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Det grevelige Dannemandske Stift 
Aastrupvej 63 
4340 Tølløse 
Att. Stiftsforvalter Søren Bo Bojesen, post@aastrupkloster.dk 

 

 

 

 

 

Godkendelse af genskabelse af voldgraven på Aastrup Kloster og afgørelse om, at 

der ikke er krav om miljøvurdering 

Kære Søren Bo Bojesen 

Vi har nu behandlet ansøgningen om screeningsafgørelse om miljøvurdering og 

ansøgningen om godkendelse efter vandløbsloven af projektet til genskabelse af 

voldgraven på ejendommen Aastrupvej 63, 4340 Tølløse, matr.nr. 1k Aastup Hdg., 

Kirke Såby. 

 

Ansøgningerne er sendt fra Nationalpark Skjoldungernes Land på vegne af Det 

grevelige Dannemandske Stift.  

 

Projektet er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (VVM) 

Vi vurderer, at projektet, som ansøgt den 1. februar 2021, ikke vil påvirke miljøet 

væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM). 

 

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 

Godkendelse og vilkår, vandløbsloven 

Vi godkender projektforslaget til genskabelse af voldgraven, som beskrevet i 

ansøgningen af 25. november 2020 med supplerende oplysninger den 27. januar 

2021 om, at hele den eksisterende voldgrav vil blive oprenset. 

 

Vilkår for afgørelsen: 

1. Arbejdets udførelse må ikke give anledning til, at der sker opstuvning af 

vand på anden ejendom, 
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2. Der må ikke ske tilførsel til Elverdamså af jord, slam eller andet materiale 
under arbejdets udførelse, herunder udsivning eller afstrømning af jord, 

slam eller opslemmet materiale ved oprensning og udgravning af voldgrave 

og udlægningen af slam og jord på mark, 
3. Oprensning af eksisterende voldgrave skal udføres i perioden 1. juli til 15. 

oktober af hensyn til minimering af risiko for afstrømning af materiale til 

Elverdamså og påvirkning af vandløbet. Arbejdet udføres så vidt muligt i 
en tør periode. 

4. Senest to uger inden oprensning af eksisterende voldgrave igangsættes, 

sendes en redegørelse for, hvordan overholdelse af vilkåret, pkt. 2, vil blive 
sikret, og for hvilke konsekvenser, eventuelle tiltag til imødegåelse af 

udledning af jord og andet materiale, vil have. 

5. Lejre Kommune orienteres, når arbejdet er udført, 
6. Tegninger af arbejdet som udført, med angivelse af broer og mål og koter på 

voldgrave og udløb fra voldgrave til Elverdamså, sendes til Lejre Kommune 

senest 8 uger efter projektets udførelse, 
7. Anlæggets beliggenhed og udstrækning sendes også som GIS-filer i 

MapInfo senest 8 uger efter projektets udførelse, 

8. Godkendelsen skal udnyttes inden 3 år fra dato for godkendelsen. 
 

Ansøger er ansvarlig for indhentning af nødvendige oplysninger og tilladelser fra 

eventuelle ledningsejere på lokaliteten. 
 

Hvis du vil klage 

Klagevejledning i henhold til miljøvurderingsloven og vandløbsloven er vedlagt 

som bilag 1 og 2. Klagefristen er 31. maj 2021. 

 

Offentliggørelse 

Vi offentliggør screeningsafgørelsen og godkendelsen efter vandløbsloven på Lejre 

Kommunes hjemmeside den 3. maj 2021. 

 

Høringer 

Projektet, genopretning og retablering af voldgrave, har været fremlagt i offentlig 

høring i perioden 28. januar til 25. februar 2021. 

 
Fiskeriinspektorat Øst, Ringsted, har bemærket, at vandspejlet i voldgravene vil 

kunne tiltrække vandrende åleyngel, og at der derfor kan opstå behov for 

opsætning af ålepas ved udløb fra voldgravene. Fiskeriinspektoratet vil foretage en 
besigtigelse, når projektet er udført, og vurdere, om der skal stilles krav om ålepas. 

 

Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer i projektet. 
 

Holbæk Kommune er hørt som myndighed efter miljøvurderingsloven og har ikke 

bemærkninger til sagen.   
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Projektbeskrivelse ifølge ansøgning 

Projektet omfatter oprensning og opretning af eksisterende stenkanter i de 

eksisterende voldgrave, genetablering af den østlige voldgrav samt etablering af en  

bro over den nye voldgrav. Det er alene denne del af projektet, der behandles i 

herværende afgørelser. 

 

De eksisterende forhold fremgår af figur 1. Her ses det eksisterende voldanlæg og 

Elverdamså mod vest. I den østlige del af voldanlægget retableres voldgrave, som 

vist i figur 2. 

 

 
Figur 1. Eksisterende forhold, voldanlæg og Elverdamså 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Projektet med anlæg af ny voldgrav mod øst 
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Figur 3. Princip, oprensning og opretning af voldgrav (fra ansøgning) 

 

 
Figur 4. Princip, oprensning og opretning af voldgrav (fra ansøgning) 
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Figur 5. Princip, genetablering af voldgrav (fra ansøgning) 

 

 
Figur 6. Princip, genetablering af voldgrav (fra ansøgning) 

  



 

 

 

Dato: 03-05-2021 

Sagsnummer: Sagsnummer 

Reference: Reference 

Center: Center 

Afdeling: Afdeling 

 

f 

 

 

 

Figur 7. Ny bro over ny voldgrav (fra ansøgning) 

 

Figur 3-7 viser principper for oprensning og retablering af voldgrave samt tegning 

af ny bro over ny voldgrav. 

 

Opgravet ren jord og slam udlægges på klostrets markarealer. 

 

Ansøger har oplyst, at voldgravene planlægges oprenset ’vådt’ uden forudgående 

tømning af voldgrave. Udlægningen af slammet vil ske på marker langt fra 

Elverdamså (> 150 meter), og vil derfor ikke medføre udledning af slam til åen. 

Afløbet til åen fra voldgravsanlægget vil i øvrigt blive søgt lukket i den periode, 

hvor oprensningen foregår, for at hindre udledning af opslemmet materiale til åen. 

 

Projektet omfatter i øvrigt, at et gammelt stenhus/ishus på den østlige del af 

voldstedet indrettes med en udstilling om nationalparken og klostret og med en lille 

forplads til glæde for besøgende. Herudover genetableres en allé med lindetræer 

langs Åkandevej. I tilknytning til projektet etableres en sti, som forbinder klostret til 

nationalparkens stisystem, skjoldeungestierne.  

 

Aastrup Kloster er ifølge autoritative kilder beskrevet som liggende på den vestlige 

del af et anseligt, rektangulært voldsted fra omkring år 1550. Voldstedet tilskrives 

den lærde rigsråd Erik Krabbe, ligesom de nuværende bygningers nordfløj. Fra 

starten indgik voldstedet som en integreret del af parken med herskabets beboelse 

på den vestlige del af voldstedet og avlsgården på den østlige del. Avlsgården  
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nedbrændte i 1873, og den nye avlsgård blev opført uden for voldstedet. Det var 

formentlig i den forbindelse, at den østlige voldgrav blev tilkastet.  

 

Der findes ikke kilder der helt præcist beskriver hvor den tilkastede del af 

voldstedet er. Der foretages en forundersøgelse forud for genetablering af det fra 

historiske kort kendte, men nu tilkastede, østlige forløb af voldgraven for at 

lokalisere det præcise forløb. Forundersøgelsen skal også forsøge at klarlægge, 

hvorvidt der tidligere har været en bro over den østlige voldgrav og om der i øvrigt 

findes fortidsminder på arealet, der vil blive berørt af genetableringen af 

voldgraven.  

 

Vores vurdering, miljøvurdering (VVM) 

Det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10 f) Anlæg 

af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb, 

og skal derfor screenes for, om der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for 

projektet.  

 

Vi vurderer med udgangspunkt i ansøgningen med screeningsskema, at det ansøgte 

projekt ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at det derfor ikke er omfattet af krav 

om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven. Skemaet er vedlagt som bilag 3. 

 

Vores vurdering, Natura 2000 og habitatarter 

Projektet er ikke beliggende i et Natura 2000-område og ligger ca. 3,8 km syd for 

nærmeste Natura 2000-område (Habitatområde nr. 247, Egernæs med holme og 

Fuglsø). Vi vurderer, at projektet ikke vil medføre en negativ påvirkning af 

naturmæssige forhold i selve projektområdet, og derfor heller ikke vil påvirke 

Natura 2000-området 3,8 km herfra. Vi har ikke kendskab til andre planer og 

projekter, og vi vurderer, at det ansøgte, ikke i sig selv eller i forbindelse med andre 

planer og projekter, vil påvirke Natura 2000-områder, eller de arter eller levesteder 

for arter, som udgør områdernes udpegningsgrundlag. 

 

Stor vandsalamander, spidssnudet frø, markfirben og arter af flagermus findes 

udbredt på egnede lokaliteter i Lejre Kommune. Vi vurderer, at projektet ikke vil 

påvirke levesteder for disse eller øvrige bilag IV-arter negativt. 

 

Vores vurdering, vandløbsloven 

Voldgravsanlægget med tilløb af dræn og afløb via to dræn til Elverdamså er 

omfattet af vandløbsloven og klassificeres som privat vandløbssystem. 
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Genopretning og retablering af voldgravene betragtes som en regulering af vandløb 

og skal godkendes af Lejre Kommune. 

 

Elverdamså er kommunevandløb i Lejre og Holbæk kommuner og er i 

vandområdeplanen målsat med god økologisk tilstand. Den nuværende samlede 

økologiske tilstand er ifølge basisanalysen 2021-2027 god, idet tilstanden er god med 

hensyn til både smådyr og fisk, men ukendt for planter.  

 

Vi vurderer, at gennemførelse af projektet ikke vil påvirke afvandingsmæssige 

forhold på anden ejendom, da der ikke ændres på tilledning eller afledning fra 

voldgravsanlægget.   

 

Vi vurderer desuden, at gennemførelse af projektet ikke vil være til hinder for 

målopfyldelse eller forringe den nuværende tilstand i Elverdamså. Efter oprensning 

af eksisterende voldgrave og fjernelse af sediment kan måske forventes en 

forbedring af vandkvaliteten i de eksisterende voldgrave. Projektet ændrer dog ikke 

på tilførslen af vand via dræn, som kan være næringsbelastet, f.eks. fra dyrkede 

arealer. Ved anlæg af en ny østlig voldgrav vil opholdstiden i voldgravene øges lidt, 

hvilket kan medføre en forøget tilbageholdelse af næringsstoffer m.m. og en 

opvarmning af et lidt større vandmagasin end før, inden udledning til Elverdamså. 

Vi vurderer, at de udledte vandmængder er af begrænset omfang i forhold til 

vandføringen i Elverdamså og at projektet derfor er uden betydning for tilstanden i 

Elverdamså. 

 

De stillede vilkår skal sikre, at der ikke i forbindelse med anlægsarbejdet tilføres 

stoffer eller materiale til Elverdamså. 

 

På baggrund af ovenstående vurderer vi, at projektet kan godkendes. 

 

Lovgrundlag, miljøvurdering 

Screeningsafgørelsen om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering er 

givet efter § 21, stk. 1, i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og 

programmer og af konkrete projekter (VVM) (miljøvurderingsloven), LBK nr. 973 af 

25/06/2020. 

 

Det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10 f) Anlæg 

af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb, 

og skal derfor screenes for, om der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for 

projektet, jf. lovens § 16.  
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Jf. miljøvurderingslovens § 35, stk. 1, skal berørte myndigheder høres i forbindelse 
med screeningsafgørelser efter § 21.  

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt, 

jf. miljøvurderingslovens § 39. 

Jf. miljøvurderingslovens § 49, kan screeningsafgørelsen, for så vidt angår retslige 

spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagevejledning er vedlagt 
som bilag 2. 

 

Lovgrundlag, vandløb 

Voldgraven med tilløb af dræn og afløb til Elverdamså er omfattet af 

lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 (vandløbsloven). Ifølge lovens § 2, 

stk. 1 finder lovens regler om vandløb også anvendelse på grøfter, kanaler, 

rørledninger og dræn samt søer, damme og lignende. 

 

Voldgraven klassificeres som privat, jf. vandløbslovens § 8, jf. § 9.  

 

Godkendelse af projektet er givet efter § 3 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 

om vandløbsregulering og –restaurering m.v., jf. § 17 i lovbekendtgørelse nr. 1217 af 

25. november 2019 (vandløbsloven). Ifølge bestemmelsen må vandløb kun reguleres 

efter vandløbsmyndighedens bestemmelse. 

 

Offentlig høring om projektet er foretaget efter § 15 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. 

juni 2016 om vandløbsregulering og –restaurering m.v. 

 

Bro over voldgraven godkendes efter vandløbslovens § 47. 

 

Øvrig lovgivning 

Fredning 

Projektområdet er omfattet af fredningen vedrørende Åstrup Gods. 

Fredningsnævnet for Østsjælland har den 19. januar 2021 givet tilladelse til 

projektet. 

