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Den Danske Naturfond 

Vodroffsvej 59 

1900 Frederiksberg C 

Att:  

 

KOPI 

f 
 

Vi godkender forslag til genopretning af naturlig hydrologi i Lerbjerg Skov efter 

vandløbsloven 

Kære  

Vi har nu behandlet din ansøgning af 20. juni 2022, suppleret 26. juni 2022, og 

projektforslaget ”Naturlig hydrologi i Lerbjerg Skov, Forundersøgelse og detailprojekt, Den 

Danske Naturfond, Lejre Kommune og Nationalpark Skjoldungernes Land, juni 2022”. 

Vi godkender projektet 

Vi godkender hermed projektet, omfattende delprojekterne 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13 

samt lukning af øvrige interne grøfter, efter vandløbsloven på følgende vilkår: 

• Projektet udføres som beskrevet i ansøgningen 

• Der kan efter aftale med Lejre Kommune ske mindre afvigelser fra projektet under 

forudsætning af, at der ikke ændres på projektets påvirkning af afvandingsforhold 

på anden ejendom eller af miljømæssige forhold i målsatte vandløb 

• Der må ikke under anlægsarbejdet udledes jord eller andet materiale til eksisterende 

dræn, grøfter eller vandløb, som ikke er en del af projektet 

• Beskrivelse af projektet, som udført, skal sendes til Lejre Kommune senest 8 uger 

efter projektets udførelse, herunder om dimensioner, koter m.v. for ændrede dræn 

og grøfter 

• Projektkort, som udført, sendes til Lejre Kommune (herunder GIS-filer til MapInfo)  

 

Vær opmærksom på, at der ikke må ske beskadigelse af andre dræn end de i projektet 

omtalte, og at omlægning eller ændringer af dræn eller grøfter skal godkendes af Lejre 

Kommune.  

 

Godkendelsen skal udnyttes inden tre år, fra godkendelsen er endelig. 
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Udnyttelse af afgørelsen 

Afgørelsen må ikke udnyttes, før udløb af klagefristen. I tilfælde af klage, må afgørelsen ikke 

udnyttes, før sagen er afgjort af klagemyndigheden, men mindre denne bestemmer andet. 

Du skal være opmærksom på 

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale i forbindelse med anlægsarbejdet, skal arbejdet 

standses og fundet anmeldes til Roskilde Museum. 

Du kan klage over afgørelsen 

Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger. 

Klagevejledning er vedlagt som bilag 1. 

Vurdering af høringssvar 

Projektforslaget har været fremlagt i 4 ugers offentlig høring i Holbæk, Ringsted og Lejre 

kommuner i perioden 24. november til 22. december 2022.  

Projektforslaget har samtidigt været i partshøring hos lodsejere omkring skoven. 

Der er indkommet i alt seks høringssvar. Alle høringssvar er sendt videre til ansøger og 

projektejere for projektet. 

Svar 1 

Fiskeristyrelsen har i svar af 6. december 2022 ingen bemærkninger til projektet. 

Svar 2 

Lejre Vandløbslav bemærker i høringssvar af 1. december 2022, om kommunen vil sikre, at 

alle berørte lodsejere til åer/vandløb, der går ud/ind af skoven også får mulighed for at se 

materialet på hele projektet på mail. Vi har svaret, at alle lodsejere omkring skoven og 

projektet har modtaget høringsmaterialet. 

Svar 3 

En lodsejer oplyser om en hovedledning fra et dræn- og grøftesystem fra flere matrikler i 

lavning på modsatte side af Lerbjergvej, der løber til den nordlige ende af skoven, hvor der 

lukkes grøfter. Lodsejer vil sikre sig, at der ikke lukkes grøfter eller rørledninger, der har 

forbindelse til dette grøftesystem, eller kan påvirke dette. 

Projektejer har svaret, at der er opmærksomhed på det omtalte drænsystem. Det fremgår af 

projektet, at den rørlagte 40 cm rørledning i den nordlige del af skoven modtager et 38 ha 

stort opland fra den store lavning på østsiden af og omkring Lerbjergvej, hvor røret må være 

gravet mindst 3,0 m i jorden. Og længst mod nord er der en 130 m lang grøft fra en ellesump 

på naboens mark, som har meget lidt fald frem til en røroverkørsel. Det forudsættes i 

projektet, at disse to vandløbsstrækninger får uændrede afløbsforhold. Ved delprojekt 11 

(nordmosen) bliver vandstanden hævet, men det sker uden at påvirke afvandingsevnen på 

de to ovennævnte vandløbsstrækninger. Vandstanden hæves i nordmosen ved at etablere en  
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overløbsbrønd i mosens udløb. Overløbsbrønden etableres i mosens sydlige udløb i kote 

83,85. Drænrørets udløb fra arealerne øst for Lerbjergvejen ligger i kote 84,37, se figur 1. 

