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Den Sjællandske Grusbande 

v/ Rune Hylby 

Roskildevej 581 

4174 Jystrup Midtsj. 

 

 

 

 

 

 

 

Afgørelse om, at der ikke skal udføres miljøvurdering af 

projekt om udlægning af gydesubstrat og sten i Kohave 

Møllerende, st. 3448-4240. 

 

Næstved Kommune har modtaget en ansøgning fra Den 

sjællandske Grusbande, og Næstved Lystfiskerforening om 

udlægning af gydegrus og sten til skjul i Kohave Møllerende. 

 

Vi har vurderet konsekvenserne af det ansøgte efter 

screeningsreglerne i miljøvurderingslovens § 21, stk. 1 (lovbek. 

nr. 1976 af 27/10/2021). Vores konklusion er, at det ansøgte 

projekt ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor skal 

der ikke foretages yderligere miljøvurdering og udarbejdes 

miljøkonsekvensrapport (tidligere Vurdering af Virkninger på 

Miljøet, VVM-redegørelse). 

 

Afgørelsen skal udnyttes inden for 3 år fra dags dato for at være 

gyldig. 

 

Projektet er omfattet af følgende punkt på bilag 2 til lovbek. nr. 

nr. 1976 af 27/10/2021 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 og de lokale vandforekomster væsentligt. 

 

 

Hvad er formålet med projektet? 

 

Formålet med projektet er at skabe yderligere miljøforbedringer 

for fisk og fauna i vandløbet. 

Center for Plan og Miljø 

Team Plan og Geodata 

 
Næstved Kommune 

Rådmandshaven 20 

Næstved 

4700 

5588 5588 

 

www.naestved.dk 

 

 

Dato 

3-6-2022 

 

Sagsnr. 

09.40.20-P19-1-22 

 

 

Sagsbehandler 

Lars Kristian Laustsen 

+45 55 88 61 31 

lklau@naestved.dk 

 

 

http://www.naestved.dk/
mailto:lklau@naestved.dk
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Kort over projektområdet 

 

  
Kort 1: Projektstrækning angivet med stiplet rød linje. 
Gule streger er matrikelgrænser. 
 

 

Beskrivelse af projektet 

 

Projektstrækningen vedrører Kohave Møllerende fra station 3448 

m, indløb i et skovområde, hvor der er beskygning fra vestsiden 

og vildtrevir på østsiden, til station 4240 m, hvor Kohave 

Møllerende løber ud af skoven og fortsætter mod Saltø Å.  

 

Projektstrækningen er i alt 792 m og fremgår af kort 1 og 2. 

 

Der er tale om en strækning med et godt fald på gennemsnitligt 

3 ‰ (jf. opmåling af projektstrækningen i april 2022), som er 

velegnet til at skabe naturlige gydebanker for ørreder samtidig 

med, at vandafledningsevnen ikke påvirkes væsentligt. 

 

På projektstrækningen forbedres de fysiske forhold med anlæg af 

op til 7 gydebanker på hver 10 meters længde, i alt ca. 21 m³ 

gydesubstrat (3 m³ pr. gydebanke). Der udlægges gydesubstrat i 

et tæppe på ca. 20 cm. Gydesubstratet består af 15% singels 

(Ø32-80 mm) og 85% nøddesten (Ø16-32mm). 

Kort 2: Kohave Møllerende. Mod syd udløb i 
Saltø Å. Projektstrækning angivet med rød linje. 
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Der udlægges desuden ca. 50 m³ skjulesten med Ø 300-600 mm 

på strækningen, dels til sikring mod erosion fra brinkerne og dels 

skjulesten på hele projektstrækningen. 

Der udlægges 1-2 sten pr. løbende meter bred. De største sten, 

Ø 500-600 mm, udlægges langs kanten således, at brinken og 

skråningsanlægget sikres mod nedskridning. Desuden 

udlægges sten, Ø 300-500 mm i strømrenden, hvilket vil forøge 

den fysiske variation og sikre skjul for ørreder, samt levesteder 

for invertebrater. 

Gydesubstrat og skjulesten/brinksikring udlægges på 

eksisterende bund. 

 

Gydebankerne vil blive udlagt ifølge vejledningen fra DTU Aqua: 

”Sådan laver man gydebanker for laksefisk. 

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 20 - 25 meter (5 cm ved gydebankens 

begyndelse, 2½ cm opstuvning 10 meter opstrøms, og 

udlignet ca. 20 meter opstrøms). 

 

 
Vurdering af projektets placering og potentielle 
indvirkning på miljøet 
 
Hydrologi 

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. 
 
Ændringerne i vandløbet vil ikke påvirke drikkevandsinteresser i 
området. 
 
