
Side 1 af 10

Naturstyrelsen
Hannenovvej 22
4800 Nykøbing F
Att. Jørgen Sandby Nielsen

Tilladelse efter vandløbsloven til etablering af et lavbundsprojekt på 
matr. nr. 2i, Hæggerup By, Tybjerg

I har ansøgt om, etablering af et lavbundsområde ved at ændre på 
dræningen i området og genetablere områdets naturlige hydrologi. På 
baggrund af jeres indsendte projektforslag har vi vurderet sagen. 

Næstveds Kommunes vandløbsmyndighed meddeler hermed tilladelse til, 
at I kan regulere vandløbene, samt etablere nye vandløb i området ved 
etablering af lavbundsområdet. Derudover meddeles der tilladelse til at 
nedlægge det private pumpelag for området.

Tilladelsen meddeles efter vandløbslovens §§6, 17, 21, 38 og 44. 
Derudover vedrører afgørelsen §§3, 5 og 6 i tilhørende bekendtgørelse om 
vandløbsregulering og -restaurering.

Tilladelsen er først gyldig, når klagefristen er udløbet, og afgørelsen ikke er 
påklaget. Klagefristen udløber den 14.05.2020.

Hvad skal I helt konkret gøre?

I skal overholde følgende vilkår:

1. Etablering af lavbundsområdet ved regulering af vandløb, og 
nedtagning af pumpe 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 i henhold til jeres udbudsmateriale som er vedlagt jeres 
ansøgning, samt i henhold til de fastsatte vilkår. 

3. Naturstyrelsen skal sørge for, at der føres tilsyn med 
anlægsarbejdet.
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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. Lavbundsprojektet 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. Det eksisterende vestlige dige kan forhøjes til kote 27,5 - 27,6 
DVR90. Den nuværende kronebredde skal bevares, dvs. at 
skråningsanlægget på forhøjelsen af diget skal være udenfor 
nuværende kronebredde. Forhøjelsen af diget skal være 
tilstrækkelig stabilt til, at der som i dag, kan køre maskiner og 
vedligeholde vandløbet efter behov.

8. Forhøjelsen af det vestlige dige må ikke medføre risiko for erosion 
af jord til Torpegrøft.

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

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

Hvad er formålet med projektet?
Formålet med projektet er at få etableret et lavbundsområde. Området vil 
reducere udledningen af drivhusgasser til atmosfæren med 300,9 tons CO2 
ækv. pr. år. Derudover reduceres udledningen af kvælstof til vandmiljø 
med 1002 kg N pr. år. Effekten opnås ved at driften af området 
ekstensiveres og ved at hæve vandstanden i området.
Mht. fosfor vil der være en mindre frigivelse fra området på 50,2 kg P pr. 
år.

Hvem er inddraget i projektet?
Navn Adresse Matrikel

Ansøger Naturstyrelsen Hannenovvej 22
4800 Nykøbing F

Lodsejer Bent Blindkilde 
Jeppesen

Tybjergvej 20, 4160 
Herlufmagle

2i, 
Hæggerup 
By, Tybjerg

Lodsejere
(inddraget i 
forbindelse 
med 

PELSDYRFARMEN 
STJERNEN ApS

Hæggerupvej 21, 
4160 Herlufmagle

2d, 
Hæggerup 
By, Tybjerg
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vedligeholdelse 
af ny grøft)

Kort over projektområdet

Kort 1: Oversigtskort. Projektområdet er markeret med rødt, og er lokaliseret vest 
for ejendommen Hæggerupvej 21, 4160 Herlufmagle.
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Kort 2. Matrikelgrænser ved projektområdet 

Beskrivelse af projektet
Området, hvor lavbundsprojektet etableres, bliver i dag pumpet. En 
væsentlig del er projektet er derfor, at pumpen slukkes og afmonteres, 
hvorfor den naturlige hydrologi i området retableres.
Det forventes, at området får et middelvandspejl i kote 26,8 m DVR90. Det 
forventes at størstedelen af udledningen fra området vil ske ved udsivning 
til Torpe Kanal igennem jordmatricen. Dog vil vandet ved høje vandstande 
(>27,0 m DVR90) ledes via et udløbsbygværk.