 

 

Figur 1. Kort over brønd og dræn ved Lerbjergvej 

Svar 4 

 

En lodsejer, matr. 9 Smidstrup By, Soderup, gør opmærksom på, at et regulerende dræn fra 

en sø løber ud i vandløb i skoven, delprojekt 10, og spørger, om tilløb på ejendommen vil 

blive berørt af projektet. 

 

Projektejer har svaret, at afløbsforhold på ejendommen ikke vil blive påvirket af projektet. 

Arealet afvandes via den i projektet omtalte ”Hovedgrøft”. Hovedgrøften modtager tilløb 

fra 18 ha på naboarealer omkring den ca. 231 m lange strækning, hvor vandløbet løber i 

vestkanten af skoven. Det er en forudsætning for projektet, at vandstanden og 

vandføringsevnen på denne strækning forbliver uændret. Vandløbene er blevet opmålt ved 

høj vandstand i marts 2022, og det fremgår, at vandspejlet i vandløbet ud for matr. 9 ligger i 

kote 84,40 m DVR90. Det ansøgte projekt vil hæve bunden i Hovedgrøften op til kote 83,80 

m DVR90 nedstrøms for tilløbet fra Hundemosen. Der vil således fortsat være en 

niveauforskel på 0,8 m fra det opmålte vandspejl ved matr. 9 til den nye hævede bund i 

Hovedgrøften 150 m nedstrøms. Dette vil være tilstrækkeligt til at sikre uændrede 

vandstands- og afvandingsforhold ved afløbet fra ejendommen på matr. 9. Se figur 2. 
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Figur 2. Opmålte vandspejlskoter i ”Hovedgrøften” i kanten af skoven 

Svar 5 

En lodsejer, matr. 17 Skjoldenæsholm Hgd., Valsølille, bemærker, at jorden mod skoven 

benyttes til græsningsareal. Lodsejer spørger til, om arealerne vil være upåvirket af projektet 

og vandspejl på arealer ikke vil stige. 

Projektejer har svaret og bekræftet, at projektet ikke vil påvirke tilstanden på arealerne, 

hvilket fremgår af projektets bilag 3 og 5, som viser afvandingsforhold før og efter projektet 

(figur 3). 

 

Figur 3. Afvandingsforhold før og efter projekt. 
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Svar 6 

Naturstyrelsen har i mail af 22. december 2022 ingen bemærkninger til projektforslaget. 

Vi vurderer på baggrund af høringssvar og redegørelser fra ansøger, at høringssvar ikke skal 

give anledning til ændringer af projektet, da projektet vurderes ikke at påvirke 

afvandingsmæssige forhold på ejendommene. 

Beskrivelse ifølge ansøgning  

Den Danske Naturfond ansøger om genopretning af naturlig hydrologi i Lerbjerg Skov og 

VVM-screening af projektet. Den Danske Naturfond ejer ca. 120 ha på følgende matrikler: 

1b, 4, 5, 6, 7b Lerbjerg Gde., Kirke Hvalsø, og 2b, 2c, 2d Avnstrup Overdrev, Kirke Hvalsø.  

Lokaliteten ses i figur 1. 

 

Figur 4. Oversigtskort Lerbjerg Skov, fra projektrapporten 

 

Den danske Naturfond, Nationalpark Skjoldungernes Land og Lejre Kommune har i 

samarbejde fået udarbejdet en forundersøgelse og detailprojekt for et projektforslag, som 

skal genskabe naturlig hydrologi i Lerbjerg Skov. Resultatet er sammenskrevet i en rapport, 

som udgør projektforslaget. Der ansøges om godkendelse af delprojekterne 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12 og 13 samt om lukning af øvrige interne grøfter. Delprojekterne og analyse af 

konsekvenserne er beskrevet i rapportens side 45-56. 

Formål med projektet 

Den Danske Naturfond ønsker at sikre og forbedre naturværdierne i Lerbjerg Skov ved at 

genskabe naturlig hydrologi i dele af området. 
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Delprojekterne 

Placeringen af delprojekterne 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13 og de pågældende interne grøfter 

ses i figur 2. 

 

Figur 5. Projektkort, fra projektrapporten 

I det følgende beskrives delprojekterne kort. Nærmere beskrivelse, herunder længdeprofiler 

og kortbilag kan findes i projektforslaget.  

Delprojekt 2, Den lille centrale lavning 

Vandspejlet i lavningen hæves med ca. 0,75 m ved at tilkaste 5 m af afløbsgrøften 

op til bundkote 90,0 m DVR90. Faldet i grøften udlignes over 45 m ned til eksisterende 

grøftebund. Faldet vil blive ca. 20 ‰. Lerjord til opfyld, ca. 50 m3, afskrabes på skråningen 

på vestsiden ned mod lavningen under førne og muld, som genudlægges. I afløbet fra  

lavningen ud på engen syd for skovbrynet fjernes det nuværende 15 cm rør og 

jorddækningen over røret jævnes ud over hullet efter røret. 

