
   

   
   

         
         

  

          
           

            
         

     

              
         

 
            

    

          
          

            
       

          
         

         
            

   

 
 

 

Banedanmark 
Att. Ditte Berg Nielsen 
Ringsted - Femern banen 

Afgørelse  om,  at  der  ikke  skal  udføres  miljøvurdering  ved  
genslyngning  af  Vinkælderrenden  på  banens  areal  samt  på  matrikel  
4cu,  Gelsted  By,  Herlufmagle 

Næstved Kommune har modtaget ansøgning fra Banedanmark om at 
fjerne spærring og genslynge Vinkælderrenden på en kort strækning 
opstrøms jernbanen. 

Afgørelse 
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 

Ansøger har benyttet ansøgningsskema, der svarer til Bilag 1 i 
miljøvurderingsbekendtgørelsen bek. Nr. 913 af 30/08/2019 som en del af 
ansøgningsmaterialet. 

Kommunen har vurderet, at det konkrete projekt ikke vil have en væsentlig 
negativ påvirkning af miljøet, herunder den lokale natur. 

Hvad  er  formålet  med  projektet? 
Formålet med projektet er at forbedre de økologisk forhold i 
Vinkælderrenden ved at fjerne en punktspærring (en trappe) og 
efterfølgende genslynge vandløbet. En eksisterende strækning på ca. 40 
meter bliver derved forlænget med ca. 60 m. Derved genskabes passage i 
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vandløbet for fisk og smådyr og leve forholdene for makrofytter, smådyr og 
fisk bliver væsentlig forbedret på strækningen. 

Projektets  placering 
Vinkælderrenden er et privat vandløb, som afvander til Søgård Sø. 
Projektområdet ligger syd for Herlufmagle (Se figur 1). 

Figur 1. Projektområdet er markeret med rød cirkel. Området ligger syd for 
Herlufmagle. 

Beskrivelse  af  projektet 
Vandløbet omlægges i et nyt forløb syd for sin nuværende strækning. Da 
underføringen under jernbanen i sin tid blev anlagt, blev den nærmeste del 
af Vinkælderrenden sænket med ca. 0,9 m, fordi banen ligger lavt. For at 
begrænse sænkningens udstrækning blev der anlagt en granit trappe, og 
ca. 15-20 m opstrøms trappen blev vandløbet fikseret med granitsten på 
bund og sider. 
For at udjævne faldet fra trappen, er der ansøgt om at genslynge 
vandløbet over en ny strækning på 102 m. Derved bliver vandløbet 
forlænget med ca. 60 m. 
Der udlægges sten (ø50-400 mm) i vandløbet for yderligere at skabe 
fysiske variation i vandløbet. 
Den opgravede jord (ca. 1000 m3) placeres i den stump af det gamle 
vandløb, som skal tillukkes, samt på arealet øst for projektstrækningen. 
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Vurdering  af  projekters  placering  og  potentielle  indvirkning  på  miljøet 
Afvanding 
I henhold til den vedlagte projektbeskrivelse vil vandstanden i vandløbet 
maksimalt være 0,5 m ved ekstreme afstrømninger. Vandstanden vil dog 
sjældent være mere en 0,1 m. 
Vandløbet kommer til at ligge dybt i terrænet (ca. 2 - 2,5 m) og der kommer 
ikke oversvømmelser fra vandløbet på terræn. 

Det nye slyng på vandløbet vil ikke medføre en stuvning opstrøms 
projektområdet, pga. det stejle fald der er på projektstrækningen, 
gennemsnitligt 17 ‰. 
Det er oplyst, at der formentlig er et markdræn fra syd som skæres over af 
det nye sving. Drænet vil blive ført til det nye profil, så drænets 
vandføringsevne opretholdes. 

Afvandingen for området vil derved være uændret i forhold til i dag. 

Beskyttet natur og Natura 2000 
Projektstrækningen i Vinkælderrrenden er beskyttet efter 
Naturbeskyttelseslovens §3, og projektet kræver en dispensation fra 
Naturbeskyttelsesloven. Derudover ligger der ca. 15 m nord for 
projektstrækningen en mindre beskyttet sø. Søens lidt højere beliggenhed 
end Vinkælderrenden kan betyde, at søens diffuse afvanding til 
Vinkælderrenden muligvis mindskes af projektet, da den nærmeste del af 
Vinkælderrenden sløjfes. Vi vurderer at projektet vil have en ubetydelig 
påvirkningen af søen. 

