdanmark.
Overvågningen skal bl.a. anvendes til vurdere om de anlægstekniske tiltag 
i tilstrækkelig grad har opfyldt formålet med fredningen, eller om der er 
behov for yderligere tiltag.
Derudover har Broksø Gods og Naturstyrelsen aftalt, at der bliver mulighed 
for at pejle vandstanden i drænrøret ved pkt. 5 for at kunne følge 
vandstanden i punktet.

I den 3-5 årige overvågningsperiode skal Brokså Gods føre logbog over 
reguleringen af spjældet i pkt. 3. Spjældet kan i nødvendigt omfang åbnes 
for at dræne engen, således at der kan høstes slæt på engen. Efter 
overvågning af vandstanden i en årrække vil der i samarbejde med Broksø 
Gods blive udfærdiget retningslinjer for afvandingspraksis under 
hensyntagen til deres muligheder for at tage slæt. De arkæologiske lag vil  
også være bedste beskyttet af, at området ikke springer i skov.

Vurdering det åbne vandløb
Den 26. januar 2021 foretog Næstved Kommune et tilsyn med 
drængrøften/vandløbet. Der er tale om et stærkt reguleret vandløb. 
Nedstrøms punkt 4 var der høj vandstand i vandløbet, og det var 
stillestående. 
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Omtrent ved punkt 4 var vandløbet stort set tørt, og vandløbet var ikke 
særligt dybt. Opstrøms punkt 4 er vandløbet væsentligt mindre, og det har 
karakter af, at det kun indeholder vand i vinterhalvåret, da det er tilgroet 
med græs i bunden, se foto 1.

Vandløbet har karakter af en drængrøft uden naturmæssige interesser, og 
opstrøms punkt 4 er vandløbet af meget begrænset interesse for vandløbs 
smådyr, fisk og vandplanter.

Foto 1. Strækning opstrøms pkt. 4.- Mellem pkt. 4 og pkt. 2.

Hvem betaler for projektet?
Naturstyrelsen står for finansieringen af projektet.

Anden lovgivning
Miljømålsatte vandløb
Vandløbet indgår ikke i vandområdeplanen og det er ikke beskyttet efter 
naturbeskyttelseslovens §3.

Vandløbet afvander dog til Susåen, som er miljømålsat med miljømålet god 
økologisk tilstand. På strækningen for vandløbets tilløb til Susåen opfylder 
Susåen ikke sit miljømål, men har tilstanden dårlig økologisk tilstand, som 
er den ringeste tilstandsklasse. Den dårlige økologiske tilstand er på 
baggrund af, at der er dårlig økologisk tilstand for fisk.  

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

1 Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter nr. 449 af 
11.04.2019, §8.
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For vandløb bliver den økologiske tilstand vurderet ud fra tre 
kvalitetsparametre; smådyr, vandplanter og fisk.

Reguleringen af vandløbet foregår ca. 360 m opstrøms dets tilløb til 
Susåen. 
Nedsættelse af spunsvæggen i vandløbet, hævelse af afløbskoten over 
spunsvæggen samt afbrydning af dræn på Hestefolden vil ændre lidt på 
den direkte afstrømning til Susåen. Dels vil afvandingen blive forsinket pga. 
overrisling af Hestefolden, og dels må man formode at afledningen af vand 
til Susåen bliver lidt reduceret. Dette vurderes at være af ubetydelig 
karakter sammenlignet med Susåens vandføring. 

Projektet vil kunne forbedre vandkvaliteten af det vand, som afledes til 
Susåen fra vandløbet og Hestefolden, da det oversvømmede areal vil 
bidrage til fjernelse af kvælstof og fosfor.

Vandløbet opstrøms spunsvæggen har ingen interesse for vandløbs 
smådyr eller fisk, og det vil ikke have nogen betydning for Susåens 
mulighed for målopfyldelse, at der ikke længere er ”passage” til den del af 
vandløbet. 
Selve anlægsarbejdet med at nedsætte spunsen vurderes ligeledes ikke at 
kunne påvirke Susåen negativt. 

På den baggrund vurderer vi, at der ikke vil være en negativ påvirkning af 
Susåen, samt at projektet ikke vil hindre Susåen i at opnå sit miljømåli.

Beskyttede dyr og planteliv og Natura 2000-område
Nogle dyr og planter er beskyttet af habitatbekendtgørelsens § 10 – de 
såkaldte bilag IV-arter. De danske dyr og planter kan ses i 
habitatbekendtgørelsensii bilag 7. Der kan ikke gives tilladelse efter 
vandløbsloven, hvis projektet kan påvirke de beskyttede arter negativt.