 

Delprojekt 5, 6 og 7, Store Tørvemose og afløbet 

For at kunne hæve vandstanden i tørvemosen i Store Tørvemose uden samtidig at ændre 

vandstanden i søen, etableres der en ny 143 m lang 160 mm rørledning af tætte rør, som 

lægges langs foden af det høje terræn mod vest som nyt afløb fra søen. Rørledningen lægges 

med indløb i kote 92,60 m DVR90 og med 0,20 m bagfald på de første 3 meter, hvor der 

etableres en udluftning til terræn for at undgå hævertvirkning. Dernæst lægges de følgende 

140 m med 3,0 ‰ fald fra bundkote 92,80 m DVR90 til udløb i kote 92,38 m i afløbsgrøften 

nedstrøms for det krydsende skovspor. Det nye afløb vil lokalt kræve en gravedybde på op  
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til 2,5 m. Forløbet vil undervejs blive tilrettet efter placeringen af de gamle bøge for at 

begrænse bevoksningsskader.  

 

Det nuværende rørlagte afløb fra søen fjernes, og der tilfyldes med komprimeret tørv.  

 

For at opnå den ønskede vådgøring i tørvemosen i Store Tørvemose med et vandspejl 

omkring kote 93,0 m DVR90 lukkes den nuværende 57 m lange strækning, der er rørlagt 

med 15 cm rør. Herved fjernes den nuværende indløbsbrønd, og rørledningen lukkes f.eks. 

ved tilstøbning med fyldbeton/rørpasta eller bortgravning af rør og tilstampning af 

udgravningen med lerjord. De første 10 m af den tørre grøft oprenses for førne og aflejringer 

i 0,2 m bredde til bundkote 92,90 m DVR90.  

 

Der etableres et nyt 6 m langt 20 cm rør under det krydsende skovspor som en røroverkørsel 

med indløb i bundkote 92,90 m DVR90. Røret lægges med udløb i kote 92,78 m DVR90. 

Herefter anlægges et 41 m langt stryg af singels-sten, 32-64 mm, iblandet enkelte større sten 

med bund ved rørudløbet i St. 92,78 m DVR90, en bundbredde på 0,2 m og ca. 20 ‰ fald 

frem til udløb i grøften over det nuværende rørudløb i kote 91,96 m DVR90. 

Skråningsanlægget tilpasses det nuværende grøfteprofil. 

 

Her fra og de 94 m nedstrøms til en røroverkørsel på skovvejen til Ludvigsminde hæves 

bunden i grøften med ca. 0,30 m ved afgravning af sideskråningerne. 

 
Figur 6. Længdeprofil, fra projektrapporten 
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Figur 7. Længdeprofil, fra projektrapporten 

 

Delprojekt 8, Centrale del af Hovedgrøften 

De nederste/nordligste 80 m af rørledningen åbnes ved at opgrave og fjerne rørene. Den nye 

vandløbsbund etableres med den udgravede jord fra 0,10 m over det frigravede rørudløb i 

kote 86,81 m DVR90 og derfra nedstrøms med 1,0 ‰ fald de 368 m frem til kote 86,44 m 

DVR90 ved røroverkørslen i den vestlige skovvej. Der kan suppleres med jord fra tidligere 

oprensninger af vandløbet, som er oplagt langs dette. Vandløbet opbygges med en 

bundbredde på 0,3 m og skråningsanlæg så vidt muligt 1:2. På strækningen med den 

opgravede rørledning anlægges stejlere med et skråningsanlæg mellem 1:1 og 1:1,5 efter 

forholdene. 

 

Røroverkørslen i den vestlige skovvej fjernes eller tilstøbes. I stedet etableres en ny 9,0 m 

lang røroverkørsel af 30 cm rør lagt med rørindløb i kote 86,38 m DVR90, svarende til 20 % 

af lysningen under vandløbsbund, og rørudløb i kote 86,34 m. Nedstrøms for røroverkørslen 

udlignes faldet i vandløbet med udlagt gydegrus over en 50 m lang strækning startende med 

et ca. 0,5 m tykt lag grus og med gradvist aftagende lagtykkelse. Gydegrus er en blanding af  

75 % nøddesten (16-32 mm) og 25 % singels (32-63 mm) samt enkelte større sten (64-125 

mm). 

 

Bunden hæves også i den grøft fra nord, som løber sammen med Hovedgrøften 5 meter 

nedstrøms den nuværende rørudløb. Bunden hæves her fra bundkote 86,73 m DVR90 og 

med ca. 10 ‰ hældning opstrøms til kote 87,50 m DVR90 ved rørudløbet i en vejkrydsning.  
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Bunden hæves ved at skubbe volde langs vandløbet sammen suppleret af overskydende jord 

fra udgravningen til genåbningen af den 80 m nuværende rørlægning. 

