
   

  
  

 
 

      
           

           
         

        
         

      

          
   

        
        

  

        
      

       
   

         
       

Den sjællandske Grusbande 
v/ Rune Hylby 
Kvarmløsevej 28 
4340 Tølløse 

Tilladelse  til  udlægning  af  gydegrus  og  sten 
samt  udvidelse  af  eksisterende  sandfang  i  Ellebæk,  st.  
644-1350  m. 

Sportsfiskerforeningen Fladså og Den Sjællandske Grusbande 
har ansøgt om tilladelse til udlægning af gydegrus og sten til 
skjul og brinksikring i Ellebæk. Desuden er der søgt om udvidelse 
af et eksisterende sandfang. Formålet er at skabe yderligere 
miljøforbedringer for fisk og fauna i vandløbet. Projektområdet 
omfatter matriklerne 4u, 5b og 6dp alle Holsted By, Herlufsholm. 

Der gives hermed tilladelse til projektet. 

Tilladelsen  gives  på  følgende  vilkår: 

1. Der udlægges 9 gydebanker på 5 m, som alle lægges 
oven på nuværende bund. 

2. Udlægning af gydegruset skal ske i henhold til 
anvisningerne i DTU Aquas vejledning ”Sådan laver man 
gydebanker for laksefisk”. 

3. Udlægning af gydebanker og udvidelse af sandfang må 
ikke forårsage opstuvning omkring eksisterende dræn. 

4. Opgravet materiale fra udvidelse af sandfang udspredes 
på nærliggende landbrugsarealer. 

5. Sandfanget skal tømmes så hyppigt, at der ikke sker 
afledning af sand til nedstrøms liggende målsatte 
vandløbsstrækninger. 

Team  Vand  og  Natur 
Center  for  Plan  og  Miljø 
Næstved  Kommune 
5588  5588 

www.naestved.dk 

Dato 
19-6-2020 

Sagsnr. 
06.02.03-P20-2-20 

Sagsbehandler 
Jacob  Hald 
+4555886174 
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6. Eksisterende  drænudløb  i  sandfanget  skal  bevares  og  
retableres  efter  endt  anlægsarbejde. 

7. Anlægsarbejdet  må  ikke  foretages  i  perioden  nov.  - maj. 

8. Anlægsarbejdet  må  ikke  give  anledning  til  materialeflugt  
eller  anden  forurening,  der  kan  skade  vandløbet. 

9. Anlægsarbejdet  skal  være  udført  senest  3  år  fra  
godkendelsesdatoen.  

10.Udgifter  til  materialer  afholdes  af  Den  Sjællandske  
Grusbande.  Næstved  Kommune  afholder  udgifter  til  
udvidelse  af  sandfang. 

Det  ansøgte  projekt 
Projektstrækningen vedrører Ellebæk på tre delstrækninger over 
en 700 meter lang strækning fra st. 644-1350. 

Projektstrækningen fremgår af figur 1. 

De tre delstrækninger har hvert et fald på ca. 3 ‰ og er udvalgt, 
fordi de er velegnede til at skabe naturlige gydebanker for 
ørreder samtidig med, at vandafledningsevnen ikke påvirkes 
væsentligt. 

Projektstrækningen ligger i kanten af et større projekteret 
boligområde mod nord, der i de kommende år vil blive udstykket. 
Mod syd ligger et allerede etableret boligkvartér, og 
projektområdet skal dermed også bidrage til områdets rekreative 
værdi og beboernes naturforståelse. 

Figur 1: De tre delstrækninger af Ellebæk vist med fede røde linjer. 
Eksisterende sandfang ved Skovalle markeret med gult. 
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Berørte lodsejere 
Matrikelnumre Ejer Postadresse 
4u og 5b Holsted 
By, Herlufsholm 

Næstved Kommune Rådmandshaven 
20, 4700 Næstved 

6dp Holsted By, 
Herlufsholm 

Grundejerforeningen 
Skovkanten 

Skovkanten 104, 
4700 Næstved 

Beskrivelse af vandløbet 
Klassifikation Vandløbet er offentligt og omfattet af regulativ 

for Ellebækken, kommunevandløb nr. 10 og 
10a fra 1997 

Målsætning Ellebæk er målsat i henhold til 
Vandområdeplan 2015-2021 for 
Vandområdedistrikt II – Sjælland med 
målsætningen god økologisk tilstand. På 
projektstrækningen opfylder vandløbet i dag 
målsætningen. 
I basisanalysen 2021-2027, som er grundlaget 
for den kommende vandområdeplan, er den 
økologiske tilstand dog faldet til moderat. Det 
gælder for både fisk og smådyr mens 
tilstanden for planter er ukendt. 

