
   

  
  

 
 

           
         

 

         
            

          

          
           

            
         

     

           
           

    
           

  

Den sjællandske Grusbande 
v/ Rune Hylby 
Kvarmløsevej 28 
4340 Tølløse 

Afgørelse om, at der ikke skal udføres miljøvurdering af udlægning af 
gydegrus og sten samt udvidelse af eksisterende sandfang i Ellebæk,
st. 644-1350. 

Næstved Kommune har modtaget en ansøgning fra Den sjællandske 
Grusbande, om udlægning af gydegrus og sten til skjul og brinksikring i 
Ellebæk. Desuden er der søgt om udvidelse af et eksisterende sandfang. 

Vi 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 projekt ikke vil have væsentlig indvirkning på 
miljøet. Derfor skal der ikke udarbejdes en miljøvurdering (tidligere 
Vurdering af Virkninger på Miljøet, VVM-redegørelse). 

Projektet  er  omfattet  af  følgende  punkt  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 

Kommunen har vurderet, at det konkrete projekt ikke vil kunne påvirke 
miljøet væsentligt herunder at: anlægget ikke vil påvirke den lokale natur 
væsentligt. 

Hvad er formålet med projektet? 
Formålet med projektet er at skabe yderligere miljøforbedringer for fisk og 
fauna i vandløbet. 

Team  Vand  og  Natur 

Næstved  Kommune 
5588  5588 

www.naestved.dk 

Dato 
19-6-2020 

Sagsnr. 
01.16.04-P19-3-20 

CPR-nr. 

Sagsbehandler 
Jacob  Hald 
+4555886174   
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Kort over projektområdet 

Kort 1: De tre delstrækninger af Ellebæk vist med fede røde linjer. Eksisterende 
sandfang ved Skovalle markeret med gult. 

Beskrivelse af projektet 
Projektstrækningen (st. 644-1350) omfatter tre delstrækninger: A på 336 
meter omkring overkørslen nedstrøms for Stenlængegårdsvejen til 
Skovalle, B på 172 meter nedstrøms overkørsel ved Skovalle samt C, en 
140 meter lang strækning, der begynder umiddelbart efter delstrækning B, 
men friholder et dræn i st. 1161. 

Delstrækning  A: 
Projektstrækningen  begynder  nedstrøms  Stenlængegårdsvejen,  ca.  100  
meter  opstrøms  den  lille  overkørsel  (illustration  side  1)  til  overkørslen  ved  
Skovalle,  i  alt  ca.  336  meter,  forbedres  de  fysiske  forhold  med  anlæg  af  3  
gydebanker  på  5  meters  længde  og  i  fuld  bredde. 
I  alt  ca.  3  m3  (1  m3  pr.  gydebanke). 
På  denne  delstrækning  er  Ellebækken  1  meter  bred,  vanddybden  10- 30  
cm,  og  der  ønskes  lagt  et  lag  gydesubstrat  på  ca.  20  cm. 
Der  udlægges  ca.  6-7  kubikmeter  skjulesten  med  Ø  100-300  mm  på  
strækningen,  dels  til  brinksikring  og  dels  skjulesten  på  hele  
projektstrækningen. 
De  største  sten  lægges  i  kanten,  mens  de  mindre  sten  lægges  i  
strømrenden,  idet  der  lægges  1-2  sten  pr.  løbende  meter  vandløb. 
Faldforholdene  ændrer  sig  i  station  843,  og  aftager  ifølge  regulativet  ned  
mod  Skovalle  (0,7  0/00).  På  denne  strækning  giver  det  ikke  mening  at  
udlægge  gydegrus,  hvorfor  denne 
sidste  del  af  delstrækning  A  alene  vil  forbedres  med  sten  til  brinksikring  og  
skjul. 
Gydesubstrat  og  skjulesten/brinksikring  udlægges  på  eksisterende  bund. 

