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Naturstyrelsen
Hannenovvej 22
4800 Nykøbing F
Att. Torben Hviid

Tilladelse efter vandløbsloven til gennemførelse af vandindsats i 
Holmegård Mose LIFE projekt 2015-2021.

Naturstyrelsen har ansøgt om, færdiggørelse af scenarie 3.1 Derudover 
forbedringer af anlæg fra det første LIFE projekt 2010-2013, samt 
omlægning af det minerogene vand, der p.t. løber på tværs af højmosen 
(se bilag 1 og 2)
På baggrund af jeres indsendte projektforslag har vi vurderet sagen. 

Næstveds Kommunes vandløbsmyndighed meddeler hermed tilladelse til, 
at I kan regulere vandløb i Holmegaards mose, samt etablere 
opstemninger.

Tilladelsen meddeles efter vandløbslovens §§6, 17 og 21. Derudover 
vedrører afgørelsen §§3, 5 og kap 5 i tilhørende bekendtgørelse om 
vandløbsregulering og -restaurering.

Tilladelsen er først gyldig, når klagefristen er udløbet, og afgørelsen ikke er 
påklaget. Klagefristen udløber fredag den 31. juli 2020.

Hvad skal I helt konkret gøre?

I skal overholde følgende vilkår:

1. Vandindsatsen i Holmegård Mose Life 2015-2021 ved regulering af 
vandløb, kan påbegyndes efter klagefristens udløb og skal være 
afsluttet og færdigmeldt inden 3 år. 

2. Projektet skal udføres, som beskrevet i projektbeskrivelsen, bilag 1 
og 2, samt i henhold til de fastsatte vilkår. 

3. Naturstyrelsen skal sørge for, at der føres tilsyn med 
anlægsarbejdet.

Team Vand og Natur

Næstved Kommune
5588 5588

www.naestved.dk

Dato
02-08-2020

Sagsnr.
06.02.03-P20-19-20

Sagsbehandler
Søren Madsen
+4555886165
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4. Når projektet er færdigt, skal kommunen orienteres om det udførte 
arbejde. Materialet skal indeholde de endelige anlægstegninger 
som udført i marken. Materialet skal fremsendes senest 1 måned 
efter anlægsarbejdet til vandløbsmyndigheden.

Anlægstekniske forhold

5. Projektet må ikke give anledning til opstuvning i dræn/vandløb 
opstrøms projektområdet, så det kan give problemer for 
afvandingen af naboarealer. 

6. Hvis der er stødes på ukendte dræn, der løber ind i 
projektområdet, skal deres afledning fortsat kunne opretholdes, 
således at deres afvandingsevne er uændret. 

7. Naturstyrelsen skal sikre at vandløb/drænenes vandføringsevne 
opretholdes under anlægsarbejdet. 

8. Under anlægsarbejdet må der ikke ledes forurenende stoffer til 
vandløbet, og sedimenterende stoffer skal så vidt muligt undgås.

Hvad er formålet med projektet?

Naturstyrelsen Storstrøm er som plejemyndighed i henhold til 
landskabsfredningen af 29. april 2009 forpligtet til at arbejde for ”at bevare 
og genskabe Holmegaard Mose som en naturlig større sammenhængende 
aktiv højmose”. Dette er bl.a. defineret som gennemførelse af de 
forpligtelser, der følger af områdets status som Natura 2000-område. 

I fredningens § 7 er Natura 2000-forpligtelsen konkretiseret som 
gennemførelse af det såkaldte Scenarie 3.1 fra 2004, der er konklusionen 
på omfattende forundersøgelser forud for fredningen. I scenariet defineres 
koter for hævning af det sekundære vandspejl i de dele af højmosen, der 
er omfattet af frivillige aftaler mellem lodsejerne og Naturstyrelsen. 

Naturstyrelsen gennemførte i 2010 – 2013 et LIFE-projekt, der realiserede 
hovedparten af Scenarie 3.1. I den østlige del af det såkaldte aftaleområde 
suspenderedes indsatsen dog på grund af usikkerhed om kvaliteten af det 
vand, der skulle sikre vådføringen. I den mellemliggende periode er der 
arbejdet på, dels at forbedre beslutningsgrundlaget med yderligere 
målinger af vandkvaliteten og vandets bevægelse på højmosen, dels at 
mindske næringsstofbelastningen af det vand, der løber til højmosen fra 
dens sydlige opland.

Formålet med projektet kan sammenfattende beskrives således:

 Scenarie 3.1 færdiggøres med efterlevelse af de i fredningen påbudte 
vandstandskoter inden for det såkaldte aftaleområde (A1 i 
fredningen). 
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 Ny vækst i tørvemoserne og forbedret tilstand for habitatnaturtypen 
Højmose forventes herefter i hele A1 området, ikke bare som hidtil i 
den vestlige del af højmosen.

 Overskridelser af Scenarie 3.1’s vandspejlskoter, som har været til 
gene gennem flere år langs den centrale grøft i mosen undgås.

 Næringsstofbelastning langs det den centrale grøft og i 
mygblomstskæret (Skær 40) undgås.

 Der påbegyndes en langsigtet gendannelse af en naturlig 
blandingszone mellem vand fra oplandet og højmosens eget vand 
(laggzone) øst for Fensmark Skov svarende til den nuværende 
tilstand neden for og vest for Fensmark Skov.

Hvem er inddraget i projektet?
Ved sagens behandling efter vandløbsloven vil følgende lodsejere skulle 
inddrages direkte i projektet. 

Navn Adresse Matrikel
Christian Ivar
Danneskiold Lassen

Holmegaardsvej 71,
4684 Holmegaard

3b, 30a Fensmark By, 
Fensmark
1m, 1ae Holmegaard, Holme-
Olstrup

Povl Fritzner, Anne og Sara 
Fritzner

Fensmarkvej 9
4160 Herlufmagle

3a Fensmark By, Fensmark

Næstved Kommune Rådmandshaven 20
4700 Næstved

5bd Fensmark By, Fensmark

Ardagh Glass
Holmegaard A/S

Glasværksvej 52,
4684 Holmegaard

1an Holmegaard, Holme-
Olstrup

Linda Judy Jensen og
John Krukov Jensen

Ryttervænget 2,
4684 Holmegaard

9a Sibberup By, Fensmark
1am Holmegaard, Holme-
Olstrup

Gisselfeld Kloster
Gisselfeldvej 12 a 4690 
Haslev

25 b Spragelse By, 
Herlufmagle

Cathrine Riegels Gudbergsen Broksøvej 60a, 4160 
Herluflmagle

1a og 1d Broksø Hgd., 
Herlufmagle
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Kort over projektområdet

Kort 1: Oversigtskort. Projektområdet er markeret med rødt

Kort 2. Matrikelgrænser ved projektområdet 
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Beskrivelse af projektet
Området, er en tidligere højmose, hvor den naturlige hydrologi er ændret 
på grund af tørvegravning. Området omfatter dog stadig mange store 
naturværdier. Det er baggrunden for at Naturstyrelsen søger om at 
genoprette noget af den naturlige hydrologi i området. Det gøres dels ved 
at hæve vandstanden flere steder i området i henhold til tidligere 
fredningskendelse, dels at forbedre eksisterende tiltag, ved at forbedre 
kapaciteten af overløb og rør eller flytte den lidt.  Derudover anlægges der 
et vandløb fra glasværksengen videre ind mellem mosen og glasværket 
frem til Svenskegrøften. Det gøres for at kunne lede det vand der i dag 
løber igennem mosen, til fremover at løbe uden om mosen.  Der etableres 
enkelte diger omkring glasværksengen, og på visse strækninger på 
nordsiden af vandløbet, for at forhindre vandet i at løbe ind i mosen.  Ved 
indløbet til Glasværksengen kan der ved ventil lukkes vand ind i mosen når 
vandstanden er lav i mosen.  

Se projektbeskrivelsen i bilag 1 og 2 for nærmere beskrivelse.

Vandløbsmyndighedens vurdering af projektet og 
afvandingsforholdene
Ved projektet genoprettes dele af den naturlige hydrologi i området. Dette 
gøres primært ved at hæve vandspejlet i mosen og lede oplandsvand væk 
fra mosen og mod svenskegrøften i stedet. Naturlige højmoser modtager 
kun næringsfattigt regnvand og næringsrigt og kalkholdigt oplandsvand 
løber i en lakzone rundt om højmosen. På grund af højmosens tilstand, er 
det vurderet at oplandsvand i meget tørre perioder midlertidigt stadig skal 
ledes igennem højmosen, indtil mosen om mange år kan klare sig uden, se 
bilag 1 og 2.

NaturRådgivning har foretaget en beregning og vurdering af de 
afvandingsmæssige forhold. Kortene viser, at de afvandingsmæssige 
forhold udenfor projektområdet ikke vil blive påvirket. De har også lavet 
beregninger og vurderinger, af at vandspejls stigningerne ikke er større 
end i henhold til fredningskendelsen af området. 

Hvis der er stødes på ukendte dræn i der nye vandløb, der løber ind i 
projektområdet fra syd, skal deres afledning fortsat kunne opretholdes, 
således at deres afvandingsevne er uændret. Der vil blive stillet vilkår om 
det.

På baggrund af projektbeskrivelsen og med de stillede vilkår vurderer vi, at 
der kan gives tilladelse til den ønskede vandstandsregulering af mosen og 
etablering af nyt vandløb samt etablering af stryg.

Afholdelse af anlægsudgift og kompensation for arealerhvervelse
Økonomien til anlægsudgiften afholdes af Naturstyrelsen. Midlerne til 
projektet kommer fra EU- Life og Naturstyrelsen.

Fremtidig vedligeholdelse

5

Hører til journalnummer: 06.02.03-P20-19-20

Udskrevet den 03-07-2020



Side 6 af 13

Vedligeholdelse af opstemninger med afløb, påhviler Naturstyrelsen.  Det 
er Naturstyrelsens ansvar, at tilse anlæggene således at de funger, som 
beskrevet i projektet og kan holde de koter, der er beskrevet i bilag 1 og 2.

Det påhviler Naturstyrelsen at det nye vandløb fra st. 0 til 1460 slås for 
vegetation i hele bundbredden en gang om efteråret.  Derudover skal der 
ske oprensning af vandløbet, når der er aflejringer, der er mere end 10 cm 
høje i vandløbsbunden. Denne oprensning foretages om efteråret. Diger 
langs vandløbet og Glasværksengen skal påfyldes jord hvis de har sat sig 
10 cm eller mere.

Reguleringen af vand ind i mosen ved Glasværksengen styres af  
Naturstyrelsen i henhold til nedstående vejledning.

I sommerperioden får vandet fra delopland 1 lov til at løbe ind i mosen indtil 
det om efteråret med tiltagende afstrømning, når overkanten af 
overløbsrøret ved Linje 20 (kote 28.92m dvr. 90). Herefter lukkes indløbet 
straks, og vandet ledes mod øst via det eksisterende indløb til 
Glasværksengen. Når vandet om foråret falder til under den nævnte 
overløbskant ved Linje 20, bliver der igen åbnet for indløb til mosen.
I forhold til denne hovedregel kan der være undtagelser, dvs. 
nedbørsfattige perioder i vinterhalvåret, hvor der igen åbnes op, ligesom 
der kan være nedbørsrige perioder i sommerhalvåret, hvor vandet skal 
dirigeres mod øst. 
Efter en årrække er et meningen, at al vandet permanent skal ledes mod 
øst og udenom højmosen

Tidsplan
Arbejdet er planlagt udført i august og september 2020.

Anden lovgivning der skal tages hensyn til:
Vandområdeplanerne
Det er ikke tilladt at lave tiltag i vandløb, der har et miljømål, hvis det kan 
forringe vandløbet eller hvis det hindre opfyldelse af det fastlagte miljømål. 
Ligeledes er det ikke tilladt på anden vis at lave tiltag, som kan påvirke et 
miljømålsat vandløb.  Der ligger ikke nogle miljømålsat vandløb i området, 
det nærmeste miljømålsat vandløb er Suså. Suså opfylder i dag ikke sin 
målsætning, og er på strækningen nærmest projektområdet i dårlig 
økologisk tilstand. Der må derfor ikke ske forringelse af aktuel tilstand, 
herunder for de enkelte kvalitetselementer, som kan forringe vandløbets 
mulighed for målopfyldelse.

Ved gennemførelse af projektet, ledes vand mod øst gennem et skær i 
højmosen og via Svenskegrøften og ud i Suåen modsat i dag, hvor vandet 
ledes gennem mosen og ud i Susåen.  

Der vil således ske omlægning fra at vandet løber gennem en mose til at 
det løber gennem sø og vandløb.  Det vil gøre at vandet bliver lidt mindre 
surt. Opvarmningen af vandet vurderes at være det samme. Der vil heller 
ikke ske en ændring i mængden af vand i Susåen. 
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På den baggrund vurderer vi, at projektet ikke vil hindre Susåen i at nå det 
fastlagte miljømål.

Natura 2000-område 
Området ligger indenfor Natura 2000-område nr. 163, Suså, Tystrup-
Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose. 
Fuglebeskyttelsesområde nr. F91, habitatområde nr.  H145. Se 
områdernes udpegningsgrundlag i bilag 4.

Det følger af habitatbekendtgørelsens § 61, at før der træffes afgørelse om 
dispensation fra naturbeskyttelsesloven, skal der foretages en vurdering af, 
om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, 
kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. De projekter, der omfattes 
af kravet om vurdering, er projekter, som ikke direkte er forbundet med 
eller nødvendige for Natura 2000-områdets forvaltning.

Fuglebeskyttelsesområdet 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.

I figur 5 ses et udsnit af fuglebeskyttelsesområde nr. 91, hvori de ansøgte 
projekter er beliggende. På kortet ses desuden kortlagte levesteder for 
rørdrum og plettet rørvagtel. Levesteder for områdets øvrige udpegede 
fuglearter er ikke kortlagt.

Figur 5: Udsnit af fuglebeskyttelsesområde nr. 91. På kortet ses kortlagte 
levesteder for rørdrum og plettet rørvagtel. Engsnarres levesteder er ikke kortlagt.