Naturbeskyttelse Vandløbet er omfattet af § 3 i 
naturbeskyttelsesloven. 

Fysiske forhold Jf. regulativet er vandløbet på 
projektstrækningen beskrevet som et 
dobbeltprofil. Vedligeholdelsen skal ske på 
basis af vandløbets vandføringsevne, fastlagt 
ved en teoretisk skikkelse. Vandløbet kan i 
princippet antage en vilkårlig skikkelse, blot 
vandføringsevnen er lige så god som ved de 
anførte teoretiske dimensioner. 

Regulativet angiver et fald på hhv. 2,8 og 3,2 
og 2,7 ‰for de tre delstrækninger. For det 
eksisterende sandfang i st. 927 og 977 m 
(DVR90) er faldet angivet til 0,7 ‰. 

På de pågældende strækninger løber 
vandløbet langs dyrkede marker, engarealer 
og skov. 
Bundbredden er mellem 1-2 meter og består 
primært af sten og grus med sand. 
Et egentligt dobbeltprofil er ikke til stede. 

Drænforhold Ifølge regulativet er der dræntilløb i st. 743, 
1161 og 1176 m. På sandfangsstrækningen er 
der et dræntilløb fra SØ. Der er også et 
nyetableret dræntilløb, hvor vandløbet løber 
ind i skoven 
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Beskrivelse  af  projektet 
Projektstrækningen (st. 644-1350) omfatter tre delstrækninger: 
A på 336 meter omkring overkørslen nedstrøms for 
Stenlængegårdsvejen til Skovalle, B på 172 meter nedstrøms 
overkørsel ved Skovalle samt C, en 140 meter lang strækning, 
der begynder umiddelbart efter delstrækning B, men friholder et 
dræn i st. 1161. 

Delstrækning  A: 
Projektstrækningen begynder nedstrøms Stenlængegårdsvejen, 
ca. 100 meter opstrøms den lille overkørsel (illustration side 1) til 
overkørslen ved Skovalle, i alt ca. 336 meter. Her forbedres de 
fysiske forhold med anlæg af 3 gydebanker på 5 meters længde 
og i fuld bredde, svarende til i alt ca. 3 m3 (1 m3 pr. gydebanke). 
På denne delstrækning er Ellebækken 1 meter bred, vanddybden 
10- 30 cm, og der ønskes lagt et lag gydesubstrat på ca. 20 cm. 
Der udlægges ca. 6-7 kubikmeter skjulesten med Ø 100-300 mm 
på strækningen, dels til brinksikring og dels skjulesten på hele 
projektstrækningen. 
De største sten lægges i kanten, mens de mindre sten lægges i 
strømrenden, idet der lægges 1-2 sten pr. løbende meter 
vandløb. 
Faldforholdene ændrer sig i station 843, og aftager ifølge 
regulativet ned mod Skovalle (0,7‰). På denne strækning er det 
ikke formålstjentligt at udlæggegydegrus, hvorfor denne sidste 
del af delstrækning A alene vil forbedres med sten til brinksikring 
og skjul. 
Gydesubstrat og skjulesten/brinksikring udlægges på 
eksisterende bund. 

På den sidste del af delstrækning A i st. 927 – 977 m udvides et 
eksisterende sandfang ved at grave 0,5 m af brinkerne således, 
at vandløbets bredde øges med 1 m. Der er kraftig 
sedimenttransport fra strækningerne opstrøms, og det 
eksisterende sandfang vurderes at være for lille. 

Delstrækning  B: 
På denne del af projektstrækningen, der begynder fra 
overkørslen ved Skovalle og strækker sig 172 meter nedstrøms, 
anlægges der 3 gydebanker på 5 meters længde (1½ 
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m3 pr. gydebanke) i hele vandløbets bredde, idet bundbredden er 
1½ meter. Det svarer til i alt ca. 4½-5 m3 gydegrus. 
Desuden udlægges 7 m3 skjulesten (Ø100-300 mm) på 
strækningen til forøgelse af den fysiske variation, hvilket giver 
stor overlevelse af den nyklækkede yngel og således, at der 
skabes et lettere naturligt slynget forløb i profilet. 
De største sten lægges i kanten, mens de mindre sten lægges i 
strømrenden, idet der lægges 3-4 sten pr. løbende meter 
vandløb. 
Gydesubstrat og skjulesten/brinksikring udlægges på 
eksisterende bund. 

