Ove Andersen
Vildmosevej 5
4293 Dianalund

Reguleringstilladelse til etablering af minivådområde
Oplandskonsulenterne ved Michael K. Samsøe har på vegne af Ove Andersen, Skellebjergvej 36, 4293 Dianalund, søgt om at måtte etablere et minivådområde på matr.
nr. 10a Tersløse By, Tersløse.
Formålet med minivådområdet er at fjerne kvælstof og fosfor fra drænvandet, idet
minivådområder er et virkemiddel, som skal bidrage til at reducere udledningen af
næringsstoffer fra landbruget i henhold til aftalerne i ”landbrugspakken”.

Den 19-01-2021
J.nr. 06.02.03-P20-4-20
Natur og Miljø
Rådhusvej 8
4180 Sorø
T 5787 6000
soroekom@soroe.dk
www.soroe.dk

Etablering af anlægget indebærer en regulering af drænsystemet, som er at betragte
som et privat vandløb, og etableringen kræver derfor tilladelse i henhold til vandløbslovens1 § 17.

Line Madsen
T 57876356
lima@soroe.dk

Tilladelse efter vandløbsloven
Sorø Kommune meddeler hermed tilladelse til at regulere drænsystemet som ansøgt.
Projektbeskrivelsen fremgår af bilag 1.
Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:
1) At projektet udføres som ansøgt.
2) At anlægsarbejdet udføres så der ikke tilføres jord/sediment til vandløbssystemet.
3) At udledningen fra minivådområdet ikke må give anledning til en forringelse af
tilstanden i Bjørnevad Å.
4) At anlægget etableres samt løbende vedligeholdes, herunder oprenses, så
vandafledningsevnen fra drænsystemet fremover opretholdes i mindst samme
omfang, som i nuværende tilstand.
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Lovbekendtgørelse nr. 1217 om vandløb af den 25. november 2019

Tilladelsen meddeles i henhold til vandløbslovens § 17, samt §§ 3 og 10 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v.2, og er behandlet i henhold til kapitel 5 i denne.
Projektet har været forelagt offentligheden i 4 uger.
Tilladelsen skal udnyttes inden 3 år. Anlægsarbejdet skal afsluttes senest 3 måneder
efter, at det er påbegyndt.
Vær også opmærksom på
Opdages en forurening ved arbejderne, skal du give kommunen besked om det ifølge
§ 21 i lov om miljøbeskyttelse3.
Hvis der i forbindelse med udførelsen af projektet vil blive ændret yderligere på dræn
eller grøfter, eller ændret på vandets afløb fra andre ejendomme, skal der først søge
tilladelse hos Sorø Kommune ifølge vandløbslovens §§ 6 og 17.
Opdages en forurening ved arbejdet, skal kommunens miljømyndighed have besked
om det ifølge § 21 i miljøbeskyttelsesloven4.
Jordarbejder skal standses, hvis der under arbejdet findes spor af fortidsminder, og
fortidsmindet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland, Arkæologi, Forten 10,
4300 Holbæk. Tlf. 25 52 83 83 og e-mail: plan@vestmuseum.dk
Inden arbejdet påbegyndes, kan den, der udfører jordarbejdet, bede det lokale museum oplyse, om arbejdet indebærer risiko for ødelæggelse af fortidsminder.

Redegørelse
Projektbeskrivelse
Fremgår af bilag 1.
Tidsplan for udførelse af projektet
Snarest muligt.
Økonomi
Omkostningerne til gennemførelse af projektet afholdes af ejer/ansøger.
Fremtidig vedligeholdelse
Vedligeholdelsen af anlægget følger bestemmelserne i vandløbsloven, når reguleringen er gennemført, fordi anlægget fortsat betragtes som et privat vandløb/dræn. Dvs.
at ansøger/ejer af anlægget har vedligeholdelsespligten.

