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Ansøger og dennes rådgiver 

Afgørelse om at der ikke skal udføres miljøvurdering af 

minivådområde-projekt på matrikel 1b - Herlufmagle By, Herlufmagle  

 

Næstved Kommune har modtaget ansøgning om etablering af 

minivådområde på matr. 1b - Herlufmagle By, Herlufmagle hørende til 

Fensmarkvej 9, 4160 Herlufmagle. Addresser i nærheden af det ønskede 

anlæg er Suså Landevej 54 og Fensmarkvej 2b, begge 4160 Herlufmagle. 

Kommunen har vurderet konsekvenserne af det ansøgte efter 

screeningsreglerne i miljøvurderingslovens § 21, stk. 1 (lovbek. nr. 1225 af 

25/10/2018). Vores konklusion er, at det ansøgte minivådområde ikke vil 

have væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor skal der ikke udarbejdes en 

miljøvurdering (tidligere Vurdering af Virkninger på Miljøet, VVM-

redegørelse). 

 

 

Nærmere redegørelse 

 

Minivådområdet ønskes etableret for at reducere belastningen af Karrebæk 

Fjord og Smålandshavet med kvælstof. Minivådområdet kan også reducere 

belastningen i nedstrøms vandmiljø med fosfor og sediment.  

 

Anlægget består i det væsentligste af bassiner i vekslende dybder.  

Projektet kræver screening, da minivådområdet er omfattet af følgende to 

punkter på bilag 2 til lovbek. nr. 1225 af 25/10/2018 om miljøvurdering af 

planer, programmer og af konkrete projekter:  

- pkt.10f - Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, 

kanalbygning og regulering af vandløb 

- pkt. 10g - dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig 

oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).  

Ansøger har anvendt ansøgningsskemaet på bilag 1 i 

miljøvurderingsbekendtgørelsen bek.nr. 121 af 04/02/2019 som del af 

ansøgningsmaterialet.   

 

Kommunen har vurderet, at det konkrete minivådområde ikke vil kunne 

påvirke miljøet væsentligt herunder at: anlægget ikke vil påvirke den lokale 

natur væsentligt.  

 

Anlægget vil sammen med andre minivådområder og andre tiltag reducere 

kvælstofbelastningen i Smålandsfarvandet jf. Vandområdeplan 2015-2021 

for Vanddistrikt Sjælland. Denne virkning for Smålandsfarvandet betragtes 

behandlet i forbindelse med vandområdeplanen. 
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Projektets karakteristika 

 
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*.  

 

Anlægget skal bidrage med at 

fjerne kvælstof ved skift mellem iltrigt og iltfattigt miljø og kan fælde fosfor 

og sediment. En effektiv fjernelse af næringsstoffer opnås ved en størrelse 

på vådområdet på ca. 1 % af drænoplandet. Det ansøgte minivådområde 

har et opland på ca. 33 ha. Minivådområdet får et vandfladeareal på 0,35 

ha og et projektareal med skråninger og arbejdsareal på 0,65 ha. Hertil 

kommer iltningstrappe.   

 

 

 

 

Projekters placering og potentielle indvirkning på miljøet 
 
Minivådområdet lokaliseres en halv km nordøst for Gelsted og 1 km sydøst 
for Herlufmagle i lavning på matrikel 1b - Herlufmagle By, Herlufmagle 
hørende til Fensmarkvej 9, 4160 Herlufmagle. 

Anlægget etableres i det sydvestlige hjørne af matrikel i lavereliggende 
areal alene ved afgravning. Mod syd og vest er bevokset dige. Lokalt vil 
minivådområdet eventuelt kunne være supplerende levested for planter, 
padder, insekter og smådyr. Anlægget vil have en positiv effekt på 
vandmiljøet nedstrøms. 

Landskab 
Minivådområdet etableres i et område, der er nu anvendes til mark. Arealet 
er i kommuneplanen udpeget som jordbrugsområde. I forbindelse med 
anlæggelsen er der behov for terrænregulering. Der graves jord af, og 
overskudsjorden ønskes placeret på matriklen. Vandspejl vil ligge indtil 3m 
under nuværende terræn. 

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. 
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Blå skravering angiver anlæg 
 
 

 
Orthofoto med eksisterende matrikelskel, naturtyper, dige, højdekurver og 
det projekterede anlægs samlede vandspejl (under det er både dybe og 
lave bassiner).  
 
