
 

 

 

Dato: 13-06-2022 

Sagsnummer: 22-002176 

Reference: Anne-Marie Kristensen 

Center: Teknik & Miljø 

Afdeling: Natur & Miljø 

 

f 

 

Nationalpark Skjoldungernes Land 
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4320 Lejre 

Att: Thomas Vestergaard-Nielsen 

 

 

UDKAST 
 

Vi giver tilladelse til regulering af dræn og grøft ved etablering af nyt vandhul på matr. 

14k og 22a Gevninge By, Gevninge 

Kære Thomas Vestergaard-Nielsen 

Vi har nu behandlet dit forslag, på vegne af ejer, til regulering af dræn og grøft af 4. februar 

2022, suppleret med oplysninger af 18. maj 2022, i forbindelse med anlæg af et nyt vandhul 

på Gevninge Overdrev 1 og din ansøgning om VVM-screening af 10. juni 2022. 

Projektet er ikke omfattet af krav om miljøvurdering 

Vi vurderer, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav 

om miljøvurdering. 

Vi giver tilladelse til projektet 

Vi godkender hermed projektet efter vandløbsloven på følgende vilkår: 

• Projektet udføres som beskrevet i ansøgningen, 

• Der må ikke ændres på drænets eller grøftens vandføringsevne, 

• Der kan ske mindre afvigelser fra projektet under forudsætning af, at der ikke 

ændres på drænets eller grøftens vandføringsevne,  

• Der må ikke udledes jord eller andet materiale til eksisterende dræn og grøfter, 

• Terrænforholdene skal retableres efter arbejdets udførelse, 

• Arbejdet dokumenteres ved fotos før og efter udført arbejde inden tildækning af 

dræn og grøft, herunder dokumenteres dimensioner på eksisterende og nye dræn, 

og sammenkobling af dræn i samme kote som eksisterende, 

• De nye dræns forløb, som udført, vises på kort, som sendes til Lejre Kommune  

 

Vær opmærksom på, at der ikke må ske beskadigelse af andre dræn under omlægningen af 

det kendte dræn, og hvis der konstateres yderligere dræn, skal omlægning eller ændringer 

af drænet 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 afgørelserne til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger. 

Klagevejledning er vedlagt som bilag 1 og 2. 

Vurdering af høringssvar 

Projektforslaget har været i partshøring og i 4 ugers offentlig høring i perioden xx. juni til xx. 

juli 2022.  

Der er indkommet xx høringssvar under den offentlige høring.  

Vurdering af høringssvar… 

Beskrivelse ifølge ansøgning 

Ansøger har sendt en ansøgning om etablering af et vandhul på matr. 14k og 22a Gevninge 

By, Gevninge. Formålet med vandhullet er at skabe bedre forhold for især padder og 

vandlevende insekter. Lokaliteten ses i figur 1. 

 

 
Figur 1. Lokalitet for etablering af et vandhul på Gevninge Overdrev 1 
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Vandhullet anlægges med jævnt skrånende kanter i forholdet 1:5 og med en maksimal 

dybde på ca. 1,5 meter. Der vil ikke blive udsat ænder eller andre dyr i det nye vandhul og 

der foretages ingen fodring i eller omkring det nye vandhul. Det opgravede materiale 

udlægges i et lag på op til 30 cm på marken omkring vandhullet. 

 

Der er en mindre grøft på ca. 25 meter gennem det areal, hvor der ønskes anlagt et vandhul. 

Grøftens funktion er at modtage vand fra et nedgravet rør, der sikrer en passende vandstand 

(overløb) i en § 3 beskyttet sø godt 100 meter mod syd. Røret har meget begrænset 

vandføring (fx ingen vandføring i de seneste 12 måneder) og det vurderes at være 

uproblematisk, at overløbsvandet fra søen fremover ledes til det nye vandhul.  

