
 

 
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian  Ivar  Danneskiold  Lassen  

Holmegaard  Hovedbyg  1,  th  

4684  Holmegaard  

Du  har  fået  landzonetilladelse  til  din  ansøgning  om  at  udvide  en  sø  
med  op  til  ca.  9.000  m2  på  Holmegaardsvej  71,  4684  Holmegaard.  

Vi  skriver  til  dig  for  at  meddele  dig  vores  afgørelse  på  din  ansøgning  om

landzonetilladelse.  

 

Næstved  Kommune  giver  dig  landzonetilladelse  

Du  får  landzonetilladelse  til  at  udvide  en  sø  med  op  til  ca.  9.000  m2  og  til  at

udjævne  det  opgravede  materiale  på  omkringliggende  arealer  på  matrikel  

1a,  Holmegaard,  Holme-Olstrup  beliggende  Holmegaardsvej  71,  4684  

Holmegaard.  

 

Tilladelsen  får  du  på  vilkår  af,  at:  

•  det  opgravede  materiale  udlægges  i  jævnt  lag  på  ca.  8  cm  på  

omkringliggende  arealer,  som  du  har  indtegnet  det  i  nedenstående  

figur  1  - men  med  en  afstand  til  søen  på  mindst  10  m.  Alternativt  

skal  materialet  fjernes  fra  området.  

•  Næstved  kommune  skal  underrettes,  når  arbejdet  er  gennemført.   

o  Det  kan  ske  på  5588  6150  eller  natur@naestved.dk   

Desuden  anbefales  det  af  hensyn  til  vandkvaliteten  samt  plante- og  

dyrelivet,  at:  

 

•  Du  er  helt  færdig  med  søen  senest  3  måneder  efter,  du  starter.  

•  Der  ikke  anlægges  øer  i  vandhullet.  

•  Der  ikke  er  forbindelse  til  andre  vandhuller.  Hvis  du  ønsker  

forbindelse  til  andre  vandhuller,  kræver  det  en  tilladelse  efter  

vandløbsloven.  

•  Evt.  overskudsmateriale  lægges  udenfor  beskyttet  natur.  Hvis  du  

ønsker  at  placere  materialet  i  beskyttet  natur,  kræver  det  en  

dispensation  efter  naturbeskyttelsesloven.  

•  Der  ikke  udsættes  planter  i  vandhullet.  

•  Der  ikke  udsættes  andefugle,  fisk,  krebs  eller  andre  dyr.  

•  Hvis  du  fodrer,  holder  du  mindst  10  m  afstand  til  vandhullet.  

•  Hvis  du  planter  i  nærheden  af  søen,  er  det  nord  for  vandhullet.   

•  Du  ikke  sår  eller  planter  på  søbredden.  

Vi  henviser  desuden  til  vilkår  i  dispensationen  fra  naturbeskyttelseslovens  

§  3.  
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Efter etableringen vil vandhullet blive registreret som et § 3 område i 

henhold til naturbeskyttelsesloven. 

Du skal være opmærksom på, at søen i henhold til vandløbsloven ikke må 

være i forbindelse med vandløb eller dræn. 

Skal der ændres eller nedlægges dræn i eller udenfor etableringsområdet 

kræver det en tilladelse fra vandløbsloven. Vandhullet må ikke etableres 

før, der er givet tilladelse til ændring af dræn. Tilladelse fra vandløbsloven 

kan ansøges hos vandløbsafdelingen i Næstved Kommune på adressen 

vandloeb@naestved.dk. 

Ændrer du et ukendt dræn under etableringsarbejdet, skal du også 

kontakte vandløbsafdelingen for at få tilladelse til ændring af dræn. 

Tilladelsen gælder kun i forhold til landzonebestemmelserne i planloven. 

Hvornår  gælder  tilladelsen  

Vær opmærksom på at tilladelsen først er gyldig, når klagefristen er 

udløbet den 28.04.2020, og der ikke er klaget over den. Du vil høre fra os 

inden for en uge efter klagefristens udløb, hvis der er kommet en klage. 