Alle dræn indenfor projektgrænsen bliver ødelagt, så de ikke længere 
fungerer. 
Afvanding af arealer udenfor projektområdet, som i dag afvandes gennem 
projektområde, vil blive opretholdt ved mindre omlægninger. Et ø250 mm 
dræn, der kommer nord fra, vil ved projektgrænsen blive omlagt i en tæt 
ledning med udløb i Torpegrøft. En åben grøft fra nord, ledes ind i 
projektområde ved at grave en ny grøft inde i projektområdet. Vandet ledes 
herfra ud på terræn.
Fra øst kommer en drænledning, som fortsat vil afvandes via en grøft i den 
østlige projektgrænse.

I projektområdet ved den vestlige og sydlige projektgrænse bliver der 
etableret to diger for at kunne hæve vandstanden i området.
Derudover foretages der terrænregulering i den østlige del af 
projektområdet, for at styre vandet fra en nye afværgegrøft samt den 
eksisterende grøft langs minkfarmen til overrisling i projektområdet. 
En nærmere projektbeskrivelse kan ses på bilag 1.
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Vandløbsmyndighedens vurdering af projektet og 
afvandingsforholdene
Ved projektet genoprettes den naturlige hydrologi i området. Dette gøres 
primært ved at pumpen i området bliver fjernet.

Envidan har foretaget en beregning og vurdering af de afvandingsmæssige 
forhold. Afvandingskort er vedlagt på bilag 2 og 3. Kortene viser, at de 
afvandingsmæssige forhold udenfor projektområdet ikke vil blive påvirket 
ved maks. vandstand.

Afvandingen af arealer udenfor området er sikret ved omlægning af drænet 
fra nord, samt ved forlængelse af grøften fra nord og ind i området. Drænet 
fra øst vil som i dag aflede via grøften i projektgrænsen. 
Der vil blive stillet vilkår om, at lavbundsprojektet må ikke give anledning til 
opstuvning i dræn/vandløb opstrøms lavbundsområdet, så det kan give 
problemer for afvandingen af naboarealer. 

Hvis der er stødes på ukendte dræn, der løber ind i projektområdet, 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 regulering af dræn og vandløb i 
området, samt at afvandingen udenfor området ikke vil blive påvirket ved 
etablering af projektet.

Afholdelse af anlægsudgift og kompensation for arealerhvervelse
Økonomien til anlægsudgiften afholdes af Naturstyrelsen. Til erstatning for 
jorden til projektet har lodsejeren af matr. 2i, indgået aftale med 
Landbrugsstyrelsen. 
Midlerne til projektet kommer fra EU og staten via lavbundsordningen, som 
er den del af det danske landdistriktsprogram 2014-2020.

Fremtidig vedligeholdelse
Vedligeholdelse af dræn og nye grøfter påhviler lodsejerne. Den nye grøft 
der laves i skellet mellem matr. 2d, Hæggerup By, Tybjerg og 2i, 
Hæggerup By, Tybjerg vil derved skulle vedligeholdes af begge lodsejere.

Torpegrøft er et offentligt vandløb, som vedligeholdes af Næstved 
Kommune. Der er stillet vilkår om, at diget langs Torpegrøft skal være 
tilstrækkeligt bredt og stabilt til, at der kan køre maskiner på det og 
vedligeholde vandløbet efter behov.

