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Landzonetilladelse til etablering af minivådområde på matrikel 1b, 

Herlufmagle By, Herlufmagle 

 

Du får hermed landzonetilladelse til etablering af minivådområde på 

matrikel 1b, Herlufmagle By, hørende til Fensmarkvej 9, 4160 Herlufmagle. 

Addresser i nærheden af det ønskede minivådområde er Suså Landevej 

54 og Fensmarkvej 2b, begge 4160 Herlufmagle. 

 

Tilladelsen får du på vilkår af, at: 

 

• overskydende jord fra udgravningen jævnes ud i et højst 30 cm 

tykt lag på mark på matriklen og indpasses i landskabet ved at 

følge terrænets kurver i en afstand af minimum 1 m til skel, diger 

og markens ophør 

• når minivådområdet tages ud af drift, så fjernes anlægget og 

området retableres 

 

Lovgrundlag 

Landzonetilladelsen er meddelt i henhold til planlovens § 35, stk. 1. 

Forhold til vandløbsloven og miljøvurdering er behandlet i to andre 

afgørelser af dags dato. 

 

Offentliggørelse og klagefrist 

Landzonetilladelsen skal offentliggøres. Den annonceres på kommunens 

hjemmeside d. 17. januar 2020 på 

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

x  

Der kan klages over tilladelsen til Planklagenævnet via deres klageportal, 

se i øvrigt klagevejledning. Der er en klagefrist på 4 uger fra offentlig-

gørelsen. Tilladelsen er først gyldig ved klagefristens udløb d. 14. februar 

2020. 

Tilladelsen gælder kun i forhold til landzonebestemmelserne i planloven. 

Den skal udnyttes inden for 5 år fra offentliggørelsen for at være gyldig.  

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


 

 

 

Andre forhold, du skal være opmærksom på 

Anlægget projekteres tæt på dige beskyttet efter museumslovens §29a. 

Der må ikke midlertidigt eller permanent ændres i tilstanden af dette – 

eksempelvis ikke oplægges materialer under drift eller anlæg. 

Som ejer eller bygherre kan du altid få en udtalelse hos Næstved Museum, 

før du graver, jf. museumslovens § 25. Hvis du spørger først, får du de 

bedste muligheder for at undgå standsning af anlægsarbejdet og udgifter til 

arkæologisk undersøgelse, jf. museumslovens § 27. 

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

jord, knogler, potteskår eller mønter, skal du altid standse anlægsarbejdet 

og underrette museet. Du er ikke fritaget for denne forpligtelse, selvom du 

har fået en udtalelse. 

Hvis der under bygge- eller jordarbejdet konstateres en forurening af 

jorden, skal du underrette kommunen, jf. jordforureningslovens § 71. 

 

Redegørelse 

 

Der er søgt om etablering af minivådområde i lavtliggende område på 

matrikel 1b, Herlufmagle By ca. en halv km nordøst for Gelsted og ca. 1 km 

sydøst for Herlufmagle. Minivådområdet etableres for at reducere 

belastningen af Karrebæk Fjord og Smålandshavet med næringsstoffer fra 

et opland på ca. 33 ha opstrøms øst for minivådområde. Minivådområdet 

får et vandfladeareal på 0,35 ha og et projektareal med skråninger og 

arbejdsareal på 0,65 ha. 

 

 



 

 

 

Blå skravering angiver anlæg 

 
Ydre rød streg angiver opland, de to rektangler angiver brinker og inderst 
vandfladen 
 

 
Minivådområdet vil bestå af et 

100 cm dybt sedimentations-

bassin efterfulgt af bassiner 

med skiftevis dybde på 100 

cm og 30 cm. Der vil være en 

samlet vandoverflade på 

bassinerne designet til at ligge 

i kote 35,2, hvilket er lavere 

end omgivende terræn, men 

højere end afledningen 

nedstrøms. Vandet ledes fra 

lokalt opland frit til minivåd-

området. Fra minivådområdet 

ledes vandet ad en iltnings-

trappe af sten mod vest mod 

Vinkælderrenden til Søgård 

sø, Vasegrøften, Slagmosen 

og Suså. Bassinerne udgraves 

i et i forvejen lavtliggende 

område. Overskudsjorden 

fordeles på matrikelen.  

 

.   

 

Projektskitse fra ansøger. 

Minivådområde er 

markeret med blå og 

grønne felter. Aflang blå 

firkant er sedimentations-

bassin. Pile angiver 

vandets vej. Blå streg 

angiver skråningernes 

kant ved terræn. 



 

 

 

 

 
 
Orthofoto med matrikelskel, eksisterende højdekurver, natur og anlæggets 
hovedelementer (sedimentationsbassin, bassiner og lavvandsområder). 
 

Anlægget i landskabet 

Ejendommen ligger i landzone, hvor etablering af minivådområde kræver 

en landzonetilladelse. Formålet med landzonebestemmelserne er at hindre 

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

landskabsværdier. 