Tilladelsen gælder i 5 år fra offentliggørelsen. 

Det, du har søgt om, kræver også dispensation fra 

fortidsmindebeskyttelseslinjen efter naturbeskyttelseslovens § 18 samt 

dispensation fra beskyttede naturtype efter naturbeskyttelseslovens § 3. 

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen gives samtidig med 

nærværende landzonetilladelse. Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 

§ 3 er givet den 5.12.2019. 

Hvad  ligger  til  grund  for  afgørelsen  

Du får tilladelse fordi det er en forbedring af områdets naturværdier uden at 

have negativ indflydelse på områdets landskabelige værdier og 

kulturværdier herunder kulturmiljøet og fortidsmindet. Du kan læse mere 

om, hvorfor vi har givet dig denne tilladelse under afsnittet ”Vores 

vurdering”. 

Offentliggørelse  og  klage  

Landzonetilladelsen  skal  offentliggøres.  Vi  annoncerer  den  på  kommunens  

hjemmeside  31.03.2020  på  

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

x   

Der kan klages over tilladelsen til Planklagenævnet via deres klageportal. 

Du kan læse mere i klagevejledningen på sidste side i tilladelsen. 
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Redegørelse  for  sagen  

Din ejendom ligger i landzone, hvor udvidelse af en sø og udlægning af det 

opgravede materiale er ændret arealanvendelse og terrænregulering, der 

kræver en landzonetilladelse. Formålet med landzonebestemmelserne er 

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

og landskabsværdier. 

Ansøgning   

Du har søgt om at udvide en sø med op til ca. 9.000 m2 på matrikel 1a, 

Holmegaard, Holme-Olstrup beliggende Holmegaardsvej 71, 4684 

Holmegaard. Det opgravede materiale vil du udjævne i et lag ca. 8 cm på 

omkringliggende arealer, som du har indtegnet det i nedenstående figur 1. 

I ansøgningen skriver du, at du søger om tilladelse til at genetablere den 

gamle sø umiddelbart sydøst for Holmegaard hovedbygning. Området er 

blevet både drænet og fyldt op i forbindelse med landbrugsdrift, og som 

følge af mange års oprensning og deponering af materiale fra oprensninger 

af den inderste voldgrav. Markarealet er i dag udlagt med midlertidig brak. 

En del af den gamle sø er genetableret (i 2001-2002 ifølge luftfotos) og nu 

ønsker du at udvide dette videre mod dets oprindelige form jf. terrænet 

muligheder. Du skriver, at området for ca. 700 år var en del af det ydre 

vådområde og voldgravssystem, som dannede den første forsvarslinje 

omkring den daværende hovedbygning. 

Placering  og  udformning  

Vi har besigtiget arealerne sammen med dig i efteråret 2019. Vi talte lidt 

om placering og udformning af søen. Du vil gerne have en uregelmæssig 

bredzone men ønsker udvidelsen mindre end oprindeligt ansøgt. Samtidig 

ønsker du fortsat udvidelsen placeret delvist inden for 

fortidsmindebeskyttelseszonen. Denne placering ønsker du af 

landskabelige og kulturhistoriske hensyn. En genskabelse af landskabet, 

som det tidligere har været omkring hovedgården, er dit formål med 

udvidelsen sammen med en styrkelse naturens flora og fauna herunder 

fuglelivet i området. 
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På ovenstående oversigtskort er udvidelsen som endeligt ansøgt 

omtrentligt markeret med blåt. Der er en fortidsmindebeskyttelseslinje rundt 

om et fredet fortidsminde, som udgøres af voldgraven rundt om 

Holmegårds kvadratiske borgholm. Fortidsmindet er markeret med mørk 

blå farve. 

Vi kan ikke fastslå, om der tidligere har været en sø eller ej på de aktuelle 

arealer. Men ældre kort fra 1800-tallet viser, at det har været del af større 

vådområde. Så der har formentlig været et vådområde og måske en 

lavvandet sø (i det mindste i "våde år") langt tilbage i tiden. 