Tidsplan
Arbejdet er planlagt udført i maj/juni 2020.
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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. 
Projektområdet grænser på den vestlige side op til Torpegrøft. Ca. 280 m 
syd for projektområdet løber Torpegrøft til Torpe Kanal, som er et 
miljømålsat vandløb. Torpe Kanal opfylder i dag ikke sin målsætning, og er 
på strækningen i Ringe 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 drænvand fra et større område 
(0,52 km2) til overrisling på lavbundsarealet. Fra overrislingsområdet ledes 
vandet videre til søen, der dannes i området, hvorfra vandet som 
udgangspunkt siver igennem jordmatricen ud til Torpegrøft. Ved høje 
vandstande om vinteren vil udledningen også ske via udløbsbygværket.

Der vil således ske en forsinkelse i afledningen af drænvand til Torpe 
Kanal. Om sommeren vil afledningen desuden være mindre, end den er i 
dag, pga. der vil være en større fordampning fra søen end fra dræn og 
vandløb. Vi vurderer dog ikke, at den reducerede afstrømning fra området 
vil være så stor, at det i nævneværdig grad vil påvirke sommer-
vandføringen i Torpe Kanal.

Lavbundsprojektet vil desuden reducere udledningen af kvælstof til 
vandmiljøet med ca. 1 ton kvælstof pr. år.

På den baggrund vurderer vi, at projektet ikke vil hindre Torpe Kanal i at nå 
det fastlagte miljømål.

Beskyttet natur og Natura2000
Torpegrøft er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Vandløbet syd og 
øst for projektområdet er ligeledes beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 
§3. Se kort 3. Projektet ændre lidt på vandføringen i vandløbene, da en del 
af oplandet til vandløbene fremover føres til overrisling, og til en sø, 
hvorefter det siver igennem jordmatricen ud til Torpegrøft. Vi vurderer dog, 
at det ikke vil have en nævneværdig påvirkning på vandløbene, men 
ændringen kræver en dispensation efter naturbeskyttelsesloven.
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Torpegrøft

Kort 3. Beskyttet vandløb er markeret med blå streg.

Vi kan ikke give tilladelse til projektet, hvis det ansøgte kan påvirke et 
Natura 2000-område væsentligt. Lavbundsområdet vil ligge 280 m nord for 
Torpe Kanal, der er en del af Natura 2000 område 163 Suså, Tystrup-
Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose, som omfatter 
habitatområderne nr. 145, nr. 146 og nr. 194, samt 
fuglebeskyttelsesområde nr. 91 og nr. 94. De tre store moser i Natura 
2000-området ligger over 2 km fra projektarealet.

Projektet vil resultere i mere naturlig afvanding af projektområdet, ved at 
den naturlige hydrologi i området genetableres. Projektet vil dermed 
medføre en mindre ændring i afstrømningen til Torpe Kanal, ved at 
sommerafstrømningen fra projektområdet vil blive reduceret i forhold til i 
dag, bl.a. pga. pumpen fra området bliver fjernet. Derved opstår der en 
permanent sø i projektområdet, hvilket vil medføre en øget fordampningen 
og en reduceret sommerafstrømning fra området. Vi vurderer dog, at 
ændringen er af mindre betydning og ikke vil få en betydning for tilstanden i 
Torpe Kanal.  Det er derved vores vurdering, at det ansøgte ikke påvirker 
Natura 2000 området væsentligt.

Beskyttede dyre- og plantearter
Nogle dyr og planter er beskyttet af habitatbekendtgørelsens §10 – de 
såkaldte bilag IV-arter. De danske dyr og planter kan ses i 
habitatbekendtgørelsens bilag 11. Der kan ikke gives tilladelse efter 
vandløbsloven, hvis projektet kan påvirke de beskyttede arter negativt.
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Der er i projektområdet sandsynlighed for forekomst af følgende 
beskyttede bilag IV-arter: stor vandsalamander, springfrø, spidssnudet frø, 
grøn mosaikguldsmed, flagermus og eremit.