 

Minivådområdet etableres i et område, der nu primært anvendes til 

dyrkning. Arealet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. 

Der er ikke nedsivning fra minivådområdet, og det er er relativt beskedent i 

størrelsen, hvorfor minivådområdet ikke vurderes til at have effekt på 

grundvandsdannelsen.  

 

Minivådområdet etableres alene ved udgravning, hvorfor det helt lokalt 

omtrent vil opleves som en mergelgrav, tørvegrav eller andet gravet 

vandhul. Fra syd og vest er der ikke indblik til anlægget grundet 

bevoksning på de nærtliggende diger. 

 

Der er ikke indkommet bemærkninger under den afholdte 

naboorientering/høring. 

 

Vurdering 

Minivådområdet anlægges med det formål at reducere belastningen af 

Karrebæk Fjord med næringsstoffer. Kommunen har vurderet, at 

minivådområdet ikke vil påvirke landskabet væsentligt. Vi har især lagt 

vægt på, at: 



 

 

 

• Det ansøgte er i overensstemmelse med formålet i planlovens 

landzonebestemmelser. 

• Det ansøgte er i overensstemmelse med Næstved Kommunes 

praksis for landzonesagsbehandling. 

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

eller kulturhistoriske hensyn, som byrådet skal varetage. 

• Minivådområdet ikke ses på afstand i landskabet, da det alene 

etableres ved udgravning, er placeret på lavtliggende terræn og 

afgrænses for indblik fra syd og vest grundet bevoksning på 

nærtliggende diger. 

• Minivådområdet ikke vil påvirke eng og søer i nærområdet. 

• Minivådområdet ikke vil genere naboer. 

Der er lavet tiltag og givet vilkår i tilladelse fra vandløbsloven, der sikrer 

iltindhold nedstrøms, afvanding opstrøms mm 

 

Beskyttede dyr, planter og områder 

Nogle dyr og planter er beskyttet af habitatbekendtgørelsens § 11 – de 

såkaldte bilag IV-arter – du kan se de danske dyr og planter i 

habitatbekendtgørelsens bilag 111. Vi kan ikke give landzonetilladelse, hvis 

projektet kan påvirke de beskyttede arter negativt.  

150 m vest for minivådområdet er en sø, der ikke må foretages 

tilstandsændringer i jf. naturbeskyttelseslovens §3.  

 

I hele kommunen kan der være følgende arter omkring vandhuller og 

vådområder: stor vandsalamander, springfrø, spidssnudet frø og grøn 

mosaikguldsmed. 

 

I området kan forekomme markfirben. De kunne holde til i digerne 

beskyttet efter museumslovens § 29a lige vest og syd for.   

 

Konverteringen fra mark til minivådområde vurderes ikke at påvirke 

hverken sø eller diger eller andre nærtliggende naturområder eller 

eventuelt bilag IV-arter knyttet hertil.   

 

I en afstand af 1,5 km mod øst ligger Natura 2000-område 163 Suså, 

Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose. 

Grundet anlæggets karakter af mindre sø og den relativt store afstand til 

Natura 2000 området, vurderes etablering af minivådområdet ikke at være 

en væsentlig ændring.    

                                                      
1 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 926 af 27. juni 2016 
med senere ændringer. 



 

 

 

Klagevejledning 

 

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

Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.  

 

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

ansøger og ejer) klageberettiget. Dertil er landsdækkende foreninger og 

organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, eller 

varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Det er 

et krav, at foreningen/organisationen har vedtægter eller love, der 

dokumenterer formålet, og at den repræsenterer mindst 100 medlemmer.  

 

I klager via www.naevneneshus.dk til planklagenævnet 

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

gennem denne klageportal til kommunen. 

 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. 

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

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

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

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

Klageportalen. 

 

Som udgangspunkt afvises klager, der fremsendes uden om 

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

skal I sende en begrundet anmodning til kommunen. Vi videresender 

herefter anmodningen til klagenævnet, som beslutter, hvorvidt jeres 

anmodning kan imødekommes.  

 

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen 

– altså senest d. 14. februar 2020. 

 

Yderligere information og klagevejledning kan også ses på 

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

 

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

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

planloven. 

 

Har I spørgsmål til afgørelsen, er I velkomne til at kontakte os. 

 

Venlig hilsen 

 

Lars Kristian Laustsen 

Planlægger 

Næstved Kommune 

http://www.naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/


 

 

 

 

 

Kopi sendt til: 

Danmarks Naturfredningsforening, Næstved dnnaestved-sager@dn.dk 

Friluftsrådet, Kreds Sydvestsjælland sydvest@friluftsraadet.dk  

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

Næstved Museum, Ringstedgade 4, 4700, naestved@museerne.dk 
 
Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk 

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

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