På  den  sidste  del  af  delstrækning  A  i  st.  927  –  977  m  udvides  et  
eksisterende  sandfang  ved  at  grave  0,5  m  af  brinkerne  således,  at  
vandløbets  bredde  øges  med  1  m.  Der  er  kraftig  sedimenttransport  fra  
strækningerne  opstrøms,  og  det  eksisterende  sandfang  vurderes  at  være  
for  lille. 
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Delstrækning B: 
På denne del af projektstrækningen, der begynder fra overkørslen ved 
Skovalle og strækker sig 172 meter nedstrøms, anlægges der 3 
gydebanker på 5 meters længde (1½ 
m3 pr. gydebanke) i hele vandløbets bredde, idet bundbredden er 1½ 
meter. 
I alt ca. 4½-5 m3 gydegrus. 
Desuden udlægges 7 m3 skjulesten (Ø100-300 mm) på strækningen til 
forøgelse af den fysiske variation, hvilket giver stor overlevelse af den 
nyklækkede yngel og således, at der 
skabes et lettere naturligt slynget forløb i profilet. 
De største sten lægges i kanten, mens de mindre sten lægges i 
strømrenden, idet der lægges 3-4 sten pr. løbende meter vandløb. 
Gydesubstrat og skjulesten/brinksikring udlægges på eksisterende bund. 

Delstrækning C: 
Projektstrækningen forløber ca. 220 meter nedstrøms Skovalle, og 
omfatter en 140 meter lang delstrækning. 
Der anlægges 3 gydebanker på 5 meters længde (2 m3 gydegrus på hver) 
i hele vandløbets bredde, idet bundbredden er ca. 2 meter. 
I alt ca. 6 m3 gydegrus. 
Desuden udlægges 8 m3 skjulesten (Ø100-500 mm) på strækningen til 
forøgelse af den fysiske variation og sikring af brinken. 
De største sten lægges i kanten, mens de mindre sten lægges i 
strømrenden, idet der lægges 3-4 sten pr. løbende meter vandløb. 
Gydesubstrat og skjulesten/brinksikring udlægges på eksisterende bund. 

Gydebanker 
Der  udlægges  gydegrus  i  et  tæppe  på  ca.  20  cm.  Gydegruset  består  af  
15%  singels  (ø  32-80  mm)  og  85%  nøddesten  (ø16-32mm). 
Gydebankerne  vil  blive  udlagt  ifølge  vejledningen  fra  DTU  Aqua:  ”Sådan  
laver  man  en  gydebanke”,  se:   https://vimeo.com/110116920. 
Udlægningen  vil  blive  kontrolleret  vha.  ”stokkemetoden”  på  udvalgte  
gydebanker  således,  at  det  er  fuldt  gennemsigtigt,  at  hver  gydebanke  højst  
vil  stuve  vandstanden  5  cm  ved  gydebankens  begyndelse  (opstrøms)  og  at  
opstuvningszonen  maksimalt  vil  være  17  meter  ved  et  fald  på  3  promille  (5  
cm  ved  gydebankens  begyndelse,  2½  cm  opstuvning  9  meter 
opstrøms,  og  udlignet  17  meter  opstrøms). 

Vurdering  af  projekters  placering  og  potentielle  indvirkning  på  miljøet 
Afvanding 
Kommunen  har  i  afgørelsen  efter  vandløbsloven  sat  vilkår  om,  at  projektet  
ikke  må  forårsage  opstuvning  omkring  eksisterende  dræn  for  at  sikre  de  
eksisterende  afvandingsforhold  i  området.  Det  skal  bemærkes,  at  det  
gennemsnitlige  fald  på  projektstrækningen  er  ca.  3  0/00,  hvorfor  opstuvning  
forårsaget  af  gydebankerne  vurderes  at  være  meget  begrænset. 

Udlægning  af  skjulesten  vurderes  at  have  meget  begrænset  effekt  på  
vandafledningsevnen,  jf.  rapport  fra  Orbicon  20161. 