1 Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
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I området er det især engsnarre og rørdrum, som der skal tages særligt 
hensyn til. Det vil sige, at de ikke må forstyrres, og at deres levesteder ikke 
må forringes. 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. 

Med dispensationens vilkår om, at arbejdet skal ske udenfor fuglenes 
yngleperiode, er det kommunens vurdering, at projektet ikke vil forstyrre de 
udpegede fuglearter eller forringe deres levested, og det er vores 
vurdering, at projektet kan godkendes i forhold til disse fuglearter.

Habitatområderne skal beskytte sjældne naturtyper samt beskytte dyre- og 
plantearter, der er truede, sårbare eller sjældne.

I figur 6 og 7 ses habitatområde nr. 145, hvori de ansøgte projekter er 
beliggende. I figur 6 og bilag 5 ses kortlagte habitatnaturtyper, og i figur 7 
ses kortlagte levesteder for stor vandsalamander.  
 

Figur 6: Kort, der viser kortlagte habitatnaturtyper i habitatområde nr. 145. Et større 
kort ses i bilag 5.

I områderne eller i nærheden af områderne, hvor delprojekterne dels med 
færdiggørelse af indsatser fra scenarie 3.1 og dels med forbedring af 
anlæg fra det første LIFE-projekt skal gennemføres er kortlagt habitatnatur-
typerne: højmose, nedbrudt højmose og skovbevokset tørvemose. 

I områderne eller i nærheden af områderne, hvor delprojektet med 
omlægning af det minerogene vand, der p.t. løber på tværs af højmosen, 
skal gennemføres, 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 
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kommunen, at store dele af projektet er forbundet med Natura 2000-
områdets forvaltning. 

I området kan findes stor vandsalamander, lys skivevandkalv og 
mygblomst. Kortlagte levesteder for stor vandsalamander ses i figur 7. 

Figur 7: Kort, der viser habitatområde nr. 145, og kortlagte levesteder for 
stor vandsalamander.

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.   

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.
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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. 

Bemærkninger indkommet i høringsperioden
Projektet er sendt i 4 ugers offentlighøring jf. § 15 i bekendtgørelse om 
vandløbsregulering og -restaurering. Berørte parter har fået direkte besked 
og er følgende ejendomme: 

Christian Ivar Danneskiold Lassen, Holmegaardsvej 71, 4684 Holmegaard 
3b, 30a Fensmark By, Fensmark 1m, 1ae Holmegaard, Holme-Olstrup

Povl Fritzner, Anne og Sara Fritzner, Fensmarkvej 9, 4160 Herlufmagle 3a 
Fensmark By, Fensmark 

Næstved Kommune, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved 5bd Fensmark 
By, Fensmark

Ardagh Glass Holmegaard A/S, Glasværksvej 52, 4684 Holmegaard 1an 
Holmegaard, Holme-Olstrup.

Linda Judy Jensen og John Krukov Jensen, Ryttervænget 2, 4684 
Holmegaard, 9a Sibberup By, Fensmark, 1am Holmegaard, Holme-Olstrup

Gisselfeld Kloster, Gisselfeldvej 12 a 4690 Haslev.  25 b Spragelse By, 
Herlufmagle

Cathrine Riegels Gudbergsen, Broksøvej 60a, 4160 Herluflmagle, 1a og 1d 
Broksø Hgd., Herlufmagle
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I den afholdte naboorientering har vi modtaget 1 bemærkninger omkring 
følgende forhold – og givet svar:

Den 16-06-2020 har Næstved kommune modtaget en fælle bemærkning til 
projektet fra 3 lodsejere fra Gisselfeld Kloster, Holmegaard Gods og 
Broksø Gods

I det fælles høringssvar opsummeres det at vandet ledes til 
glasværksengen og oplandsvandet ledes væk fra mosen med volde der 
startende i skoven og går langs hele engen og uden om mosen. Det skal 
desuden være muligt at færdes gående langs voldene og Holmegaard skal 
kunne køre ind i området.

Det er beskrevet i projektet at voldene skal etableres hele strækningen 
som vis på kort.  Dog er det muligt i tørre perioder at lukke vand fra skoven 
ind gennem en ventil og grøft langs skoven. Denne skal straks lukkes når 
vandstanden når op til overløbs bygværket ved linje 20 vejen.  Der vil 
således komme meget mindre vand igennem overløbsbygværket gennem 
året, og de højeste vandstande forsvinder i mosen, fordi der ikke længere 
kommer oplandsvand ind i mosen.

I det fælles høringssvar nævnes grøften fra det østlige hjørnet af 
glasværket og mod øst.  Her ønskes at stien stadig han bruges og diget 
bliver så højt at der ikke løber vand ind i mosen.  

Det er beskrevet i projektet at der lægges en vold mod mosen her.  Det er 
dog ikke muligt at sige hvor høj den bliver, men jorden fra opgravningen af 
grøften skal lægges i en lille jordvold og jorden skal fordeles så volden har 
samme højde hele vejen.  Det kan anbefales at bygherre, entreprenør og 
Holmegaard Gods lige mødes få dage inden at arbejdet starter her, for at 
lægge grøftens syd kant helt præcist, således at der er så meget jord til 
diget som muligt og der stadig er plads til at køre på sporet. 

I det fælles høringssvar der meget stor usikkerhed om afvandings 
forholdenes i det nordlige delområde, og der sættes spørgsmål ved om der 
kan sket en overskridelse af vandstanden efter fredningskendelsen.  På 
den baggrund ønsker de 3 lodsejer ikke at stryget i Skelgrøften forhøjes. 

På den baggrund tages forhøjelsen af stryget i Skelgrøften ud af dette 
projektet.  

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, 
17 og 21

 Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. nr. 
834 af 27.06.2016, §§3, 5 og kap. 5.
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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 fredag den 31. juli 2020.

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 eller bemærkninger?
Såfremt der er spørgsmål til ovenstående tilladelse, er du velkommen til at 
kontakte Søren Madsen på tlf.: 55 88 61 62 eller e-mail: 
sorma@naestved.dk.

Venlig hilsen

Søren Madsen
Vandløbsmedarbejder

Bilag:

Bilag 1:  Ny ansøgning vandindsats juni 2020
Bilag 2:  Ny teknisk forundersøgelse juni 2020

Kopi:
Christian Ivar Danneskiold Lassen, Holmegaardsvej 71, 4684 Holmegaard 

Povl Fritzner, Anne og Sara Fritzner, Fensmarkvej 9, 4160 Herlufmagle 
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Næstved Kommune, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, Center for trafik 
og ejendomme

Ardagh Glass Holmegaard A/S, Glasværksvej 52, 4684 Holmegaard 

Linda Judy Jensen og John Krukov Jensen, Ryttervænget 2, 4684 
Holmegaard, 

Gisselfeld Kloster, Gisselfeldvej 12 a 4690 Haslev

Cathrine Riegels Gudbergsen, Broksøvej 60a, 4160 Herluflmagle, 

Heimstaden Holmegård Bolig K/S. Sankt Petri Passagen 5,3 th. 1165 
København K

Fensmark Normann & Petersen, Nedbrydning A/S, Glasmagervej 1,
4684 Holmegaard

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. 
dnnaestved-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten 
sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk; post@sportsfiskerforbundet.dk; 
lbt@sportsfiskerforbundet.dk  

Næstved Museum, Ringstedgade 4, 4700 Næstved 
naestvedmuseum@museerne.dk

Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig, kdi@kyst.dk 

Friluftsrådet, Kreds Sydvestsjælland, Arne Kristensen, Stendyssevej 17, 
4171 Glumsø sydvest@friluftsraadet.dk 

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

Miljøstyrelsen, mst@mst.dk

NaturRådgivning, mail@naturogvand.dk
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Naturstyrelsen • Hannenovvej 22 • Egehus • Tingsted • 4800 Nykøbing Falster 
Tlf. 72 54 30 00 • Fax 54 43 98 13 • CVR 33157274 • EAN 5798000860216 • sts@nst.dk • www.nst.dk 

Storstrøm
J.nr. NST-1160-000243
Ref. TOHVI
Den 22. juni 2020

Til
Næstved Kommune
Center for Plan og Miljø
Team Vand og Natur
Rådmandshaven 20
4700 Næstved
 

Ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelsesloven og 
tilladelse ift. vandløbslov og planlov til gennemførelse af 
vandindsats i Holmegaard Mose

LIFE14 NAT/DK/000012 ”Højmoser i Danmark”

Ansøgningen er ændret i forhold til den oprindelige ansøgning af 15. maj d.å., 
idet ændring af stryget i Skelgrøften er taget ud, jf. pkt. 2.1.

Naturstyrelsen Storstrøm er som plejemyndighed i henhold til 
landskabsfredningen af 29. april 2009 forpligtet til at arbejde for ”at bevare og 
genskabe Holmegaard Mose som en naturlig større sammenhængende aktiv 
højmose”. Dette er bl.a. defineret som gennemførelse af de forpligtelser, der følger 
af områdets status som Natura 2000-område. 

I fredningens § 7 er Natura 2000-forpligtelsen konkretiseret som gennemførelse af 
det såkaldte Scenarie 3.1 fra 2004, der er konklusionen på omfattende 
forundersøgelser forud for fredningen. I scenariet defineres koter for hævning af 
det sekundære vandspejl i de dele af højmosen, der er omfattet af frivillige aftaler 
mellem lodsejerne og Naturstyrelsen. 

Naturstyrelsen gennemførte i 2010 – 2013 et LIFE-projekt, der realiserede 
hovedparten af Scenarie 3.1. I den østlige del af det såkaldte aftaleområde 
suspenderedes indsatsen dog på grund af usikkerhed om kvaliteten af det vand, 
der skulle sikre vådgøringen. I den mellemliggende periode er der arbejdet på, dels 
at forbedre beslutningsgrundlaget med yderligere målinger af vandkvaliteten og 
vandets bevægelse på højmosen, dels at mindske næringsstofbelastningen af det 
vand, der løber til højmosen fra dens sydlige opland.

Vandindsatsen i det nuværende LIFE projekt 2015 - 2021 handler om:
1. Færdiggørelse af scenarie 3.1
2. Forbedring af anlæg fra det første LIFE projekt og 
3. Omlægning af det minerogene vand, der p.t. løber på tværs af højmosen.

Naturstyrelsen har i 2018 fået gennemført en teknisk forundersøgelse med henblik 
på at forbedre hydrologien i Holmegaard Mose. Ansøgningen her handler om at 
realisere de konkrete anlæg, som forundersøgelsen skitserer, med de justeringer, 
der er affødt af en længerevarende dialog med lodsejerne og med Næstved 
Kommune som juridisk myndighed.
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Læsevejledning
Punkterne 1 og 2 svarer i store træk til ”etape 1”, der blev søgt om i 2019, men som 
ikke nåede til udførelse. Nu er hele projektet samlet i én ansøgning.

I ansøgningen henvises gentagne gange til nummererede tørveskær, navngivne 
veje på mosefladen etc. Referencen til disse er det oversigtskort, der medsendes 
som bilag.

Ansøgningen er lang. Beskrivelsen af de tekniske anlæg er skrevet ind i 
ansøgningen, så man ikke er henvist til de endnu længere tekniske redegørelser, 
der ligger til grund for projektet. Er man primært interesseret i den overordnede 
projektbeskrivelse, kan ansøgningens afsnit om ”Anlæg” springes over. 

Ansøgningen fremsendes med yderligere et bilag, som er den opdaterede version 
af dele af projektets tekniske forundersøgelse (afsnittene 4. ”Projektforslag” og 5. 
”Konsekvenser”). Endvidere med de opdaterede kortbilag 4 – 7. Forundersøgelsen 
kan ses i sin helhed med samtlige bilag på hjemmesiden:
https://www.raisedbogsindenmark.dk/dokumentation. 
Flere af projektkortene, bilag 1- 7, er indklippet som figurer her i ansøgningen.

Ad. 1)  Færdiggørelse af Scenarie 3.1

Fig. 1. Placeringen af de fire resterende tiltag fra det oprindelige hydrologi-
scenarie 3.1. i den nordlige del af Holmegaard Mose. Tiltag nr. 1 droppes. Tallene 
angiver vandspejlskoter opmålt 7. april 2018 i m DVR90. Kortgrundlaget er 
Danmarks Højdemodel fra 2014 med farvekoder svarende til højdeforholdene.
Kortudsnittet er fra området nord for tørveskær 61 mod øst til skær 74, jf. 
oversigtskortet.
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I alt fire konkrete indsatser med henblik på at hæve højmosens sekundære 
vandstand blev ikke gennemført i det første LIFE projekt, jf. fig.1. Disse indsatser 
er blevet revurderet i det foreliggende projekt, idet højdekoterne i scenarie 3.1 
naturligvis er respekteret. Revurderingen har affødt, at én af de fire indsatser (nr. 
1) udelades, da der ikke findes et afløb på stedet, og indsatsen derved er overflødig, 
mens de resterende tre søges gennemført med små modifikationer.

Tiltag 2 i østenden af Skær 74 er i Scenarie 3.1 betegnet som en ”opfyldning af 
balk”. Der er her tale om en tørlagt grøft, hvor der syd for grøften er vandfyldte 
gravebaner på hver side af en 15 m bred tørvebalk. Denne tørvebalk ligger i den 
østlige projektgrænse og udgør pt. et lokalt vandskel. 
For at sikre, at der ikke kan løbe vand fra projektområdet mod øst gennem den nu 
tørlagte grøft, sættes et plastskod på tværs af grøften for nordenden af tørvebalken.

Anlæg: Der sættes et 3000x1500x16 mm stort HDPE skod lodret på tværs af den 
udtørrede grøft for nordenden af balken fra syd. Skoddet sættes med overkant i 
kote 29,20 m DVR90, og grøften fyldes 1-2 meter til hver side for skoddet og 0,1 m 
op over skoddet med tørv afgravet på siden af balken.