 

 
Figur 8. Længdeprofil, fra projektrapporten 

 

Delprojekt 9, Hundemosen 

I Hundemosen ryddes den ca. 1,3 ha store rødgranbevoksning fra 1987. Herefter afrømmes 

arealet for 10 cm førne ned til blottet tørveoverflade. De ca. 1300 m3 afgravet førne anvendes 

delvist til at tilfylde de 300 m grøfter rundt om området op til det omgivende terræn. Den 

overskydende førne/jord flyttes og lægges i depot med henblik på senere anvendelse til 

tilfyldning af andre, tørre grøfter i skoven. 

 

Den nuværende 36 m lange 25 cm rørledning afbrydes ved indpumpning af 

fyldbeton/rørpasta. I stedet lægges der et nyt 7 m langt forstærket 25 cm rør som 

røroverkørsel under vejen med rørbund i indløbet i kote 84,10 m DVR90 og med 0,2 m fald 

over den første meter, mens resten af røret lægges vandret med bund i kote 83,90 m DVR90.  

 

Af hensyn til færdselsmuligheden på skovvejen hæves en 52 m lang strækning af vejen med 

0-35 cm stabilgrus udlagt i 3,0 m bredde op til kote 84,60 m DVR90. 

 

Delprojekt 10, Den nedre del af Hovedgrøften 

Den nuværende 50 m lange rørledning i den nedre del af Hovedgrøften lukkes ved 

indpumpning af fyldbeton/rørpasta. I stedet etableres en ny 9 m lang 40 cm røroverkørsel i  
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den gamle vejkrydsning med bund i rørindløbet i kote 83,71 m DVR90 og rørudløb i kote 

83,69 m DVR90. Vandløbet hæves herved op til den nuværende tørlagte grøft, som oprenses 

for førne og løse aflejringer til en ny vandløbsbund fra kote 83,80 m og faldende til 83,70 m 

DVR90 svarende til 2,0 ‰ fald. Bundbredde skal være 0,4 m med skråningsanlæg ca. 1:2 til 

siderne.  

 

Nedstrøms for rørlægningen hæves bunden i grøften på de 71 m nedstrøms til indløbet i 

rørledningen under marken. Bundhævningen sker delvist ved at fjerne den nuværende 

brønd i afløbet. I stedet indbygges et 3,0 m langt 30 cm rør i afløbet med indløb i bundkote 

83,37 m DVR90 og 0,60 m fald ned til tilslutning til det nuværende afløbsrør i kote 82,77 m 

DVR90. Røret indbygges i råjord eller sand, og omkring rørindløbet stensikres mod erosion 

med bundsten (64-250 mm). 

 

På den 68 m lange strækning mellem det nye hævede rørafløb og opstrøms til den lukkede 

rørledning hæves bunden i grøften med råjord, som afgraves på vandløbets banketter, inkl. 

volde af oplagt fyld fra tidligere vandløbsoprensninger. 

 

På de nederste 20 m anlægges et stenstryg opbygget af små bundsten som en sikkerhed mod 

erosion og lagt med 10 ‰ fald fra kote 83,55 m til 83,35 m DVR90. Stryget etableres med en 

bundbredde på 0,3 m og skråningsanlæg 1:2 til siderne, idet der centralt udlægges bundsten 

i en bredde af 1,5 m og en dybde af 0,2 m. Foran stenstryget gensættes det nuværende 

grødefang. På de mellemliggende 48 m fra stenstryget og opstrøms til den nuværende 

rørledning hæves grøftebunden, som kommer til at falde med 3,1 ‰ fald fra kote 83,70 m til 

kote 83,55 m DVR90. 
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Figur 9. Længdeprofil, fra projektrapporten 

 

Delprojekt 11, Nordmosen 

I Nordmosen ryddes den ca. 1,4 ha store rødgranbevoksning fra 1980. Herefter afrømmes det 

ca. 1,0 ha store areal med terræn under kote 84,5 m DVR90 for 10 cm førne ned til blottet 

tørveoverflade. Alternativt kan man vælge på det ca. 0,2 ha lavest liggende areal at bevare 

rødgranbevoksningen, som allerede under delvis opløsning på den våde bund med væltede 

træer, stående træruiner og pletter med opvækst af rødel m.v. Bevoksningen vil drukne, 

men i en periode vil man bevare de spændende strukturer. 

De 800-1000 m3 afgravet førne anvendes delvist til at tilfylde de ca. 260 m grøfter inde i den 

nuværende granbevoksning. Den overskydende førne/tørv flyttes og anvendes senere til 

tilfyldning af tørre grøfter i skoven. 

