
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkendelse sandfang Saltø Å, øvre del st. 100-130 m. 

Vi har godkendt etableringen af et sandfang i Saltø Å 

Bredejerne og Næstved Kommune har fået tilladelse til at etablere et sandfang i 

Saltø Å ved st. 100 130 m på matrikel nr. 6B Lystager Torp By, Krummerup. 

Formålet med projektet er at minimere aflejring af sand i vandløbet nedstrøms 

og herved sikre den eksisterende vandførings-evne og forbedre vandmiljøet, 

samt at minimere omfanget af oprensning på længere vandløbsstrækninger. 

Vi vurderer, at etableringen af sandfanget vil have en positiv effekt på miljøet og 

afstrømningen i vandløbet. Udformningen, anlæggelsen og driften af sandfanget 

vil ikke give anledning til større gener for lodsejeren, og det vil have den gavnlige 

virkning, at tilsanding af drænudløb mindskes. Derudover vil det medvirke til at 

behovet for nedstrøms oprensning nedsættes og øge muligheden for at 

vandløbet opfylder sin miljømålsætning. 

Hvad er grundlaget for vores afgørelse? 

- Næstved Kommune projektforslag af 11. maj 2020 
 

- Afgørelse vedr. dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 

Hvilke krav er der til udførelsen af projektet? 

Anlægsarbejdet udføres som beskrevet i projektforslaget samt på følgende 
vilkår: 
 

1. Opstrømsliggende bredejeres afstrømning må ikke påvirkes 
negativt og evt. tilløb/afløb på den berørte vandløbsstrækning 
skal bevares/reetableres. 
 

2. Anlægsarbejdet må ikke medføre uacceptabel sandtransport til 
den nedstrømsliggende målsatte vandløbsstrækning. 
 

3. Sandfanget skal tømmes så hyppigt, at der ikke sker afledning 
af sand fra sandfanget til nedstrømsliggende målsatte 
vandløbsstrækninger.  

4. Opgravet materiale fra sandfang udspredes på nærliggende 
landbrugsarealer udenfor 2 m bræmmen, i et jævnt lag. 

5. Såfremt Næstved Kommune indenfor 3 år fagligt vurderer det 
nødvendigt, af hensyn til optimering af effekten, kan sandfanget 
forlænges med 50 % af den projekterede længde. En evt. 
udvidelse må ikke have en negativ effekt på faunapassage eller 
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afstrømning 
 

6. Næstved Kommune afholder samtlige udgifter ved 
anlægsarbejdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlægsarbejdets igangsætning 

 

Næstved Kommune har besluttet, at anlægsarbejdet igangsættes i efteråret 

2020. 

 

Fremtidig vedligeholdelse  

Vedligeholdelse og tømning af sandfanget påhviler Næstved Kommune. 

Vandløbsvedligeholdelsen i øvrigt sker i henhold til gældende regulativ. 

Lægges det oprensede materiale i bunker skal det være fjernet senest 30. 

november året efter, at det er lagt op. 

Godkendelsens varighed 

Anlægsarbejdet skal være udført senest 3 år fra godkendelsesdatoen. Hvis dette 

ikke er tilfældet bortfalder godkendelsen. 

Hvilke parter er med i projektet? 

Ansøger/Ejer/Berørte parter: 

Ansøger: 

Navn:         Næstved Kommune, Team Vand og Natur 

Adresse:    Rådmandshaven 20, 4700 Næstved   

Ejer/Berørt part: 

Navn:              Jens Henrik Madsen 

Adresse:         Skælskørvej 73, 4250 Fuglebjerg 

Matrikel nr.:     1d Ting Jellinge By, ting Jellinge 

Navn:              Ole Kenn Christensen 

Adresse:         Lystager Torp Vej 5, 4250 Fuglebjerg 

Matrikel nr.:    4a Lystager Torp By Krummerup  

Hvor skal projektet finde sted? 

Vandløb:  Saltø Å ved st. 100-130 m  

Klassifikation:  Offentligt vandløb, skal opfylde miljøtilstanden Moderat. 

Matrikel nr.:     1d Ting Jellinge By, ting Jellinge og 4a Lystager Torp By 

Krummerup 
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Kort over lokaliteten 

 

 

 

 

 

 

Oversigtskort 

Kort 1: Oversigtskort. Rød cirkel angiver projektområdet 

Detajlkort 

Kort 2: Detajlkort med angivelse af sandfangets placering (rød linje), tilkørselsforhold (gulstiplet 

linje) samt placering af opgravet materiale (sort linje). 

Hvordan skal sandfanget udformes? 

Beskrivelse: 

Sandfanget udformes, så den eksisterende kronekant ikke berøres. Ligeledes vil 

der ved dimensionering af sandfanget tages hensyn til, at sandfanget ikke udgør 

en fauna- og/eller fiskespærring. 

Sandfanget etableres ved, at vandløbsbunden uddybes og sænkes til ca. 0,50 

meter under normal bund med vandløbskanter etableret i forholdet 1:1 (figur 1). 

Team Vand og Natur har fagligt vurderet at sandfangene bør have en 

minimumslængde på 30 meter, for at sikre opnåelse af en vis effekt. Det er 

vigtigt, at sandfanget laves tilstrækkeligt stort til også at kunne fungere ved store 
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vandføringer. Ejeren af matrikel 1d Ting Jellinge By, ting Jellinge accepterer at 

modtage opgravet materiale i forbindelse med etableringen af sandfanget og fra 

en eventuel senere udvidelse.  

Sandfanget anlægges uden konkrete målinger af omfanget af sandtransporten 

på den givne strækning, det kan derfor være nødvendigt at justere størrelsen 

efter et par år, da det er vigtigt for funktionen af sandfanget, at det kan 

tilbageholde minimum 1 års sandtransport, således at tømning kan ske hvert 

efterår. 