Tiltag 3 i området nord for Skær 61 er i Scenarie 3.1 beskrevet som en 
overfaldskant i grøften ”tilløb til Skelgrøften”, som ligger i nedstrøms forlængelse 
af tiltag 4. Ifølge scenariet skal der her sikres et vandspejl i kote 28,8 m DNN 
svarende til kote 28,72 m DVR90. Ved opmålingen den 7. april 2018 var 
vandspejlet til sammenligning i kote 28,39 m DVR90. Dette sted sættes en 
plastspunsvæg på tværs af grøften og den omgivende lavning med overkant i kote 
28,70 m DVR90, som vil kunne hæve vandspejlet syd for med ca. 0,33 m i forhold 
til den opmålte situation.

Fig. 2 Tiltag 3. Opstalt af plastspunsvæggen med udsparring ud for det 
nuværende vandløb og stræk i skala 1:100.

Anlæg: Der sættes en 8,55 m bred plastspunsvæg af ca. 2,50 m lange spunsplader, 
der rammes lodret ned på tværs af grøften imellem terræn over kote 28,8 m 
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DVR90. De 4 spunsplader ud for det nuværende vandløb sættes 0,10 m dybere, 
således at topcoveret danner en bred udsparring med overkant i kote 28,70 m, 
mens overkanten på siderne bliver i kote 28,80 m DVR90, som vist på figur 2.

Terrænet omkring den nordøstlige kant af spunsvæggen reguleres med lokalt 
afgravet tørv til overalt at ligge i kote 29,0 m DVR90. Plastspunspladerne skal 
være så lange, at de kommer til at stå forankret i leret under kalkgytjen. En 
håndboring har vist, at gytjen når ned i ca. kote 26,6 m.

Tiltag 4 på overgangen mellem Skær 69 og Skær 70 er i Scenarie 3.1 beskrevet 
som en overfaldskant i den syd-nordgående grøft ”tilløb til Skelgrøften”, som skal 
sikre et vandspejl på sydsiden af den nuværende sti og træbro i kote 29,0 m DNN 
svarende til kote 28,92 m DVR90. Træbroen og stien ligger med overflade ned til 
kote ca. 29,0 m DVR90. 

Anlæg: For at opnå det ønskede vandspejl i kote 28,92 m DVR90 anvendes stiens 
dæmningsvirkning, og der sættes en 8,55 m bred plastspunsvæg af ca. 2,50 m 
lange spunsplader, helt tilsvarende det oven for beskrevne vestlige tiltag nr. 3. Her 
rammes plastspunsvæggen lodret ned på tværs af grøften ca. 1,5 m opstrøms for 
broen på den øst-vestgående sti. De 4 spunsplader ud for midten af det nuværende 
vandløb sættes 0,10 m dybere, således at topcoveret danner en bred udsparring 
med overkant i kote 28,90 m, mens overkanten på siderne bliver i kote 29,00 m 
DVR90. Om nødvendigt fyldes tørv op til overkanten imellem spunsvæggen og 
stien samt omkring spunsvægges ender.

Ad. 2)  Forbedring af anlæg fra det første LIFE projekt

2.1 Skelgrøften
Justering af stryget i Skelgrøften udgår i første omgang, dvs. er taget ud af 
denne ansøgning.
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Fig. 3. Den nordlige del af Holmegaard Mose omkring udløbet. Vandspejlskoter 
opmålt d. 2. april 2018 er vist på kortet. Den røde streg viser den projekterede 
sikring af Linje 20. 

2.2 Linje 20

Linje 20 fungerer som en vejdæmning, hvor grøften på sydsiden af Linje 20 er 
stemmet op med et afløb gennem en brønd mod nord mellem skær 39 og 40, jf. 
oversigtskort og fig. 3. Der har været problemer med overløb på tværs af Linje 20 i 
perioder med høj vandstand i mosen. Dette skyldes dels, at Linje 20 på 
delstrækninger ligger for lavt i forhold til den i Scenarie 3.1 projekterede kote 
28,92 m DVR90, dels opstuvning af vand omkring kuppelristen på afløbsbrønden. 

En del af Linje 20 blev sikret med en HDPE membran i det første LIFE projekt. 
Denne sikring tænkes udbygget. Brønden ved underløbet stopper til med grene og 
grøde, fordi den omgivende grøderist er for lille. Afløbsbrønden sikres i kote 28,60 
m DVR90 med en større grøderist i en diameter på 1,25 m (beskrives ikke 
nærmere, da det vurderes ikke at være dispensationskrævende).

Anlæg: Linje 20 hæves på en 10 m lang strækning og i 3 meters bredde
umiddelbart nord for overløbsbrønden, hvor vejen ligger under kote 28,90 m
DVR90. Der udlægges et tæt lag grenris på området, som dækkes med 
sammenpresset tørv op til kote 29,00 m.

Den nuværende 425 mm brønd sikres med en ny 600 mm kuppelrist i kote 28,60 
m DVR90, der påføres den nuværende 425 mm brønd med et o,2o m opføringsrør. 
Samtidig udskiftes grødefanget med et nyt løvebur i form af en 0,50 m høj 
cylindrisk grøderist af rustfrit stål.
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I balken vest for afløbet med den tidligere vej mod syd lægges et 6,0 m langt 250 
mm rør med bund af indløbet i kote 28,60 m DVR90 og med 0,10 m fald mod øst.

Vejdæmningen sikres fra et punkt ca. 13 m vest for afløbet, hvor der nedgraves en 
ca. 1,5 m høj 2,0 mm HDPE membran lodret langs sydsiden af Linje 20 vejen ca. 
240 meter mod vest frem til højere terræn. Membranen starter med en tæt 
tilslutning til den nuværende membran i den eksisterende vold. Omkring 
membranen opbygges en vold af tørvejord op til 0,10 m over membranen og 
mindst en meter til hver side. Volden anlægges af sammenpresset tørv afgravet 
punktvis på arealet syd for vejen.  Dette areal ryddes forinden for birkeopvækst, 
hvor træet neddeles og anvendes til fyld på vejen.

Fig. 4. Afgravningsfelter i skær 63 vist med lys farve. Her kan der evt. hentes 
tørv til sikring af Linje 20 (vist som strækning 6) og Midtervejen (strækning 5). 
Det aftegnede felt ligger over kote 29,75 m og op til kote 30,25 m DVR90.
Pkt. 4 angiver placeringen af Tiltag 4. Udsnit af projektkortet Bilag 7 til Teknisk 
Forundersøgelse.

Den nødvendige tørv til sikring af Linje 20 kan som alternativ afgraves på det 
højtliggende område på skær 63, jf. fig. 4. Dette område er tørt og botanisk af ringe 
interesse (nedbrudt højmose). Ved afgravning af ca. ½ m tørv, kombineret med 
vandstandshævning (pkt. 1) vil tørvegenvækst formentlig kunne igangsættes her. 
Der søges om fleksibilitet i § 3 dispensationen, så tilvejebringelsen af tørv til 
sikring af Linje 20 kan tilrettelægges efter forholdene under etableringen. Hvis det 
fysisk kan lade sig gøre, foretrækkes det at hente hovedparten af materialet fra 
skær 63. 
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Anlæg: Der afgraves plant, maximalt ned til kote 29,50 m DVR90. Der anvendes 
bæltemaskiner med et samlet marktryk på højest 30 kN/m2, og der forstærkes 
med plastkøreplader, hvor terrænet ikke kan bære.

2.3 Midtervejen

Midtervejen, som løber mod nord fra glasværket, bliver jævnligt oversvømmet af 
vand fra de nærliggende søer i Skær 20 og Skær 21, jf. fig. 5. Dette er resultatet af 
den hidtidige genopretning af den vestlige del af højmosen, og det vurderes som 
afgørende for højmosegenopretningen, at niveauet kan opretholdes. For at skabe 
bedre passageforhold på Midtervejen ønskes vejen sikret ved at lægge tørv oven på 
de eksisterende vejmaterialer og forsøge at sikre dette med en plastikmembran.

Anlæg: På den 360 m lange strækning, hvor stien i dag ligger under kote 29,40 m 
DVR90 sikres denne efter samme model som på Linje 20. Der ryddes et 2,0 m 
bredt bælte for bevoksning 1 – 3 m vest for Midtervejen. I dette bælte sættes en 
1,25 m høj 2,0 mm HDPE-membran lodret op til kote 29,50 m DVR90 i en smal 
gravet rende med løbende tilbagefyldning og komprimering af det opgravede 
materiale. Omkring membranen opbygges en tørvevold af nyopgravet, omsat tørv, 
som oplægges med en krone i kote 29,60 m og skråningsanlæg 1:2 ned til terræn i 
hver side. Den nødvendige tørv til opbygning af en tørvevold hentes fra den tørre, 
hævede flade i skær 63, jf. fig. 4.

Fig. 5 Midtervejen nord for glasværket, der ønskes forstærket med HDPE 
membran svarende til den røde streg. Vandspejlskoter opmålt den 2. april 2018 
er angivet i m DVR90, og de to steder med overløb er vist med pile. Det centrale 
delopland med uafklarede afløbsforhold er vist med omrids i stiplet lyslilla streg.
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Som overløb fra de to søer sættes en 425 mm brøndbund i kanten af hver sø ud 
mod vejen med en stålkuppelrist uden skørt med overkant i kote 29,28 m DVR90 
og hver med afløb gennem et 160 mm plastrør under Midtervejen og frem til udløb 
i det lave terræn øst for vejen. Omkring afløbene fra de to søer sættes de 
grødefang, som bliver til overs ved udskiftningen ved Linje 8 og 20.

2.4 Flytning af hovedindløbet til Glasværksengen

I forbindelse med LIFE projektet 2010 – 2013 blev Glasværksengen vådgjort for 
derved at rense det minerogene vand, der løber på tværs af Holmegaard Mose. Der 
blev lavet et indløb til engen ca. 100 m fra mosekanten, som imidlertid har vist sig 
hurtigt at lukke til med grøde, da der er ringe fald det pågældende sted.

I dette projekt ønskes det oprindelige anlæg korrigeret ved at flytte hovedindløbet 
højere op i terrænet, så der dels kan blive mere fald og færre problemer med 
tilstopning, dels en længere passage /bedre infiltration af det tilledte vand henover 
engen, hvorved rensningsgraden formentlig også forbedres. På figur 6 ses det 
nuværende åbne indløb som en blå streg nordligst på engen, mens det ny indløb 
ses som et rørlagt forløb, der slutter i en åben grøft.

Fig. 6. De ansøgte ændringer af tilløbene til Glasværksengen med ny brønd og ny 
rørledning vist med lyslilla cirkel og streg. De eksisterende rørledninger er vist 
med rød streg og nuværende vandløb med mørkeblå streg. Nye grøfter er vist 
med lyseblå streg og nye jordvolde med orange streg. Ortofoto er fra 2019.
I det nordlige indløb til Glasværksengen vil det fremover kunne styres manuelt, 
om vandet fra den østlige del af Fensmark Skov løber direkte til mosekanten eller 
ind på Glasværksengen. Udsnit af projektkort Bilag 4 til Teknisk Forundersøgelse 
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Anlæg: I det punkt, hvor grøften fra den østlige del af Fensmark Skov i dag har 
afløb ned i 550 mm rørledningen fra Trollesgave sættes en 1000 mm 
inspektionsbrønd på rørledningen med et 90 graders gennemløb, som vist i Figur 
6, således at det nuværende rørafløb afblændes, og der tilsluttes i stedet et nyt 400 
mm rørafløb mod øst.

Den nye rørledning mod øst etableres af tætte plastrør over 100 m i det på Figur 6 
viste tracé fra kote 30,60 m DVR90 startende med 20 ‰ fald over de første 50 m 
og dernæst 4 ‰ på de resterende 50 m frem til udløb i kote 29,40 m DVR90. 
Rørledningen lægges igennem marken med mindst 0,8 m jorddækning, bortset fra 
de sidste 10 meter, hvor overdækningen aftager. Eventuelt krydsede dræn på 
strækningen igennem marken sluttes til rørledningen fra sydsiden og i niveau, 
mens den nordlige del af drænet afproppes. 

I forlængelse af den nye rørledning graves en 50 m lang grøft mod øst med bund
fra kote 29,40 m DVR90 og 2,0 ‰ fald til udløb i terræn i kote 29,30 m DVR90.
Grøften graves med en bundbredde på 0,3 m og skråningsanlæg 1:2 til terræn,
idet dybden af grøften aftager fra 0,6 m til 0,0 m regnet fra terræn. Den opgravede
jord anvendes til hævning af jorddiger 150-200 m mod nord.

Den nye brønd føres til terræn og afsluttes med et dæksel. Tilløbet af grøften fra 
Fensmark Skov sluttes til brønden igennem et 250 mm rør med bund i kote 31,20 
m DVR90.

Ad. 3)  Omlægning af det minerogene vand, der p.t. løber 
på tværs af højmosen

3.1 Ændring af det eksisterende indløb til Glasværksengen

Ved at flytte indløbet til Glasværksengen højere op i terrænet bag højmosen, 
adskilles det nuværende opland til Glasværksengen i to dele, jf. fig. 7. Omkring 70 
% af oplandsvandet (fra delopland 2 og 3) vil herefter løbe ind på engen via det ny 
hævede indløb, mens de 30 % fra delopland 1 vil løbe til det eksisterende indløb. 

På dette sted vil det fremover manuelt kunne styres, om vandet løber ind på engen 
eller via den genåbnede grøft mod nord direkte til mosekanten. Fordelingen af 
vandet afgøres og varetages af fredningens plejemyndighed efter følgende princip, 
der begrundes efterfølgende: 

I sommerperioden får vandet fra delopland 1 lov til at løbe ind i mosen – indtil 
det om efteråret med tiltagende afstrømning når overkanten af overløbsrøret ved 
Linje 20. Herefter ledes det mod øst via det eksisterende indløb til 
Glasværksengen. Når vandet om foråret falder til under den nævnte 
overløbskant ved Linje 20, bliver der igen åbnet for indløb til mosen. I forhold til 
denne hovedregel kan der være undtagelser, dvs. nedbørsfattige perioder i 
vinterhalvåret, hvor der igen åbnes op, ligesom der kan være nedbørsrige 
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perioder i sommerhalvåret, hvor vandet igen dirigeres mod øst. Der vil således 
ikke længere være en vedvarende vandstrøm gennem højmosen. Med sikkerhed 
for at der ikke er virksomme dræn eller grøfter, der afvander mosen til det 
nuværende gennemløb, kan tilledningen af det minerogene vand gradvis 
reduceres i omfang for til sidst helt at ophøre. Tidshorisonten for denne proces 
kan ikke forudsiges.