Bekendtgørelse nr. 834 om vandløbsregulering og – restaurering af 27. juni 2016
Lovbekendtgørelse nr. 1218 om miljøbeskyttelse af 25. november 2019
4 Lovbekendtgørelse nr. 1218 om miljøbeskyttelse af 25. november 2018
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Andre forhold
I forbindelse med projektet bliver der lagt nye dræn, der har det formål, at omdirigere
drænvand fra eksisterende dræn ind i minivådområdet. Ca. 60 m. syd for det nye
drænforløb ligger der en sø, der er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens5 § 3.
Da det nye drænforløb imidlertid ikke har til formål at forbedre dræningen af et nyt område, men at omdirigere drænvand til minivådområdet, så vurderes det ikke for sandsynligt at dette vil have negative påvirkninger for søen.
Kommunen skal ved administration af lovgivningen sikre, at yngle- og rasteområder
for en række strengt beskyttede dyrearter (opført på habitatdirektivets bilag IV)6 ikke
bliver forringet. Arterne på Habitatdirektivets bilag IV er ligeledes beskyttet efter § 29 a
i Naturbeskyttelsesloven, hvor de kaldes bilag 3 arter.
Arter omfattet af beskyttelsen må ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for
arten eller bestanden. Forbuddet gælder i forhold til alle livsstadier og yngle- eller rasteområder, der ikke må beskadiges eller ødelægges.
Kommunen er ikke bekendt med forekomst af bilag IV arter på projektarealet eller i
nærheden af projektområdet. Det er kommunens vurdering, at hvis nogle af disse
arter (f.eks. stor vandsalamander, springfrø, spidssnudet frø eller arter af flagermus)
skulle forekomme nær anlægget, er der ikke risiko for en væsentlig negativ påvirkning,
fordi anlæggets åbne bassiner har væsentligt større naturværdi for arterne end det
rørlagte drænsystem.
Det er Sorø Kommunes vurdering, at det ansøgte projekt ikke vil føre til udledningen
af drænvand ændres i et omfang der vil forringe tilstanden i Bjørnevad Å, hverken
hydraulisk, fysisk eller biologisk. Tværtimod er formålet med projektet at forbedre kvaliteten af drænvandet.
Høring
Projektforslaget har været i høring på kommunens hjemmeside i 4 uger fra d. 24.
november 2020 til d. 22. december 2020 i henhold til § 15 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.
Der er i den forbindelse indkommet et høringssvar fra ejer af ejendommen Skellebjergvej 32, 4293 Dianalund. Han har oplyst at drænvand fra hans ejendom løber til
drænoplandet til minivådområdet. Han har haft problemer med at den tidligere ejer
ikke vedligeholdt drænene, hvilket resulterede i opstuvede vand på hans ejendom. De
seneste 3 år har drænene dog virket fint. Han finder etablering af et minivådområde
som en god ide, for miljø, mennesker og dyreliv. Han ønsker dog at sikre sig, at dræningen fra hans ejendom ikke forringes som følge af projektet.

Lovbekendtgørelse nr. 240 om naturbeskyttelse af 13. marts 2019
Bekendtgørelse nr. 1595 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt
beskyttelse af visse arter af den 6. december 2018
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Sorø Kommune stiller med denne tilladelse vilkår om, at vandafledningsevnen fra
drænsystemet fremover opretholdes i mindst samme omfang, som i nuværende tilstand ved etableringen af minivådområdet.
Afgørelsen offentliggøres
Afgørelsen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside www.soroe.dk den 19.
januar 2021.
Klagevejledning
Klage over denne tilladelse i henhold til vandløbsloven skal sendes til ”Miljø og Fødevarenævnet”. De klageberettigede er:






Den som afgørelsen er rettet til
Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagen
En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Sportsfiskerforbund.

Klagefristen er 4 uger efter, at du har modtaget dette brev. Da afgørelsen er offentligt
bekendtgjort på kommunens hjemmeside, regnes klagefristen dog fra bekendtgørelsen. Klagefristen udløber den 16. februar 2021. Klagefristen udløber ved midnat på
dagen for klagefristens udløb.
Sådan klager du: Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen,
som du kan finde 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 NEMID, og du kan finde Klageportalen ved at søge på ordet ”Klageportal”. Når du klager,
skal du betale et gebyr på kr. 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale det
dobbelte beløb på i alt 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Klagen er indgivet, når du har godkendt klagen og betalt gebyret eller bestilt en faktura
i Klageportalen.
Klagenævnet 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 Sorø Kommune. Vi
videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer
afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Med venlig hilsen
Line Madsen
Miljømedarbejder