 

Figur 2 og 3 viser skitser af drænforholdene før og efter etablering af vandhullet. Røde hele 

streger angiver rørlagte drænledninger (4 tommer), røde stiplede streger angiver åbne 

grøfter, lyseblå hele streger angiver nye rørlagte drænledninger (4 tommer), mens rød cirkel 

angiver eksisterende overløbsbrønd. Vandet afledes mod nord. Ændringen er, at 

hovedparten af den nordlige grøft kommer til at indgå i det nye vandhul. Den del af grøften, 

der ligger inden og efter det nye vandhul (ca. 5 meter på hver side), rørlægges med et 4 

tommer rør, dels af landskabæstetiske årsager, dels for at holde en afstand på mindst 5 meter 

til et beskyttet jorddige mod øst. De to nye drænrør, som lægges, vil blive lagt med samme 

bundkote og fald, som den eksisterende grøft og som i det tilstødende rør. 

 

 
Figur 2. Dræn og grøfter før etablering af vandhul (rød streg angiver drænledninger, rød stiplet 
streg angiver åbne grøfter, rød cirkel angiver eksisterende overløbsbrønd. Eksisterende sø ses 
mod sydøst. Vand afledes mod nord. 
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Figur 3. Dræn og grøfter efter etablering af vandhul (rød streg angiver drænledninger, rød 
stiplet streg angiver åbne grøfter, rød cirkel angiver eksisterende overløbsbrønd, lyseblå streg 
angiver ny drænledning. Eksisterende sø ses mod sydøst. Vand afledes mod nord. 

 

En entreprenør med mange års erfaring med at anlægge vandhuller har foretaget en 

prøvegravning i området, og jordbundsforholdene vurderes at være egnede til et 

vandhulsanlæg. 

 

Projektet forventes udført i august-september 2022. 

 

Vurdering, miljøvurdering 

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

Vi vurderer på baggrund af VVM-ansøgningen, at projektet ikke vil påvirke miljøet 

væsentligt. Projektet ligger ikke indenfor fredning eller Natura 2000 område, og der er ingen 

væsentlig påvirkning af natur eller miljø. Projektet er et lille projekt af ganske underordnet 

betydning i VVM-sammenhæng. 

Vi vurderer derfor, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering efter 

miljøvurderingsloven. 

Vurdering, Natura 2000 og Bilag IV-arter 

Nærmeste Natura 2000-områder er fuglebeskyttelsesområdet Roskilde Fjord, Kattinge Vig 

og Kattinge Sø og habitatområdet Roskilde Fjord, som ligger ca. 2 km nord for projektet.  
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Projektet vil ikke medføre en påvirkning af området. 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. 

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

Vi vurderer på den baggrund, at der ikke vil ske en påvirkning af bilag IV-arter, tilknyttet 

enge, søer, vandhuller eller gamle træer, eller af bilag IV-arters levesteder. Det nye vandhul 

vil eventuelt kunne udgøre et levested og forbedre forholdene for visse bilag IV arter. 

Vurdering, fredning 

Projektområdet er ikke omfattet af fredning. 

Vurdering, vandløbsloven 

Regulering af vandløb, herunder grøfter, dræn og rørledninger, skal behandles og 

godkendes efter vandløbsloven. Vi skal ved afgørelse efter vandløbsloven tage hensyn til de 

miljømæssige og afvandingsmæssige forhold. 

Den pågældende eksisterende grøft og det eksisterende dræn er private og vedrører flere 

ejendomme. Grøften og drænet er derfor omfattet af vandløbsloven. Der er ikke kendskab til 

hele drænets øvrige forløb. En sø syd for kunne måske have forbindelse til drænsystemet. 

For at sikre grøftens og drænets vandføringsevne stiller vi vilkår om, at vandføringsevnen 

ikke må ændres, og at der ikke må udledes materiale til det eksisterende dræn. Vi stiller 

desuden vilkår om at levere dokumentation for det udførte arbejde. 

Vi gør desuden opmærksom på, at der ikke må ske beskadigelse af andre dræn under 

omlægningen af det kendte dræn, og at der, hvis der konstateres yderligere dræn, skal søges 

godkendelse af eventuel omlægning eller ændringer af drænet. 