Ideelt set burde vandet fra mosens sydlige opland løbe frit til mosekanten, som det 
har gjort oprindeligt. Herfra ville det dele sig på hver side af vandskellet, der 
nogenlunde følger skovvejen gennem Fensmark Skov. Øst for vandskellet ville det 
løbe mod øst, men her stoppes det nu af den faste vejdæmning – Linje 8 (der går 
fra glasværket til udsigtstårnet). I det nye projekt er vi derfor nødt til at åbne en 
grøft, der leder vandet fra Glasværksengen mod øst og under Linje 8 dæmningen.

Fig. 7 Det gule område er det opland på 137 ha, der i dag afvander til 
Glasværksengen og videre mod nord gennem højmosen. Med det nye projekt 
ønskes vandet fra delopland 2 og 3 permanent ført mod øst forbi glasværket, 
mens andelen på 30 % fra delopland 1, der også indeholder mindst næring, 
fortsat efter behov ønskes ledt til mosekanten ud for Glasværksengen. 

Det er vigtigt, at der er en høj vandstand i kanten af højmosen. Der er opnået en 
meget positiv effekt på højmosenaturen af at opstemme vandet i højmosens 
vestlige rand og i grøften på tværs af mosen, som det skete i det første LIFE 
projekt. Det er vigtigt, at mosen ikke bliver tør igen i området omkring den 
centrale grøft, hvilket der er en risiko for ved på én gang at fjerne det 
gennemløbende vand. Der kan nemlig fortsat være skjulte dræn og grøfter, der 
afvander højmosen til den centrale grøft, som det kendes tilsvarende fra flere 
steder på mosen. 
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Der har flere gange i de senere år været problemer med, at oplandsvandet, der i 
dag løber på tværs af højmosen, har overskredet Scenarie 3.1 koterne ved 
underløbene på Linje 8, Linje 19 (vejen mod nord fra udsigtstårnet) og Linje 20 – 
hvorved vejene på mosen er blevet eroderet. Dette undgås fremover, for det første 
fordi 70 % af oplandsvandet permanent flyttes til et østligt omløb, for det andet 
fordi de sidste 30 % i (vinter)perioder med langvarigt nedbørsoverskud manuelt 
vil blive ledt samme vej.

Omlægningen af oplandsvandet til Glasværksengen til afløb mod øst langs 
mosekanten indebærer, at en middelvandføring på mellem 7,7 l/s (70 %) og 11,1 l/s 
(100 %) fjernes fra den centrale del af mosen. Samtidig fjernes en årlig 
fosforbelastning, der fra et betydeligt højere niveau nu er ”nede” på ca. 35 kg/år.

Anlæg, jf. fig. 6: Det nuværende indløb til Glasværksengen fra grøftesammenløbet 
i skovbrynet igennem en 315 mm røroverkørsel og en grøft bevares. Den hidtidige 
grøft i skovbrynet mod nord genskabes med bund fra kote 29,0 m DVR90 i den 
øvre, sydlige ende og jævnt ned til niveau med den nuværende grøftebund 75 m 
mod nord. I indløbet til den oprensede grøft lægges et 6,0 m langt 315 mm plastrør 
med bund i kote 29,02 m DVR90 i indløbet og i kote 29,00 m i udløbet. Der 
tilfyldes omkring og over røret op til kote 29,60 m.

Fig. 8 Det ansøgte omløb mod øst fra Glasværksengen forbi glasværket til 
udløbet mod Svenskegrøften er vist med lyseblå streg for åbne strækninger og 
med lyslilla streg for de rørlagte strækninger. Den 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.
Undervejs passerer vandet gennem de to åbne tørveskær 21 Syd og 1 
(Bopladsskæret) ud for glasværket og videre til det næsten tilgroede tørveskær 3 
(Gl. Maskinskær) før udløbet mod syd til Svenskegrøften. Ortofoto 2019. 
Udsnit af projektkort Bilag 5 til Teknisk Forundersøgelse. 

24

Hører til journalnummer: 06.02.03-P20-19-20

Udskrevet den 03-07-2020



12

I indløbet til den nye røroverkørsel sættes et spjæld, som muliggør styring af om 
vandet fra det 42 ha store opland i Fensmark Skov løber mod nord eller øst. 

Fra røroverkørslen i det nuværende indløb til Glasværksengen, hen over den nye
røroverkørsel og i alt 58 m mod vest hæves terrænet på nordsiden af grøften inde
fra skoven med en 0,0 til 0,4 m høj vold op til kote 29,90 m DVR90, som anlægges
med en 0,5 m bred krone og en 1,0 m til 1,5 m bred basis. Volden skal lede vand til 
udløbet, men hvis der kan opnås forståelse med lodsejer i forbindelse med 
anlægget, gøres den kortere end her angivet for at sikre fortsat infiltration gennem 
skoven (væsentligt mindre end nu) til den fine laggzone i Klosterskæret foran 
skoven.

Den resterende opgravede jord anvendes til hævning af den eksisterende jordvold
fra den nuværende røroverkørsel i indløbet til Glasværksengen og 110 m rundt
langs det nordvestlige hjørne af Glasværksengen, så jordvolden overalt ligger i
mindst kote 29,80 m DVR90 og så bred, som der er materiale til.

Endelig lægges der 2 røroverkørsler i den tidligere afløbsgrøft fra Trollesgave mod 
nord til mosen, som lægges af hver 6 meter 315 mm rør ved henholdsvis 
indkørslen til Sommerfugleengen i skoven og igennem jordvolden med stien ind til 
mosen i det nordvestlige hjørne af Glasværksengen (fremgår af kortbilag 4).

3.2 Afløbet fra Glasværksengen mod øst til udløb fra mosen

Intentionen i den naturgenopretning, som finder sted med dette projekt, er at 
efterligne udgangssituationen, så vidt det lader sig gøre. Dette udtrykker et 
generelt princip i naturgenopretning benævnt ”naturlig hydrologi”. Imidlertid er 
Holmegaard Moses sydlige kant stærkt modificeret i kraft af anlægget af et 
glasværk, opfyldning af området foran glasværket frem til begyndelsen af 
1970’erne og anlægget af en vejdæmning mod nordvest fra glasværket (Linje 8). 
Senest blev der i forbindelse med opfyldningerne lavet en mindre vejdæmning, der 
afskar de nederste dele af Skær 21 og 22, til de små søer, der nu kaldes 21 Syd og 
22 Syd, jf. Bilag 1.

Naturlig hydrologi lader sig derfor vanskeligt praktisere. For at lede oplandsvandet 
mod øst i stedet for mod nord, skal det som nævnt passere gennem en grøft og 
under Linje 8 dæmningen. Herfra ses den ”mest naturlige” løsning at være, at lade 
vandet løbe i kanten af mosen gennem Skær 21 Syd, gennem en kort grøft til Skær 
1 (Bopladsskæret) og herfra gennem en smal tørvebalk til det nu næsten tilgroede 
Skær 3 (Gl. Maskinskær), jf. figur 8.

Naturstyrelsen har været i en langvarig dialog med Næstved Kommune om dette 
projektelement, idet et alternativ med grøfteføring ind over glasværksgrunden er 
blevet overvejet. Naturstyrelsen har forsøgt at tilvejebringe dokumentation for, at:
 Der ikke er afgørende naturværdier i de tre tørveskær, der risikerer at gå tabt 

ved omlægningen (se evt. notatet ”Biologisk supplement til Teknisk 
Forundersøgelse” på projekthjemmesiden).

 Der ikke er afgørende forskel i pH eller næringsstofindhold i det vand, der 
fremover ønskes ført mod øst langs mosekanten og vandet i de tre tørveskær 
(se fx Teknisk Forundersøgelse). I efteråret 2017 blev der nedgravet et 
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opsamlingsbassin ved Trollesgave med direkte afpumpning til renseanlægget 
i Holme-Olstrup. Herefter er 40 – 50 årlige regnbetingede udløb fra det 
fælleskloakerede område ved Trollesgave til mosen blevet reduceret til i 
størrelsesordenen ét enkelt udløb. I 2019 var der ét udløb af 50 minutters 
varighed, der ikke har kunnet spores overhovedet i Glasværksengen.

 Der ikke er utætheder i vejdæmningen mellem Skær 21 og 21 Syd hhv. 22 Syd. 
I kraft af de seneste 10 års naturgenopretning i den vestlige og centrale del af 
Holmegaard Mose er der nu et skråt sekundært vandspejl fra vest mod øst på 
højmosefladen.  Hvis vejdæmningen er utæt, vil den vestlige del af mosen 
kunne afdrænes via det ny omløb, så længe vandspejlet er skråt. Gentagne 
nivellementer har dog vist forskellige vandspejlshøjder nord og syd for 
vejdæmningen som tegn på, at den er tæt. Naturstyrelsen vil holde øje med 
forholdene også efter de ny anlæg.

Næstved Kommune har slutteligt accepteret denne løsning, idet man har lagt vægt 
på, at også grøfteføring over glasværksgrunden indebærer udfordringer. Her findes 
et meget vigtigt kulturhistorisk område med fund fra tidlige bosættelser ved 
kanten af Holmegaard Mose. 

Kulturarvschef Kristoffer Buck Petersen fra Museum Sydøstdanmark har til 
spørgsmålet om etablering af grøfter ind over dette område tilkendegivet, at: 
”Museet anbefaler, at der ikke graves nye kanaler ind over Ardaghs areal. 
Området er omfattet af fredningen. På arealet er der efter alt at dømme stadigt 
bevarede kulturlag fra stenalderbopladsen Holmegaard IV, der blev udgravet i 
1944. Bopladsen er inden for stenalderforskningen meget kendt pga. sine gode 
bevaringsforhold. Herfra kendes bl.a. verdens ældste buer samt hyttegulve, hvis 
lige ikke er fundet andre steder. Bopladser af denne art er meget vanskellige at 
undersøge i forbindelse med udgravning af kanaler, og det vil efter al 
sandsynlighed gå ud over genstande og strukturer, hvis man forsøger.” (mail til 
Naturstyrelsen af 17. marts 2020).

Godt 200 meter af omløbsgrøften passerer hen over matr. 1an Holmegaard, 
Holme-Olstrup, som tilhører Ardagh Glass A/S (jf. projektkortet, Bilag 5 til 
Teknisk Forundersøgelse). Dette areal er V1 kortlagt i henhold til 
jordforureningslovgivningen, og Naturstyrelsen har derfor i 2019 undersøgt 
forureningsforholdene på grunden. Jorden i vandløbstracéet er forurenet med 
tungmetaller, ligesom der er glasskår fra produktionen. Naturstyrelsen har søgt 
Næstved Kommune om tilladelse til at etablere omløbsgrøften over det V1-
kortlagte areal på en foring med bentonit til adskillelse fra forureningen samt til 
genindbygning af det opgravede materiale på matriklen. Denne proces kører 
sideløbende.

Det ny grøfteforløb mellem Skær 21 Syd og Skær 1 skal graves overfladisk i 
højmosetørven over 173 meter. Her er der potentielle kulturhistoriske interesser, 
idet der i nærheden er gjort betydelige fund fra ældre stenalder, og Naturstyrelsen 
har aftalt med Museum Sydøstdanmark, at museet udfører en arkæologisk 
forundersøgelse for at afklare dette forud for anlægget. Forundersøgelsen, der 
udføres som prøveboringer, skal som det egentlige anlæg behandles af 
fredningsnævnet.
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Der er nu en åben forbindelse mellem Skær 1 og det tilgroede sø- og moseområde 
Skær 3 i den nordlige ende af tørvebalken mellem de to tørveskær. Denne åbning 
lukkes, og der graves i stedet en ny åbning i den sydlige ende af balken. Herved 
holdes den minerogene påvirkning ude langs mosens kant, hvor den har været 
oprindeligt. Dette understøttes yderligere ved at oprense en rende langs den 
sydlige balk frem til udløbet mod Svenskegrøften.

Efter tekniske anlæg ved Sibberup øst for glasværket i 2017 er en del 
regnbetingede udløb nu afskåret og løber ikke længere til mosen. Sammenlagt vil 
der dog med de ansøgte ændringer blive ledt 2 – 3 så store vandmængder til 
udløbet fra Skær 3, som dem der blev afskåret med NK Forsynings anlæg i 
Sibberup i 2017. Men de fremtidige vandføringer vil blive meget mere stabile over 
tid, og det vurderes derfor ikke, at den hydrauliske belastning vil øges. I forhold til 
udgangssituationen før 2017 er den samlede fosforbelastning i dette område 
reduceret med 84 %.

Der forventes frem over et mere stabilt vandspejl i Skær 21 Syd på et niveau lidt 
over midlen af de nuværende ekstremer, som er på omkring 40 cm. Vandstanden i 
Skær 1 og Skær 3 forventes ikke mærkbart påvirket.

Den fremtidige vedligeholdelse af samtlige anlæg påhviler Naturstyrelsen som 
plejemyndighed inden for det fredede areal. Vedligeholdelsespligten gælder hele 
anlægget fra St. 0 til udløbet fra Skær 3.

Anlæg: Det nuværende afløb fra Glasværksengen ind til Skær 28 lukkes ved 
afpropning eller fjernelse af de nuværende 3 udløbsrør.

Der graves et nyt 639 meter langt vandløbsforløb mod øst langs den nordlige kant 
af Glasværksengen til udløb i søen i Skær 21 Syd. Det nye vandløb anlægges med 
en bundbredde på 0,6 m, et skråningsanlæg 1:2 op til terræn samt et fald på 0,4 
‰, bortset fra strækningen imellem Skær 21 Syd og Skær 1, som anlægges med 2,0 
‰ fald, og strækningen langs sydsiden af Skær 3, som anlægges med bundbredde 
2,0 m.