Landskab 
Projektet foregår nede i vandløbet og påvirker ikke landskabet. 
 
Beskyttet natur 

Kohave Møllerende er beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven §3. 

 
1 Feltforsøg med profilændringer i Kimmerslev Møllebæk november 2015. 
Førsøgsrapport – bilag 2 til faglig udredning. 15.04.2016. 
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Det betyder, at tilstanden i vandløbet ikke må ændres. Derudover 

er der fastsat et miljlømål for Kohave Møllerende 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 habitatbekendtgørelsens § 

10 – de såkaldte bilag IV-arter. De danske dyr og planter kan ses 

i habitatbekendtgørelsens2 bilag 7. Der kan ikke gives tilladelse 

efter vandløbsloven, hvis projektet kan påvirke de beskyttede 

arter negativt. 

 

Der er i området sandsynlighed for forekomst af følgende 

beskyttede bilag IV-arter: Flagermus, spidssnudet frø, springfrø, 

stor vandsalamander og markfirben. 

 

Der sker ikke fældning af træer, der ville kunne påvirke 

eventuelle ynglende flagermus. Kohave Møllerende er med et 

forholdsvist godt fald og deraf strømmende vand ikke egnet 

habitat for hverken stor vandsalamander, spidssnudet frø eller 

springfrø. Da det ansøgte ikke påvirker væsentlige levesteder, 

vurderer Næstved Kommune, at det ikke vil påvirke de 

beskyttede arter negativt. 

 

Natura 2000 

Kohave Møllerende har udløb i Saltø Å, som udmunder i 

Natura2000-område nr. 169.0 Havet og kysten mellem Karrebæk 

Fjord og Knudshoved Odde. Området skal beskytte sjældne 

naturtyper samt beskytte dyre- og plantearter, der er truede, 

sårbare eller sjældne. 

 

Den nærmeste del af Natur2000-området ligger mere end 10 km 

sydøst for projektområdet. 

 

 
2 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 2091 af 
12/11/2021. 
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På grund af den forholdsvis store afstand, der er til Natura2000-

området, 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 udpegningsgrundlaget. 

 

 
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 
 
Øvrige potentielle forhold, der skal screenes for jf. lovbek. nr. 

1976 af 27/10/2021, vurderes ikke relevante for det konkrete 

projekt. 

 

Ansøger har anvendt ansøgningsskema svarende til bilag 2 i 

miljøvurderingsbekendtgørelsen: BEK nr. 244 af 21/06/2021.  

 

Kommunen har fortaget ”GIS-screening”/”konfliktsøgning” for at 

tjekke for eventuelle konflikter med arealudpegninger, forbud, 

fredninger mm. 

 

 

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 – 

dens gyldighed efter § 39. 

 

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. 

 

Krav om standsning af arbejdet ved arkæologiske fund er 

reguleret af museumslovens §§ 25 og 27. 

 

Forbud mod tilstandsændringer omkring beskyttet natur er 

beskrevet i naturbeskyttelseslovens §3 

 

Du kan finde lovene på www.retsinformation.dk 

 

http://www.retsinformation.dk/
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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 1. juli 2022.  

 

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. Du betaler gebyret med 

betalingskort i Klageportalen eller med faktura. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en 

klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er 

særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at 

bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til 

Næstved Kommune. Kommunen videresender herefter 

anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer 

afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme, at denne 

afgørelse ikke må udnyttes før klagenævnets afgørelse jf. 

miljøvurderingslovens §53. 

 

Ønsker du at indbringe afgørelsen for domstolene, skal du gøre 

det inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. 

 

Har du spørgsmål til tilladelsen 

Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at 

kontakte mig på tlf. 5588 6131 eller lklau@naestved.dk 

 

 

Venlig hilsen 

 

Lars Kristian Laustsen 

Planlægger 

 

  

http://www.naevneneshus.dk/
mailto:lklau@naestved.dk
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Kopi sendt til:  
 

Lodsejer af matriklerne 10b, 10c og 10e Hyllinge By, Hyllinge og 
1a, 1d, 1l, 1m, 1q, 1ac og 1ad Førslev By, Førslev, 13d og 14c 
begge Arløse by, Førslev samt 5c Havnskov By, Hyllinge. 

Lodsejer af matriklerne 32a Hyllinge By, Hyllinge og 29 Førslev 
By, Førslev. Naturstyrelsen, Førstballevej 2, 7183 Randbøl, 
nst@nst.dk  

Danmarks Naturfredningsforening, Næstved naestved@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 
 
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   
 

mailto:naestved@dn.dk
mailto:sydvest@friluftsraadet.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:naestved@museerne.dk
mailto:post@slks.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:naestved@dof.dk
mailto:sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk

