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Tilladelse til vandløbsrestaurering samt dispensation fra 
naturbeskyttelsesloven 
 
Beliggende:  Hulhøjbækken v. Hylleholtvej 39 og Nedre 

Faxe Å ca. ved st. 5550 og 7400 
 
Ejendommene: Matrikel nr.:  18a og18h Vallebo By, Hylleholt; 

1bk og 2ao Hylleholt By, Hylleholt; 2g 
Hylleholt By, Hylleholt og 1a Vallebo By, 
Hylleholt 

 
Faxe Kommune meddeler hermed tilladelse til vandløbsrestaurering af 
Hulhøjbækken ved Hylleholtvej 48 og Faxe Å ved Hylleholtvej 31 ca. st. 5550 
og Borreshovedvej 7 ca. st. 7400. Restaureringen omhandler forbedring af 
vandløbenes fysiske forhold ved udlæg af gydegrus og større sten på tre 
mindre strækninger.  Kommunen meddeler i denne afgørelse samtidig 
dispensation fra naturbeskyttelsesloven til projektet. 
 
Tilladelsen meddeles efter: 

- Vandløbslovens1 § 37 
- Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv.’s2 §25 
- Naturbeskyttelseslovens3 § 65 stk. 2 

 
Projekter vedrørende vandløbsrestaurering er desuden omfattet af lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, bilag 2, 
punkt 10f. Faxe Kommune har udført VVM-screening af projektet og den 29. 
juni 2021 afgjort, at projektet ikke er VVM-pligtigt. 
 
 

 
 
1 LBK nr. 1217 af 25. november 2019 
2 BEK nr. 834 af 27. juni 2016 
3 LBK nr. 240 af 13. marts 2019 

P.I.V. 
V. Jens Gorm Rasmussen og Jan Ebbensgaard 
 
Jensgorm1@gmail.com og jke@vemmetofte.dk  

Postadresse: 
Frederiksgade 9 - 4690 Haslev 
 
Telefon 56203000 
 
www.faxekommune.dk 
 
Kontoradresse: 
Frederiksgade 9 
4690 Haslev 
 
Direkte 56203049 
mbirc@faxekommune.dk 
 
Dato 29. juni 2021 
Sags nr.: 06.02.10-P20-3-20 
 

Center for Plan & Miljø 
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Vilkår for projektet 
 

- Projektet udføres som beskrevet i høringsmaterialet. 
 

- Projektet udføres uden for ørredens gydesæson 
 

- Dræn og andre rørudløb må ikke dækkes med grus til gydebanker.  
 

- Gydebanker anlægges mindst 10 meter opstrøms eventuelle 
drænudløb. 
 

- Gydebankerne skal etableres, så det ikke får nogen betydning for 
afstrømningen opstrøms projektstrækningen. 

 
- Denne tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år. 

 
Baggrund 
Som følge af en almen interesse for de vandløb der løber ud i Faxe bugt og på 
baggrund af el-fiskeri og anbefalinger fra DTU-Aqua i sommeren 2020, har 
Pionerer i vandløbspleje (PIV) taget kontakt til lodsejerne for at høre om 
muligheden for et restaureringsprojekt i form af gydebanker med skjulesten 
ved tre lokaliteter i hhv. Hulhøjbækken og Nedre Faxe Å, der tilhører samme 
vandløbssystem. PIV har derefter udarbejdet et projektforslag, som har været i 
offentlig høring frem til den 2. april 2021.  
 
Strækningerne vil efter en restaurering være mere velegnet til gydning af 
havørred og som levested for forskellige vandløbsinsekter.  
 

 
Oversigtskort over projektstrækningens beliggenhed (grønne kryds) 
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Vandområdet 
 
Vandsystem:  
Vandløbsstrækningerne er en del af Faxe Å systemet, som har udløb til Faxe 
Bugt. 
 
Vandløbets målsætning: 
Projektstrækningen i Hulhøjbækken er ikke udpeget i de statslige 
vandområdeplaner 2015-2021, og er derfor ikke målsat efter disse. I de 
tidligere regionplaner har vandløbet været B3 målsat: Karpefiskevand: 
Vandløb, der skal kunne anvendes som opvækst- og opholdsområde for ål, 
aborre, gedde og karpefisk. 
Projektstrækningen i Nedre Faxe Å er udpeget i de statslige vandområdeplaner 
2015-2021 med målsætningen god økologisk tilstand. Der er i efteråret 2019 
på strækningen mellem st. 5000 og st. 6300 udført i et projekt under 
vandområdeplanerne med udlægning af groft materiale. Ved PIV gennemgang 
af vandløbet i 2020 blev disse gydebanker brugt, men det blev vurderet, at der 
var plads til en ekstra gydebanke ved station 5550. 
 
