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Tilladelse til reparation af Hvide Bro 

 
 

 

 

 

I har fået tilladelse til at reparere Hvide Bro ved Suså i station 10460 m 

(Suså J) 

 

 

Skovdal Anlæg v. Gregers Skovdal har på vegne af Herlufsholm Skole og 

Gods søgt om tilladelse til at reparere Hvide Bro over Suså J. 

Det drejer sig om en gangbro på 2,2 meter i bredden. 

Vi giver tilladelse til at reparere broen. 

 

Reparation af broen kan påbegyndes efter klagefristens udløb og skal være 

afsluttet og færdigmeldt inden 3 år.  

 

Da sagen vedrører en afgørelse efter § 9 i Bekendtgørelse om 

vandløbsregulering og – restaurering m.v., meddeler Næstved Kommune 

dog tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder inden klagefristens udløb 

og uanset om der måtte indkomme klager, jf. § 301 i samme bekendtgørelse. 

Påbegyndelse af arbejdet inden udløb af klagefristen sker på ansøgers eget 

ansvar. 

 

 

 

 
1 § 30. Vandløbsmyndigheden kan efter ansøgning meddele tilladelse til påbegyndelse af 

anlægsarbejder i sager efter § 5 og § 9, jf. § 17, uanset om vandløbsmyndighedens 
afgørelse påklages 

Team Vand og Natur 

Center for Plan og Miljø 

Rådmandshaven 20 

4700 Næstved 

 

http://www.naestved.dk 
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Hvad skal I helt konkret gøre? 

I skal overholde følgende vilkår: 

 

1. Inden I går i gang med projektet, skal I give besked til os 

2. Broens nuværende dimensioner skal bevares  

• Spændvidde: 19,7 m  

• Slug: 15,2 m bred i bunden 

• Broens bredde: 2,2 meter (i vandløbets længde) 

• Frihøjde i det højeste punkt: 3,14 meter 

3. I skal sikre at reparationen foregår som beskrevet i afsnittet ”Hvad 

skal der ske i projektet” 

4. I skal sørge for at bevare eksisterende bundkoter ved ind- og udløb 

5. I skal sørge for at retablere evt. dræn 

6. I skal sørge for at bevare eksisterende træer og buske og kun 

beskære i begrænset omfang. Det er aftalt, at pilen på den 

nordvestlige bred må fjernes eller skæres helt ned. 

7. I skal sikre, at vandløbets vandføringsevne opretholdes under 

anlægsarbejdet. 

8. I skal sørge for afværgeforanstaltninger for at modvirke 

sedimenttransport samt udledning af beton og øvrigt materiale til 

vandløbet ved at  

a. Minimere tilledningen af beton til vandløbet, samt at 

opsamle de dele, der alligevel ender i vandløbet.  

b. Sikre brinken mod nedskridning og erosion 

c. Sørge for at det evt. afgravede blødbundsmateriale lægges 

ovenfor kronekanten og uden for 2 meter-bræmmen. 

9. Når I er færdige med projektet skal I give besked til os. Materialet 

sendes til vandloeb@naestved.dk 

10. Økonomien til anlæg og drift afholdes alene af Herlufsholm Skole og 

Gods. 

 

 

Hvad er formålet med projektet? 

Formålet med projektet er at beskytte og sikre eksisterende fundamenter og 

brinker ved etablering af stensikring omkring de nuværende fundamenter.  

 

Hvem er inddraget i projektet? 

 Navn Adresse Matrikel 

Ansøger Skovdal Anlæg 

v. Gregers 

Skovdal på 

vegne af 

Herlufsholm 

Skole og Gods  

Att.: Tim 

Petersen 

Tjærebyvej 13, 

4690 Haslev  

 

 

Herlufsholm Allé 

170, 4700 Næstved 

  

Bredejer 

 

Susåen I 

Herlufsholm 

 

 

Egevej 15 A, 

4700 Næstved 

 

 

19a Herlufsholm 

Hgd., 

Herlufsholm 

 

mailto:vandloeb@naestved.dk
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Projektets lokalitet og regulativmæssige forhold 

Vandløb Suså J st. 10.460 m 

Klassifikation Vandløbet er offentligt og målsat med 

tilstanden god og den nuværende tilstand er 

Moderat. 