1 Feltforsøg med profilændringer i Kimmerslev Møllebæk november 2015. 
Førsøgsrapport – bilag 2 til faglig udredning. 15.04.2016. 
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Landskab 
Projektet foregår nede i vandløbet og påvirker ikke landskabet. 

Beskyttet natur og bilag IV-arter 
Ellebæk er beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven §3. 
Det betyder, at tilstanden i vandløbet ikke må ændres. Derudover er der 
fastsat et miljlømål for Ellebækken i statens vandområdeplaner, og det er 
ikke tilladt at lave tiltag i vandløb, der har et miljømål, hvis det kan forringe 
vandløbet eller hvis det hindrer opfyldelse af det fastlagte miljømål. 

Kommunen kan i særlige tilfælde give en dispensation fra forbuddene i 
naturbeskyttelseslovens § 3. 

Kommunen vurderer, at med de stillede vilkår der er givet i dispensationen 
efter Naturbeskyttelsesloven, samt i tilladelsen efter vandløbsloven, vil 
projektet ikke påvirke beskyttede naturområder væsentligt. 

Beskyttede dyr og planter 
Nogle  dyr  og  planter  er  beskyttet  af  habitatbekendtgørelsen2  - de  såkaldte  
bilag  IV-arter.  De  danske  bilag  IV  dyre- og  plantearter  kan  ses  i  
habitatbekendtgørelsens  bilag  7.  Vi  kan  ikke  give  dispensation  fra  
naturbeskyttelsesloven,  eller  tilladelse  til  projektet  hvis  projektet  kan  
påvirke  de  beskyttede  arter  negativt. 

I hele området er det vores vurdering, at der kan være eremit, flagermus, 
grøn mosaikguldsmed, spidssnudet frø, springfrø, løgfrø, markfirben og 
stor vandsalamander. 
Der  sker  ikke  fældning  af  træer,  der  ville  kunne  påvirke  eremit  eller  
eventuelle  ynglende  flagermus.  Endelig  er  Ellebækken  med  forholdsvist  
godt  fald  og  deraf  strømmende  vand  ikke  egnet  habitat  for  hverken  grøn  
mosaikguldsmed  eller  padder.  

Markfirben findes på åbne varme, solrige lokaliteter så som sten- og 
jorddiger og sandede bakkeområder. Disse lokalitetstyper vurderes ikke at 
blive påvirket i forbindelse med projektet. Kommunen vurderer på den 
baggrund ikke, at evt. yngle- og rasteområde for markfirben bliver påvirket 
negativt. 

Da det ansøgte ikke påvirker væsentlige levesteder, vurderer Næstved 
Kommune, at det ikke vil påvirke de beskyttede arter negativt. 

Natura 2000-område 
Projektområdet har forbindelse til Natura 2000-området N163 Suså, 
Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose. 

Det vurderes, at projektet ikke indebærer en ændret udledning af stoffer via 
vandløbet til Natura 2000-området, og at projektet ikke vil påvirke de 
beskyttede arter eller naturtyper negativt. 

2 Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 
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Øvrige forhold 
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 

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 17. juli 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 

Jacob Hald 
Vandløbsmedarbejder 

Kopi sendt til 

Sportsfiskerforeningen Fladså, v/ Henning Andersen, Kansasvej 11, 2300 
København S. 

Næstved Kommune, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. 

Forpagter Erik Larsen, Skovalle 17, 4700 Næstved. 

Danmarks Naturfredningsforening, Næstved dnnaestved-sager@dn.dk 

Friluftsrådet, Kreds Sydvestsjælland sydvest@friluftsraadet.dk 

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. fr@friluftsraadet.dk 
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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, Skyttevej 5, 7182 Bredsten 
sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk; post@sportsfiskerforbundet.dk; 
lbt@sportsfiskerforbundet.dk 
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