Delstrækning  C: 
Projektstrækningen forløber ca. 220 meter nedstrøms Skovalle, 
og omfatter en 140 meter lang delstrækning. 
Der anlægges 3 gydebanker på 5 meters længde (2 m3 gydegrus 
på hver) i hele vandløbets bredde, idet bundbredden er ca. 2 
meter. Det svarer til i alt ca. 6 m3 gydegrus. 
Desuden udlægges 8 m3 skjulesten (Ø100-500 mm) på 
strækningen til forøgelse af den fysiske variation og sikring af 
brinken. 
De største sten lægges i kanten, mens de mindre sten lægges i 
strømrenden, idet der lægges 3-4 sten pr. løbende meter 
vandløb. 
Gydesubstrat og skjulesten/brinksikring udlægges på 
eksisterende bund. 

Gydebanker 
Der udlægges gydegrus i et tæppe på ca. 20 cm. Gydegruset 
består af 15% singels (ø 32-80 mm) og 85% nøddesten (ø16-
32mm). 
Gydebankerne vil blive udlagt ifølge vejledningen fra DTU Aqua: 
”Sådan laver man en gydebanke”, se: 
https://vimeo.com/110116920. 
Udlægningen vil blive kontrolleret vha. ”stokkemetoden” på 
udvalgte gydebanker således, at det er fuldt gennemsigtigt, at 
hver gydebanke højst vil stuve vandstanden 5 cm ved 
gydebankens begyndelse (opstrøms) og at opstuvningszonen 
maksimalt vil være 17 meter ved et fald på 3 promille (5 cm ved 
gydebankens begyndelse, 2½ cm opstuvning 9 meter 
opstrøms, og udlignet 17 meter opstrøms). 
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Figur 2: Beskrivelse af opstuvningszoner fra ’Sådan laver man 
gydebanker for laksefisk’, DTU Aqua 2017. 

Tidsplan 
Projektet forventes gennemført i sensommer/efterår 2020. 

Økonomi 
Gruspuljen afholder alle udgifter i forbindelse med indkøb af 
materialer til projektet. Indkøb af gydegrus og skjulesten inkl. 
levering til en samlet værdi af ca. 20.000.- kr (ekskl. moms). 
Udlægningen vil ske ved hjælp af engagement fra ”de frivillige” 
fra Sportsfiskerforeningen Fladså og Grusbanden. Desuden 
forventes deltagelse af elever fra Ellebækskolen. 
Næstved Kommune kan være behjælpelig med transport af 
gydegrus og sten ned til eller i vandløbet således, at de frivillige 
derefter kan rette det til. 
Næstved Kommune afholder udgifter til udvidelse af sandfanget. 

Side 6 af 11 



   

          
        

      
          

        

       
        

       
   

        
    

         
        

         
          

 

             
       

         

           
        

        
        

        
 

        
       

           
       

        
        

     

         
       

Miljømæssig  vurdering 
Vandløbsloven 
Formålet med vandløbsloven er at sikre, at vandløb kan benyttes 
til afledning af vand, navnlig overfladevand, spildevand og 
drænvand. Fastsættelse og gennemførelse af foranstaltninger 
efter loven skal ske under hensyntagen til de miljømæssige krav 
til vandløbskvaliteten, som fastsættes i henhold til anden 
lovgivning. 

Ellebæk har ifølge basisanalysen 2021-2027 aktuelt moderat 
økologisk tilstand baseret på måling af kvalitetselementerne fisk 
og smådyr. For kvalitetselementet planter er tilstanden 
registreret som ukendt. 

Der registreres årligt gydegravninger i vandløbet, men langt 
overvejende sker gravningerne nedstrøms projektstrækningen. 

Etablering af stenstryg (gydebanker) og skjulesten vil skabe gode 
fysiske forhold, gode levesteder for vandløbsinsekter samt skabe 
gode gyde- og opvækstområder for en række fiskearter bl.a. 
ørred. Vi vurderer derfor, at projektet vil bidrage til målopfyldelse 
for Ellebæk. 