Eremitter holder til i gamle træer, og flagermus kan have overnatningssted 
i store træer. Der bliver ikke fældet store eller gamle træer, og de vil derfor 
ikke blive påvirket af projektet. Stor vandsalamander, springfrø, 
spidssnudet frø, grøn mosaikguldsmed er alle tilknyttet vandhuller eller 
våde områder, og der er derfor stor sandsynlighed for at de findes i 
området. En del af deres nuværende habitat vil blive vådere og blive til en 
permanent lavvandet sø. Indenfor projektområdet vil der dog udvikle sig ny 
natur, hvor arterne vil kunne fouragere og opholde sig.  Vi vurderer på den 
baggrund, at arterne ikke vil blive påvirket negativt af projektet.

På udpegningsgrundlaget for Natura2000-området nr. 163 findes bilag IV-
arten Tykskallet malermusling. I Torpekanalen er den blevet observeret 
længere nedstrøms projektområdet. Projektet vurderes ikke at have en 
negativ indflydelse på tilstanden af Torpe Kanal og derved heller ikke på 
den Tykskallet malermusling.

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:
Hæggerupvej 16, 21, 24 og Torpevej 14 og Torpe Mosevej 5, 4160 
Herlufmagle

I den afholdte naboorientering har vi modtaget bemærkninger omkring 
følgende forhold – og givet svar:

 Positive tilkendegivelser vedr. projektet

 Bekymring vedr. det vestlige dige mellem lavbundsarealet og 
Torpegrøft. Næstved Kommune har sat vilkår om, at den 
nuværende kronebredde skal bevares.

 Vedr. vedligeholdelse af Torpegrøft. Det vil fortsat være Næstved 
Kommune, som varetager vedligeholdelsen. 

 Bekymring vedr. fremtidig grundvandsstand og fremtidige 
afvandingsforhold på nabojorde grundet etableringen af 
lavbundsarealet – Naturstyrelsen og Envidan har projekteret 
anlægget og ud fra de beregnede fremtidige afvandingsforhold, 
oplysninger om dræn og bundkoter, har vi vurderet, at der ikke vil 
være nogen påvirkning af naboarealer, hverken mht. til 
dræningsforhold eller forhøjet grundvandsspejl. 

 Bekymring vedr. anlægsperiode er placeret i fugles yngletid 

 Opmærksomhed på et 380 KV-kabel vil komme til at ligge under 
vand – Naturstyrelsen har afklaret med ejeren, at det ikke er et 
problem 
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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, 
21, 38 og 44 

 Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. nr. 834 
af 27.06.2016, §§3, 5 og 6 og kap. 5.

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

Klager skal behandles i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via 
Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk. Du vælger det 
nævn, du vil klage til og logger på klageportalen med NemId. Din klage er 
indgivet, når den er tilgængelig for os på klageportalen. Vi får automatisk 
besked, når nogen klager.
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 
1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret reguleres én gang 
om året. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen eller med 
faktura.
Klagen skal være modtaget i klageportalen senest den 14.05.2020. 

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 Anja Rasmussen på tlf.: 55 88 61 72 eller e-mail: 
anjar@naestved.dk.

Venlig hilsen

Anja Rasmussen
Vandløbsmedarbejder

Bilag:
Projektbeskrivelse, bilag 1
Afvandingskort, bilag 2 og 3
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Kopi:
Bent Blindkilde Jeppesen, Tybjergvej 20, 4160 Herlufmagle, 
tybjerggaard@tybjerggaard.dk 

Rådgiver, Envidan, Anne-Kristine Sverdrup, ask@envidan.dk

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
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2 - Projektbeskrivelse_bilag 1 Hører til journalnummer: 06.02.10-P20-14-19 

Sagsnr. 06.02.10-P20-14-19 Cpr. Nr.
Dato 21-2-2020 Navn
Sagsbehandler Anja Rasmussen

Projektbeskrivelse – Lavbundsprojekt Tybjerggaard

1. Baggrund og formål
Lavbundsordningen er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-2020. Formålet 
med ordningen er at understøtte projekter, der reducerer udledningen af drivhusgasser fra 
landbruget. Dette gøres blandt andet ved ekstensivering af lavbundsarealer, ved sløjfning 
af dræn m.v.

