
 

 
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næstved  Kommune  
Team  Vand  og  Natur  
Att.:  Michael  Krogh  
Rådmandshaven  20  
4700  Næstved  

Du  har  fået  landzonetilladelse  til  din  ansøgning  om  at  etablere  en  

kanoisætningsplads  på  Vrangstrupvej  81,  4171  Glumsø.  

Kære  Michael  Krogh  

Vi  skriver  til  dig  for  at  meddele  dig  vores  afgørelse  på  din  ansøgning  om

landzonetilladelse.  

 

Plan- og  Erhvervsudvalget  har  den  8.6.2020  besluttet  at  give

landzonetilladelse  

  

som  ansøgt  til  at  etablere  en  kanoisætningsplads  indeholdende:  

 

•  Etablering  af  en  kørevej  med  grusbelægning,  bredde  3,2  meter  og  

en  vendeplads  med  grusbelægning,  længde  6  meter.  

•  Etablering  af  en  isætningsplads  langs  åbrinken,  længde  6  meter.  

•  Etablering  af  en  ophalerplads,  længde  15  meter.   

o  Som  indtegnet  på  nedenstående  Figur  1.  

Kanoisætningspladsen  etableres  på  matrikel  nr.  6f  Vrangstrup  By,  

Vrangstrup  beliggende  Vrangstrupvej  81,  4171  Glumsø.  

Vi  henviser  til  vilkår  i  dispensationen  fra  naturbeskyttelseslovens  §  3.  

 

Tilladelsen  gælder  kun  i  forhold  til  landzonebestemmelserne  i  planloven.  

 

Vær  opmærksom  på  at  arealet  er  en  del  af  et  kulturarvsareal,  du  bør  derfor

som  ejer  eller  bygherre  få  en  udtalelse  hos  Museum  Sydøstdanmark  om  

eventuelle  fortidsfund,  før  du  graver.  

  

Hvornår  gælder  tilladelsen 

Vær  opmærksom  på  at  tilladelsen  først  er  gyldig,  når  klagefristen  er  

dløbet  den  10.7.2020,  og  der  ikke  er  klaget  over  den.  Du  vil  høre  fra  os  

nden  for  en  uge  efter  klagefristens  udløb,  hvis  der  er  kommet  en  klage.  

illadelsen  gælder  i  5  år  fra  offentliggørelsen.   

u

i

T

Team  Plan,  Geodata  og  

Klima  

 
Næstved  Kommune  

Rådmandshaven  20  

4700  Næstved  

5588  6008  

www.næstved.dk  

mail:  land@naestved.dk  

 

Dato  

12.6.2020  

 

Sagsnr.  

01.03.03-P19-1-20  

 

Sagsbehandler  

Thorben  Rokkjær   
 

Direkte  telefon  

55886095  

 

Mail  

throk@naestved.dk  
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Det, du har søgt om, kræver også dispensation fra åbeskyttelseslinjen efter 

naturbeskyttelseslovens § 16 samt dispensation fra beskyttede naturtype 

efter naturbeskyttelseslovens § 3. Dispensation fra åbeskyttelseslinjen 

gives samtidig med nærværende landzonetilladelse. Dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens § 3 er givet den 27.01.2020 

Hvad  ligger  til  grund  for  afgørelsen  

Du får tilladelse, fordi pladsen vil understøtte det almen friluftsliv, idet den 

vil være åben for alle med tilladelse til kanosejlads på Susåen, og fordi 

projektet efter vores vurdering ikke vil være i strid med de landskabelige, 

naturmæssige, eller kulturhistoriske værdier, som kommunen skal 

varetage. Du kan læse mere om, hvorfor vi har givet dig denne tilladelse 

under afsnittet ”Vores vurdering”. 

Offentliggørelse  og  klage  

Landzonetilladelsen skal offentliggøres. Vi annoncerer den på kommunens 

hjemmeside 12.6.2020 på 

http://www.naestved.dk/Service/NytOgPresse/HoeringerBorgermoeder.asp 

Der kan klages over tilladelsen til Planklagenævnet via deres klageportal. 