Regulativets navn er Regulativ for Nedre Suså 

fra Holløse Mølle til Næstved samt Tillæg til 

regulativ Torpe Kanal, Nedre Suså, Øvre Suså 

incl. Tystrup og Bavelse Søerne, Amtsvandløb 

nr. 8, 9, 10 og 14 på Sjælland 

Matrikelnr. 19a Herlufsholm Hgd., Herlufsholm 

Regulativmæssig skærebredde 13,8 meter 

Regulativmæssig bundbredde 13,8 meter 

Fald 0,2 ‰ 

Anlæg 1:1,5 

Bundkote 2,19 m DNN i st. 10.460 m 

 

 

Kort over projektområdet 

 
Kort 1: Oversigtskort. Projektområdet er markeret med rød cirkel 
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Kort 2: Hvide Bro. Broen er indtegnet med rød linje 

 

 

Hvad skal der ske i projektet? 

Formålet med reparationen er sikring af broens eksisterende fundament. Der 

er sket en del materialevandring omkring broens fundamenter og derved er 

stien på begge sider af åen langsomt ved at erodere væk. Det er særlig 

tydeligt på den østlige side (Billede 1). For at sikre broen og stien sikres 

fundamenter og brinker ved at sætte sten op til en størrelse på Ø50 til Ø100 

cm. Stenene sættes som et gærde og trykkes ind i brinken. Stenene vil 

stikke ca. 0,6 meter ud og dermed flugte med den eksisterende brink op og 

nedstrøms broen. Stenene fastholdes ved at der bag ved stenene påfyldes 

Dantocom. Dette er en blanding af bentonit og cement. Bentonit er en fed 

lertype. Påfyldningen vil være med til at sikre at der ikke sker 

materialetransport. Blandingen er en sej elastisk masse, så det er 

forventningen, at der kun vil ske en minimal frigivelse af cement til 

vandløbet.  

 

Stenene lægges ud i en længde af 1 til 2 meter på hver side af broen. På 

den side af broen, hvor erosionen er kraftigst lægges stenene 2 meter ud fra 

broen (Billede 4). Ligeledes vil der blive sikret med sten 2 meter ud fra broen 

på den nordvestlige side (Billede 3). Stenene lægges så de maksimalt 

stikker 0,6 meter ud fra fundamenterne på broen. På dette sted ryddes 

pilebusken. 

Overkanten af sten vil flugte med underkanten af brovanger. Stenene 

kommer til at stikke ca. 73 cm op over vandspejlet, som det var pr. 13/06-22. 

For at minimere brugen af bentonit, samt sikre sammenhæng med brinken 

og dermed minimere risikoen for yderligere erosion lægges der mindre sten i 

størrelse Ø25-50 cm. bag ved de store sten. 
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Stierne genopbygges med bundsikring, og afsluttes med en lerholdig vejgrus 

for at undgå fremtidig erodering af stierne. 

Der forventes at der skal bruges følgende mængder materialer. 

Sten Ø50-100 cm. 18- 24 stk. 

Sten Ø25-Ø50 cm 24-36 stk. 

Bentonit 1,2 – 2,4 m³ 

 

Hvis det bliver nødvendigt at afgrave blødbundsmateriale skal dette lægges 

ovenfor kronekanten og uden for 2 meter-bræmmen. 

  

 

Kort 3: Hvide Bro og stensætning, der skal repareres. Kort fra ansøgningsmateriale 

 

 

 
Billede 1: Hvide Bro, erodering af sti på den østlige bred. Billede fra 

ansøgningsmateriale 
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Billede 2: Vandløbsbrink mod nord øst, hvor der er ansøgt brinksikring på 1 meter. 

Billede fra ansøgningsmateriale 

 

 
Billede 3: Vandløbsbrink mod nord vest, hvor der er ansøgt brinksikring på 2 meter. 

Billede fra ansøgningsmateriale 
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Billede 4: Vandløbsbrink mod syd øst, hvor der er ansøgt brinksikring på 2 meter. 
Billede fra ansøgningsmateriale. 

 
Billede 5: Vandløbsbrink mod syd vest, hvor der er ansøgt brinksikring på 1 meter. 
Billede fra ansøgningsmateriale. 

 

Økonomi 

Det samlede udgifter er anslået til kr. 65.000,- eksl. moms.  

Alle udgifter afholdes af Herlufsholm Skole og Gods. 

