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Center for Plan og Miljø 
Rådmandshaven 20 
4700 Næstved 
 
 
 
 
 
 
 
Tilladelse til genåbning og restaurering af Fiskebækken ved Nisse-
ringen 
 
Vi meddeler her tilladelse til genåbning og restaurering af Fiskebækken 
ved Nisseringen, matr. nr. 9a, Nr. Tvede By, Toksværd.   
 
Tilladelsen er først gyldig når klagefristen er udløbet, og afgørelsen ikke er 
påklaget. Klagefristen udløber d. 29.10.2021. 
 
Tilladelsen gives på følgende vilkår: 
 

 Restaureringen af vandløbet kan påbegyndes efter klagefristens 
udløb.  
 

 Projektet skal være afsluttet og færdigmeldt inden 3 år.  
 

 Under anlægsarbejdet må der ikke ledes forurenende stoffer til 
vandløbet, og sedimenterende stoffer skal så vidt muligt undgås. 

 Næstved Kommune skal føre tilsyn med anlægsarbejdet. 
 

 Næstved Kommune skal udføre anlægsarbejdet som angivet i 
projektbeskrivelsen, se bilag 1. 

 Næstved Kommune skal sikre, at vandløbets vandføringsevne 
opretholdes under anlægsarbejdet.  

 Når projektet er færdigt, skal vandløbet opmåles. 

 
Hvem er inddraget i projektet?  

 Næstved Kommune, Center for Plan og Miljø, som projektansvarlig 
og bygherre 

 Næstved Motor Klub Hovedafdeling, Teatergade 2B, 1.tv., 4700 
Næstved 

 
Kort over projektområdet 

Team Vand og Natur 
 
Næstved Kommune 
5588 5588 
 
www.naestved.dk 
 
 
Dato 
1-10-2021 
 
Sagsnr. 
06.02.10-P20-13-21 
 
CPR-nr. 
 
 
Sagsbehandler 
Anja Rasmussen 
+4555886172 
anjar@naestved.dk 
 

http://www.naestved.dk/
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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. 
 
Baggrund og formål med projektet 
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). Det er dog ikke muligt at etablere en 
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fuldstændig genåbning af de rørlagte strækninger pga. motorbanen har 
bane, veje og passager hen over Fiskebækken.  
Hvor det ikke er muligt at fjerne rørlægninger helt, bliver de gjort kortere og 
faldet i dem reduceres, så der skabes passage for fisk og smådyr i de 
nødvendige rørlægninger. Faldet i de nuværende rørledninger ligger fra 6,5 
til 56 promille og er meget svær passable for fisk og smådyr. Faldet bliver 
nu reduceret betragteligt til ca. 1,5 promille. 
 
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, og den nuværende tilstand 
for hele Fiskebækken er moderat.  
 
Ved at frilægge vandløbet og reducere faldt i de nødvendige rørlægninger  
skabes der passage for fisk og smådyr og på de genåbnede strækninger 
forbedres de fysiske forhold markant i vandløbet, hvilket giver mulighed for, 
at Fiskebækken kan opnå sit miljømål. Vandløbets miljømål og tilstand 
måles både på arter af smådyr, fisk og planter.  
 
Beskrivelse af projektet 
På kort 2 ses det tidligere og det projekterede forløb af Fiskebækken. 
 
Ved st. 0-43 fjernes en rørledning og Fiskebækken genåbnes over en 
græsmark. For at kunne passere både Krømlingevej og en bygning på 
Krømlingevej 2 etableres fra st. 43 – 103 to nye rørledning med et åbent 
forløb i mellem. Herefter ligger Fiskebækken i sit naturlige forløb i en stejl 
kløft. 
Fra st. 146-290 bliver der gravet tre nye slyng på Fiskebækken for at 
udjævne en del af faldet som har ligget i rørledningerne. Fra st. 290-299 
udskiftes en mindre rørbro. 
 
Under selve motorbanen (st. 347 – 505) udskiftes to rørledninger så faldet i 
dem reduceres betragteligt og længden af dem reduceres med ca. 16 m. 
Imellem rørledningerne bliver der et åbent stejlt forløb, hvor bundbredden 
gøres ekstra bred og med mange større sten for at gøre strækningen mere 
persabel for fisk. 
 
Fra st. 656 til 728 omlægges Fiskebækken til kun at ligge på den vestlige 
side af adgangsvejen til motorbanen.  
 
Fra st. 728 til 790 reduceres faldet på den åbne strækning ved at hæve 
vandløbsbunden. Desuden gøres vandløbet lidt bredere, og der udlægges 
større sten for at gøre det mere passabelt for fisk. 
 
Det eksisterende sandfang i st. 1013 udvides med ca. 40 m3, ved at det 
graves både dybere og bredere. 
 
Der anlægges gydebanker og der udlægges sten på hele 
projektstrækningen for at skabe gode fysiske forhold i vandløbet og for at 
forbedre fiskenes gydemuligheder. 
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For en mere detaljeret fremstilling, se projektbeskrivelsen som er vedlagt 
denne tilladelse, bilag 1. 
 