Naturstyrelsen Storstrøm har på baggrund af ansøgning hos Landbrugsstyrelsen, fået 
bevilliget midler til at realisere et lavbundsprojekt på arealer ejet af Tybjerggaard, Næstved 
Kommune. 

2. Lokalitetsbeskrivelse
Projektområdet, som er beliggende på arealer tilhørende Tybjerggaard, ligger sydøst for 
Glumsø og udgør 11,7 ha og fremgår af kort 1.

Matrikelnumre: 2i Hæggerup By, Tybjerg

Kort 1. Projektområdet ved Tybjerggaard er markeret med rød.  

3. Anlægstiltag
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Projektet består af følgende anlægselementer:

- Etablering af udløbsbygværk
- Etablering af 3 interne grøfter
- Etablering af 1 afværgedræn
- Etablering af 1 fordelerrende
- Lukning af eksisterende dræn
- Etablering af 2 afværgediger
- Terrænregulering
- Afmontering af pumpe og strømforsyning.
- Nedknusning af 1 brønd til under terræn 

Alle anlægselementer fremgår af kort 2.

Kort 2. Oversigtskort over lavbundsprojektet ved Tybjerggaard. Projektområdet er markeret med rød streg. 
Åbne eksisterende grøfter er lyseblå. Orange er eksisterende dræn og gul er nyt dræn. Mørkeblå stiblet 
streger er nye grøfter. 

4. Projektbeskrivelse

12 



Side 3 af 4

Hører til journalnummer: 06.02.10-P20-14-19 

Udskrevet den 16-04-2020 

Området, hvor lavbundsprojektet etableres fremstår i dag pumpet. En væsentlig del er 
projektet er derfor, at pumpen slukkes og afmonteres, hvorfor den naturlige hydrologi i 
området retableres.
Det forventes, at området får et middelvandspejl i kote 26,8 m DVR90. Det forventes at 
størstedelen af udledningen fra området vil ske ved udsivning til Torpe Kanal igennem 
jordmatricen. Dog vil vandet ved høje vandstande (>27,0 m DVR90) ledes via 
udløbsbygværket, se kort 2.

Der skal foretages terrænregulering i den østlige del af projektområdet, for at styre vandet 
fra den nye afværgegrøft samt den eksisterende grøft langs minkfarmen til overrisling i 
projektområdet, se kort 2. Ved terrænregulering forventes, at skulle fjernes omkring 1.250 
m3. Vurderes denne jord lerholdig nok, så benyttes den til opbygning af digerne langs den 
sydlige og vestlige projektgrænse. Hvis det ikke er muligt, udlægges jorden i det lave 
område ved den nordlige projektgrænse (omkring drænet). Ved terrænreguleringen 
afrømmes overjorden til kote 27,30, og der etableres et fladt område med 1-2‰ fald mod 
søen i projektområdet

Placeringen af de to diger fremgår af kort 2. Digerne etableres med en længde på hhv. 
140 og 118 meter. Det sydlige dige etableres, så digefoden følger projektgrænsen og 
kronen etableres i kote 27,50 m. Diget får en gennemsnitshøjde på 0,4 - 0,5 m, en 
kronebredde på 1,0 meter, og et anlæg på 1:1. 
Det vestlige dige etableres ovenpå det eksisterende dige. Diget fastholder sin nuværende 
kronebredde, og for at nå en kronehøjde på 27,5 m skal diget forhøjes med 10-20 cm. 
Anlægget bliver 1:1. 

5. Anlægstiltag i forhold til dræn og grøfter

Nord for leder en åben grøft og et dræn ind i projektområdet, se kort 2. Afvandingen herfra 
bliver sikret ved at den åbne grøft kommer til at fortsætte ind i projektområdet, ved at der 
graves en åben rende ind i området. Den nye rende bliver ca. 75 m og forventes gravet i 
kote 28,5 - 27,80. Derefter forsvinder den ud i en ca. 15 m lang fordelerrende i kote 27,8.

Drænet, der kommer fra nord, afbrydes ved projektgrænsen og omlægges i en ca. 158 m 
lang tæt ledning (ø250) med udløb i Torpegrøft. Den nye ledning forventes lagt i kote 
27,35-27,00. På projektgrænsen sættes en betonbrønd (ø1000).

Fra nordøst (fra minkfarmen) kommer der et dræn, som går under minkfarmen og ud i en 
åben rende. Derefter fortsætter afvandingen via en eksisterende grøft, som går mod syd i 
projektgrænsen. Grøften bibeholdes, men vest for grøften laves der terrænregulering, så 
der ved høje vandstande kan ske overrisling fra grøften og ind i projektområdet. 
Terrænreguleringen sker ned til kote 27,3.
Derudover forlænges grøften i projektgrænsen mod nord ca. 118 m. Grøften forventes 
gravet med start bundkote 27,1 og med udløb i eksisterende grøft i bundkote 27,03. 
Grøften etableres for at undgå at naboareal bliver påvirket af projektet.

Alle grøfterne graves ned en bundbredde på 0,4 m og et anlæg 1:1.
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Ved høje vandstande (>27,0 m DVR90) ledes vandet ud af projektområdet via 
udløbsbygværket, se kort 2. Det etableres af et 22 m langt Ø450 mm rør med kontraklap,
som lægges i kote 27,00 - 26,95. 

 

Kort 3. Oversigtskort. Lavbundsområdet er markeret med rød streg. Eksisterende dræn med orange streg og 
åbne grøfter med turkis streg.

Dræn og grøfter i området kan ses på kort 3. Alle dræn indenfor projektområdet kommer 
ikke til at fungere fremover. På udvalgte steder bliver de knust. Ligeledes bliver 
eksisterende pumpe og pumpebrønd fjernet.

Projektejer har oplyst at afvandingen (ned til en meters dybde) ikke bliver påvirket uden for 
projektområdet. Afvandingskort kan ses på bilag 2 og 3.
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Projekt:                    
Klient:                                                                                           
Projektnr.:
Udarbejdet af:
Dato:
Godkendt:

Kortbilag 2.2

EnviDan A/S - Natur & Vand - Lottenborgvej 26 - 2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 86806344 - Fax 88806345 - CVR nr. 18334305 - www.envidan.dk

Signaturforklaring

Lavbundsprojekt ved Tybjerggaard
Naturstyrelsen Storstrøm
1191718
Line Winther
20.01.2020
Anne-Kristine Sverdrup

Eksisterende forhold, årsmiddel

Blankt vand
Sump
Våd eng
Fugtig eng
Tør eng

Vandløb/grøfter
Projektområde

0 0,1

3 - Bilag 2_Afvandingskort, eksisterende Hører til journalnummer: 06.02.10-P20-14-19 

Udskrevet den 16-04-2020 

kilometer
Skala 1:2.442
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Projekt:                    
Klient:                                                                                           
Projektnr.:
Udarbejdet af:
Dato:
Godkendt:

Kortbilag 2.5

EnviDan A/S - Natur & Vand - Lottenborgvej 26 - 2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 86806344 - Fax 88806345 - CVR nr. 18334305 - www.envidan.dk

Signaturforklaring

Lavbundsprojekt ved Tybjerggaard
Naturstyrelsen Storstrøm
1191718
Line Winther
20.01.2020
Anne-Kristine Sverdrup

Projekterede forhold, maks. vandstand

Blankt vand
Sump
Våd eng
Fugtig eng
Tør eng

Projektområde
Vandløb/grøft

0 0,1

4 - Bilag 3_Afvandingskort, projekteret Hører til journalnummer: 06.02.10-P20-14-19 

Udskrevet den 16-04-2020 

kilometer
Skala 1:2.438
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