Der er sat vilkår om at udlægning af gydegruset sker i henhold til 
DTU-Aquas vejledning ”Sådan laver man gydebanker for 
laksefisk”, som anses for at være ’best practice’ på området. 

Der er desuden sat vilkår om, at projektet ikke må forårsage 
opstuvning omkring eksisterende dræn for at sikre de 
eksisterende afvandingsforhold i området. Det skal bemærkes, at 
det gennemsnitlige fald på projektstrækningen er ca. 3‰, 
hvorfor opstuvning forårsaget af gydebankerne vurderes at være 
meget begrænset. 

Udlægning af skjulesten vurderes at have meget begrænset 
effekt på vandafledningsevnen, jf. rapport fra Orbicon 20161. 

Der er sat vilkår om, at materiale fra udvidelse af sandfang 
spredes på nærliggende landbrugsjord samt at eksisterende 
drænudløb i sandfanget bevares og retableres efter endt 
anlægsarbejde. Dette er sket i overensstemmelse med telefonisk 
aftale med forpagter af tilstødende arealer. 

1 Feltforsøg med profilændringer i Kimmerslev Møllebæk november 2015. 
Førsøgsrapport – bilag 2 til faglig udredning. 15.04.2016. 
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Ligeledes er der sat vilkår om tømning af sandfang, så der ikke 
sker sandvandring til nedstrøms liggende målsatte 
vandløbsstrækninger. 

Endelig er der vilkår om, at anlægsarbejdet ikke må foretages i 
perioden november til maj for at sikre ørredens (og en række 
insekters) gyde- og klækningsperiode samt forårsage 
materialeflugt og evt. anden forurening nedstrøms i 
vandløbssystemet, som vil kunne påvirke flora og fauna. 

Næstved Kommune vurderer samlet, at projektet med de stillede 
vilkår vil bidrage til målopfyldelse i forhold til vandområdeplanens 
krav og fortsat vil sikre den eksisterende afvanding i området. 

Naturbeskyttelsesloven 
Der er meddelt særskilt dispensation fra naturbeskyttelsesloven. 

Natura 2000 og bilagsarter 
I henhold til bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om 
udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 
(Habitatbekendtgørelsen) § 6 skal alle planer og projekter, der 
kan påvirke et Natura 2000-område, underkastes en vurdering 
af, om planen eller projektet i sig selv, eller i forbindelse med 
andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område 
væsentligt. Hvis det ikke kan udelukkes, at planen eller projektet 
kan medføre en væsentlig påvirkning skal myndigheden, jævnfør 
habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 2, foretage en nærmere 
konsekvensvurdering af planen eller projektets påvirkninger af 
Natura 2000-området, under hensyn til bevaringsmålsætningen 
for det pågældende område. Viser vurderingen, at planen eller 
projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, 
kan der ikke meddeles tilladelse, dispensation eller godkendelse 
til det søgte. Jf. § 7, stk. 8, punkt 1 er regulering af vandløb 
omfattet af § 6. 

Bilag IV i habitatdirektivet indeholder en liste over udvalgte dyre-
og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at 
beskytte, både indenfor og udenfor Natura 2000-områderne. 
Disse arter betegnes i det følgende som bilag IV-arter. I forhold 
til bilag IV-arter skal det sikres, at det ansøgte projekt ikke 
forsætligt forstyrrer bilag IV-arter i deres naturlige 
udbredelsesområde eller beskadiger eller ødelægger arternes 
yngle- og rasteområde i arternes naturlige udbredelsesområde. 
Det er ikke tilladt at gennemføre projekter, der kan beskadige 
eller ødelægge yngle- og rasteområder for disse arter. 
Forudsætningen for dette er, at den økologiske funktionalitet af 
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et yngle– eller rasteområde for bilag IV-arter opretholdes på 
mindst samme niveau som hidtil. 
Det vurderes, at der i området kan være eremit, flagermus, grøn 
mosaikguldsmed, spidssnudet frø, springfrø, løgfrø, markfirben 
og stor vandsalamander. Der sker ikke fældning af træer, der 
ville kunne påvirke eremit eller eventuelle ynglende flagermus. 
Endelig er Ellebækken med forholdsvist godt fald og deraf 
strømmende vand ikke egnet habitat for hverken grøn 
mosaikguldsmed, stor vandsalamander, spidssnudet frø, løgfrø 
eller springfrø. Da det ansøgte ikke påvirker væsentlige 
levesteder, vurderer Næstved Kommune, at det ikke vil påvirke 
de beskyttede arter negativt. 