Konsekvenser for vandafledningen  
De afvandingsmæssige forhold ved projektstrækningerne, og de 
omkringliggende matrikler vil være uændret i forhold til i dag.  
 
Afvandingen ved Krømlingevej 2 sikres ved, at.vandet forsat kan løbe i den 
gamle ledning nedstrøms Krømlingevej, og der er forbindelse fra udløbet af 
den gamle rørledning til det nye vandløb. Derudover etableres der en ny 
ledning fra vejbrønd ved Krømlingevej og til ny rørledning. 
På parkeringsareal ved motorbanens klubhus er der en større 
drænledning. Denne omlægges og føres til nyt udløb i Fiskebækken ved 
ca. st. 760.  
 
For en nærmere beskrivelse af de afstrømningsmæssige forhold, se 
projektbeskrivelsen i bilag 1. 
 
Fremtidig vedligeholdelse 
Projektstrækningen ligger i privat vandløb og vedligeholdes i dag af 
lodsejer. Den fremtidige vedligeholdelse af strækningen vil fortsat skulle 
varetages af lodsejer.  
Der må renses op til bundkoten angivet i dimensionstabellerne i bilag 1. 
Sten og småsten må ikke fjernes fra vandløbet.  
 
Finansiering 
Projektet er finansieret af tilskud via Bekendtgørelse om tilskud til 
kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering. 
 
Tilskuddet består delvist af EU-midler fra den Europæiske Hav- og 
Fiskerifond og delvist nationale midler. 
 
Nisseringen modtager ingen erstatning for areal der indgår i projektet.  
 
Anden lovgivning 
Beskyttet natur og Natura 2000 

Kortere strækninger af Fiskebækken i projektområdet er beskyttet efter 
Naturbeskyttelseslovens § 3, se kort 2. På strækningerne vil Fiskebækken 
blive restaureret ved at der udlægges sten og gydegrus og ved etablering 
af mindre slyngninger.  
Projektet kræver en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. Denne er 
blevet meddelt. 
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Kort 2. Den beskyttede del af Fiskebækken er markeret med lyseblå. 
 
Det nærmeste Natura 2000-område er nr. 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, 
Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose. Det består af 
Fuglebeskyttelsesområdet F91 og Habitatområde H145 og H194. 
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. Det består af Fuglebeskyttelsesområdet F81 og Habitatområde 
H148. Afstanden til området er ca. 9 km. 
 
Fuglebeskyttelsesområder skal opretholde og sikre levesteder for fuglene. 
Hvert område er udpeget for at beskytte bestemte fuglearter. Dvs. arter, 
som er sjældne, truede, eller følsomme over for ændringer af deres 
levested. Det er arter som er hjemmehørende eller regelmæssigt er i 
Danmark under deres træk, for at fælde fjer, raste eller overvintre. 
 
Habitatområderne skal beskytte sjældne naturtyper samt beskytte dyre- og 
plantearter, der er truede, sårbare eller sjældne. 
 
På grund af den store afstand der er til Natura2000-områdene, vurderer vi, 
at projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter ikke 
vil påvirke de beskyttede naturområder eller de arter der er på 
udpegningsgrundet.  
 
Beskyttede dyre- og plantearter 
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Nogle dyr og planter er beskyttet af habitatbekendtgørelsens § 10 – de 
såkaldte bilag IV-arter. De danske dyr og planter kan ses i 
habitatbekendtgørelsens bilag 11. Der kan ikke gives tilladelse efter 
vandløbsloven, hvis projektet kan påvirke de beskyttede arter negativt. 
 
Der er i projektområdet sandsynlighed for forekomst af følgende 
beskyttede bilag IV-arter: 
Flagermus, eremit, grøn mosaikguldsmed, spidssnudet frø, springfrø, stor 
vandsalamander 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 berører levesteder for markfirben. Inde på selve 
Nisseringens baneareal lægges vandløbet i samme trace, som hvor det er 
åbent i dag, samt tilstødende græs- og vejarealer. Overskudsjorden 
placeres ligeledes på et græsareal. Vi vurderer at projektet vil ikke berøre 
lokaliteter, som er levesteder for markfirben.  
 
Vi vurderer således, at projektet ikke vil have negativ indflydelse på de 
nævnte bilag IV-arter. 
 
Vandområdeplanerne 
Det er ikke tilladt at lave tiltag i vandløb, der har et miljømål, hvis det kan 
forringe vandløbet eller hvis det hindre opfyldelse af det fastlagte miljømål. 
Fiskebækkens miljømål er god økologisk tilstand. I dag har fiskebækken en 
samlet tilstand som er moderat, og for hvert af kvalitetsparametrene fisk, 
smådyr og vandplanter er tilstanden henholdsvis moderat, moderat og 
ukendt. 
 