 

Høje  målebordsblade  1842-1899.  Ansøgte  

udvidelse  af  søen  er  omtrentligt  markeret  med  blåt.   

Originalt  kort  1804-1860.  Aktuelle  areal  

benævnes  ”Søen”  på  kortet.  
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Figur 1: Figuren viser med den rødlige farve de arealer, som den 

opgravede jord ansøges udlagt på i et jævnt lag på ca. 8 cm. Nord er mod 

højre. 

I kommuneplanen er området, som berøres af udvidelsen af søen og 

udlægningen af det opgravede materiale, beliggende i et udpeget 

jordbrugsområde. Formålet med udpegningen er at sikre jordbrugets 

erhvervsmæssige vækst og en bæredygtig natur- og landskabsforvaltning. 

Det ansøgte ligger indenfor et område, der i kommuneplanen er 
udpeget som naturbeskyttelsesområde. Det betyder, at når der etableres 
nye anlæg og aktiviteter eller sker ændringer af eksisterende forhold, skal 
der i sagsbehandlingen tages særlige hensyn til områdets natur. 

Ejendommen ligger i et område, der er udpeget som kulturmiljø nr. 45 

”Holmegaard – Sjællands eneste bindingsværksherregård”. Kulturmiljøet 

udgøres af herregårdslandskabet omkring Holmegaard Gods samt af selve 

bygningsanlægget med Holmen, hvor den gamle hovedbygning ligger med 

voldgraven omkring, mens ladegården (øvrige bygninger, driftsbygninger) 

delvis er omgivet af en ydre voldgrav. 
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Kulturmiljøet er sårbart overfor funktionstømning, forfald, nedrivning og 

væsentlige ændringer af arkitektur og omgivelser. Holmen, hvorpå 

hovedbygningen er opført, er sårbar overfor enhver form for 

anlægsarbejder samt manglende vedligeholdelse. Stendigerne 

er sårbare over for forfald samt enhver form for anlægsarbejder, såsom 

byggeri, gravning, terrænændring og væsentlige ændringer i omgivelserne. 

Projektet kræver en dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen, da det 

ligger tættere end 100 m på fortidsmindet med fredningsnr. 3725:18. 

Fortidsmindet er voldgravene, som omgiver Holmegårds kvadratiske 

borgholm. Formålet med beskyttelseslinjerne omkring fortidsminder at sikre 

landskabet omkring dem, indblik til dem og udsyn fra dem. Samtidig skal 

reglerne beskytte de arkæologiske lag i området, da der ofte er mange 

kulturhistoriske levn tæt ved fortidsminderne. Dispensation fra 

fortidsmindebeskyttelseslinjen behandles i særskilt sag. 

Fig. 2: Søen ligger på matrikel nr. 1a, Holmegaard, Holme-Olstrup, Holmegårdsvej 

71, 4684 Holmegaard. Søen er til højre i billedet og skal udvides mod venstre (blå 

markering). 

Natura  2000-område  

Vi kan ikke give dispensation, hvis det ansøgte kan påvirke et Natura 

2000-område væsentligt. Området ligger ca. 800 m fra Natura 2000-

område nr. 163, Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose 

og Porsemose. Fuglebeskyttelsesområde nr. F91 og habitatområde nr. 

H145. 

Da projektet ligger 800 m fra Natura 2000-området, vil det ikke forstyrre de 

udpegede arter eller forringe deres levested, og det er vores vurdering, at 

projektet kan godkendes i forhold til disse arter og, at projektet hverken i 

sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil påvirke 

Natura 2000-området. 

Høring  af  naboer/parter  

Vi vurderer, at det ansøgte er af underordnet betydning for naboerne, og 

har derfor ikke haft sagen i naboorientering. 
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Vores  vurdering  

Vi  har  især  lagt  vægt  på,  at:  

 

•  den  ansøgte  udvidelse  af  søen  vil  være  til  gavn  for  områdets  flora  

og  fauna  herunder  fugleliv.  