Kopi af dette brev er sendt til:
-

Oplandskonsulent ved Michael K. Samsøe – E-mail: mks@vkst.dk
Johnny Lind, Skellebjergvej 32, 4293 Dianalund
Kaj Verner Christiansen, Skellebjergvej 38, 4293 Dianalund
Morten Bo Jensen & Trine Maria Jagenreuter Johansen, Skellebjergvej 40,
4293 Dianalund
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, email dn@dn.dk
DN-Sorø - e-mail: soroe@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mails: post@sportsfiskerforbundet.dk,
lbt@sportsfiskerforbundet.dk, mkh@ka-net.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, lokalt. E-mail: sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk
Museum Vestsjælland, Oldvejen 25C, 4300 Holbæk, E-mail: plan@vestmuseum.dk
Kystdirektoratet E-mail: kdi@kyst.dk
Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, mst@mst.dk
Sorø Å-laug, Jakob Dyhr, jakob@saltofte.dk

Bilag 1 - Projektbeskrivelse
Ansøger har oplyst følgende:
Teknisk beskrivelse
-

Minivådområde vil dække et område på 0,26 ha.

-

Det er hensigten at udnytte områdets terræn til at etablere minivådområdet
uden pumpe

-

Drænoplandets størrelse er på 25 ha, og derfor er det estimeret, at der udledes 25 l. drænvand pr. sek. ud af minivådområdet. Den maksimale drænudledning fra minivådområdet vil dog variere betydeligt.

-

Efter drænvandet har passeret minivådområdet, ledes det frit ud over en iltningstrappe, som består af stenudlæg, inden vandet udledes i Bjørnevad Å.

-

Brinkerne sås med en dige-græsblanding. De lavvandede zoner etableres
med muld således naturlig planteflora kan indfinde sig.

-

Minivådområder kræver som udgangspunkt ingen vedligeholdelse udover
eventuel bortgravning af sedimentation i sedimentationsbassinet efter behov.
Derudover kan der foretages grødeskæring i minivådområdets dybe zoner efter behov, for at fremme en ensartet strømning og dermed undgå kanaliseret
strømning igennem anlægget.

-

Den bortgravede jord placeres i marken øst for minivådområdet (grøn skravering nedenfor) ved at afrømme mulden og udlægge råjorden i optil 0,5m.

-

Minivådområdet er placeret som en naturlig forlængelse af eksisterende remiser i området og vil indgå som en naturlig del af disse.

-

Den landskabelige påvirkning søges mindsket mest muligt bl.a. ved at placere
anlægget mest hensigtsmæssigt i forhold til eksisterende natur- og landskabsværdier.

-

Der vil ikke være risiko for tilbagestuvning i systemet, da minivådområdet
etableres med frit indløb og udløb samt med et nødudløb.

-

Der udledes renset drænvand fra anlægget til Bjørnevad Å. Anlægget fjerner
forventeligt 25 % kvælstof og 50 % fosfor.

Figur 1 – Kortskitse over placering og opbygning af minivådområde på Skellebjergvej 36.

Oplysninger om drænoplandet
Drænoplandet består primært af ansøgers egne ejendomme på Skellebjergvej 36 og
39A. En mindre del kommer fra Skellebjergvej 32, Skellebjergvej 38 og muligvis Skellebjergvej 40.
Da minivådområdet etableres med frit ind- og udløb og med nødoverløb er der ingen
afvandingsmæssige ændringer – ansøger har derfor ikke indhentet samtykker.
På kortene nedenfor fremgår drænoplandet.

Figur 2 – Drænopland.

Figur 3 - Terræn fra naboejendomme.

Figur 4 – Nuværende dræn er markeret med rødt (som det er kendt). Fremtidig omkobling af dræn er markeret med grønt. OBS: Der er udledning til Bjørnevad Å og ikke som angivet på kortet til Tude Å.

To eksisterende drænsystemer samles i minivådområdet, for at minivådområdet har
det påkrævede minimums drænopland på 20 ha. For det vestlige dræn - der i dag
ledes ud til en skelgrøft - betyder det, at udløbet flyttes 360 meter mod øst med nyt
udløb i minivandområdet. Se figur 4.
Det er et krav ved etablering af minivådområder, at udløbet fra minivådområdet skal
være samme størrelse eller større end indløbet – et opland som dette på ca. 25 ha. vil
typisk kunne håndteres i en Ø200 ledning. Der sker ingen ændring i dimensionering af
de øvrige dræn.