For at kunne opnå det ønskede vandspejl i mosen sættes en tæt 0,6 m brønd i den tørlagte 

grøft 6 m før afløbet til 20 cm rørledningen under marken. Brønden udformes som en 

overløbsbrønd med overkant i kote 83,85 m DVR90 og dækket af et gitter af rustfrit stål som 

grødefang. Brønden tilsluttes tæt til 20 cm rørledningen med 6 m tætte 20 cm rør, idet de 

eksisterende rør fjernes. De resterende 72 m af den tørlagte grøft renses for grene, førne og 

aflejringer ned til kote 83,75 m DVR90, hvilket kræver oprensning af 0-20 cm, således at 

grøften igen kan blive afløb fra mosen. 
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Ved tilløbet af grøften fra ellesumpen på marken nord for Lerbjerg Skov, lægges en ny 6 m 

lang 200 mm rørledning med bund i kote 83,90 m DVR90 som overkørsel under et vejspor. 

19 meter opstrøms i grøften fjernes en stor nedskredet rodklump fra grøften. 

Delprojekt 12, Starmosen 

For at sikre den ønskede vandstand i Starmosen tilkastes de nederste ca. 10 m af grøften 

frem til den defekte røroverkørsel med lerholdig jord op til kote ca. 92,05 m DVR90. Selve 

tværdæmningen med røroverkørslen bevares uændret. Nedstrøms for røroverkørslen 

tilkastes grøften ved sammenskubning af jord fra siderne over de følgende 70 m. 

Tilkastningen starter med bund i kote 91,9 m DVR90 og over de 70 m med ca. 50 ‰ fald ned 

til vandløbsbund i kote 88,4 m DVR90. Som følge af det meget kraftige fald skal den nye 

vandløbsbund sikres mod erosion ved at udlægge et ca. 0,4 m bredt og 0,1 m tykt lag singels 

(sten 32-64 mm) med en 0,10 m dyb strømrende.  

Inde i Starmosen tilkastes de eksisterende grøfter delvist med de jordbunker, som er oplagt 

langs med grøfterne.  

Delprojekt 13, Sydmosen 

Den ca. 0,8 ha store rødgranbevoksning fra 1980 og 1987 i Sydmosen fældes og fjernes. 

Herefter afrømmes arealet for 10 cm førne og tørv ned til blottet tørveoverflade. De ca. 800 

m3 afgravet førne og tørv skubbes ud til siderne af arealet, hvor det delvist anvendes til at 

tilfylde de 340 m tørre grøfter rundt om området. Den overskydende førne/tørv flyttes og 

anvendes senere til tilfyldning af tørre grøfter i skoven. 

Vandstanden i Sydmosen hæves ved at indbygge en lav og en bred lerkerne på en 25 m lang 

strækning på tværs af afløbet til Yssemosen med en 3 meter bred overside/krone i kote 85,25 

m DVR90 og skråningsanlæg 1:3 ned til terræn. Lerkernen kommer til at forbinde terræn 

over kote 85,25 m DVR90. I selve afløbet etableres et nyt ca. 15 m langt stenstryg med 0,6 m 

fald svarende til 40 ‰ fald fra kote 85,05 m og ned til 84,45 m DVR90. Stryget etableres med 

en bundbredde på 0,2 m og skråningsanlæg 1:2 ud til en bredde af 1,0 m, som erosionssikres 

med et 0,2 m tykt lag bundsten (32-125 mm). 

Lukning af andre grøfter 

Bunden hæves eller grøften lukkes helt i de 2,76 km grøfter, som ligger i den centrale del af 

skoven. Disse grøfter er ikke omfattet af de allerede beskrevne projekttiltag, og berører ikke 

andre lodsejeres afløbsforhold. 

For de 2,23 km grøfter, som normalt ikke er vandførende, sker grøftelukningen op til det 

omgivende terrænniveau med det overskydende fyld af førne og tørvemuld fra 

afrømningerne i Hundemosen, fra Nordmosen og fra Sydmosen. Disse grøfter er vist med 

gul farve på projektkortet i figur 2 med en tyndere streg end de øvrige projekttiltag med 

grøftetilfyldning helt op til omgivende terræn. 

For de 0,53 km grøfter, som normalt er vandførende i en periode hvert år, og derfor kan 

betragtes som vandløb, hæves bunden med fyld fra afgravning af jordbunker og -volde 

langs vandløbene, eller ved sammenskubning af vandløbenes sider op til et niveau 0,1 m til 

0,3 m under nuværende omgivende terræn. Disse vandløb er vist med lilla farve på  
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projektkortet i figur 2 og med en tyndere streg end de øvrige projekttiltag med 

bundhævning af vandløb. 

To steder på den nordøstlige skovvej lægges der nye 100 mm røroverkørsler.  

Analyse af konsekvenser af projektet 

Der er udført vandspejlsberegninger og analyse af konsekvenserne af delprojekterne for 

afvandingsforholdene i skoven og på tilstødende arealer. 

Der bliver med projektets gennemførelse et samlet areal på ca. 18,70 ha med en 

afvandingsdybde på under 1,0 m, hvor der under de nuværende forhold er beregnet et areal 

på 14,99 ha. De beskrevne projekttiltag medfører derfor en påvirkning af 3,71 ha, som bliver 

mere våde. Arealet med en afvandingsdybde på under 0,5 m forøges fra 6,84 ha til 12,08 ha.  