•  udvidelsen  af  søen  og  udlægning  af  det  opgravede  materiale  med  

det  opsatte  vilkår  ikke  strider  imod  de  landskabelige,  

naturmæssige,  eller  kulturhistoriske  hensyn,  som  byrådet  skal  

varetage.   

•  det  ansøgte  ligger  inden  for  det,  som  Næstved  Kommune  normalt  

giver  landzonetilladelse  til  efter  vores  administrationsgrundlag  for  

landzonesagsbehandling.  

Andre forhold du skal være opmærksom på 

Før  arbejdet  

Hvis du vil ændre markdræn eller rørlagte vandløb på stedet, skal du 

kontakte os først, da det kan kræve en tilladelse. Du kan skrive til os på 

vandloeb@naestved.dk. 

Du bør absolut invitere Museum Sydøstdanmark til at deltage under 

grave arbejdet. 

Du kan som ejer eller bygherre få en udtalelse hos Museum 

Sydøstdanmark om eventuelle fortidsfund, før du graver. Hvis du spørger, 

før du graver, får du de bedste muligheder for at undgå at måtte standse 

anlægsarbejdet og udgifter til arkæologisk undersøgelse. 

Under  arbejdet  

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

jord, knogler, potteskår eller mønter, skal du altid standse arbejdet og give 

museet besked. Du er ikke fritaget for denne forpligtelse, selvom du har 

fået en udtalelse. 

Opdager du en forurening ved arbejdet, skal du kontakte os, så vi kan 

vurdere, hvad der skal gøres. Du kan skrive til os på 

jordforurening@naestved.dk. 

Beskyttede  dyr  og  planter  

Nogle dyr og planter er beskyttet af habitatbekendtgørelsen - de såkaldte 

bilag IV-arter. Du kan se de danske dyr og planter 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 kan være flere arter af flagermus, 

stor vandsalamander, springfrø, spidssnudet frø og grøn mosaikguldsmed. 
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Da det ansøgte medfører en forbedring af søen, vurderer vi, at det ikke vil 

påvirke de beskyttede arter negativt. 

Lovgrundlag 

Her er en oversigt over de regler, som vi har nævnt i brevet: 

Landzonetilladelsen er givet efter planlovens § 35, stk. 1. 

Artsbeskyttelsen er reguleret af habitatbekendtgørelsens §§ 7 og 10. 

Natura 2000 er reguleret af habitatbekendtgørelsens §§ 6 og 7. 

Ændringer af dræn og vandløb er reguleret af vandløbslovens §§ 6 og 17. 

Forurening skal anmeldes til os efter miljøbeskyttelseslovens § 21. 

Krav om standsning af arbejdet ved arkæologiske fund er reguleret af 

museumslovens §§ 25 og 27. 

Du kan finde lovene på www.retsinformation.dk 

Klagevejledning  

Du 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. Klageberettigede er også landsdækkende 

foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som 

hovedformål, eller som 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. 

Du klager via www.naevneneshus.dk til planklagenævnet 

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

gennem denne klageportal til kommunen. 

Din 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 du får helt 

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

Klageportalen. 

Som udgangspunkt afviser Planklagenævnet klager, der sendes uden om 

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

skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Vi videresender 
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herefter anmodningen til klagenævnet, som beslutter, om din anmodning 

kan imødekommes. 

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, 

dvs. senest den 28.04.2020. 

Yderligere information og klagevejledning kan du se på Planklagenævnets 

hjemmeside. 

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. 

Hvis  du  har  spørgsmål  til  afgørelsen  

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til sagen. 

Venlig hilsen 

Thorben Rokkjær 
Kulturgeograf 

Næstved Kommune 

Kopi  er  sendt  til:  

Slots- og  Kulturstyrelsen  post@slks.dk  
Miljøstyrelsen,  Haraldsgade  53,  2100  København  Ø.,  mst@mst.dk  
Danmarks  Naturfredningsforening,  Masnedøgade  20,  2100  København  Ø.  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  

Dansk  Ornitologisk  Forening,  natur@dof.dk   

Dansk  Ornitologisk  Forening,  Næstved,  naestved@dof.dk   
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