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Team Vand og Natur 
Næstved Kommune 
Rådmandshaven 20 
4700 Næstved 
 
 
 
 
 
 
Der skal ikke udføres yderligere miljøvurdering ved genåbningen af 
Fiskebækken ved motorbanen ”Nisseringen”, Gambakken 14 i 
Holmegaard 
 
Næstved Kommune, Team Klima, Miljø og Affald har modtaget en 
ansøgning om et vandløbsprojekt i Fiskebækken. Fiskebækken ønskes 
restaureret og genåbnet så meget, det er muligt, ved motorbanen 
Nisseringen. matr. nr. 9a, Nr. Tvede By, Toksværd. 
 
Afgørelse 
Næstved Kommune har vurderet konsekvenserne af det ansøgte efter 
screeningsreglerne i miljøvurderingslovens § 21, stk. 1 (lovbek. nr. 973 af 
25/06/2020). Vores konklusion er, at det ansøgte vandløbsprojekt ikke vil 
have væsentlig negativ indvirkning på miljøet. Derfor skal der ikke 
udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM-redegørelse). 
 
 
Nærmere redegørelse 
Projektet består i det væsentligste af helt at fjerne rørlægninger eller at 
forkorte dem og reducere fald i rørlægningerne. Derudover lægges der 
gydesten og større sten i vandløbet. Formålet med projektet er at forbedre 
vandløbets tilstand og dermed muligheden for at opnå det miljømål, der er 
fastsat i Vandområdeplanen. Vandløbets miljømål er god økologisk 
tilstand. Den nuværende tilstand for hele Fiskebækken er moderat. 
  
Projektet kræver screening, da regulering af vandløb er omfattet af punkt 
10f på bilag 2 til lovbek. nr. 973 af 25/06/2020 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 

Ansøger har anvendt skema svarende til ansøgningsskemaet på bilag 1 i 
miljøvurderingsbekendtgørelsen bek.nr. 1376 af 21.06.2021, som del af 
ansøgningsmaterialet. Ansøger har tilføjet kolonnen ”ikke relevant”.  
 
Vi har vurderet, at det konkrete projekt ikke vil kunne påvirke miljøet 
væsentligt herunder at: anlægget ikke vil påvirke den lokale natur 
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væsentligt, men at der i forbindelse med genåbning, kan være en kortvarig 
påvirkning på vandløbsdyr, som dog bliver opvejet af en positiv 
langtidseffekt ved genåbning af vandløbsstrækningen.  
 
Ved dette projekt forbedres passagen for fisk i Fiskebækken, og der 
skabes generelt forbedrede forhold for fisk, smådyr og planter i vandløbet. 
Projektet vil bidrage til, at Fiskebækken kan komme til at opfylde fastsatte 
mål i henhold til statens vandområdeplan. 
 
 
Projektets karakteristika  
I statens vandområdeplani, er de rørlagte strækninger i Fiskebækken ved 
Nisseringen angivet som strækninger, der skal genåbnes (indsatserne 
NYK-365, NYK-2373 og NYK-3097). I projektet fjernes store dele af de 
rørlagte strækninger, og strækningerne genslynges, og der udlægges 
gydegrus og sten i vandløbet. Det er dog ikke muligt at etablere en 
fuldstændig genåbning af de rørlagte strækninger, da her stadig skal være 
motorbane, veje og andre passager over Fiskebækken.  
Hvor det ikke er muligt at fjerne rørlægninger helt, bliver rørene gjort 
kortere og faldet i dem reduceres, så der skabes passage for fisk og 
smådyr. Fald i de nuværende rørledninger ligger fra 6,5 til 56 promille og er 
meget svært passable for fisk og smådyr. Fald bliver nu reduceret 
betragteligt til ca. 1,5 promille. 
 
Der bliver anvendt ca. 300 m3 stenmateriale til erosionssikring og 
etablering af gydebanker i vandløbet, samt ca. 700 større sten (Ø > 0,5 m). 
 
Der genereres 1800 m3 overskudsjord ved at genåbne vandløbet, der 
placeres indenfor matriklen. Placeringen er angivet på kort 2 og 3. 
 
 
Projekters placering og potentielle indvirkning på miljøet 
 
Projektstrækningerne i Fiskebækken er lokaliseret ca. 1 km øst for Nørre 
Tvede og 1,5 vest for Dysted ved Nisseringen på matr. nr. 9a, Nr. Tvede 
By, Toksværd. Projektstrækningerne ses på kort 1 og 2 
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Kort 1. Oversigtskort over projektområdet. Røde linjer er 
projektstrækninger. 
 

 
Kort 2. Projektkort. Gul linje er den eksisterende Fiskebæk. Blå linje er nyt 
forløb for Fiskebækken. Røde polygoner er placering af jord. 
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Projektstrækningerne er fordelt over en strækning på ca. 1,2 km i 
Fiskebækken.  
 
Fjernelse af rørlægninger i Fiskebækken vil sikre, at der skabes fripassage 
for vandrende fisk til både opstrøms og nedstrøms liggende strækninger. 
Derudover øges antallet af gydepladser og opvækstområde for fisk, ved at 
der udlægges gydegrus og sten i vandløbet. De nødvendige rørlægninger 
under motorbanen anlægges med et væsentligt mindre fald end i dag for at 
sikre passagen for fisk. De nye vandløbsstrækninger vil ligeledes give nye 
levesteder til vandløbs smådyr og vandplanter. 
 
Landskab 
Fiskebækken genåbnes og genslynges i et område, hvor hovedparten nu, 
og efterfølgende vil, anvendes til motorbane og en mindre del mod nord til 
græsmark. Motorbanen ligger i en gammel grusgrav. Der udvindes ikke 
længere materialer i området. 
 
Ved genåbningen afgraves ca. 1800 m3 jord. En mindre del af jorden, i alt 
ca. 120 m3, vil blive placeret i et område øst for st. 702, for at afrette 
terrænet og tildække del af det eksisterende vandløb, som bliver flyttet. De 
resterende ca. 1680 m3 udjævnes i et område vest for st. 103 til st. 299.  
Udlægget bearbejdes, så marken bliver mere plan og det tilpasses det 
skrående terræn mod øst, som skråner mod vandløbet i kløften. 
 
Arealerne er markeret på kort 2 og det store jordudlæg ses på kort 3. 
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Kort 3. Jordudlæg er markeret med rød polygon. Højdekurver, vandløb og 
skel ses på kortet. 
 
Arealet er i kommuneplanen udpeget som ”bevaringsværdigt landskab” og 
som mulig ”grøn forbindelse”. 
Restaurering og genåbning af et vandløb er ikke i konflikt med disse 
udpegninger. Genåbningen af vandløbet vil medvirke til at vandløbet 
bringes tilbage til en naturlige tilstand.  
 
Vandområdeplan og beskyttet natur  
Fiskebækken er et målsat vandløb efter statens vandområdeplan. Det 
ansøgte projekt med genåbning og restaurering af strækninger i 
Fiskebækken skal sikre, at vandløbet kan nå en tilstand, hvor det kommer 
til at målopfylde. Projektet er således foreneligt med vandløbets 
beskyttelse ifølge vandplanen. 
 
Dele af vandløbet er desuden beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. 
og ændringer i vandløbet kræver dispensation fra naturbeskyttelsesloven. 
Da projektet vil forbedre vandløbets tilstand, vil det være muligt at få en 
dispensation til tiltagene i vandløbet.  
Der er ikke andre beskyttede naturtyper, som grænser op til vandløbet på 
projektstrækningen. Der er altså ikke risiko for direkte påvirkning, f.eks. 
gravning, eller indirekte påvirkning, f.eks. dræning.  
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Beskyttede dyr og planter 
Der er i projektområdet sandsynlighed for forekomst af følgende 
beskyttede bilag IV-arter: 
 
Flagermus, eremit, grøn mosaikguldsmed, spidssnudet frø, springfrø, stor 
vandsalamander, grøn frø 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 arterne vil 
derfor ikke blive påvirket af projektet.  
 
De resterende arter, på nær markfirben, er alle tilknyttet vandhuller eller 
våde områder og ikke direkte til vandløb. Projektet vil ikke ændre på 
afvandingsforhold af våde områder, og arterne vil derfor ikke blive negativt 
påvirket af projektet. 
 
Markfirben lever på solvendte skråninger eller linjeformede 
terrænelementer (f.eks. skovbryn, levende hegn, stengærder o.l.). Den 
længste strækning, som genåbnes, er over en åben græsmark, og det 
arbejde vil ikke berøre levesteder for markfirben. Inde på selve 
Nisseringens baneareal lægges vandløbet i samme trace, som hvor det er 
åbent i dag samt på tilstødende græs- og vejarealer.  
 
Overskudsjorden placeres ligeledes på et græsareal. Vi vurderer, at 
projektet ikke vil berøre lokaliteter, som er levesteder for markfirben. De 
sydvendte brinker, der skabes på de genåbnede vandløbsstrækninger, kan 
måske fungere for opholds- og levesteder for markfirben. 
 
Vi vurderer således, at projektet ikke vil have negativ indflydelse på de 
nævnte bilag IV-arter. 
 
Natura 2000-område  
Det nærmeste Natura 2000-område er nr. 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, 
Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose. Afstanden mellem 
projektområdet og Natura 2000-området er over 5 km.  
 
Fiskebækken afvander desuden til Fladsåen, som har udløb i Natura 2000 
område nr. 169, Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved 
Odde, som ligger ca. 9 km syd for projektområdet. 
 
Vi har vurderet, at vi på grund af projektets lokale karakter og afstanden på 
mere end 5 km til Natura 2000-områder kan udelukke, at projektet kan 
medføre nogen direkte eller indirekte påvirkning af Natura 2000-områderne 
og deres udpegningsgrundlag.  
 
Projektet vil heller ikke i forbindelse med andre planer og projekter påvirke 
Natura 2000-områder. 
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Hydrologi 
De afvandingsmæssige forhold ved projektstrækningerne, og de 
omkringliggende matrikler vil være uændret i forhold til i dag.  
Enkelte steder omlægges dræn for at kunne sikre den fortsatte afvanding 
til Fiskebækken. 
Restaureringen af Fiskebækken vil ikke påvirke drikkevandsinteresserne i 
området.  
 
Jordbundsforhold 
Projektområdet ligger delvist i en tidligere grusgrav. Der er ingen 
forureningskortlægninger og arbejdet sker i område uden for 
områdeklassificeret arealer, så der forventes ikke at være jordforurening i 
projektområdet.  
 
Hvis der stødes på misfarvning eller lugt, der giver anledning til mistanke 
om jordforurening, skal arbejdet standses og jordforureningsgruppen 
kontaktes.  
 
Øvrige forhold 
Øvrige potentielle forhold, der skal screenes for jf. lovbek. nr. 973 af 
25/06/2020, vurderes ikke relevante for det konkrete minivådområde. 
 
Kommunen har fortaget ”GIS-screening” for at tjekke for eventuelle 
konflikter med arealudpegninger, forbud, fredninger mm. 
 
 
Anbefalinger, tilpasninger og nødvendige tilladelser 
Fordelingen af overskudsjorden fra udgravningen på matriklen er aftalt 
med Nisseringen. Der kan forventes vilkår i landzonetilladelsen omkring 
dette for at sikre at hensyn til landskab varetages. 
 
Kommunen gør opmærksom på, at denne screening ikke tilsidesætter 
andre love, som forventes overholdt. Udlægningen af opgravet jord fra 
projektet må eksempelvis ikke ændre på afstrømningen af overfladevand til 
nabomatrikler jf. vandløbsloven og ikke påvirke tilstanden af naturtyper 
beskyttet efter naturbeskyttelsesloven etc.    
 
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 
- dispensation i forhold til naturbeskyttelseslovens §3.  
 
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. 
 
 
Adskillelse internt i kommunen 
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Da Næstved Kommune er projektejer, skal der for at forebygge 
myndighedsinhabilitet være adskillelse mellem afdelingen, som er bygherre 
og afdelingen som gennemfører screeningen for miljøvurdering. Næstved 
Kommunes vandløbsmyndighed er bygherre og hører under Team Vand 
og Natur. Undertegnede som har foretaget screeningen for miljøvurdering i 
Team Klima, Miljø og Affald. Teamene har hver deres leder. Ekspertviden 
er indhentet fra alle relevante teams i kommunen. 
 
 
Lovgrundlag 

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

Afgørelsen om, at der ikke er krav om miljøvurdering er truffet efter 
screeningsreglerne i miljøvurderingslovens § 21, 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 §§ 17, 37 og 
47. 

Forurening skal anmeldes til os efter miljøbeskyttelseslovens § 21. 

Krav om standsning af arbejdet ved arkæologiske fund er reguleret af 
museumslovens §§ 25 og 27. 

Anvendelse i landzonen er reguleret efter planlovens § 35, stk. 1 m.fl. 

Forbud mod tilstandsændringer omkring beskyttet natur er beskrevet i 
naturbeskyttelseslovens §3 

Ændringer i målsat vandløb er reguleret af bekendtgørelse om 
indsatsprogrammer for vandområdedistrikter § 8. 
 

Du kan finde lovene på www.retsinformation.dk 

 
 
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.  
 
En eventuel klage, skal stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og 
sendes via klageportalen. Klageportalen finder du, som link på 
www.naevneneshus.dk. Klagefristen er 4 uger. Det betyder, at en eventuel 
klage skal være sendt via klageportalen  

Senest den 29. oktober 2021 
 
En klage er først registret i klageportalen, når der er indbetalt et gebyr.  
Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk 
 

http://www.retsinformation.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene skal sagen være anlagt senest 
6 måneder efter endelig afgørelse. 
 
 
Øvrigt 
Er der spørgsmål til afgørelsen kan jeg kontaktes på tlf. 5588 6209 eller 
mail jufli@naestved.dk 
 
 
Venlig hilsen 
 
Julie Fabricius Lindberg 
Næstved Kommune 
 
 
 
Kopi: 

Næstved Motor Klub Hovedafdeling, CVR 48676618  
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 

Museum Sydøstdanmark, museerne@museerne.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk  
Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

 

 
i Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland. Juni 2016. 
Miljøstyrelsen. 
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