For de små skovgrøfter, som ønskes tilkastet, er der ikke beregnet afvandingsforhold. Som 

følge af det store terrænfald, vil påvirkningerne være meget lokale og begrænsede.  

De gennemførte beregninger er egnet til en vurdering af projektforslagets påvirkning af 

naboarealer, men ikke fuldt ud til at vurdere de lokale effekter af vandstandshævningerne 

inde på arealerne. Projekttiltagene vil påvirke naboarealer tilhørende Naturstyrelsen mod 

syd i kanten af Yssemosen og KFUM-spejderne i østenden af mosen i Store Tørvemose. 

Ejendommen Lerbjergvej 14 omkring søen i Store Tørvemose vil ikke blive påvirket.  

Beregningerne viser visse vandstandsændringer i søen i Store Tørvemose, fordi det ikke er 

muligt at beregne virkningen af den dårlige tilstand i den nuværende rørledning, og fordi 

nye rørledninger kun findes i visse dimensioner. Hvor aktuelle opmålinger viste en 

vandstandsforskel mellem en høj vintervandstand og en cirka median tilstand på 15 cm, 

viser beregningerne for et nyt plastrør en forskel på 8 cm op til en 10 års maksimums 

hændelse. Projektet vil fordele forskellen, sådan at median-vandstanden hæves med ca. 4 cm 

og en 10 års maksimumshændelse tilsvarende sænkes med 5-10 cm.  

Ifølge ansøgningen er der dialog med alle tre naboer om gennemførsel af projektet og alle er 

indforstået med projektet. 

Projektets pågældende delprojekter ønskes udført i 2023. 

 

Miljøvurdering 

Projektet skal screenes for, om projektet forudsætter gennemførelse af en miljøvurdering. 

Vi har den 1. december 2022 truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om 

miljøvurdering efter miljøvurderingsloven. 

Fredning, fortidsmindebeskyttelseslinjer og naturbeskyttelseslovens § 3 

Godkendelse efter vandløbsloven forudsætter, at der er opnået dispensation efter 

naturbeskyttelsesloven. 

Projektområdet er omfattet af fredningen af Ledreborg Gods. Fredningsnævnet For 

Østsjælland har den 23. oktober 2022 givet dispensation til projektet. 
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Lejre Kommune har den 18. november 2022 givet § 3 dispensation til delprojekterne 5, 6 og 

7. 

Desuden har Lejre Kommune den 5. september 2022 givet dispensation i forhold til 

fortidsmindebeskyttelseslinjen. Dispensationen er givet i forhold til delprojekt 11.  

Vurdering, Natura 2000 og Bilag IV-arter 

Nærmeste Natura 2000-områder er Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø, som 

Lerbjerg Skov grænser direkte op til mod øst.  

Projektet vil kunne understøtte levesteder for f.eks. stor vandsalamander og genoprettede 

naturtyper kan på sigt udvikle sig til habitatnaturtyper. Vi har ikke kendskab til andre 

planer eller projekter i området. 

Vi vurderer på den baggrund, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre 

planer og projekter vil påvirke Natura 2000-området, eller arter eller levesteder for arter, 

som udgør Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag, negativt. 

Nogle dyr og planter er beskyttet af habitatbekendtgørelsen, de såkaldte bilag IV-arter. 

Projektet må ikke påvirke de beskyttede arter negativt. Bilag IV-arterne stor 

vandsalamander, spidssnudet frø og en række flagermusarter findes udbredt forskellige 

steder i kommunen, og det er sandsynligt, at de findes i området. Hasselmus er registreret i 

Bidstrupskovene. Der er ikke registreret fund af bilag IV-arter i projektområdet. 

Vi vurderer, at projektet ikke vil skade bilag IV-arter eller arternes levesteder, men bidrage 

til at skabe nye levesteder for disse arter.  

Vurdering, vandløbsloven 

Projektet omfatter regulering af vandløb, anlæg af nye røroverkørsler og anlæg af nye 

rørledninger. Regulering af vandløb, herunder grøfter, dræn og rørledninger, nye vandløb 

og nye overkørsler skal behandles og godkendes efter vandløbsloven. Vi skal ved afgørelse 

efter vandløbsloven tage hensyn til de miljømæssige og afvandingsmæssige forhold. 

Projektområdet grænser op til Holbæk Kommune mod nord og nordvest og mod Ringsted 

Kommune mod syd og sydvest. Projektet har derfor været fremlagt i høring i alle tre 

kommuner. De indkomne høringssvar har, som beskrevet overfor, ikke givet anledning til 

ændringer af projektet. 

De pågældende eksisterende vandløb, grøfter, dræn og rørledninger, som er omfattet af 

projektet, er private og dele af det større vandløbs- og drænsystem i skoven og på 

tilstødende arealer. Vandløb, dræn m.v. vedrører således flere ejendomme og er derfor 

omfattet af vandløbsloven. 