Jorden fra udgravningen af det nye vandløb over Glasværksengen frem til 
overkørslen ved den første sti ind i mosen anvendes til fyldning af den nuværende 
afløbsgrøft, forstærkning af volden i nordvesthjørnet af Glasværksengen samt til 
hævning af jordvolden på nordsiden af oversvømmelsen på engen på tre lave 
strækninger af 27 m, 43 m og 86 m længde, således at der overalt er en 
terrænforhøjning i kote 29,80 m DVR90 og så vidt muligt i mindst 2 meters 
bredde, der kan forhindre overløb fra Glasværksengen og ind i mosen. 

Jorden fra udgravningen af grøften mellem søerne i Skær 21 Syd og Skær 1, 
anvendes dels til at fylde op i det lave terræn omkring den nye grøft, dels til at 
fylde op på nordsiden af den nye grøft igennem et lille skær på vestsiden af Skær 1 
Bopladsskæret, hvor den nye grøft ellers risikerer at kunne sænke det nuværende 
vandspejl i skæret nord for.

De to første røroverkørsler etableres af 500 mm rør henholdsvis i krydsningen af
højt terræn på Glasværksengen, hvorved der sikres adgang rundt på engen, og

27

Hører til journalnummer: 06.02.03-P20-19-20

Udskrevet den 03-07-2020



15

under indkørslen til Holmegaard Mose lige vest for glasværket, mens de næste tre
røroverkørsler alle etableres af 600 mm rør.

Fra søen i Skær 1 graves et 15 m langt nyt afløb i søens sydøstlige hjørne ind til 
Skær 3 med en 3,0 m lang røroverkørsel. Samtidig lukkes det nuværende afløb i 
det nordøstlige hjørne af Skær 1 ind til Skær 3. 

I kanten langs sydsiden af Skær 3 ryddes vegetationen, og der udgraves til det nye
vandløb på nordsiden af den langsgående balke, idet den opgravede jord lægges
som en afskærmende vold på nordsiden ind mod resten af skæret, som skal sikre
mod opblanding af vandet i skæret med vandet i strømløbet/grøften. Det nye 
vandløb anlægges med en bundbredde på 0,6 m, et skråningsanlæg 1:2 op til 
terræn samt et fald på 0,4 ‰, bortset fra strækningen imellem Skær 21 Syd
og Skær 1, som anlægges med 2,0 ‰ fald, og strækningen langs sydsiden af Skær
3, som anlægges med bundbredde 2,0 m.

Øst for glasværket skal det nuværende 400 mm betonrør i afløbet fra Skær 3, Gl.
Maskinskær og til Skær 3 Syd suppleres med et nyt 500 mm rør lagt lidt vest for
det nuværende rør, med samme bundkote i indløbet som i det nuværende 
rørindløb og med et fald på 5 ‰ til udløb i Skær 3 Syd.

De projekterede dimensioner er retningsgivende for den fremtidige 
vandløbsvedligeholdelse. Vedligeholdelse i form af oprensning bør iværksættes, 
hvis bunden ligger mere end 0,10 m over den projekterede vandløbsbund, og der 
må ikke oprenses dybere end til 0,10 m under den projekterede dimension.

De øverste 381 m af den nye afløbsgrøft ligger meget lysåbent og dermed med
gode vækstforhold for vandplanter. Der forventes derfor et behov for en årlig 
grødeskæring af denne strækning omkring 1. oktober inden vinterhalvårets store 
afstrømninger. Det nederste forløb i Skær 3 vedligeholdes efter behov.

Afslutning

Målet for det ansøgte projekt kan sammenfattende beskrives således:

 Scenarie 3.1 færdiggøres med efterlevelse af de i fredningen påbudte 
vandstandskoter inden for det såkaldte aftaleområde (A1 i fredningen).

 Ny vækst i tørvemosserne og forbedret tilstand for habitatnaturtypen 
Højmose forventes herefter i hele A1 området, ikke bare som hidtil i den 
vestlige del af højmosen.

 Overskridelser af Scenarie 3.1’s vandspejlskoter, som har været til gene 
gennem flere år langs den centrale grøft i mosen undgås.

 Næringsstofbelastning langs den centrale grøft og i mygblomstskæret (Skær 
40) undgås.

 Der påbegyndes en langsigtet gendannelse af en naturlig blandingszone 
mellem vand fra oplandet og højmosens eget vand (laggzone) øst for 
Fensmark Skov svarende til den nuværende tilstand neden for og vest for 
Fensmark Skov.
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Denne ansøgning sendes i kopi til:
 Berørte lodsejere. 
 Miljøstyrelsen med henblik en VVM-screening (efter aftale med Næstved 

Kommune)
 Slots- og Kulturstyrelsen og Museum Sydøstdanmark med henblik på en 

vurdering af kulturhistoriske interesser i anlægsområdet.
 Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster. 

Fredningsnævnet skal behandle ansøgningen fsva de projektelementer, der 
dels ligger uden for fredningens A1 område (det gælder aktiviteterne på og i 
kanten af Glasværksengen) samt de anlæg inden for A1 området, som ikke er 
naturgenopretningstiltag. Det gælder sikringen af Midtervejen og Linje 20. 
Naturgenopretnings- og naturplejetiltag i A1 området er ikke 
dispensationskrævende i henhold til fredningen. Endelig skal 
fredningsnævnet tage stilling gennemførelsen af en arkæologisk 
forundersøgelse, jf. fredningens § 5.

Med venlig hilsen

Torben Hviid
Biolog | Storstrøm
+45 72 54 32 60 | +45 22 49 65 94 | tohvi@nst.dk

Miljø- og Fødevareministeriet
Naturstyrelsen | Hannenovvej 22 | 4800 Nykøbing F | Tlf. +45 72 54 30 00 | 
nst@nst.dk | www.naturstyrelsen.dk

Bilag som fremsendes sammen med ansøgningen:
 Områdekort med nummerering af veje og tørveskær (Bilag 1)
 Opdateret uddrag af Teknisk Forundersøgelse fra okt. 2018 (afsnittene 

”Projektforslag” og ”Konsekvenser”).
 Opdaterede bilag til forundersøgelsen: Bilag 4 - 7

Desuden henvises til:
”Teknisk Forundersøgelse fra okt. 2018, der findes med Bilag 1 – 7 på: 
https://www.raisedbogsindenmark.dk/dokumentation
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4. PROJEKTFORSLAG 

 
På baggrund af de gennemførte forundersøgelser og overvejelser, er vi kommet 
frem til følgende løsningsforslag, hvis indhold er vist på projektkortene i Bilag 4, 5 
og 7. 
 
 

4.1 Indløbet til Glasværksengen 

 
I det punkt, hvor grøften fra den østlige del af Fensmark Skov i dag har afløb ned i 
550 mm rørledningen fra Trollesgave sættes en 1000 mm inspektionsbrønd på 
rørledningen med et 90o gennemløb, som vist på projektkortet i Bilag 4 og i Figur 
36, således at det nuværende rørafløb afblændes, og der tilsluttes i stedet et nyt 
400 mm rørafløb mod øst. Brønden kan f. eks. være en Wavin 1000 mm Multiflex 
brønd eller en tæt betonbrønd. 
 
Den nye rørledning mod øst etableres af tætte plastrør over 100 m i det på Figur 
36 viste tracee fra kote 30,60 m DVR90 startende med 20 ‰ fald over de første 50 
m og dernæst 4 ‰ på de resterende 50 m frem til udløb i kote 29,40 m DVR90, 
som vist på længdeprofilet i Figur 37.  
 
 

 
 
Figur 36. De foreslåede ændringer af tilløbene til Glasværksengen med ny brønd og 

ny rørledning vist med lyslilla cirkel og streg, nye grøfter i lyseblå streg, hævet jord-

vold i orange streg og afbrudt rør i sort zig-zag streg. De eksisterende rørledninger er 

vist med rød streg og de nuværende vandløb med mørkeblå streg på baggrund af 

GeoDanmarks ortofoto forår 2019, ©SDFE og Danske Kommuner i skala 1:4.000.  
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Figur 37.  Terrænprofil udtrukket af den laserskannede højdemodel fra 2014 i for-

løbet over det foreslåede nye rørtilløb og den nye grøft til Glasværksengen i Holme-

gaard Mose og vist sammen med et længdesnit af rørledningen. 

 
Den nye brønd føres til terræn og afsluttes med et betondæksel. Tilløbet af grøf-
ten fra Fensmark Skov sluttes til brønden igennem et 250 mm rør med bund i kote 
31,20 m DVR90.  
 
Den nye rørlednings dimension er her foreslået til at blive et 400 mm rør, ud fra 
oplysninger fra NK Forsyning om, at der nu kun i begrænset omfang sker overløb 
fra spildevandssystemet til afløbet fra Trollesgave. 
 
Rørledningen lægges igennem marken med mindst 0,8 m jorddækning bortset fra 
de sidste 10 meter, hvor overdækningen aftager. Eventuelt krydsede dræn på 
strækningen igennem marken sluttes til rørledningen fra sydsiden og i niveau, 
mens den nordlige del af de krydsede dræn afproppes. 
 
I forlængelse af den nye rørledning graves en 50 m lang grøft mod øst med bund 
fra kote 29,40 m DVR90 og 2,0 ‰ fald til udløb i terræn i kote 29,30 m DVR90. 
Grøften graves med en bundbredde på 0,3 m og skråningsanlæg 1:2 til terræn, 
idet dybden af grøften aftager fra 0,6 m til 0,0 m regnet fra terræn. Den opgrave-
de jord anvendes til hævning af jorddiger 150-200 m mod nord. 
 
Det nuværende indløb til Glasværksengen fra grøftesammenløbet i skovbrynet 
igennem en 315 mm røroverkørsel og en grøft bevares. Den hidtidige grøft i skov-
brynet mod nord genskabes med bund fra kote 29,0 m DVR90 i den øvre, sydlige 
ende og jævnt ned til niveau med den nuværende grøftebund 75 m mod nord. I 
indløbet til den oprensede grøft lægges et 6,0 m langt 315 mm plastrør med bund 
i kote 29,02 m DVR90 i indløbet og i kote 29,00 m i udløbet. Der tilfyldes omkring 
og over røret op til kote 29,60 m. 
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I indløbet til den nye røroverkørsel sættes en 315 mm tre-vejs-ventil, som samti-
dig tilsluttes det nuværende 315 mm rør i indløbet til Glasværksengen således, at 
afstrømningen fra det 42 ha store opland i Fensmark Skov med et håndtag på den 
indbyggede ventilspade efter behov kan shuntes imellem enten forløbet ind i mo-
sen eller forløbet til Glasværksengen. Fordelingen af vandet afgøres og varetages 
af fredningens plejemyndighed. 
 
Fra røroverkørslen i det nuværende indløb til Glasværksengen, hen over den nye  
røroverkørsel og i alt 58 m mod vest hæves terrænet på nordsiden af grøften inde  
fra skoven med en 0,0 til 0,4 m høj vold op til kote 29,90 m DVR90, som anlægges  
med en 0,5 m bred krone og en 1,0 m til 1,7 m bred basis. 
 
I den oprensede grøft i skovbrynet mod nord lægges en 6 lang røroverkørsel i en 
indkørsel fra engen til skoven. Tilsvarende lægges en 6 lang røroverkørsel i grøften 
igennem en jordvold med en sti 105 m nord for fordelingspunktet med tre-vejs-
ventilen. Begge røroverkørsler etableres af 315 mm rør, som lægges med bund 
0,05 m under grøftebunden. Rørene kan være genbrug fra andre tiltag. 
 
Fra røroverkørslen i det nuværende indløb til Glasværksengen og 7 m mod vest 
hen over den nye røroverkørsel hæves terrænet de 0,3 m op til kote 29,90 m 
DVR90 med en 0,5 m bred krone og en 1,7 m bred basis.  
 
Den resterende opgravede jord anvendes til hævning af den eksisterende jordvold 
fra den nuværende røroverkørsel i indløbet til Glasværksengen og 110 m rundt 
langs det nordvestlige hjørne af Glasværksengen, så jordvolden overalt ligger i 
mindst kote 29,80 m DVR90 i 2,5 m bredde i det omfang, der er materiale til det. 
 
 

4.2 Afløbet fra Glasværksengen 

 
Det nuværende afløb fra Glasværksengen ind til Skær 28 lukkes ved afpropning el-
ler fjernelse af de 3 stk. 315 mm rør, som udgør det nuværende afløb.  
 
I stedet graves et nyt 639 meter langt vandløbsforløb mod øst langs den nordlige 
kant af Glasværksengen til udløb i søen i Skær 21 Syd. Forløbet er vist på kortet i 
Figur 38 og på projektkortet i Bilag 5. 
 
Fra Skær 21 Syd fortsætter den nye grøft nord om glasværksgrunden til udløb i 
søen i Skær 1, Bopladsskæret. Fra søen i Skær 1 graves et 15 m langt nyt afløb i 
søens sydøstlige hjørne med en 3,0 m lang røroverkørsel. Afløbet er ind til Skær 3, 
Gl. Maskinskær, som vist på kortet i Figur 38 og på projektkortet i Bilag 5.  
 
Samtidig lukkes det nuværende afløb i det nordøstlige hjørne af Skær 1 fra denne 
og til Skær 3. 
 
I kanten langs sydsiden af Skær 3 ryddes vegetationen, og der udgraves til det nye 
vandløb på nordsiden af den langsgående balke, idet den opgravede jord lægges 
som en afskærmende vold på nordsiden ind mod resten af skæret, som skal sikre 
mod opblanding af vandet i skæret med vandet i strømløbet/grøften. 
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Det nye vandløb anlægges med en bundbredde på 0,6 m, et skråningsanlæg 1:2 
op til terræn samt et fald på 0,4 ‰, bortset fra strækningen imellem Skær 21 Syd 
og Skær 1, som anlægges med 2,0 ‰ fald, og strækningen langs sydsiden af Skær 
3, som anlægges med bundbredde 2,0 m.  
 