En genåbning af de rørlagte strækninger samt en reduktion i faldet på de 
resterende nødvendige rørlægninger, vil forbedre de økologiske forhold i 
Fiskebækken, da der etableres markant forbedrede fysiske forhold i 
vandløbet for smådyr, fisk og vandplanter. De genåbnede strækninger vil 
blive genslynget så meget som muligt,.og der udlægges sten og gydegrus i 
vandløbet. Vandløbet har dog et stort fald, men det er naturligt for 
Fiskebækken og ved at genslynge vandløbet og reducere faldet i de 
nødvendige rørlægninger bliver faldet reduceret så meget, som det er 
muligt på de enkelte lokaliteter. På de stejleste strækninger øges 
bundbredden og der udlægges større sten for at give de bedste betingelser 
for vandrende fisk.  
Vi vurderer, at ved de planlagte tiltag, vil der blive skabt passage for 
vandrende fisk og levesteder for smådyr og fisk på projektstrækningen vil 
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blive øget markant. De planlagte tiltag vil gøre at Fiskebækken 
(vandområde o3840) har mulighed for at opfylde det fastlagte miljømål. 
 
Landzoneforhold 
Da projektet ligger i landzonen, skal der desuden meddeles en tilladelse 
efter planloven til projektet. 
 
Andre forhold I skal være opmærksom på 
Forud for alle jordarbejder har bygherre/lodsejer altid mulighed for frivilligt 
at indhente en udtalelse jf. Museumslovens § 25 hos det arkæologisk 
ansvarlige museum, Næstved Museum, Ringstedgade 4, 4700 Næstved. 
Herved gives de bedste muligheder for at undgå standsning af 
anlægsarbejdet og udgifter til arkæologisk undersøgelse jf. 
Museumslovens § 27. En udtalelse fritager dog ikke dig som 
bygherre/lodsejer fra forpligtelsen til altid at standse anlægsarbejdet og 
underrette museet, hvis du finder arkæologiske levn. Dette kan være 
samlinger af sten, sortfarvet jord, knogler, potteskår, mønter o.l. 
Hvis der under bygge- eller jordarbejdet konstateres en forurening af 
jorden, skal du underrette kommunen, jf. § 71, i jordforureningsloven. 
 
Høring af berørte parter og eventuelle bemærkninger 
Projektet har været sendt i høring hos Nisseringen og øvrige berørte 
parter. Derudover har det været i offentlig høring i 8 uger. Der er i 
høringsperioden ikke modtaget bemærkninger til projektet. 
 
Klagevejledning: 
De klageberettigede er dem afgørelsen er rettet til og dem, der måtte 
antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, samt 
visse organisationer. 
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link 
til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og 
www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du 
plejer, typisk med NEM-ID. Næstved Kommune orienteres via 
Klageportalen, hvis der indsendes en klage. 
 
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er annonceret, dvs. at klagefristen er 
den 29.10.2021. 
 
Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. For 
virksomheder og organisationer er klagegebyret 1800 kr. Du betaler 
gebyret med betalingskort i Klageportalen eller med faktura. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler som udgangspunkt kun klager, 
der kommer gennem Klageportalen. Hvis du af særlige grunde ønsker at 
blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet 
ansøgning til os. Vi sender din ansøgning videre til nævnet, som beslutter 
om du kan fritages. 
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Har du spørgsmål til projektet 
Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Søren 
Madsen på tlf. 5588 6165 eller sorma@naestved.dk. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Anja Rasmussen 
Vandløbsmedarbejder 
 
 
 
Lovgrundlag 
Denne afgørelse er truffet med hjemmel i følgende lovgivning: 
 

 Bekendtgørelse af Lov om vandløb nr. 1217 af 25.11.2019 §§ 17  
37 og 47 

 Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering nr. 834 af 
27.06.2016, § 3, 9, kap 5 og kap. 7 

 Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter 
nr. 449 af den 11.04.2021, § 8. 
 

 
Bilag: 

 Bilag 1. Projektbeskrivelse 
 

 
Kopi er sendt til: 

 Gambakkevej 1, 4684 Holmegaard 
 Krømlingevej 2, 4684 Holmegaard 
 Næstved Motor Klub Hovedafdeling, Teatergade 2B, 1.tv., 4700 

Næstved 
 Repræsentanter for Næstved Motor Klub: Arne Lodal, Peter 

Mastrup, Nielsenmototorsport384 og Finn Rasmussen  
 Næstved Kommune, Team Trafik og Ejendomme, 

CTE@naestved.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 

København Ø. dnnaestved-sager@dn.dk; naestved@dn.dk   
 Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten 

sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk; 
post@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk   

 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV.  
fr@friluftsraadet.dk,  

 Friluftsrådet, Kreds Sydvestsjælland, Arne Kristensen, 
Stendyssevej 17, 4171 Glumsø sydvest@friluftsraadet.dk  

 Næstved Museum, naestved@museerne.dk 
 Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 
 Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig kdi@kyst.dk 

mailto:dnnaestved-sager@dn.dk
mailto:sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:sydvest@friluftsraadet.dk
mailto:naestved@museerne.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:kdi@kyst.dk
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i Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland. Juni 2016. 
Miljøstyrelsen. 
 