 

 

 

 

 

 

Etablering af sandfanget vil blive udført i efteråret 2020 i perioden for oprensning 

jf. regulativet for strækningen. Terminen er 15. august til 15. oktober. Tømning af 

sandfanget vil normalt blive foretaget i samme periode. Hvis der er behov for det 

kan sandfanget dog tømmes uden for perioden efter en konkret faglig vurdering 

foretaget af Team Vand og Natur. 

Placeringen af sandfanget er udvalgt efter besigtigelse i felten, hvor 

lodsejerinteresser, omfang af sandvandring, naturlige flade strækninger, 

tilkørselsforhold og mulighed for udspredning af oprenset materiale er inddraget i 

vurderingen 

Figur 1: Skitsetegning af vandløbsprofil med vandløbskanter i forholdet 1:1. 

Vandløbsbunden vil på sandfangsstrækningen blive sænket 0,50 meter 

under normal bund med anlæg i forholdet 1:1. (Den stiplede linje på figuren). 

I nærværende vandløb får sandfanget følgende størrelse: 

Længde: 30 m 

Bredde: ca. 2,5 meter  

Dybde under regulativmæssig bund: 0,50 meter. 

Økonomien til anlæg og drift afholdes alene af Næstved Kommune. Efter aftale 

med ejeren af matrikel 1d Ting Jellinge By, ting Jellinge accepterer ejeren at 

modtage oprenset materiale. Det er aftalt med ejeren, at materialet ved 

etablering og oprensning lægges udenfor 2 meter bræmmen i en bunke som 

lodsejeren selv kører væk og spreder ud på samme matrikel. Ved udspredning 

forudsættes det, at det spredes i et jævnt lag på ca. 15 cm. 

Hvis det viser sig, at sandfanget tilbageholder meget store sandmængder, som 

vanskeligt kan udspredes årligt, vil Team Vand og Natur i dialog med lodsejer, 

undersøge mulighed for alternativ bortskaffelse, eller en eventuel nedlæggelse 

af sandfanget. 
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Hvilken lov ligger til grund for afgørelsen? 

Denne afgørelse er truffet efter vandløbslovens bestemmelser. 

• Bekendtgørelse af Lov om vandløb nr. 127 af 26.01.2017 kap. 6  

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

Du kan finde bekendtgørelserne på www.retsinformation.dk 

Desuden ligger ”Regulativ for Saltø Å, Amtsvandløb nr. 28, 21. marts 1995” til 

grund for afgørelsen. 

Hvilken anden lovgivning ligger til grund for afgørelsen? 

Målsætning 

Saltø Å er målsat. Vandløbets målsætning på projektstrækningen er god og 

den nuværende tilstand er moderat. Med de stillede vilkår forventes 

etableringen af sandfanget ikke at medføre nogen væsentlig påvirkning af 

vandløbets tilstand. Derfor vurderer vi, at projektet ikke vil være med til at 

forhindre opfyldelse af miljømål for vandløbet jf. §8 i Bekendtgørelse 2019-

04-11 nr. 449 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. 

Naturbeskyttelse 

Øvre Saltø Å er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.Der er derfor søgt 

om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 hos Næstved Kommunes 

naturgruppe, da vandløbet er beskyttet under denne paragraf. Der blev ikke 

fundet anledning til bemærkninger og dispensationen blev givet. 

Natura 2000 

Det nærmeste Natura2000-område er Natura2000-område Nr. 169 – Havet og 

kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde.  

Øvre Saltø Å løber inden sit udløb i Karrebæk Fjord igennem habitatområde nr. 

148. Vi vurderer, at projektet ikke vil påvirke det beskyttede naturområde - der er 

på udpegningsgrundlaget - negativt på grund af projektets omfang og karakter.  

Beskyttede dyre- og plantearter 

Der er i projektområdet sandsynlighed for forekomst af følgende beskyttede bilag 

IV-arter: stor vandsalamander, springfrø, spidssnudet frø, løgfrø, grøn 

mosaikguldsmed, flagermus, eremit og markfirben. 

 

 

 

 

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, 

løgfrø og grøn mosaikguldsmed er alle tilknyttet vandhuller eller våde områder 

og arterne vil derfor ikke blive påvirket negativt af projektet der finder sted i 

rindende vand. 

Vi vurderer således, at projektet ikke vil have negativ indflydelse på de nævnte 

bilag IV-arter 

http://www.retsinformation.dk/
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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 den 29. 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 Natur- og Miljøklagenævnet, 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 projektet  

Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 

5588 6191 eller macal@naestved.dk. 

Venlig hilsen 

Næstved Kommune 

Malene Callesen Dall 

Vandløbsmedarbejder 

Kopi sendt til: 

• Bredejer Jens Henrik Madsen, Skælskørvej 73, 4250 Fuglebjerg 

• Bredejer Ole Kenn Christensen, Lystager Torp Vej 5, 4250 Fuglebjerg 

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

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

• Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 
Bredsten lbt@sportsfiskerforbundet.dk 

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

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

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

• Fiskeriinspektorat Øst, Afdelingen i Roskilde, 

• Langebjergvænget 11, 4000 Roskilde, 
inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk 

• Næstved Museum, Ringstedgade 4, 4700 Næstved, 

http://www.naevneneshus.dk/
mailto:inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk
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naestved@museerne.dk 

• Friluftsrådet, Kreds Sydvestsjælland, Arne Kristensen, 

• Stendyssevej 17, 4171 Glumsø sydvest@friluftsraadet.dk  

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

 

 

 
 

mailto:fr@friluftsraadet.dk