 
 
Figur 38. Det nye vandløbsforløb fra Glasværksengen til udløbet i Svenskegrøften er 

vist med lyseblå streg for de åbne strækninger og med lyslilla streg for de rørlagte 

strækninger. Den eksisterende rørledning er vist med gul streg og med de nuværende 

vandløb i mørkeblå streg på baggrund af GeoDanmarks ortofoto fra foråret 2019, 

©SDFE og Danske Kommuner i skala 1:12.000.  

 
I Figur 39 er vist et eksempel på det projekterede tværprofil. 
 

 
 
Figur 39.  Eksempel på det projekterede tværprofil. Afstand og koter er i meter. 

 
Det videre afløb sker videre igennem det tilgroede sø- og moseområde i Skær 3, 
Gl. Maskinskær og til Skær 3 Syd samt videre igennem det rørlagte afløb fra søen i 
Skær 3 Syd og frem til udløbet i Svenskegrøften.  
 
Bundkoterne og dimensionerne i det nye vandløb fremgår af Tabel 3 sammen 
med røroverkørslerne og rørledningerne undervejs. 
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Tabel 3 Dimensioner for det nye afløb fra Glasværksengen til Svenskegrøften. 
 
Ny Station 

(m) 

Bundkote 

(m DVR90) 

Fald 

(‰) 

Bundbredde 

(m) 

Anlæg 

1: 

Bemærkning 

0 29,22 x x x Nyt vandløb start  
  0,4 0,6 2,0  

210 29,14 x x x Nyt rørindløb 
   Ø500  500 mm rør 

219 29,13 x x x Nyt rørudløb 
  0,4 0,6 2,0  

381 29,07 x x x Nyt rørindløb 
   Ø500  500 mm rør 

390 29,06 x x x Nyt rørudløb 
  0,4 0,6 2,0  

607 28,98 x x x Nyt rørindløb 
   Ø600  600 mm rør 

628 28,97 x x x Nyt rørudløb 
  0,4 0,6 2,0  

639 28,96 x x x  
     Sø i Skær 21 Syd 

719 29,02 x x x  
  2,0 0,6 2,0  

825 28,81 x x x Nyt rørindløb 
   Ø600  600 mm rør 

840 28,78 x x x Nyt rørudløb 
  2,0 0,6 2,0  

892 28,68 x x x  
     Sø i Skær 1 

1078 28,65 x x x Nyt rørindløb 
   Ø600  600 mm rør 

1081 28,64 x x x Nyt rørudløb 
  0,4 0,6 2,0  

1093 28,63 x x x  
  0,4 1,0 2,0 I kanten af Skær 3 

1442 28,49 x x x Nyt rørindløb 
  5,0 Ø500  500 mm rør 

1458 28,41 x x x Nyt rørudløb 
     Sø i Skær 3 Syd 

1601 28,44 x x x Eks. rørindløb 
   Ø400  400 mm rør 

1632 28,40 x x x Brønd 
   Ø800  800 mm rør 

1715 28,28 x x x Udløb i Svenskegrøft 
 
 
På strækningen genbruges den eksisterende 31 m lange 400 mm rørledning med 
afløbet fra Skær 3 Syd, som i en brønd løber ud i en 800 mm rørledning med aflø-
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bet fra regnvandssystemet på Ardagh Glass. Denne rørledning løber ud i Svenske-
grøften efter yderligere 82 m.  
 
Længdeprofilet for den nye strækning af afløbet fra Glasværksengen er præsente-
ret på Bilag 6.  
 
Eventuelle krydsede rørtilløb sikres udløb i det nye vandløb. 
 
Jorden fra udgravningen af det nye vandløb over Glasværksengen frem til over-
kørslen ved stien i St. 381 m (ca. 240 m3) anvendes til hævning af balken med kø-
resporet nord for det nuværende indløb til Glasværksengen, som tidligere omtalt, 
og til tilfyldning omkring de nuværende afløbsrør samt til hævning af jordvolden 
på nordsiden af oversvømmelsen på engen på tre lave strækninger af 27 m, 43 m 
og 86 m længde, således at der overalt er en terrænforhøjning i kote 29,80 m 
DVR90 og så vidt muligt i mindst 2 meters bredde, der kan forhindre overløb fra 
Glasværksengen og ind i mosen. 
 
Fra udløbet af den nye røroverkørsel i St. 390 m og frem til udløbet i søen i Skær 
21 Syd i St. 639 m gennemløber det nye vandløb et område, der er kortlagt som 
forurenet. Jordprøver har vist, at jorden her er forurenet med tungmetaller især 
arsen, men også med bly og cadmium og enkelte steder kobber, zink og nikkel. 
Der er endvidere en del glasskår i jorden fra den tidligere glasproduktion. Der er 
søgt om tilladelse til, af den udgravede jord på strækningen må anvendes til af-
dækning og terrænregulering, som beskrevet herunder, men jorden må ikke fjer-
nes fra området, med mindre det sker til deponi. 
 
På strækningen St. 390-639 m, på nær den 21 m lange røroverkørsel, skal der ud-
føres et afværgetiltag med en membran, som skal forhindre kontakt mellem vand-
løbsvandet og den omgivende forurenede jord. Vandløbsprofilet udgraves på 
denne strækning 0,16 m dybere, og der udlægges en 5,0 m bred bentonitmem-
bran, som afdækkes med 0,15 m af en grusblanding svarende til kornkurven for 
0/32 stabilgrus, MSG II, blandet af ikke nedknuste sten, hvilket er vist i Figur 40. 
 
Jorden fra udgravningen af grøften igennem det forurenede V1-kortlagte område 
nordvest for glasværket (ca. 380 m3) udplaneres indenfor området, da jorden er 
lettere forurenet. På projektkortet i Bilag 5 har vi vist 5 ønskede placeringer. I den 
lave tørvegrav i det nordvestlige hjørne af Glasværksgrunden fyldes op henholds-
vis nord og syd for grøften til 0,95 m over den projekterede bundkote og med det 
projekterede tværsnit minus 0,16 m, inden membranen udlægges og vandret så 
langt ud til siderne, som der er jord til. Ved St. 510 m fyldes tilsvarende op ind 
mod grusvejen, og ved St. 600 m fyldes lavningen mod nord op til kote 29,70 m 
DVR90. Den resterende overskydende jord anvendes til tilfyldning af den nordlige 
halvdel af den brede grøft langs sydsiden af grusvejen på nordsiden af glasværket. 
 
Jorden fra udgravningen af grøften mellem søerne i Skær 21 Syd og Skær 1, St. 
719-894 m, (i alt ca. 280 m3) anvendes dels til at fylde op i det lave terræn om-
kring den nye grøft, dels til at fylde op på nordsiden af den nye grøft igennem et 
lille skær på vestsiden af Skær 1 Bopladsskæret, hvor den nye grøft ellers risikerer 
at kunne sænke det nuværende vandspejl i skæret nord for.  
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Figur 40.  Det projekterede tværprofil med indbygget membran vist for St. 550 

m med terræn vist i brun takket streg, færdigt profil i rød streg, indbygget mem-

bran i sort streg og grus i gul farve. Afstand og koter er i meter. 

 
 
De to første røroverkørsler etableres af 500 mm rør henholdsvis i krydsningen af 
højt terræn på Glasværksengen, hvorved der sikres adgang rundt på engen, og 
under indkørslen til Holmegaard Mose lige vest for glasværket, mens de næste tre 
røroverkørsler alle etableres af 600 mm rør.  
 
De nye røroverkørsler lægges i den bestående jordbund med rørbund 0,10 m un-
der projekteret vandløbsbund, og den udgravede jord genanvendes til omkring-
fyldning og op over røret til terræn med så vidt mulig samme lagfølge, idet der fo-
retages fornøden komprimering af fylden. Ved ind- og udløb af rør etableres skrå-
ninger 1:1 fra rørbund og op til terrænet over røret. Over de 4 første røroverkørs-
ler udlægges 200 mm nyt stabilt grus i 3,0 m bredde på tværs af udgravningen, 
som komprimeres og afrettes ned til eksisterende hjulspor.   
 
Øst for glasværket skal det nuværende 400 mm betonrør i afløbet fra Skær 3, Gl. 
Maskinskær og til Skær 3 Syd suppleres med et nyt 500 mm rør lagt lidt vest for 
det nuværende rør, med samme bundkote i indløbet som i det nuværende rørind-
løb og med et fald på 5 ‰ til udløb i Skær 3 Syd. 
 
De projekterede dimensioner er retningsgivende for den fremtidige vandløbsved-
ligeholdelse. Vedligeholdelse i form af oprensning bør iværksættes, hvis bunden 
ligger mere end 0,10 m over den projekterede vandløbsbund, og der må ikke op-
renses dybere end til 0,10 m under den projekterede dimension.  
 
De øverste 381 m af den nye afløbsgrøft ligger meget lysåbent og dermed med 
gode vækstforhold for vandplanter. Man må påregne behov for en årlig grøde-
skæring af denne strækning, som bør udføres omkring 1. oktober inden vinter-
halvårets store afstrømninger. 
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4.3 Færdiggørelse af fredningens indsatser 

 
Til færdiggørelse af de tekniske tiltag med vandstandshævninger, som indgik i 
fredningskendelsen for Holmegaard Mose fra 2009, skal følgende tiltag gennem-
føres, idet tiltagene er vist på kortet i Figur 41 og på projektkortet i Bilag 7: 
 
1. Det nordøstlige tiltag gennemføres ikke, da der ikke er fundet noget afløb.  
 

2. Det østlige tiltag omfatter sætning af et 3000x1500x16 mm stort HDPE skod 
lodret på tværs af den udtørrede grøft for nordenden af balken fra syd. Skoddet 
sættes med overkant i kote 29,20 m DVR90, og grøften tilfyldes 1-2 meter til hver 
side for skoddet og 0,1 m op over skoddet med tørv afgravet på siden af balken. 

 
3.  

 
 
Figur 41.  Placeringerne af de tre anbefalede indsatser til færdiggørelse af frednin-

gens Scenarie 3.1 vist med røde cirkler og numre i skala 1:8.000 sammen med vand-

løb i blå streg på baggrund af GeoDanmarks ortofoto fra 2017, SDFE ©.  
 

 
4. Det vestlige tiltag omfatter sætning af en 8,55 m bred plastspunsvæg af 2,50 
m lange spunsplader, der rammes lodret ned på tværs af grøften Tilløb til Skel-
grøften imellem terræn over kote 28,8 m DVR90. Plastspunsvæggen kan udføres 
af plastspunsplader svarende til CMI type SG325 eller kraftigere.  
 
Plastspunsvæggen afsluttes for oven med topcover i hele spunsvæggens længde 
og med en vandtætning af en minimum 5 mm tyk neoprene bygningsgummiplade 
mellem top af spunsen og topcoveret. De 4 spunsplader ud for det nuværende 
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vandløb sættes 0,10 m dybere, således at topcoveret danner en bred udsparring 
med overkant i kote 28,70 m, mens overkanten på siderne bliver i kote 28,80 m 
DVR90, som vist på tegningen i Figur 42.  
 

Spunspladerne sættes med vandtætning af låsene i form af de af leverandøren 
anbefalede ekspansionsbånd eller fugemasse. Terrænet omkring den nordøstlige 
kant af spunsvæggen reguleres med lokalt afgravet tørv til overalt at ligge i kote 
29,0 m DVR90. Spunspladerne skal endelig påboltes et stræk af en min. 145 mm * 
95 mm azobe-bjælke med to M12 rustfrie A4 bolte per spunsplade og placeret på 
den opstrøms side.  
 
Plastspunspladerne skal være så lange, at de kommer til at stå forankret i leret 
under kalkgytjen. En udført håndboring viste, at gytjen når ned i ca. kopte 26,6 m 
DVR90.  

 
 
 

Figur 42.  Opstalt af plastspunsvæggen med udsparring og stræk i skala 1:100.  

 

 

5. Det sydlige tiltag omfatter sætning af en 8,55 m bred plastspunsvæg af 5,0 m 
lange spunsplader, men ellers helt tilsvarende det oven for beskrevne vestlige til-
tag nr. 3. Her rammes plastspunsvæggen lodret ned på tværs af grøften Tilløb til 
Skelgrøften ca. 1,5 m opstrøms for broen på den øst-vestgående sti. De 4 spuns-
plader ud for midten af det nuværende vandløb sættes 0,10 m dybere, således at 
topcoveret danner en bred udsparring med overkant i kote 28,90 m, mens over-
kanten på siderne bliver i kote 29,00 m DVR90. Om nødvendigt tilfyldes tørv op til 
overkanten imellem spunsvæggen og stien samt omkring spunsvæggens ender.  
 

 

4.4 Supplerende indsatser på højmosen 

 
NaturRådgivningen har på baggrund af Naturstyrelsens anmodning og den gen-
nemførte forundersøgelse vurderet, at der er behov for følgende yderligere an-
lægstiltag i Holmegaard Mose:  
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5. Midtervejen ligger under kote 29,40 m DVR90 på den 360 m lange strækning 
nord fra Holmegaard Glasværk, som er vist på kortet i Figur 29. Længdeprofilet af 
strækningen fremgår af Figur 43 sammen med længdeprofilet af terrænet 3 meter 
mod vest. På denne strækning sker der i dag i våde perioder mindst to steder 
overløb af vand fra søerne på vestsiden af vejen, over vejen og ned i tørveskæret 
på østsiden af vejen. 
 
På den 362 m lange strækning ryddes et 2,0 m bredt bælte for bevoksning 1-3 m 
vest for Midtervejen og ned til terræn. I bæltet sættes en 1,25 m høj 2,0 mm 
HDPE-membran lodret op til kote 29,50 m DVR90 i en smal gravet rende med lø-
bende tilbagefyldning og komprimering af det opgravede materiale. Omkring 
membranen opbygges en tørvevold af nyopgravet, omsat tørv, som oplægges 
med en 1,0 m krone i kote 29,60 m og skråningsanlæg 1:2 ned til terræn i hver 
side. 

  
Figur 43.  Længdeprofil af Midtervejen og af terrænet langs med i 3 m afstand ind mod 

søerne i Skær 20 og 21 udtrukket af Danmarks Højdemodel fra 2014 fra syd mod nord 

og vist med lilla hhv. rød streg sammen med overkant af den projekterede membran 

og af toppen af den projekterede omkringliggende tørvevold. 