 

Fredet fortidsminde og fortidsmindebeskyttelse 

Slots- og Kulturstyrelsen har den 6. november 2020 givet dispensation til 

oprensning af eksisterende voldgrave og opretning af eksisterende stenkanter på 

voldstedet Aastrup Kloster i forbindelse med genetableringsprojektet på det fredede 

voldsted. 

 

Lejre Kommune har den 20. november 2020 givet dispensation fra 

fortidsmindebeskyttelseslinjen til projektet. 
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Planloven 

Lejre Kommune har den 4. marts 2021 givet landzonetilladelse til projektet, 

herunder til udlægning af opgravet jord fra genåbning af voldgravsanlægget og fra 

oprensning af voldgrave. Der må kun udlægges rent jord og rent slam på mark.  

 

Naturbeskyttelseslovens § 3 

De eksisterende voldgrave og Elverdamså er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 

3.  

 

Lejre Kommune har den 3. maj 2021 givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens 

§ 3 til oprensning af voldgrave, bl.a. på vilkår af, at jord på mark ikke udlægges 

nærmere end 50 meter fra § 3 beskyttet eng, der ligger mellem mark og Elverdamså. 

 

Har du spørgsmål? 

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til dette brev. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Anne-Marie Kristensen 

vandløbsmedarbejder 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: Bilag 1, Klagevejledning, miljøvurdering 

Bilag 2, Klagevejledning, vandløbsloven 

Bilag 3, Ansøgningsskema, miljøvurdering 
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Bilag 1 

Klagevejledning til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 

konkrete projekter (VVM) (miljøvurderingsloven) 

 

Hvad kan der klages over?   

Denne afgørelse kan, for så vidt angår retslige spørgsmål, påklages til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet, jf. miljøvurderingslovens § 49. 

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet 

bestemmer andet. Hvis klagenævnet bestemmer at klagen skal have opsættende virkning, skal du 

afvente klagenævnets afgørelse før det ansøgte projekt kan gennemføres. Hvis bygge- og 

anlægsarbejdet allerede er påbegyndt, så kan Klagenævnet påbyde arbejdet standset. 

Hvem kan klage? 

• Enhver med retlig interesse i sagens udfald 

• Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur 

og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen og 

har vedtægter og love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 

100 medlemmer.  

 

Miljø-og Fødevareklagenævnet kan kræve dokumentation for foreningers og organisationers 

klageberettigelse. 

Frist for at indgive klage  

Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter offentliggørelsen af screeningsafgørelsen. 

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende 

hverdag. 

 

Hvordan klager man?  

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på Link til klagenævn eller direkte via dette 

link: Direkte link til klagenævn.Klageportalen kan også tilgås via Link via borger.dk og Link via 

virk.dk. Du logger på Link til obrger.dk eller Link til virk.dk, ligesom du plejer, typisk med 

NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En 

klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen 

Når du klager skal du betale et gebyr via Klageportalen. Du kan læse mere om gebyrordningen 

og klagens behandling ved Miljø- og Fødevareklagenævnet, Nævnenes Hus her: Link til 

vejledning om gebyrer 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 

Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en 

begrundet anmodning til os.  Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Hvis du ønsker at indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at 

klagenævnets afgørelse er meddelt.  

 

 

http://www.naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/
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Bilag 2 

Klagevejledning ved afgørelse efter 

vandløbsloven 

 

Hvem kan klage? 

• Den, afgørelsen er stilet til 
• Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens 

udfald 

• En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker 
 

Afgørelse om regulativer for offentlige vandløb kan desuden påklages af: 

• Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 
afgørelsen 

• Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø 
• Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 

varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser 

 

Afgørelse om regulering eller restaurering af vandløb og afgørelser om sænkning af 

vandstanden eller tørlægning af søer kan desuden påklages af: 
• Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening 

 

Hvad er fristen for at klage? 

Der er 4 ugers klagefrist. Hvis afgørelsen er offentliggjort, er klagefristen 4 uger 

efter offentliggørelsen. 

 

Hvem kan du klage til? 

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

 

Hvordan klager du? 

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.link til borger.dk eller 

www.lin til virk.dk. Du logger på Klageportalen med Nem-ID. Når du klager, skal 

du betale et gebyr.  
Fra Klageportalen bliver din klage sendt til os. Vi sender klagen videre til 

behandling i nævnet via 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. 
 

 Lovgivning 

Vandløbsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019, §§ 72-73 og §§ 

80-84.  

 

https://www.borger.dk/
https://indberet.virk.dk/
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