En del af vandet i systemet ledes mod nord til Elverdamså-systemet. Elverdamså er målsat 

med god økologisk tilstand. I den sydøstlige del af skoven ledes vandet mod 

Avnstrupvandløbet, tilløb til Særløserenden, som løber til Ledreborg Å. Alle tre vandløb er 

målsat med god økologisk tilstand. Ingen af de af projektet omfattede vandløb eller grøfter 

er specifikt målsat efter vandområdeplanen eller omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 
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Afvandingsmæssige forhold 

Projektet har ingen konsekvenser for afvandingsmæssige forhold på arealer i 

nabokommunerne Ringsted og Holbæk. 

På baggrund af projektforslagets beregninger og konklusioner og bilag over de nuværende 

og projektets afvandingsforhold, vurderer vi, at delprojekterne 2, 8, 9, 10, 11 og 12 ikke vil 

have konsekvenser for dræn, vandløb eller rørledninger eller konsekvenser for de 

afvandingsmæssige forhold på anden ejendom end Lerbjerg Skov. 

I skoven vil projektet genskabe mere naturlige afvandingsmæssige forhold. 

Vi vurderer, at delprojekterne 5-7 og 13 har konsekvenser for de afvandingsmæssige forhold 

på anden ejendom end Lerbjerg Skov. Projektet er udarbejdet og tilpasset i dialog med 

ejerne. 

Delprojektet 5-7 er tilpasset efter aftale med ejer af et areal nord for delprojektet, Lerbjergvej 

14, sådan at der ikke vil være en påvirkning af ejendommen. 

Delprojektet 5-7 vil have en mindre påvirkning af afvandingsmæssige forhold på et 

tilstødende areal øst for delprojektet, matr. 3b Lerbjerg Gde., Kirke Hvalsø. Ejerne har 

tilkendegivet, at de er indforstået med projektet. 

Delprojekt 13 har konsekvenser for afvandingsmæssige forhold mod syd i Yssemosen, hvor 

Naturstyrelsen Midtsjælland er ejer. Naturstyrelsen er positiv overfor projektet og har 

tilkendegivet, at ansøger kan søge de nødvendige tilladelser til projektet. 

Vi vurderer desuden, at den ansøgte lukning af de små skovgrøfter eller hævning af bunden 

på de små grøfter, som ikke indgår i de nævnte delprojekter, ikke vil have konsekvenser for 

dræn eller vandløb på anden ejendom. Grøfterne ligger opstrøms i systemerne og lokalt med 

meget lille opland og vandføring. Som følge af det store terrænfald, vil påvirkningerne være 

meget lokale og begrænsede.  

Vi vurderer endeligt, at den ansøgte etablering af nye røroverkørsler og nye rørføringer ikke 

vil påvirke anden ejendom.  

Miljømæssige forhold 

Projektforslaget vil genskabe mere naturlige afvandingsforhold i Lerbjerg Skov og dermed 

medvirke til større biodiversitet i skoven. Vi vurderer, at projektet ikke vil påvirke de 

miljømæssige forhold i målsatte vandløb, som systemet leder vandet til, eller være til hinder 

for målopfyldelse. Den større tilbageholdelse af vand, som vil ske, når vandløb og grøfter 

løftes til mere naturlige bundkoter, vil medvirke til et mere naturligt afstrømningsmønster 

og sandsynligvis vil vandkvaliteten i det afstrømmende vand også forbedres.  

Der findes en del mindre vandløb i den østlige del af Bidstrupskovene med yderst fine 

fysiske forhold og med diverse bestande af smådyr. Vandløbene, som primært indgår i 

vandløbssystemet, der leder til Særløserenden er løbende blevet undersøgt og flere steder er 

der målt en faunaklasse (DVFI) på både 5, 6 og 7.    
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Vi har i november 2022 besigtiget en del af de pågældende vandløb og grøfter i Lerbjerg 

Skov, der er omfattet af projektet. De større grøfter havde karakter af afvandingsgrøfter med 

ringe fald og en grøftebund bestående af mudder, blade og aflejringer. Vi fandt ingen spor af 

karakteristiske vandløbs-smådyr på disse strækninger. Vi observerede ingen steder 

strømmende vand, men alene fugtig bund, enkelte steder vandspejl med stillestående vand.  

De mindre grøfter var mere tørre og havde varierende dybde, nogen steder blot lavninger i 

terrænet med helt lokal effekt for afvanding. Vi observerede ingen små grøfter med karakter 

af kildevæld. 

Vi vurderer, at der med de pågældende større grøfter og ringgrøfter er tale om gravede 

afvandingsgrøfter for tidligere moser og lavtliggende arealer, som ikke vil få forringet 

tilstanden ved gennemførelse af projektets indsatser (genåbning af rørlagte strækninger, 

hævning af grøftebund og lukning af grøfter). Det samme gælder de mindre grøfter, som er 

gravet gennem lokaliteter med mere fald og med mere lokalt fungerende afvanding. 