Da de nye 5 meter dræn lægges med samme dimensioner og kote som de eksisterende op- 

og nedstrøms, vurderer vi, at ændringen af grøften til vandhul og delvis rørledning ikke vil 

påvirke vandføringsevnen af drænsystemet eller afvandingsforhold på tilstødende arealer.  

Vi har ikke kendskab til, om vandet i systemet af dræn og søer løber til målsatte vandløb. Vi 

vurderer, at hvis systemet skulle lede vand mod nordøst til f.eks. Overdrevsskov og 

Helligrenden, vil projektet ikke medføre nogen miljømæssig påvirkning af åbne og/eller 

målsatte vandløb. Rørledninger i området løber til og fra mange søer i forvejen, og etablering 

af en mindre sø og rørlægning af i alt 10 meter grøft vil ikke have nogen betydning. Vi 

lægger desuden vægt på, at det er små strækninger, der rørlægges, på et system med 

eksisterende længere rørledninger, og at rørlægningen sker af hensyn til et beskyttet dige og 

til udformningen af vandhullet.  
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Vi kan på den baggrund godkende omlægningen af drænet. 

Offentliggørelse 

Kommunens afgørelse offentliggøres på Lejre Kommunes hjemmeside, www.lejre.dk, under 

afgørelser den xx. xxxx 2022. 

 

Orientering 

Nedenstående orienteres om afgørelsen: 

• Ejere, matr. 20, 19 og 22d Gevninge By, Gevninge 

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

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

miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen, lbt@sportsfiskerforbundet.dk 

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

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

• Dansk Botanisk Forening; nbu_sj@botaniskforening.dk 

• Fiskeriinspektorat Øst, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dkfiskeristyrelsen.dk 

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

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

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

roskilde@friluftsraadet.dk, 

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

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

• Dansk Entomologisk Forening, Entomologisk Fagudvalg, c/o Zoologisk Museum, 

Universitetsparken 15, 2100 København Ø, def@entoweb.dk 

• Nationalpark Skjoldungernes Land, npskjold@danmarksnationalparker.dk 

• Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk 

• Lejre Vandløbslag 

 

Lovgrundlag 

Afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering træffes efter 

miljøvurderingsloven1, jf. § 21, stk. 1. 

Vandløbsprojektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, 10. f), anlæg af vandveje, 

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

screenes for, om projektet forudsætter gennemførelse af en miljøvurdering. 

 

Kommunen er vandløbsmyndighed for de vandløb, der er omfattet af vandløbsloven2, jf. § 7. 

Drænet er privat.  

 

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

vandløbsmyndighedens bestemmelse, jf. vandløbslovens § 17. 

 
1 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr 1976 

af 17/10/2021 
2 Lov om vandløb (vandløbsloven), LBK nr 1217 af 25/11/2019 
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Projektforslaget har været i offentlig høring, jf. reguleringsbekendtgørelsen3, § 15. Projektet 

godkendes efter reguleringsbekendtgørelsen, § 19. 

 

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, miljøvurderingsloven 

Bilag 2, Klagevejledning, vandløbsloven 

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

mailto:ankr@lejre.dk
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Bilag 1 

Klagevejledning til miljøvurderingsloven, bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af 

planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 

Hvad kan der klages til Miljø-og Fødevareklagenævnet over?   

• Afgørelser efter § 21, for så vidt angår retlige spørgsmål. 

Hvem kan klage? 

• Enhver med retlig interesse 

• landsdækkende foreninger og organisationer der som formål har at 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 modtaget hos afgørelsesmyndigheden senest 4 uger fra den dag, afgørelsen 

er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænges fristen til den 

efterfølgende hverdag. Offentliggørelse sker på kommunens hjemmeside, www.lejre.dk 

Hvordan klager man?  

Du klager via Klageportalen, som du finder 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 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 som privatperson, betale et gebyr på kr. 900 kr., som virksomhed/organisation skal 

du betale 1800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

Natur- og Miljøklagenævnet 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 den myndighed, der har 

truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og 

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

Indbringelse for domstolene 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal der ske inden 6 måneder fra den 

endelig afgørelse. 
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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.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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