 
Minivådområdet vil i kraft af sin placering i fladen tæt på diger og hegn lavt 
i terræn såvel som i dybden ikke opleves på afstand i landskabet. 
Anlægget vil kun opleves helt lokalt – og ikke væsentligt forskelligt fra 
øvrige lavninger, mergelgrave mm 
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Estimeret opland, projektareal med skråninger og bassinareal fra 
ansøgning 
 
 
Beskyttet natur og bilag IV-arter 

Ca. 150 m vest for området ligger en sø og ca 200 m syd for en anden. De 

er beskyttet mod tilstandsændringer efter naturbeskyttelseslovens §3.  

 

I hele kommunen kan der være følgende arter omkring vandhuller og 

Vådområder: stor vandsalamander, springfrø, spidssnudet frø og grøn 

mosaikguldsmed. I lokalområdet kan tillige findes markfirben. 

  
Konverteringen fra mark til minivådområde vurderes ikke at påvirke bilag 
IV-arter eller områdets beskyttede sø.   
 

Natura 2000 

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. 

 

Hydrologi 

Fra øst løber dræn til området hvor minivådområdet placeres. Miniområdet 

ligger så lavt, at vandet selv løber dertil.  

 

Der er vil i tilladelse i forhold til vandløbsloven blive stillet vilkår om, at 

vådområdet ikke må give anledning til opstuvning i drænene/vandløbet, så 

det kan give problemer for afvandingen af naboarealer.  
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Da der etableres iltningstrappe efter bassinerne vil Iltindholdet ikke blive 

mindre i forhold til nuværende i efterfølgende vandmiljø. 

Etablering af minivådområdet forventes ikke at påvirke 

drikkevandsinteresser.  

Øvrige forhold 

Øvrige potentielle forhold, der skal screenes for jf. lovbek. nr. 1225 af 

25/10/2018, vurderes ikke relevante for det konkrete minivådområde. 

Anbefalinger, tilpasninger og nødvendige tilladelser 

Ansøger er allerede opmærksom på selv at anmelde projektet til Museum 

Sydøstdanmark, så de har mulighed for at lave forundersøgelser. 

Ansøger er allerede opmærksom på dige beskyttet efter museumslovens 

vest for anlægget. 

For at fordelingen af overskudsjorden fra udgravningen på matriklen ikke 

vil medføre en væsentlig ændring af landskabet, kan der forventes vilkår i 

landzonetilladelsen omkring dette. 

 

 

 

 

 

 

  

Der er i ansøgningsskemaet krydset ”ja” ud for spørgsmål 38 vedr. 

områder med risiko for oversvømmelse, I har dog i teksten uddybet, at det 

ikke er et risikoområde.  

Kommunen gør opmærksom på, at denne screening ikke tilsidesætter 

andre love, som forventes overholdt.  

 

Hos kommunen skal der/vil der blive søgt særskilt tilladelse til  

- ændring af dræn og vandløbsforhold i forhold til vandløbsloven 

- ændret anvendelse i forhold til planlovens landzonebestemmelser 

- eventuelle byggetilladelser mm 

Ved ændret arealanvendelse kan landbrugsstyrelsen kræve at 

landbrugspligten ophæves ved erklæring fra en praktiserende 

landinspektør efter § 6 eller § 7 i lov om landbrugsejendomme. 

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved anlægsarbejdet, skal 

arbejdet standses jf. Museumslovens § 27, stk. 2. Fundet skal straks 

anmeldes til Museum SydøstDanmark, Algade 97, 

4760 Vordingborg. Tlf.: 70 70 12 36 
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Klagevejledning og annoncering 

 

 

 

 

 

 

Enhver med retlig interesse kan klage over denne afgørelse til Miljø- og 

fødevareklagenævnet angående retlige forhold jf. miljøvurderingslovens § 

49. Et retlig forhold kan for eksempel være, om kommunen har brugt de 

rigtige bestemmelser og udført vurderinger rigtigt.  

Klagen skal sendes gennem klageportalen i Nævnenes Hus, 

www.naevneneshus.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal have 

modtaget klagen senest 4 uger fra annonceringen på hjemmesiden – altså 

den 14. februar 2020. Det er en betingelse for nævnets behandling af en 

klage, at klageren indbetaler et gebyr på 900 kr. (privatpersoner). Nævnet 

sender en opkrævning til klageren, efter klagen er registreret.  

 

Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk  

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme, at denne afgørelse ikke 

må udnyttes før klagenævnets afgørelse jf. miljøvurderingslovens §53. 

Hvis kommunens afgørelse skal behandles af en domstol, skal sagen 

rejses senest 6 måneder efter offentliggørelsen. 

Venlig hilsen 

 

 

Planlægger 

Lars Kristian Laustsen 

Næstved Kommune 

 

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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