Vi vurderer, at tilsvarende forhold er gældende for de øvrige større og mindre grøfter i 

Lerbjerg Skov, hvor blandt andet lokaliteter og grøfter for delprojekterne 9, 10 og 11 blev 

besigtiget i foråret 2022. 

Vi kan på den baggrund godkende projektforslaget. 

Offentliggørelse 

Kommunens afgørelse offentliggøres på Holbæk Kommunes hjemmeside www.holbaek.dk, 

Ringsted Kommunes hjemmeside www.ringsted.dk og Lejre Kommunes hjemmeside 

www.lejre.dk den 7. februar 2023. 

 

Orientering 

Nedenstående orienteres om afgørelsen: 

• Matr. 1m, 1i, 3a, 1k, 7a, 1c, 3b og 3c Lerbjerg Gde., Kirke Hvalsø, 6g og 9 Smidstrup 

By, Soderup, 17, 15, 16, 25, 26a, 27, 28 og 31a Skjoldenæsholm Hgd., Valsølille, og 

35a Højbjergmarken, Jystrup  

• Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, Vingsted, 7182 Bredsten; 

post@sportsfiskerforbundet.dk; nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk; natur- og 

miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen, lbt@sportsfiskerforbundet.dk; 

runehylby@gmail.com, sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk 

• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø; dn@dn.dk 

• Danmarks Naturfredningsforening Lejre, dnlejre-sager@dn.dk 

• Danmarks Naturfredningsforening Holbæk, dnholbaek-sager@dn.dk; 

holbaek@dn.dk 

• Danmarks Naturfredningsforening Ringsted, dnringsted-sager@dn.dk; 

ringsted@dn.dk 

• Dansk Botanisk Forening nbu_sj@botaniskforening.dk 

• Fiskeriinspektorat Øst, inspektoratoest@fiskeristyrelsen 

• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V; natur@dof.dk 

• Dansk Ornitologisk Forening, Lejre; lejre@dof.dk 

mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:dnlejre-sager@dn.dk
mailto:inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:lejre@dof.dk
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• Dansk Ornitologisk Forening, Holbæk; holbaek@dof.dk 

• Dansk Ornitologisk Forening, Holbæk; ringsted@dof.dk 

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

roskilde@friluftsraadet.dk 

• Friluftsrådet, Nordvestsjælland, kreds14@friluftsraadet.dk 

• Roskilde Museum, Sankt Ols Stræde 3, 4000 Roskilde; museumslov@romu.dk; 

• Lejre Museum, Orehøjvej 4B, 4320 Lejre, lejremuseum@romu.dk 

• Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk 

• Danmarks Jægerforbund, post@jaegerne.dk 

• Nationalpark Skjoldungernes Land, npskjold@danmarksnationalparker.dk 

• Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk 

• VKST, politik@vkst.dk 

• Lejre Vandløbslag 

 

Lovgrundlag 

Kommunen er vandløbsmyndighed for de vandløb, der er omfattet af vandløbsloven1, jf. § 7. 

Vandløb, grøfter, dræn og rørledninger, som er omfattet af projektet, er private.  

 

Der er med bundhævning eller opfyldning af vandløb og grøfter, ændring af rørledningers 

forløb eller koter og dimensioner, frilægning af rørledninger og etablering af nye brønde tale 

om regulering af vandløb, jf vandløbslovens § 16. Vandløb må kun reguleres efter 

vandløbsmyndighedens bestemmelse, jf. vandløbslovens § 17. 

 

Nye vandløb, herunder rørledninger må kun anlægges efter vandløbsmyndighedens 

bestemmelse, jf. vandløbslovens § 21. 

 

Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden 

vandløbsmyndighedens godkendelse, jf. vandløbslovens § 47. 

 

Projektforslaget har været i offentlig høring, jf. reguleringsbekendtgørelsen2, § 15.  

  

 
1 Lov om vandløb (vandløbsloven), LBK nr 1217 af 25/11/2019 

2 Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v., nr. 834 af 27. juni 2016 

mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:roskilde@friluftsraadet.dk
mailto:museumslov@romu.dk
mailto:lejremuseum@romu.dk
mailto:npskjold@danmarksnationalparker.dk
mailto:kdi@kyst.dk
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Har du spørgsmål 

 

Du er velkommen til at kontakte mig på telefon 46464952 eller e-mail ankr@lejre.dk, hvis du 

har spørgsmål til dette brev. 

 

Med venlig hilsen 

Anne-Marie Kristensen 

Vandløbsmedarbejder 

Teknik & Miljø 

Natur & Miljø 

4646 4952 

ankr@lejre.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: Bilag 1, Klagevejledning, vandløbsloven 

mailto:ankr@lejre.dk
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Bilag 1 

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.borger.dk eller www.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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