Du kan læse mere i klagevejledningen på sidste side i tilladelsen. 

Redegørelse  for  sagen  

Ejendommen ligger i landzone, hvor det ansøgte er en ændring af 

arealanvendelsen, som kræver en landzonetilladelse. Formålet med 

landzonebestemmelserne er at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse i det 

åbne land og bevare natur og landskabsværdier. 

Ansøgning   

Du har på vegne af Team Vand og Natur i Næstved Kommune søgt om 

tilladelse til etablering af en kanoisætningsplads på ejendommen matrikel 

nr. 6f Vrangstrup By, Vrangstrup beliggende Vrangstrupvej 81, 4171 

Glumsø. 

Pladsen vil være åben for alle med tilladelse til kanosejlads på Susåen. 

Placering  

Isætningspladsen etableres på en større naturejendom (Vrangstrup Enge 
v. Susåen) tilhørende Naturstyrelsen på ca. 52 ha. Projektet er blevet til i 
samarbejde med Naturstyrelsen, som vil give brugere af isætningspladsen 
adgang til at benytte styrelsens parkerings- og opholdsplads nord for åen. 

Det aktuelle projekt søges etableret i susådalen nord for landsbyen 

Vrangstrup og ned til Susåens nordlige brink. 
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Oversigtskort viser med grøn prik projektets placering. 

Sydvest for det ansøgte projekt på den anden side af åen og Vrangstrupvej 

er der en kanoisætningsplads og lejrplads med 2 stk. shelter. Pladsen 

tilhører Broby Kanoudlejning, og den har hidtil været lejet af kommunen. 

Ovenfor: Grøn - ansøgte plads. Blå - eksisterende private plads. Gul -
Naturstyrelsens parkerings- og opholdsplads. 
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Arealet  indrettes  således  (se  nedenstående  Figur  1):  
 

•  Etablering  af  en  kørevej  med  grusbelægning,  bredde  3,2  meter  og  

en  vendeplads  med  grusbelægning,  længde  6  meter  

(rødskraveret)  

•  Etablering  af  en  isætningsplads  langs  åbrinken,  længde  6  meter  

(hvid)  

•  Etablering  af  en  ophalerplads,  længde  15  meter  (hvid)  

Fig. 1 Flyfoto fra 2019 viser det ansøgte på matrikel 6f Vrangstrup By, 

Vrangstrup. 

Fig. 2 Foto fra ansøgningen viser et eksempel på isætningsplads 
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Fig. 3 Foto fra ansøgning viser eksempel på ophalerplads 

Området bruges formentlig i forvejen i nogen grad til isætning og ophaling 

af kanoer. Det indikeres af luftfoto fra 1999 til 2019 (figur 4-5), hvor det ses, 

at området, der ønskes etableret med en kørevej, har været brugt til kørsel. 

Fig. 4 Luftfoto fra 1999 viser med gul markering det område som bærer 

tydelige præg af kørsel. 
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Fig. 5 Luftfoto fra 2019 viser med gul markering det område som bærer 

tydelige præg af kørsel. 

Muligheder  for  isætning  og  rastepladser  
Der er i dag en række raste- og lejrpladser langs Susåen og Tystrup-
Bavelsesøerne, som borgerne kan benytte. Nogle pladser er indrettet med 
mange faciliteter som fx toilet, overnatningsmulighed, bålpladser, 
parkeringspladser m.v. - og andre med få. De fleste er ejet af private 
kanoudlejningsvirksomheder, hvor der skal betales for at isætte kano og 
benytte pladserne på anden vis. 

I dag er det muligt at isætte en kano uden betaling fra tre offentlige 
isætningspladser. Naturstyrelsen har en isætningsplads ved Tystrup Søs 
badestrand (samt to lejrpladser ved søen). Isætning er også gratis fra 
kommunens arealer i Vadestedet Skelby og i Rådmandshaven Næstved. 