 

Tørv til brug for terrænhævningen omkring membranen kan afgraves i det viste 
område på kortet i Bilag 7. Dette område ligger over kote 29,75 m og op til kote 
30,25 m DVR90. Der må her afgraves plant ned til kote 29,50 m DVR90. Der må 
kun anvendes bæltemaskiner med et samlet marktryk på højest 30 kN/m2, og der 
skal forstærkes med plastkøreplader, hvor terrænet ikke kan bære. 
 
Som overløb fra de to søer sættes en 425 mm brøndbund i kanten af hver sø ud 
mod vejen med en stålkuppelrist uden skørt med overkant i kote 29,28 m DVR90 
og hver med afløb gennem et 160 mm plastrør Klasse S lagt under Midtervejen og 
frem til udløb i det lave terræn øst for vejen. Omkring afløbet fra den ene sø sæt-
tes det grødefang, som bliver til overs ved nedenstående aktiviteter, hvor fra der 
også forventes at kunne genbruges en 425 mm kuppelrist. 
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6. Linje 20 Vejen skal hæves på en 10 m lang strækning og i 3 meters bredde 
umiddelbart nord for overløbsbrønden, hvor vejen ligger under kote 28,90 m 
DVR90. Der udlægges et tæt lag grenris på området, som dækkes med sammen-
presset tørv op til kote 29,00 m. Tørv kan hentes i samme område som tørven til 
Midtervejen.  
 
Den nuværende 425 mm brønd med kuppelristen hæves 0,20 m med et 600 mm 
opføringsrør, som sluttes tæt ned omkring den eksisterende brønd med passende 
gummipakninger og afsluttes med en ny 600 mm kuppelrist med overkant i kote 
28,60 m DVR90. Samtidig udskiftes grødefanget med et nyt løvebur i form af en 
0,50 m høj cylindrisk grøderist af rustfrit stål, som vist i Figur 44. 
 

 

Figur 44.  Eksempel på 600 mm overløbsbrønd med kuppelrist og 1250 mm løvebur. 

 
Løveburet udføres i rustfrit stål med en diameter på 1,25 m med lodrette lamel-
ler/stænger per 50 mm af min. Ø10 mm glat rundjern svejset med kantsøm 4 mm 
hele vejen rundt på begge sider på to vandrette tøndebånd af stål min. 6 x 30 mm, 
svarende til 40 mm risteafstand.  
 
I balken med den tidligere vej mod syd, lægges et 6,0 m langt 250 mm rør med 
bund af indløbet i kote 28,60 m DVR90 og med 0,10 m fald mod øst.   
 
Fra et punkt ca. 13 m vest for dette afløbsrør nedgraves en 1,25 m høj 2,0 mm 
HDPE membran lodret langs sydsiden af Linje 20 Vejen, som føres 240 meter mod 
vest frem til højere terræn. Membranen sættes med overkant i kote 29,00 m 
DVR90. Membranen starter med en tæt tilslutning til den nuværende membran i 
den eksisterende vold. Omkring membranen opbygges en vold af tørvejord op til 
0,10 m over membranen og mindst en meter til hver side. Volden anlægges af 
sammenpresset tørv afgravet punktvis på arealet syd for vejen.  Dette areal ryd-
des forinden for birkeopvækst, hvor træet neddeles og anvendes til fyld på vejen. 
Alternativt kan der hentes tørv i samme område som til Midtervejen. 
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5. KONSEKVENSER 

 

5.1 Afløbsforhold 

 
Med det ændrede indløb til Glasværksengen vil afstrømningen fra et opland på 42 
ha fra Fensmark Skov og fra et landbrugsområde syd for skoven kunne flyttes mel-
lem afløb til Glasværksengen eller tilbage til det mangeårige afløb mod nord midt 
igennem mosen alt efter, hvordan plejemyndigheden finder det bedst i forhold til 
vandstandsforholdene i mosen. Ud fra de beregnede karakteristiske afstrømnin-
ger i Tabel 1 svarer det til en middelvandføring på ca. 3,4 l/s lig med 107.000 
m3/år eller 30 % af den nuværende vandføring igennem Glasværksengen. Afløbet 
er sommerudtørrende, men det vil i størstedelen af året kunne sikre et vandover-
skud igennem den centrale del af mosen, som vil medvirke til at opretholde vand-
standen i de lavtliggende skær. De vandkemiske målinger på afløbsvandet viser 
meget lave fosforkoncentrationer. Det er således ikke fra dette tilløb, at mosen 
bliver eutrofieret i væsentlig grad.  
 
Bortset fra en årlig gennemgang for fjernelse af sammendrevne grene og frem-
medlegemer mv. vil omlægningen af afløbet fra de 42 ha ind i mosen ikke være 
vedligeholdelseskrævende. 
 
Den nuværende 550 mm rørledning fra Trollesgave har ud fra terrænmodellen at 
dømme en hældning på ca. 40 ‰. Hvis rørledningen i øvrigt er intakt, kan den ha-
ve en fuldtløbende vandføringskapacitet på op til ca. 1.000 l/s. Vi anser det for 
værende usandsynligt, at der har været så store vandføringer igennem rørlednin-
gen siden omlægningerne på Glasværksengen i 2012, da det ville have medført 
omfattende skader på grøfter og anlæg.  
 
NK Forsyning oplyste i december 2019, at der kun havde været et enkelt overløb 
til rørledningen fra Trollesgave i det foregående år af kun 50 minutters varighed. 
Den naturlige oplandsafstrømning kræver en kapacitet på ca. 50 l/s i den nye af-
skærende rørledning. Dette har betydning for den endelige dimensionering af den 
nye rørledning ind til Glasværksengen, som med det projekterede 400 mm rør 
med i snit 12 ‰ fald har en fuldtløbende kapacitet på ca. 250 l/s, og dermed ca. 
200 l/s mere end oplandet betinger. Og rørledningen vil kunne aflede ekstra ca. 
120 l/s ved opstuvning i rørledningen fra Trollesgave, inden der sker overløb til 
terræn, hvilket samlet svarer til en overkapacitet i den nye rørledning på 1/3 af 
den fulde kapacitet i rørledningen fra Trollesgave. 
 
Løsningsforslaget med at omlægge afstrømningen fra oplandet til Glasværksengen 
til afløb øst om mosen til Svenskegrøften medfører, at en vandføring på i gennem-
snit enten ca. 7,7 l/s eller 11,1 l/s fjernes fra at løbe igennem den centrale del af 
mosen samtidig med, at en fosfortilførsel på ca. 35 kg per år fjernes fra mosen. 
Dette vand med tilhørende belastning vil i stedet komme til at løbe igennem søer-
ne og sumpene i Skær 1 Bopladsskæret, Skær 3 Gl. Maskinskær og Skær 3 Syd. 
 
Skær 3, Gl. Maskinskær har indtil 2016-17 fungeret som overløbsbassin for det 
fælleskloakerede afløbssystem i Sibberup med ca. 50 overløb om året, som ifølge 
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COWI (2014) har afledt ca. 91.000 m3 vand med ca. 253 kg fosfor om året. Og der 
var et overløb fra glasværksgrunden til Skær 1, Bopladsskæret placeret før en 
olieudskiller med 5-10 årlige aflastninger af en vandmængde på ca. 2.000 m3.  
Dette svarede samlet til en vandføring på i gennemsnit ca. 3 l/s, men meget 
ujævnt fordelt over tiden. Hertil kommer, at der indtil 2016 var et afløb fra regn-
vandssystemet hos Ardagh Glass, som fra et regnvandsbassin løb ind i mosen, og 
hvor vi ikke kender vandføringerne. Vandføringen fra Glasværksengen er således 
2-3 gange så stor, som de tidligere afskårne vandføringer var, men de fremtidige 
vandføringer vil blive meget mere stabile over tid. Vi vurderer derfor, at den hy-
drauliske belastning ikke øges. Samtidig vil den tilførte fosformængde kun blive 
ca. 14 % af den tidligere belastning.  
 
De foreslåede tiltag inde i Holmegaard Mose ændrer ikke på de nuværende af-
løbsforhold i mosen, idet de alle fastholder de nuværende vandskel. 
 

5.2 Vandstandsforhold 

 
Projektet for det nye afløb fra Glasværksengen er forsøgt dimensioneret således, 
at vandstanden i de krydsede søer og sumpe samt på Glasværksengen bliver så 
tæt på de nuværende som muligt. Dette fremgår af de gennemførte hydrauliske 
beregninger, som er vist på længdeprofilet på Bilag 6.  
 
De beregnede vandspejle for udvalgte stationer i det nye vandløb er vist i Tabel 4,  
 
Vandspejlene på længdeprofilet i Bilag 6 og i Tabel 4 er beregnet for de projekte-
rede dimensioner og de opmålte dimensioner af eksisterende rørledninger ved 
hjælp af Mannings formel i programmet VASP for den statistisk bestemte median 
vandføring med et ruhedstal på M = 10 (svarende til en middel grødepåvirkning) 
og for en median maksimum vandføring med et ruhedstal på M = 15 (svarende til 
en lille grødepåvirkning).  
 
Der er i de viste beregninger tgaget udgangspunkt i, at hele oplandsafstrømningen 
til Glasværksengen ledes mod øst igennem det nye vandløb nord om glasværket. 
Hvis oplandet inde fra Fensmark Skov i stedet ledes igennem højmosen, vil 
vandspejlet på Glasværksengen blive 3 cm lavere ved årets median og 5 cm lavere 
ved median maksimum afstrømningen. 
 
Vi har desværre ikke mulighed for at foretage direkte sammenligninger mellem de 
nuværende vandstandsforhold på strækningen omkring det foreslåede nye forløb 
af afløbet fra Glasværksengen og de beregnede vandspejle for de projekterede 
forhold, som er vist på længdeprofilet i Bilag 6 og i Tabel 4. Det skyldes, at de nu-
værende vandstandsforhold er beskrevet som et øjebliksbillede af målinger rundt 
om i mosen, mens de hydraulisk beregnede vandspejle er baseret på statistisk be-
stemte hændelser. Og det er ikke muligt at beregne de nuværende vandspejlsfor-
løb på det samme grundlag, da vi ikke kender dimensionerne af grøfterne igen-
nem mosen, og da der i forskellig grad sker opstuvning på strækningerne.  
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Tabel 4 Vandføringer og vandspejlskoter efter projektets gennemførelse samt 

vanddybder for to afstrømninger ved de projekterede forhold på 4 forskellige sta-

tioner i det nye afløb fra Glasværksengen. 

 

Ny St. 0 m 

Glasværksengen 

Vandføring 

l/s 

Vandspejlskote 

m DVR90 

Vanddybde 

m 

Årets median afstrømning 6 29,35 0,13 
Median maksimum afstrømning 50 29,53 0,31 

 

Ny St. 381 m 

Rørindløb, indgangen til mosen 

Vandføring 

l/s 

Vandspejlskote 

m DVR90 

Vanddybde 

m 

Årets median afstrømning 6 29,21 0,15 
Median maksimum afstrømning 39 29,39 0,31 

 

Ny St. 650 m 

Søen i Skær 21 Syd 

Vandføring 

l/s 

Vandspejlskote 

m DVR90 

Vanddybde 

m 

Årets median afstrømning 7 29,12 Ukendt 
Median maksimum afstrømning 56 29,26 Ukendt 

 

Ny St. 1000 m 

Søen i Skær 1 Bopladsskæret 

Vandføring 

l/s 

Vandspejlskote 

m DVR90 

Vanddybde 

m 

Årets median afstrømning 8 28,81 Ukendt 
Median maksimum afstrømning 67 29.03 Ukendt 

 
 
Det eneste sted på strækningen, hvor vi har en mulighed for at foretage en direk-
te sammenligning af vandspejle, er på Glasværksengen, hvor der blev foretaget 
vandstandsmålinger tæt ved søen på målestationen LIFE3 i 2012-2015 (Figur 7). 
Herved blev median vandstanden målt til kote 29,45 m DVR90, og median maksi-
mumværdien var 29,55 m. Vi kan ikke med sikkerhed sige, at disse målinger er lig 
med vandstanden i søen på engen, men de er tæt ved, og de ligger henholdsvis 
0,10 m og 0,02m over de beregnede vandspejle efter det nu foreliggende projekt. 
Det skal nævnes, at projektet på Glasværksengen blev gennemført med en for-
ventning om et normalt vandspejl i kote 29,22 m DVR90. Projektet kommer der-
med nærmere det oprindeligt forventede. 
 
I søen i Skær 21 Syd ligger det beregnede vandspejl ved årets median efter projek-
tet i kote 29,12 m, hvilket er 0,42 m over den lave sommer vandstand målt i au-
gust 2018 (Tabel 4 og Figur 21), mens det beregnede median maksimum vandspejl 
i kote 29,26 m DVR90 er 0,05-0,20 m under de målte vandspejlskoter i april 2014 
og 2018. Projektet vil derfor medføre et væsentligt mere stabilt vandspejl i søen i 
Skær 21 Syd på et niveau lidt over midlen af de nuværende ekstremer. 
 
Ifølge Tabel 4 og længdeprofilet i Bilag 6 er median vandspejlet i søen i Skær 1, 
Bopladsskæret beregnet til at ligge i kote 28,81 m, hvor de to målinger fra april 
måned lå tæt herved i kote 28,76 og 28,84 m DVR90, mens det beregnede median 
maksimum vandspejl er i kote 29,03 m. Det skal dog anføres, at beregningerne er 
udført for et profil igennem sumpen i Skær 3 Gl. Maskinskær med projektets di-
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mensioner. Da det faktiske tværsnitsareal antageligt bliver væsentligt større, vil 
vandspejlet i søen blive lavere, men ikke lavere end det nuværende vandspejl, der 
også er bestemt af vandstanden i Skær 3, som er opstemmet af et skod i afløbet.  
 