Projektområdet har forbindelse til Natura 2000-området N163 
Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og 
Porsmose. 

Det vurderes, at projektet ikke indebærer en ændret udledning af 
stoffer via vandløbet til Natura 2000-området, og at projektet 
ikke vil påvirke de beskyttede arter eller naturtyper negativt. 

Opstart  af  projektet 
Tilladelsen er først gyldig, når klagefristen er udløbet, og 
afgørelsen ikke er påklaget. Tilladelsen er gyldig i 3 år. 

Høring  af  berørte  parter  og  eventuelle  indsigelser 
Projektforslaget har været i høring i 4 uger, jf. § 15, stk. 1 i 
bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. Der 
er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden. 

Under  arbejdet 
Hvis der findes arkæologiske levn som f.eks. samlinger af sten, 
sortfarvet jord, knogler, potteskår eller mønter, skal arbejdet 
standses og museet gives besked. Man er ikke fritaget for denne 
forpligtelse, selvom man evt. har indhentet en udtalelse fra 
museet forud for anlægsarbejdet.. 

Opdages en forurening ved arbejdet, skal vandløbsmyndigheden 
kontakte, så vi kan vurdere, hvad der skal gøres. 

Lovgrundlag 
Tilladelsen er meddelt med hjemmel i Vandløbsloven2 §§ 16 og 
17 samt bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om 
vandløbsregulering og –restaurering m.v. § 3. 
Til brug for afgørelsen er desuden anvendt regulativ for 
Ellebækken, kommunevandløb nr. 10 og 10a, Næstved 
Kommune, 23.09.1997. 

2 Lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017 
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Klagevejledning 
De klageberettigede er dem afgørelsen er rettet til eller dem, der 
måtte antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens 
udfald, samt visse organisationer. 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til 
Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, 
som du finder på www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn, 
du vil klage til og logger på klageportalen med NemId. Din klage 
er indgivet, når den er tilgængelig for os på klageportalen. Vi får 
automatisk besked, når nogen klager. 

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for 
privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. 
Gebyret reguleres én gang om året. Du betaler gebyret med 
betalingskort i Klageportalen eller med faktura. 

Klagen skal være modtaget i klageportalen senest den 17. juli 
2020 inden arbejdstid. 

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. 

Ønsker du at indbringe afgørelsen for domstolene, skal du gøre 
det inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. 

Har  du  spørgsmål  til  tilladelsen 
Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at 
kontakte mig på tlf. 5588 6174 eller jltha@naestved.dk 

Venlig hilsen 

Jacob Hald 
Vandløbsmedarbejder 
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Kopi  er  sendt  til: 
 Sportsfiskerforeningen  Fladså,  v/  Henning  Andersen,  

Kansasvej  11,  2300  København  S. 
 Næstved  Kommune,  Rådmandshaven  20,  4700  Næstved. 
 Forpagter  Erik  Larsen,  Skovalle  17,  4700  Næstved. 
● Danmarks  Naturfredningsforening,  Masnedøgade  20,  2100  

KBH  Ø.  dnnaestved-sager@dn.dk 
● Danmarks  Sportsfiskerforbund,  Skyttevej  5,  7182  

Bredsten:  sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk  
post@sportsfiskerforbundet.dk   
lbt@sportsfiskerforbundet.dk  

● Danmarks  Sportsfiskerforbund,  Miljøkoordinator  Christian  
Skotte  cskotte@cas.org 

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

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

● Miljøstyrelsen,  Haraldsgade  53,  2100  København  Ø.,  
mst@mst.dk 

● Miljøstyrelsen  Storstrøm,  Fejøgade  1,  4800  Nykøbing  F.,  
sto@mst.dk  

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

● Dansk  Ornitologisk  Forening,  Natur@dof.dk 
● Fiskeriinspektorat  Øst,  Afdelingen  i  Roskilde,  

Langebjergvænget  11,  4000  Roskilde,  
inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk  

● DTU  aqua,  fif@aqua.dtu.dk 
● Kystdirektoratet,  kdi@kyst.dk 
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