I den øvre del af Susåen, fra Tystrup Bavelse-søerne til Vetterslev, har det 
alligevel i en årrække været muligt at isætte en kano gratis, idet kommunen 
har lejet en plads hos en privat kanoudlejer (omtalt ovenfor). I stedet for 
fortsat at leje denne plads, finder kommunen det hensigtsmæssigt at 
etablere en permanent isætningsplads. 

Planforhold  

I kommuneplanen er området, ejendommen ligger i, udpeget som 

bevaringsværdigt landskab. Formålet med udpegningen er at beskytte de 

landskabelige og kulturhistoriske kvaliteter. 

Det ansøgte ligger indenfor et område, der i kommuneplanen er 

udpeget som naturbeskyttelsesområde. Det betyder, at når der etableres 
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nye anlæg og aktiviteter eller sker ændringer af eksisterende forhold, skal 

der i sagsbehandlingen tages særlige hensyn til områdets natur. 

Projektarealerne ligger i et større område udpeget som kulturarvsareal af 

regional betydning. Arealerne berørt af projektet er ikke fredet, men kan 

rumme fortidsminder. Jordarbejder kan derfor medføre betydelige 

omkostninger til arkæologiske udgravninger, hvorfor museet bør kontaktes, 

før der graves i området. 

Isætningspladsen og ophalerpladsen er beliggende dels i Suså, som er § 

3-beskyttet vandløb og dels i en § 3-beskyttet eng. Derfor kræves 

dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Den er givet den 24.01.2020. 

Projektet ligger indenfor åbeskyttelseslinjen omkring Suså. Derfor kræves 

dispensation fra åbeskyttelseslinjen efter naturbeskyttelseslovens § 16. 

Den gives samtidig med nærværende landzonetilladelse. 

Natura  2000-område  

Vi kan ikke give landzonetilladelse, hvis det ansøgte kan påvirke et Natura 

2000-område væsentligt. Området ligger delvist indenfor Natura 2000-

område nr. 163, Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose 

og Porsemose og habitatområde H194. 

Habitatområderne skal beskytte sjældne naturtyper samt beskytte dyre- og 

plantearter, der er truede, sårbare eller sjældne. 

Følgende habitatnaturtyper findes i området: vandløb (3260). Projektet vil 

ikke påvirke naturtypen væsentligt, fordi projektet næsten udelukkende 

foregår på land med kun en minimal påvirkning af 6 meter vandløbsbrink. 

I området kan findes sumpvindelsnegl, tykskallet malermusling og 

pigsmerling. 

Sumpvindelsnegl er en landsnegl, der lever på våde lokaliteter med 

bevoksning af forskellige stararter så som stiv star eller kærstar, høj 

sødgræs, pindsvineknop og dunhammer, og hvor vandet står lige omkring 

jordoverfladens niveau. 

Sumpvindelsneglen afgræsser plantestængler og blade som har et særligt 

fugtighedsniveau. Området, hvor kørevejen, isætningspladsen og 

ophalerpladsen etableres, er ikke et egnet levested for sumpvindelsneglen, 

idet det ikke er et særligt fugtigt område, med de ønskede plantearter. 

Der findes ingen registrering af sumpvindelsnegl i området. Projektet vil 

ikke påvirke arten væsentligt, idet levestederne ikke påvirkes. 

Tykskallet malermusling lever på vandløbsbunden i vandløb med stenet, 

gruset eller sandet bund med stærk til moderat vandgennemstrømning. 

Der er registreret tykskallet malermusling i vandløbet indenfor 1 km fra 

projektet. Hverken kørevej, isætningsplads eller ophalerplads har nogen 

indvirkning på vandløbsbunden, hvorfor projektet ikke vil have nogen 

påvirkning for levestederne. 

Side 7 af 11 



 

 
    

 
 

 

            

             

         

         

         

 

 

           

           

  

 

             

         

 

 

          

 

 

           
             
          

          
    

 
 

 

 

Pigsmerling lever i bl.a. i vandløb med langsomt flydende vand. Fisken er 

primært nataktiv og ligger nedgravet i bunden i løbet af dagen. Der er 

registreret pigsmerling indenfor 1 km fra projektet. Hverken kørevej, 

isætningsplads eller ophalerplads har nogen indvirkning på vandløbet eller 

vandløbsbunden, hvorfor projektet ikke vil have nogen påvirkning for 

levestederne. 

Projektet berører kun 6 meter af vandløbsbrinken og ikke å-løbets bund. 

De ansøgte emner og den forventede fremtidige aktivitet er af beskedent 

omfang. 

Vi vurderer samlet, at projektet hverken i sig selv eller i forbindelse med 

andre planer og projekter vil påvirke Natura 2000-området negativt. 

Naboorientering 

I den afholdte naboorientering, har vi modtaget indsigelser fra to 

naboejendomme: 

Naboerne peger på, at natur- og landskabsværdier i ådalen ikke bør 
forstyrres af en isætningsplads, især da der i forvejen er en plads på 
modsatte side af broen. Pladsen mangler adgang til skraldestativer, toilet-
og parkeringsforhold samt bord/bænkesæt, idet der er flere timers sejlads 
til næste offentlige plads. 

Vores  vurdering  

Vi  har  især  lagt  vægt  på,  at:  

 

•  de  ansøgte  emner,  som  også  den  forventede  fremtidige  aktivitet  

som  følge  af  projektet,  vurderes  at  være  af  et  beskedent  omfang,  

som  vil  have  en  meget  begrænset  eller  ingen  indvirkning  på  

områdets  landskabelige,  naturmæssige  eller  kulturhistoriske  

værdier.  Desuden  bærer  arealerne  præg  af,  at  området  i  forvejen  

bliver  brugt  til  isætning  og  ophaling  af  kanoer.  

•  at  i  og  med  pladsens  emner  er  af  lav  højde,  og  pladsen  ligger  lavt  i  

forhold  til  vejen  og  broen  - så  vil  isætningspladsen  være  svær  at  se  

fra  omgivende  veje,  boliger  og  tilhørende  haver.  Den  vil  kunne  ses  

noget  fra  åen  i  øst  og  fra  Naturstyrelsens  arealer.   

•  etablering  af  isætningsplads  langs  vandløbsbrinken  vil  hindre  

fremtidigt  slid  på  brinkerne  og  vil  derudover  have  en  meget  

beskeden  påvirkning  af  vandløbet.  

•  krav  om  adgang  til  skraldestativer,  toilet,  parkering  og  

bord/bænkesæt  stilles  til  private  kanoudlejere,  der  vil  etablere  

pladser  langs  Susåen.  Det  vedrører  ikke  direkte  offentlige  pladser.  

I  øvrigt  er  der  ved  Naturstyrelsens  plads  parkeringsarealer,  

bord/bænkesæt  og  skraldestativer  godt  300  m  mod  nord.  

•  projektet  vil  medvirke  til  at  understøtte  og  fremtidssikre  

offentlighedens  adgang  til  natur  og  friluftsliv.   
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Andre forhold du skal være opmærksom på 

Før  arbejdet  

Hvis du vil ændre markdræn eller rørlagte vandløb på stedet, skal du 

kontakte os først, da det kan kræve en tilladelse. Du kan skrive til os på 

vandloeb@naestved.dk. 

Arealet er en del af et kulturarvsareal, du bør derfor som ejer eller 

bygherre få en udtalelse hos Museum Sydøstdanmark om eventuelle 

fortidsfund, før du graver. Hvis du spørger, før du graver, får du de bedste 

muligheder for at undgå at måtte standse anlægsarbejdet og udgifter til 

arkæologisk undersøgelse. 

