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Offentliggørelse 
 

Forslag til genopretning af naturlig hydrologi i Lerbjerg Skov 

Kære interesserede 

Vi har modtaget en ansøgning fra Den Danske naturfond om genopretning af naturlig 

hydrologi i Lerbjerg Skov, som mod nordvest har grænse mod Holbæk Kommune og mod 

vest og sydvest grænser til Ringsted Kommune. Naturlig hydrologi genoprettes ved bl.a. 

regulering af nogle af skovens rørledninger, grøfter og vandløb. 

Se lokaliteten i figur 1. 

 

Figur 1. Oversigtskort over Lerbjerg Skov 

Vi fremlægger projektforslaget i 4 ugers offentlig høring  

Vi fremlægger forslag til genopretning af naturlig hydrologi ved regulering af rørledninger, 

grøfter og vandløb i 4 ugers offentlig høring. Denne høring omfatter delprojekterne 2, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12 og 13 samt lukning af øvrige interne grøfter. 

 

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

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

udkast til godkendelse efter vandløbsloven er vedlagt som bilag 1 og 2 og offentliggøres i 

dag på Lejre Kommunes hjemmeside. 

 

Har du bemærkninger? 

Hvis du har bemærkninger til projektforslaget, kan du sende dem til Anne-Marie Kristensen 

på e-mail ankr@lejre.dk, så de er modtaget senest den 22. december 2022. 
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Kort om projektet 

Formålet med projektet er at sikre og forbedre naturværdierne i Lerbjerg Skov ved at 

genskabe naturlig hydrologi i dele af skoven. 

 

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. 

 

Der ansøges om godkendelse af delprojekterne 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13 samt om 

lukning af øvrige interne grøfter. Reguleringen omfatter hævning af vandløbs- og 

grøftebund, omlægning eller frilægning af rørledninger, omlægning af røroverkørsler og 

lukning af mindre grøfter.  

 

Projektforslaget har ingen konsekvenser for afvandingsmæssige forhold på arealer i 

nabokommunerne Ringsted og Holbæk kommuner. Kun delprojekterne 5-7 og 13 vil 

medføre ændringer i afvandingsmæssige forhold på anden ejendom i Lejre Kommune. Disse 

delprojekter er udarbejdet og tilpasset i dialog med de pågældende ejere.  

 

Alle delprojekterne og analyse af konsekvenserne er beskrevet i rapportens/projektforslagets 

side 45-56. Desuden er projektet kort beskrevet i udkast til godkendelse efter vandløbsloven. 

 

Projektforslag og udkast til godkendelse er vedlagt som bilag 1 og 2. 

 

Lovgivning 

Fremlæggelse sker efter § 15 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. 

(BEK nr 834 af 27/06/2016). 

Har du spørgsmål? 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Anne-Marie Kristensen, på telefon 4646 4952 eller 

på e-mail ankr@lejre.dk. 

 

Med venlig hilsen 

Anne-Marie Kristensen 

Vandløbsmedarbejder 

Teknik & Miljø 

Natur & Miljø 

4646 4952 

ankr@lejre.dk 

Bilag 1: Projektforslag, ”Naturlig hydrologi i Lerbjerg Skov, Forundersøgelse og 

detailprojekt, Den Danske Naturfond, Lejre Kommune og Nationalpark 

Skjoldungernes Land, juni 2022” 

Bilag 2: Udkast til godkendelse efter vandløbsloven 
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