 

 

Tidsplan 

Projektet forventes udført i uge 30 til 32 i 2022.  
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Vurdering af miljø- og afstrømningsmæssige forhold 

 

Afstrømning 

Afstanden mellem underside af bro og vandløbsbund vil være 3,14 meter 

som den er i dag. Vandsluget under broen kan fremover blive en anelse 

mindre end det er i dag. 

Ifølge regulativet er bundkoten lige under broen 2,19 m DNN. Der stilles 

vilkår om, at den eksisterende bundkote bevares.  

Ligeledes stilles vilkår om retablering af evt. eksisterende dræn. 

Vandføringsevnen må ikke forringes, og derfor stilles vilkår om, at 

vandløbets vandføringsevne opretholdes under anlægsarbejdet.  

I forbindelse med anlægsarbejdet skal der graves i brinken for at fundere 

stenene, og der er derfor en lille risiko for at der sker sedimenttransport til 

vandløbet. Derfor stilles der vilkår om sikring mod sedimenttransport.  

Med de stillede vilkår vurderer vi, at reparation af broen ikke vil få 

afvandingsmæssige konsekvenser. 

 

Miljø 

Vandløbsbunden består af sand og grus. Der forventes kun et minimalt 

arbejde i selve vandløbsbunden og der vil kun blive fjernet 

blødbundsmateriale fra åen. Der stilles derfor ikke vilkår om udlægning af 

grusmateriale. Eksisterende større sten skal udlægges igen, da de fungerer 

som skjulesten for vandløbsfaunaen.  

Det forventes, at der vil skulle foregå transport af materiale ned og op ad 

brinken. Der stilles derfor vilkår om, at brinken sikres mod nedskridning og 

erosion. Ligeledes stilles vilkår om, at eksisterende træer langs vandløbet på 

begge sider af broen bevares og kun beskæres i begrænset omfang. Der er 

lavet aftale om fjernelse af en pil på den nordvestlige bred. 

Med de stillede vilkår vurderer vi, at reparation af broen ikke vil få 

miljømæssige konsekvenser. 

 

Er der anden lovgivning, der skal tages hensyn til? 

Miljømål 

Suså J er målsat. Vandløbets målsætning på projektstrækningen er god og 

den nuværende tilstand er Moderat. Med de stillede vilkår forventes 

etableringen af broen 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. 

 

Beskyttede dyre- og plantearter 

Nogle dyr og planter er beskyttet af habitatbekendtgørelsens §10 – de 

såkaldte bilag IV-arter. De danske dyr og planter kan ses i 

habitatbekendtgørelsens bilag 7. Der kan ikke gives tilladelse efter 

vandløbsloven, hvis projektet kan påvirke de beskyttede arter negativt. 

 

I området er det vores vurdering, at der kan være forskellige paddearter: 

springfrø, spidssnudet frø og stor vandsalamander, markfirben og forskellige 

arter af flagermus.  
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Tykskallet malermusling findes i Suså, men er ikke registreret i Suså 

nedstrøms Tystrup-Bavelse Sø. Det vurderes derfor, at tykskallet 

malermusling ikke bliver påvirket af projektet.  

 

Padderne findes primært i vandhuller og vådområder. Markfirben findes på 

tørre og varme lokaliteter, såsom solvendte skråninger med veldrænede 

løse jordtyper og sparsom bevoksning. Flagermus findes primært i hulrum i 

eksisterende bygninger og gamle træer. 
 

 

Beskyttet natur og Natura2000 

Suså B er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Gennemførelse af 

projektet forudsætter derfor dispensation efter Naturbeskyttelsesloven §3.  

 

Susåen er beliggende i Natura2000-område nr. 163 Suså, Tystrup-Bavelse 

Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose. Habitatområde nr. H146 

og H194. Følgende habitatnaturtyper findes i området: Vandløb (3260) og 

urtebræmme (6430). Projektet vil ikke påvirke naturtyperne væsentligt, fordi 

det kun er en meget begrænset strækning af vandløbsbrinken (maks. 6 

meter), som bliver sikret med en stensætning.   
 

Habitatområderne skal beskytte sjældne naturtyper, samt beskytte dyre- og 

plantearter, der er truede, sårbare eller sjældne. 

 

I habitatområdet kan findes sumpvindelsnegl, skæv vindelsnegl, stor 

vandsalamander, tykskallet malermusling, pigsmerling, bæklampret 

 

I det konkrete område kan findes pigsmerling, bæklampret, stor 

vandsalamander og sumpvindelsnegl. 