Vinkælderrenden er et miljømålsat vandløb. Jævnfør vandområdeplanen 
2015-2021 er miljømålet for vandløbet god økologisk tilstand, og det 
opfylder i dag ikke sit miljømål. Genslyngning og fjernelse af en spærring 
vil forbedre de økologiske forhold i vandløbet, da det vil forbedrede 
forholdene i vandløbet for smådyr, fisk og vandplanter. Det gøres ved, at 
granittrappe og granitbelægning i vandløbet bliver fjernet, der udlægges 
sten og småsten i vandløbet, samt at det genslynges så meget som muligt. 
De udførte tiltag vil gøre, at vandløbet har mulighed for at opfylde det 
fastlagte miljømål på den målsatte del af projektstrækningen. 

Det nærmeste Natura2000-område er nr. 163, Suså, Tystrup-Bavelse Sø, 
Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsemose. Natur 2000-området består 
af fuglebeskyttelsesområde nr. F91 og F93, habitatområde nr. H145, H146 
og H194. Det nærmeste habitatområde er H194, Suså med Tystrup-
Bavelse Sø og Slagmosen. Slagmosen ligger ca. 2 km fra projektområdet. 

Vinkælderrenden har desuden udløb i Susåen via Vasegrøften. Afstanden 
fra projektområdet og til udløbet i Susåen er ca. 9 km. 

Fuglebeskyttelsesområderne 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. 
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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-områderne, vurderer vi, 
at projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer ikke vil kunne 
påvirke de beskyttede naturområder eller de arter der er på 
udpegningsgrundet. 

Beskyttede dyre- og plantearter 
Nogle dyr og planter er beskyttet af habitatbekendtgørelsensii § 10 – de 
såkaldte bilag IV-arter. De danske dyr og planter kan ses i 
habitatbekendtgørelsens bilag 11. 
Der er i projektområdet sandsynlighed for forekomst af følgende 
beskyttede bilag IV-arter: 
Flagermus, spidssnudet frø, springfrø, markfirben og stor vandsalamander. 

Flagermus kan have overnatningssted i store træer. Der bliver ikke fældet 
store eller gamle træer i forbindelse med genslyngningsprojektet, og 
flagermus vil derfor ikke blive påvirket negativt af projektet. De resterende 
arter er alle tilknyttet vandhuller eller våde områder og ikke direkte til 
vandløb. Projektet vil ikke væsentligt ændre på nogle afvandingsforhold af 
våde områder, og arterne vil derfor ikke blive negativt påvirket af projektet. 

Markfirben findes på åbne, varme, solrige lokaliteter så som sten- og 
jorddiger og sandede bakkeområder. Disse lokalitetstyper vurderes ikke, at 
findes i området, hvor projektet gennemføres. 

Vi vurderer således, at projektet ikke vil have negativ indflydelse på de 
nævnte bilag IV-arter. 

Andre relevante udpegninger i kommuneplanen 
Dele af området er udpeget til grøn forbindelse samt til område, der kan 
bruges til rekreative tiltag ved Herlufmagle. Vi vurderer, at projektet er 
foreneligt med udpegningerne 

Der er ingen fredede områder, som bliver berørt af projektet. 

Anbefalinger  og  nødvendige  tilladelser 
Projektet kræver tilladelse efter vandløbsloven, en landzonetilladelse efter 
planloven, samt en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. 

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved anlægsarbejdet, skal 
arbejdet standses jf. Museumslovens § 27, stk. 2. Fundet skal straks 
anmeldes til Museum SydøstDanmark. 

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 
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rigtige bestemmelser og udført vurderinger rigtigt. 

Klagen skal sendes gennem klageportalen i Nævnenes Hus, 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal have 

modtaget klagen senest 4 uger fra annonceringen på hjemmesiden – altså 
senest den. 31. juli 2020. Det er en betingelse for nævnets behandling af 
en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 900 kr. (privatpersoner) og 
1800 kr for organisationer og virksomheder. Nævnet sender en 
opkrævning til klageren, efter klagen er registreret. 

Se mere om klageproceduren på

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. 

 www.naevneneshus.dk. 

   www.naevneneshus.dk 

Venlig hilsen 

Anja Rasmussen 
Vandløbsmedarbejder 

Kopi sendt til 

Danmarks Naturfredningsforening, Næstved 

Friluftsrådet, Kreds Sydvestsjælland sydvest@friluftsraadet.dk 

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. 

Næstved Museum, Ringstedgade 4, 4700, 

Slots- og Kulturstyrelsen

Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forening, Næstved, naestved@dof.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten 
sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk; post@sportsfiskerforbundet.dk; 
lbt@sportsfiskerforbundet.dk 

naestved@museerne.dk 
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