Der er i området sandsynlighed for forekomst af følgende
beskyttede bilag IV-arter: 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. 
Flagermus holder til i ældre træer med hulheder og sprækker. Der er 
registret mange flagermus arter lige nord for projektområdet. Der bliver dog 
ikke fældet træer i forbindelse med projektet, Vi vurderer derfor, at 
projektet ikke har nogen væsentlig negativ betydning for flagermus,

Padderne er alle tilknyttet vandhuller og våde områder. Projektet øger 
fugtigheden i området, hvilket vil være til gavn for padderne. Selve 
anlægsarbejdet har beskeden karakter med fritlægning af et dræn, 
opstemning af drængrøft samt frakobling af dræn ved pumpebrønd samt 
etablering af en ny brønd. Vi vurderer at det ikke vil påvirke padderne 
væsentligt.
Vi vurderer samlet, at projektet ikke vil have en negativ indflydelse på 
nogen de nævnte bilag IV-arter.
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Der er ingen naturtyper i projektområdet, som er beskyttet efter 
Naturbeskyttelsesloven §3, men hele projektområdet ligger i Natura2000-
område nr. 139, "Susåen, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds 
Mose og Porsemose”. Området udgøres af fuglebeskyttelsesområde F91. 

Fuglebeskyttelsesområde skal opretholde og sikre levesteder for fuglene.
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.

Udpegningsgrundlaget i fuglebeskyttelsesområde F91 udgøres dels af 
ynglende fugle: rørdrum, rørhøg, trane, engsnarre, plettet rørvagtel og 
rødrygget tornskade og dels af trækfuglen sædgås. Der er ikke kortlagte 
levesteder for fuglene i projektområdet, og desuden er anlægsarbejdet af 
beskeden karakter. 

Vi vurderer, at projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og 
projekter ikke væsentligt vil påvirke det beskyttet naturområde eller de 
arter, der er på udpegningsgrundlaget.

Andre forhold du skal være opmærksom på
Forud for alle jordarbejder har bygherre/lodsejer altid mulighed for frivilligt 
at indhente en udtalelse jf. Museumslovens § 25 hos det arkæologisk 
ansvarlige museum, Næstved Museum, Ringstedgade 4, 4700 Næstved.
Herved gives de bedste muligheder for at undgå standsning af 
anlægsarbejdet og udgifter til arkæologisk undersøgelse jf. 
Museumslovens § 27. En udtalelse fritager dog ikke dig som 
bygherre/lodsejer fra forpligtelsen til altid at standse anlægsarbejdet og 
underrette museet, hvis du finder arkæologiske levn. Dette kan være 
samlinger af sten, sortfarvet jord, knogler, potteskår, mønter o.l.
Hvis der under bygge- eller jordarbejdet konstateres en forurening af 
jorden, skal du underrette kommunen, jf. § 71, i jordforureningsloven.

Ansøger har oplyst at anlægsarbejdet overvåges af arkæologer.

Høring af naboer og eventuelle indsigelser
Udkast til godkendelsen har været partshørt hos Broksø Gods i 4 uger, 
frem til d. 1. juni 2021.

Vi har desuden informeret om projektet på vores hjemmeside og orienteret 
om, at man kan komme med bemærkninger til projektet inden for en frist 
på 4 uger. 

Under høringsperioden er der kommet bemærkninger fra DN. Deres 
bekymring var, om projektet ville komme til at opfylde formålet med 
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fredningen. Bl.a. derfor opsættes der nu en digital vandstandslogger, for at 
kunne følge effekten af de planlagte tiltag, 

Hvis du vil klage over afgørelsen
Tilladelsen kan påklages inden for en frist på 4 uger til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. De klageberettigede er dig som ansøger samt 
dem, der måtte antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens 
udfald, og visse organisationer. 

Klager skal behandles i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via 
Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk. Du vælger det 
nævn, du vil klage til og logger på klageportalen med NemId. Din klage er 
indgivet, når den er tilgængelig for os på klageportalen. Vi får automatisk 
besked, når nogen klager.
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 
1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret reguleres én gang 
om året. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen eller med 
faktura.
Klagen skal være modtaget i klageportalen senest den 17.09.21. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, 
der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. 
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende 
en begrundet anmodning til Næstved Kommune. Kommunen videresender 
herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer 
afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Har du spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte mig 
på tlf. 5588 6172 eller anjar@naestved.dk.

Hvilken lov ligger til grund for afgørelsen?
Denne afgørelse er truffet efter vandløbslovens bestemmelser.
Bekendtgørelse af Lov om vandløb nr. 1217 af 25.11.2019, §6 stk. 2, §§ 17 
og 38. 
Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering nr. 834 af 
27.06.2016, §§ 3 og 6 og kap. 5.

Du kan finde bekendtgørelserne på www.retsinformation.dk

Venlig hilsen

Anja Rasmussen
Vandløbsmedarbejder

Kopi

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.retsinformation.dk/
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Broksø Gods, Cathrine Riegels Gudbergsen, Broksøvej 60A, 4160 
Herlufmagle
Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. 
dnnaestved-sager@dn.dk; naestved@dn.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten 
sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk; post@sportsfiskerforbundet.dk; 
lbt@sportsfiskerforbundet.dk  
Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig, kdi@kyst.dk 
Marie Walther, Slots- og Kulturstyrelsen, max@slks.dk  post@slks.dk 

i Bekendtgørelse nr. 449 af 11.04.2019 om indsatsprogrammer for 
vandområdedistrikter §8, stk. 3.

ii Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 1595 af 
06.12.2018.
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