 

Sumpvindelsnegl lever på fugtige steder, især på kalkholdig eller kalkrig 

bund. Arten findes på ældre og især visne blade fra lige over jord- eller 

vandoverfladen og opefter inde i bevoksninger eller tuer af høje star-arter og 

lignende planter. Stor vandsalamander er almindelig i området og yngler i 

vandhuller af varierende størrelse.  

 

Pigsmerling er udbredt i hele Suså-systemet og foretrækker de dele af 

vandløbet, hvor der er mere rolig strøm.  

 

Bæklampret er i nyere tid ikke registreret i området, men arten er vanskelig 

at registrere og kan være tilstede i området.  
 

Vi vurderer, at projektet ikke vil påvirke de beskyttede naturområder - der er 

på udpegningsgrundlaget - negativt på grund af projektets omfang og 

karakter.  

 

Høring 

Da broen skønnes ikke at have væsentlig indflydelse på vandløbets 

afstrømnings- eller miljømæssige forhold er der ikke foretaget offentlig 

høring af projektet, jf. § 17 i Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om 
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vandløbsregulering og – restaurering m.v. Der er foretaget almindelig 

partshøring af berørte lodsejere og ansøger efter forvaltningsloven. 

Der er ikke indkommet bemærkninger. 

 

Hvilken lov ligger til grund for afgørelsen? 

Denne afgørelse er truffet efter vandløbslovens bestemmelser. 

• Bekendtgørelse af Lov om vandløb nr. 1217 af 25.11.2019 § 47  

• Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering nr. 834 af 

27.06.2016, § 9 og kap. 5. 

• Hertil kommer Regulativ for Øvre Suså, Amtsvandløb nr. 24, VSA. 

 

Du kan finde bekendtgørelserne på www.retsinformation.dk og regulativet på 

Næstved Kommunes hjemmeside. 

 

Hvis du vil klage over afgørelsen 

Tilladelsen kan påklages inden for en frist på 4 uger til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet fra afgørelsen er offentliggjort. 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.  klager via 

Klageportalen, som finder på www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller 

www.virk.dk. vælger det nævn, vil klage til og logger på klageportalen med 

NemId. Klagen 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.  

betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen eller med faktura. 

Klagen skal være modtaget i klageportalen senest den 22. juli 2022.   

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 

kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis 

ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal sende en begrundet 

anmodning til Næstved Kommune. Kommunen videresender herefter 

anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, 

hvorvidt anmodning kan imødekommes.  

Ønsker du at indbringe afgørelsen for domstolene, skal gøre det inden 6 

måneder efter, at afgørelsen er meddelt.  

 

Har I spørgsmål eller bemærkninger? 

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående tilladelse, er du velkommen til at 

kontakte mig på tlf.: 558806191 eller e-mail: macal@naestved.dk. 

 

 

Med Venlig Hilsen   

Næstved Kommune   

Center for Teknik og Miljø   

 

Malene Callesen Dall   

Vandløbsmedarbejder   
Kopi sendt til 
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• Ansøger: Skovdal Anlæg v. Gregers Skovdal, Tjærebyvej 13, 4690 

Haslev på vegne af Herlufsholm Skole og Gods, Herlufsholm Allé 

170, 4700 Næstved, Att.: Tim Petersen 

• Bredejer: Susåen I Herlufsholm, Egevej 15 A, 4700 Næstved 

• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 

København Ø. dnnaestved-sager@dn.dk (afgørelser og planer) 

• Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten 

sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk; 

post@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk   

• Danmarks Sportsfiskerforbund, Miljøkoordinator Christian Skotte, 

cskotte@cas.org 

• Fiskeriinspektorat Øst, Afdelingen i Roskilde, Langebjergvænget 11, 

4000 Roskilde, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk 

• Næstved Museum, Ringstedgade 4, 4700 Næstved, 

naestvedmuseum@museerne.dk 

• Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV., 

fr@friluftsraadet.dk, 

• Friluftsrådet, Kreds Sydvestsjælland, Arne Kristensen, Stendyssevej 

17, 4171 Glumsø sydvest@friluftsraadet.dk 

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

• Naturstyrelsen, sts@nst.dk 

• Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst, 

trost@stps.dk 
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