Det sydlige tiltag (tiltag nr. 4) i Tilløb til Skelgrøften ved stien i skovbrynet mod syd 
i form af en plastspunsvæg med en 2,4 m bred overfaldskarm i kote 28,90 m 
DVR90 vil være bestemmende for vandspejlet i det opstrøms 12-51 ha store op-
land. Oplandsarealet er afhængigt af, om hele det 40 ha store centrale opland har 
afløb mod nord. Ved årets median vandføring og et opland på alle 51 ha vil det 
opstrøms vandspejl blive i kote 28,91 m DVR90, og ved en median maksimum 
vandføring i kote 28,93 m DVR90. Vi har kortlagt udstrækningen af det opstrøms 
vandspejl, som vist på kortet i Figur 45 til et areal på 5,0 ha. Vi har tilsvarende 
kortlagt, at et areal på 26,9 ha ligger under kote 29,42 m DVR90, og dermed min-
dre end 0,5 m over det fremtidige vandspejl, hvilket i tørvejorden vil medføre en 
relativ våd tilstand. Heraf udgøres de 8,3 ha af søerne i Skær 2 og skærene 20-23. 
 
Det vestlige tiltag (tiltag nr. 3) i Tilløb til Skelgrøften i Holmegaard Mose i form af 
en plastspunsvæg med en 2,4 m bred overfaldskarm i kote 28,70 m DVR90 vil væ-
re bestemmende for vandspejlet i det opland på 35 ha, som ligger imellem tilta-
gene nr. 3 og 4. Ved årets median vandføring vil det opstrøms vandspejl blive i ko-
te 28,71 m DVR90, og ved en median maksimum vandføring i kote 28,74 m 
DVR90. Vi har kortlagt udstrækningen af det opstrøms vandspejl ved kote 28,72 m 
DVR90, som vist på kortet i Figur 45 til et areal på 2,3 ha. Vi har tilsvarende kort-
lagt, at et areal på 27,9 ha ligger mindre end 0,5 m over det fremtidige vandspejl, 
hvilket i tørvejorden vil medføre en relativ våd tilstand.  
 
Bemærk, at der er anvendt oplandsgrænser til kortlægning af de lavtliggende are-
aler, og at terrænet ved vandskellene mod sydvest, nordøst og syd ligger under 
0,5 m over vandspejlet. Oplandsgrænserne er derfor ikke naturligt velafgrænsede. 
 
Vandspejlet i grøfterne opstrøms for opstemningerne i Tilløb til Skelgrøften vil 
normalt ikke blive helt vandret. Opstrøms for bygværkerne vil vandspejlet gradvist 
øges som følge af stuvning dels fra grene og vandplanter mv. i grøfterne og dels 
afhængigt af vandføringen, hvor opstuvningen øges med stigende vandføring. Op-
stuvningen vil dog relativt set blive mindre end i dag som følge af det højere vand-
spejl opstrøms for bygværkerne og dermed et større vanddækket tværsnitsareal i 
grøfterne. 
 
Etableringen af membraner langs med Midtervejen og Linje 20 Vejen har kun til 
formål at sikre og opretholde de nuværende høje vandspejle på den opstrøms 
side af vejene. Der er således ikke tale om væsentlige ændringer af de nuværende 
vandstandsforhold. 
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Figur 45.  De beregnede vandflader i den nordøstlige del af Holmegaard Mose 

med plastspunsvæggene i Tilløb til Skelgrøften er vist med blå farve, mens de tilsva-

rende arealer i oplandet til vandløbet, som efter projektet ligger mindre end 0,5 m 

over det fremtidige vandspejl, er vist med turkis farve. Oplandsgrænsen er vist med 

lilla streg, og det mulige ekstra opland med lyslilla stipling. Kortet er vist i skala 

1:10.000 på baggrund af ortofoto DDO®2016 ©COWI. 

 

5.3 Afvandingsforhold 

 
Den nuværende afvandingstilstand i og omkring Glasværksengen er beregnet med 
udgangspunkt i det beregnede median vandspejl i kote 29,45 m.  
 
Den aktuelle afvandingstilstand på de omkringliggende arealer er herefter bereg-
net med anvendelse af en metode, hvor der ud igennem det omgivende terræn 
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beregnes de koter, som det vil være muligt at dræne ned til med 2 ‰ fald til de 
aktuelle vandspejlskoter.  På dette grundlag beregnes en teoretisk højdemodel af 
de koter, som det er muligt at afvande ned til i området, kaldet drænkoter. Ende-
lig beregnes drændybden fra terrænet i højdemodellen ned til modellen med de 
beregnede drænkoter. 
 
Den fremkomne model af drændybden i terrænet i og rundt om projektområdet 
anvendes til en konturering, som viser drændybden i intervaller af 0,25 m. De are-
aler, hvor den beregnede drænkote ligger over terræn, betegnes som vandmættet 
jord, der ikke nødvendigvis vil blive en vandflade, hvis der sker overfladisk af-
strømning. I drændybdeintervallet fra 0,0 til 1,0 m findes gradvist mere tørre jor-
der. Arealer med en drændybde på 0,5 til 1,0 m vil normalt være velegnede til 
græsning og høslæt. En drændybde på 1,0 m anses normalt for fuldt tilstrækkelig 
for at kunne opnå en optimal rodudvikling af de almindelige landbrugsafgrøder og 
dermed et optimalt udbytte. Arealer med en drændybde over 1,0 m er derfor ikke 
medtaget i vurderingen af påvirkninger. 
 
Der er tilsvarende foretaget en beregning på grundlag af et vandspejl på Glas-
værksengen efter projektet i median situationen i kote 29,35 m DVR90 sammen 
med de beregnede vandspejle i denne situation igennem det nye afløb mod øst. 
Vi har dog her måttet anvende en ældre udgave af Danmarks Højdemodel for at 
kunne kortlægge vandfladen ved kote 29,35 m, da vandspejlet stod højere ved la-
serskanningen i 2014. Denne højdemodel blev udført ved laserskanning den 12. 
april 2007 med en opløsning på 1,6 m og en oplyst middelfejl på 0,08 m. 
   
Resultatet af beregningen for de projekterede afvandingsforhold er vist på kortet i 
Figur 46 sammen med den tilsvarende ydre afgrænsning af de nuværende afvan-
dingsforhold ud til en drændybde på 1,0 m. En opgørelse af de beregnede arealer 
i hver afvandingskategori for såvel den nuværende som den projekterede situati-
on fremgår af Tabel 5. Som det fremgår af opgørelsen medfører den ca. 0,10 m la-
vere vandspejlskote en væsentlig reduktion i vandfladen fra 8,9 ha til 4,7 ha, mens 
det samlede påvirkede areal kun bliver reduceret med 0,35 ha til i alt 20,86 ha.  
  
Beregningen er afgrænset til det tidligere drænopland på selve Glasværksengen. 
Oplandene i Fensmark Skov og i Holmegaard Mose samt i det nordøstlige hjørne 
af Glasværksengen er således ikke med i kortlægningen.  
 
De beregnede resultater på kortet i Figur 46 og i Tabel 5 er baseret på de teoreti-
ske drændybder i en typisk situation (medianværdi). Det skal understreges, at de 
faktiske forhold kan afvige fra de beregnede på grund af evt. grøfter og dræns ak-
tuelle tilstand og de konkrete jordbundsforhold. Det, beregningerne faktisk viser, 
er, om det er teknisk muligt at opnå den angivne tilstand ved enten udgrøftning 
eller ved rørdræning og hermed i hvilket omfang, det er muligt at løse aktuelt op-
ståede afvandingsproblemer. 
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Figur 46.  Den beregnede afvandingstilstand på Glasværksengen efter projektet er 

vist opdelt i intervaller af 0,25 m afvandingsdybde, og til sammenligning er den ydre 

afgrænsning af den nuværende afvandingsdybde under 1,0 m vist med rød streg i 

skala 1:8.000 på baggrund af ortofoto DDO®2016, ©COWI. 

 
 

Tabel 5 Opgørelse af arealer på Glasværksengen opdelt efter afvandingsdybde be-

regnet ved henholdsvis den nuværende situation og for projektforslaget på grundlag 

af en årsmedian situation.  
 
 

Glasværksengen 

Areal-kategori 

Drændybde 

(m) 

Nuværende  

areal (ha) 

Projekt 

areal (ha) 

Vandmættet <0,0 8,90 4,71 

Sump 0,0 - 0,25 7,67 10,65 

Våd eng 0,25 - 0,50 2,12 2,71 

Fugtig eng 0,50 - 0,75 1,45 1,60 

Tør eng 0,75 - 1,00 1,07 1,19 

 
21,21 20,86 
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5.4 Bygninger og tekniske anlæg mv. 

 

Der er ingen bygninger i projektområdet, som vil blive påvirket af projektet. Det 
eneste kendte berørte ledningsanlæg er 550 mm afløbsledningen fra Trollesgave 
tilhørende NK Forsyning.  
 
Rundt langs nordsiden af glasværket løber en 500 mm rørledning af beton, der af-
leder regnvand fra en del af glasværket og bebyggelsen vest for, som det er vist på 
kortet i Bilag 5. Det nye vandløbsforløb er lagt således, at det skulle komme til at 
ligge nord for betonrørsledningen uden at berøre denne. 
 
På strækningen St. 384 til St. 639 m gennemløber det nye afløb fra Glasværksen-
gen et område, der er kortlagt som muligvis forurenet på vidensniveau 1. På den-
ne strækning skal der etableres 228 m nyt åbent vandløb og 27 m rørlagt vandløb. 
 
 

5.5 Sagsbehandling 

 
Projektforslagene til ændring af tilløbet og afløbet fra Glasværksengen, som er be-
skrevet i afsnit 4.1 og 4.2, forudsætter, at der ved ansøgning kan opnås godken-
delse af projektet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (VVM-
screening), naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven.  
 
En del af projektområdet er kortlagt som muligvis forurenet på vidensniveau 1. 
Myndighedsopgaven er delt mellem Region Sjælland og Næstved Kommune i for-
bindelse med tilladelse til ændringer af anvendelsen og godkendelse af anlægsar-
bejder på den kortlagte ejendom. Naturstyrelsen har som projektejer fået gen-
nemført en frivillig undersøgelse af forureningsforholdene på grunden på grund-
lag af et undersøgelsesprogram, som var aftalt nærmere med regionen og kom-
munen. Undersøgelsen påviste, at jorden i det nye vandløbsforløb er forurenet 
med tungmetaller især arsen, men også med bly og cadmium og enkelte steder 
kobber, zink og nikkel. Der er endvidere en del glasskår i jorden fra den tidligere 
glasproduktion. Rapporten over undersøgelsen anviser løsninger til imødegåelse 
heraf, hvilket er indarbejdet i det foreliggende projektforslag, som skal kunne 
danne grundlag for en frigivelse af grunden til gennemførelse af projektet.   
 
Størstedelen af projektområdet er registreret som mose, sø eller eng, der er om-
fattet af naturbeskyttelseslovens § 3, hvilket kræver dispensation som følge af til-
standsændringen uanset, at naturværdien af mosen samlet set forventes at blive 
forbedret. 
 
Området er udpeget som EF-Habitatområde og EF-Fuglebeskyttelsesområde og er 
dermed omfattet af statens Natura 2000 plan og Bekendtgørelse nr. 926 af 
27/06/2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelses-
områder samt beskyttelse af visse arter. Ifølge bekendtgørelsen skal myndigheden 
som led i godkendelsen af projektet gennemføre en vurdering af, om projektet i 
sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 
2000-området væsentligt. I bekræftende fald skal der gennemføres en Natura-
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2000 konsekvensvurdering af projektet. Myndigheden er i denne sammenhæng 
naturbeskyttelsesmyndigheden i Næstved Kommune. 
 
Ændringen af afløbsforholdene omkring Glasværksengen og etableringen af det 
nye vandløb med røroverkørsler kræver godkendelse efter vandløbslovens be-
stemmelser om vandløbsregulering. Det kræver ifølge Bekendtgørelse nr. 834 af 
27/06/2016 om vandløbsregulering og -restaurering mv., at projektet først offent-
liggøres i høring i 4 uger blandt de lodsejere, som vurderes at blive berørt eller at 
have en væsentlig interesse i projektet. 
 
Næstved Kommune er myndighed på de omtalte lovområder, og hvortil ansøgnin-
gen om dispensation og godkendelse skal sendes.  
 
Ved sagens behandling efter vandløbsloven vil følgende lodsejere skulle inddra-
ges, idet de 4 førstnævnte ejendomme bliver fysisk berørt af de beskrevne an-
lægsmæssige tiltag: 
 

Matr. nr. Ejer Adresse 

3b, 30a Fensmark By, Fensmark 
1m, 1ae Holmegaard, Holme-Olstrup 

Christian Ivar  
Danneskiold Lassen 

Holmegaardsvej 71, 
4684 Holmegaard 

3a Fensmark By, Fensmark Povl Fritzner, Anne og 
Sara Fritzner 

Fensmarkvej 9 
4160 Herlufmagle 

5bd Fensmark By, Fensmark Næstved Kommune Rådmandshaven 20 
4700 Næstved 

1an Holmegaard, Holme-Olstrup Ardagh Glass 
Holmegaard A/S 

Glasværksvej 52, 
4684 Holmegaard 

10a Sibberup By, Fensmark Normann & Petersen 
Nedbrydning A/S 

Glasmagervej 1, 
4684 Holmegaard 

9a Sibberup By, Fensmark 
1am Holmegaard, Holme-Olstrup 

Linda Judy Jensen og 
John Krukov Jensen 

Ryttervænget 2, 
4684 Holmegaard 

 
Alle de nævnte afgørelser vil inden for en frist af 4 uger kunne påklages af de som 
måtte have en væsentlig interesse i afgørelsen samt af en række anerkendte 
landsdækkende organisationer.  
 
Næstved Kommune har den 18. juli 2020 givet dispensation fra naturbeskyttelses-
loven til gennemførelse af de tiltag i højmoseområdet, som i det foregående er 
beskrevet i afsnit 4.3. 
 
Projektet forventes finansieret med støtte fra EU's LIFE+ projekt LIFE14/NAT/DK/-
000012 administreret af Naturstyrelsen Storstrøm. Ansøger afholder alle omkost-
ninger til projektets gennemførelse.   
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