Vandløbets klassifikation: 
Hulhøjbækken er et privat vandløb på projektstrækningen, hvilket betyder at 
bredejer har vedligeholdelsespligten. Vandløbets klassifikation ændres ikke ved 
dette projekt.  Nedre Faxe Å er offentligt vandløb på projektstrækningen, 
hvilket betyder, at kommunen har vedligeholdelsespligten. 
 
Redegørelse for projektet 
 
Formål: 
Projektets formål er at forbedre gydemuligheder for havørred og sikre bedre 
vilkår for vandplanter og smådyr i vandløbssystemet. Nærværende projekt 
bidrager til dette ved at forbedre vandløbets fysiske forhold ved udlæg af 
gydebanker og skjulesten. Dette skaber forbedret vandkvalitet i vandløbet og 
levesteder for fisk, planter og vandløbsinsekter, som alle er vigtige 
måleparametre, når vandløbets tilstand skal vurderes. Projektet vil dermed 
også bidrage til målopfyldelse i Nedre Faxe Å. 
 
Projekttiltag: 
Der anlægges 3 gydebanker på projektstrækningerne. Første gydebanke 
placeres med start ca. 5 m nedstrøms overkørslen til Hylleholtvej 29. Anden 
gydebanke placeres ca. 1 m nedstrøms broen der fører Hulhøjstien over 
Hulhøjbækken. Den sidste gydebank placeres ca. 5 m nedstrøms 
Borreshovedvej, hvor vejen krydser Faxe Å. Gydebankernes præcise placering 
vurderes ud fra drænudløb og faldforhold. 
 
Gydebankerne anlægges som ca. 10 m lange stenbanker, der opbygges efter 
anbefalinger fra DTU Aqua med 3-4 ‰ fald. De opbygges af gydegrus i 
vandløbets bredde og i en tykkelse på 20-30 cm. Gydegruset skal have en 
sammensætning på ca. 85 % nøddesten (16-32 mm) og 15 % singels (33-66 
mm).  
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Gydebankerne udlægges via stokkemetoden, se figurer nedenfor. Metoden 
sikrer et korrekt fald over gydebanken og kan ligeledes bidrage til at synliggøre 
den lokale opstuvning gydebanken medfører. 
 

 
Udlæg af gydebanke via stokkemetoden. Ved at udsætte landmålerstokke med markering af 
vandstanden før og efter udlægningen af gydegrus, kan man skabe et kontrolleret fald hen 
over gydebanken, der svarer til faldet på et naturligt stryg. 
 

 
Principskitse for, hvordan man vha. landmålerstokke med markeringer af 
vandstandsforholdende kan sikre sig, at man ikke påvirker opstrøms beliggende områder, når 
man udlægger en eller flere gydebanker. 
 
Tidsplan: 
Projektet forventes udført i efteråret 2021, inden ørreden går op og gyder. 
 
Økonomi: 
Projektet forventes at koste 26.860 kr. 
Stenmaterialer udgør 14.860 kr. 
Entreprenør udgør 12.000 kr.  
 
Projektet finansieres af eksterne midler. Udgifter til sten- og grusmaterialer 
søges dækket af tilskud fra gruspuljen, som kan søges af PIV. 
 
Kommunens vurdering af projektet 
 
Projektet arbejder med at forbedre de fysiske forhold i vandløbet. Det øger 
bundens ruhed og giver heterogene strømforhold samt forbedrer bunden som 
levested for typiske strøm- og iltkrævende smådyr. Samtidig giver det en større 
variation i strømningen af vandet og forbedrede gydemuligheder og 
levebetingelser for henholdsvis moderfisk og fiskeyngel. Det er kommunens 
vurdering at projektet vil bidrage positivt forbedring af levesteder og 
gydemuligheder for ørredbestanden i Nedre Faxe Å. 
 
Det er kommunens vurdering at udlægning af sten og grus i vandløbet kan 
have en meget lokal påvirkning på vandafstrømningen omkring gydebanker 
ved lave afstrømningsværdier, men at det ikke vil påvirke vandløbets generelle 
vandføringsevne.  
 