Under  arbejdet  

Hvis du finder arkæologiske levn som f.eks. samlinger af sten, sortfarvet 

jord, knogler, potteskår eller mønter, skal du altid standse arbejdet og give 

museet besked. Du er ikke fritaget for denne forpligtelse, selvom du har 

fået en udtalelse. 

Opdager du en forurening ved arbejdet, skal du kontakte os, så vi kan 

vurdere, hvad der skal gøres. Du kan skrive til os på 

jordforurening@naestved.dk. 

Beskyttede  dyr  og  planter  

Nogle dyr og planter er beskyttet af habitatbekendtgørelsens § 11 – de 

såkaldte bilag IV-arter – du kan se de danske dyr og planter i 

habitatbekendtgørelsens bilag 11. Vi kan ikke give landzonetilladelse, hvis 

projektet kan påvirke de beskyttede arter negativt. 

I området er det vores vurdering, at der kan være tykskallet malermusling. 

Da det ansøgte ikke påvirker væsentlige levesteder, vurderer vi, at det ikke 

vil påvirke de beskyttede arter negativt. 

Lovgrundlag  

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

Landzonetilladelsen er givet efter planlovens § 35, 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 §§ 6 og 17. 

Forurening skal anmeldes til os efter miljøbeskyttelseslovens § 21. 

Krav om standsning af arbejdet ved arkæologiske fund er reguleret af 

museumslovens §§ 25 og 27. 

Du kan finde lovene på www.retsinformation.dk 
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Klagevejledning  

Du kan klage over afgørelsen og de vilkår, der er knyttet til den, til 

Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse. 

Ifølge planlovens § 59 er ministeren og enhver med retlig interesse (fx 

ansøger og ejer) klageberettiget. Klageberettigede er også landsdækkende 

foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som 

hovedformål, eller som varetager væsentlige brugerinteresser inden for 

arealanvendelsen. Det er et krav, at foreningen/organisationen har 

vedtægter eller love, der dokumenterer formålet, og at den repræsenterer 

mindst 100 medlemmer. 

Du klager via www.naevneneshus.dk til planklagenævnet 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/ klagen sendes 

gennem denne klageportal til kommunen. 

Din klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. 

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 

1.800 kr. for virksomheder og organisationer, hvilket er en betingelse for 

klagenævnets behandling af sagen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt 

eller delvis medhold i klagen. Du betaler gebyret med betalingskort i 

Klageportalen. 

Som udgangspunkt afviser Planklagenævnet klager, der sendes uden om 

Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, 

skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Vi videresender 

herefter anmodningen til klagenævnet, som beslutter, om din anmodning 

kan imødekommes. 

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, 

dvs. senest den 10.7.2020. 

Yderligere information og klagevejledning kan du se på Planklagenævnets 

hjemmeside. 

Hvis man ønsker en afgørelse ved en domstol, skal retssagen være anlagt 

inden 6 måneder fra offentliggørelsen af afgørelsen jf. § 62, stk. 1, i 

planloven. 

Hvis  du  har  spørgsmål  til  afgørelsen  

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til sagen. 
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Venlig hilsen 

Thorben Rokkjær 

Geograf 

Næstved Kommune 

Kopi  er  sendt  til:  

 

Nabo  på  Vrangstrup  Øvej  1A,  4171  Glumsø  

Nabo  på  Vrangstrupvej  79,  4171  Glumsø  

Naturstyrelsen  Storstrøm,  att.:  Hans  Christian  Gravesen,  HCG@nst.dk   

Ringsted  Kommune,  Teknik- og  Miljøcenter,  teknikogmiljo@ringsted.dk  

Danmarks  Naturfredningsforening,  Masnedøgade  20,  2100  København  Ø.  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  

Dansk  Ornitologisk  Forening,  natur@dof.dk   

Dansk  Ornitologisk  Forening,  Næstved,  naestved@dof.dk   
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