Kommunen har lagt vægt på, at projektet samlet set vurderes at forbedre 
levesteder for fisk og andre vandlevende dyr, og vandkvaliteten i åen og det 
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omkringliggende miljø ikke vil blive påvirket negativt af projektet. Derudover 
har kommunen lagt vægt på at vandføringsevnen i Faxe Å ikke reduceres. 
 
Offentlig høring 
 
Projektet har været i offentlig høring på kommunens hjemmeside i otte uger 
fra 5. februar 2021 til d. 2. april 2021.  
 
Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden. 
 
Annoncering 
 
Denne afgørelse annonceres digitalt på Faxe Kommunes hjemmeside 29. juni 
2021. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen og udløber 27. juli 2021. 
 
Klagevejledning 
 
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet4. En klage 
skal indgives senest 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Tilladelsen må ikke 
udnyttes, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har taget stilling til en eventuel 
klage, med mindre nævnet beslutter andet. 
 
Der klages via Klageportalen, som findes i et link på forsiden af 
www.nmkn.dk, og du logger på portalen med din 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. 
Privatpersoner skal betale et klagegebyr på 900 kr., mens virksomheder og 
organisationer skal betale 1.800 kr. Klagegebyret betales med betalingskort i 
Klageportalen. Gebyret betales tilbage, hvis klager får helt eller delvist 
medhold i klagen. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan 
imødekommes. 
 
Klageberettigede efter vandløbsloven er:  
1) Den, afgørelsen er rettet til, 
2) enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens 
udfald og 
3) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. 
 
Klageberettigede efter naturbeskyttelsesloven er: 
1) adressaten for afgørelsen, 
2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
3) offentlige myndigheder, 

 
 
4 Efter vandløbslovens § 80 og naturbeskyttelseslovens § 78 

http://www.nmkn.dk/
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4) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, 
5) lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen, 
6) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 
beskyttelse af natur og miljø og 
7) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 
varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 
interesser. 
 
Søgsmål 
 
Ønsker du at få prøvet afgørelsen ved domstolene, skal retssag være anlagt 
inden 6 måneder efter, at du har fået afgørelsen meddelt. 
 
Hvis du har spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte 
undertegnede. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Mette Marie Birch 
Miljø- og vandløbsmedarbejder 
 
 
 
Bilag 

- Projektbeskrivelse fra PIV 
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Denne tilladelse er sendt med kopi til: 
 

1. P.I.V. Jens Gorm Rasmussen jensgorm1@gmail.com   
2. P.I.V. Jan Ebbensgaard jke@vemmetofte.dk  
3. Bodil Weirsøe  
4. Grethe Mørch Olesen 
5. Rosendal og Margrethelund Godser 
6. Benny Knack Nielsen 
7. Connie Nielsen og Preben Raagaard 
8. Anders Nielsen 
9. Miljøstyrelsen 

Krogerupgade 51 1.th   2200 Kbh. N. 
Hylleholtvej 31              4654 Faxe Ldp. 
Sydhavn 4 2. th.             6200 Aabenraa 
Tjørneparken 55            4690 Haslev 
Vallebovej 13                4654 Faxe Ldp. 
Borreshovedvej 7          4654 Faxe Ldp. 
mst@mst.dk 

10. Miljøstyrelsen Storstrøm sto@mst.dk 
11. Danmarks Naturfredningsforening dnfaxe-sager@dn.dk 
12. Danmarks Naturfredningsforening Faxe 

v/Palle Ystrøm 
faxe@dn.dk 

13. Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk 
14. Friluftsrådet Region Øst  oestsjaelland@friluftsraadet.dk 
15. Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk 
16. Dansk Ornitologisk Forening Faxe v/Birgitte 

Nordby 
faxe@dof.dk 

17. Slots- og Kulturstyrelsen post@slks.dk 
18. Museum Sydøstdanmark faxe@museerne.dk 
19. Fiskeriinspektorat Øst inspektoratoest@lfst.dk 
20. Danmarks Jægerforbund sager@jaegerne.dk 
21. Ferskvandsfiskeriforeningen, v/ Niels 

Barslund 
nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 

22. Dansk Botanisk Forening, Fredningsudvalget nbu@snm.ku.dk 
23. Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk 
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