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Afgørelse om ikke VVM-pligt for restaureringsprojekt 
________________________________________________________________________ 
 
Vandløb: Tryggevælde Å st. 14.050 – 15.700  
Ejendom: Matr. 1a Tryggevælde Hgd., Karise 

 
 
Faxe Kommune har den 26. august 2020 modtaget en ansøgning om 
tilladelse til at udlægge 2 ekstra gydebanker, samt restaurere 5 eksisterende 
gydebanker, mellem gydebankerne udlægges der store sten og 
træstammer. Desuden plantes mindre grupper af Rødel langs vandløbet for 
at give skygge.  
Formålet med projektet er at forbedre ørredbestanden på strækningen 
samt at forbedre levevilkårene for de øvrige dyr og planter i vandet og i det 
vandløbsnære miljø.   
 
Da projektet er omfattet af bilag 2 punkt 10f i Bekendtgørelse af lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) skal 
der i forbindelse med sagsbehandlingen foretages en VVM-anmeldelse af 
projektet1. På den baggrund skal kommunen vurdere, om projektet har 
væsentlig indflydelse på miljøet, og derved er omfattet af reglerne om 
miljøvurdering. 
 

Faxe kommunes afgørelse 
Faxe Kommune har vurderet VVM-anmeldelsen og fundet, at den ansøgte 
restaurering af Tryggevælde Å ikke i sig selv eller i kombination med andre 
projekter eller planer forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. På 

 
1 Jf. § 16 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - LBK nr 973 af 25/06/2020 

Køge Sportsfiskerforening  
- En del af Køge Bugt Fiskepleje  
Ved Formand John Østergaard & Lars Båstrup-Spohr 
Sendt til lars@zygomorf.dk 
 
 
 
 
 

Postadresse: 
Frederiksgade 9 - 4690 Haslev 
 
Telefon 56203000 
 
www.faxekommune.dk 
 
Kontoradresse: 
Frederiksgade 9 
4690 Haslev 
 
Direkte 56 20 30 09 
crose@faxekommune.dk 
 
Dato 12. juli 2021 
j./sagsnr. 06.02.10-P20-3-20 

Center for Plan & Miljø

mailto:lars@zygomorf.dk


Side 2 af 8 

den baggrund har Faxe Kommune truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af reglerne 
for VVM-pligt.  
 
Afgørelsen er truffet efter § 21 stk. 1 i miljøvurderingsloven, og er den 12. juli 2021 blevet 
offentliggjort på Faxe Kommunes hjemmeside. Der er 4 ugers klagefrist efter offentliggørelse af 
afgørelsen.  
Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har 
været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.  
 
Afgørelsen er truffet på baggrund af oplysningerne i ansøgningen og kommunens eksisterende 
viden om plan- og miljøforhold i området. Sagen har dermed været tilstrækkeligt belyst, jf. 
miljøvurderingslovens bilag 6. VVM-screeningsskemaet, som er dannet baggrunden for afgørelsen, 
ligger som bilag til denne afgørelse.  

Lovgivning 
I miljøvurderingsloven er der oplistet en række aktiviteter og anlæg, som skal vurderes i forhold til 
deres faktiske og mulige virkninger på miljøet. I loven er en række forskellige aktiviteter fordelt 
mellem bilag 1 og bilag 2 i loven. 
 
Ved aktiviteter og anlæg oplistet på bilag 1, skal der udarbejdes en decideret redegørelse for 
projektets faktiske og mulige påvirkninger af miljøet. Aktiviteter og anlæg, der er oplistet på bilag 
2, skal screenes for de umiddelbare påvirkninger. 
 
Screeningens formål er at afgøre, om en egentlig redegørelse af projektets virkning på miljøet er 
nødvendig. Der kan ikke stilles vilkår til projektet i forbindelse med en VVM-screeningsafgørelse. 
 
Restaurering af vandløb vurderes at være omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2; pkt.10f - 
Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb. 
 
Da projektet omfatter ovenstående, har Faxe Kommune vurderet, at projektet skal VVM-screenes 
jf. miljøvurderingslovens § 21.  

Baggrund for sagen 
Køge Sportsfiskerforening ønsker at realisere projektet med det formål at forbedre ørredbestanden 
på strækningen, samt at forbedre levevilkårene for de øvrige dyr og planter i vandet og i det 
vandløbsnære miljø.   

Ved den seneste undersøgelse af fiskebestanden, foretaget af DTU Aqua i 2014, blev kun fundet 
meget få ørredyngel på strækningen. Da mangel på sten og grus vurderes at være den 
begrænsende faktor for ørredbestanden er det forventeligt at mængden af ørreder kan øges 
markant ved udlægning af groft materiale. Manglen på groft substrat er vurderet ved en 
besigtigelse af strækningen i juli 2020. For at forbedre leveforholdene for smådyr og fisk foreslår 
foreningen derfor, at der udlægges grus, småsten, større sten samt forankrede mindre træstammer 
på strækningen samt udplantes træer (Rød-el) for at reducere mængden af rørsumpsplanter i 
åen. 

Redegørelse af sagen  
D. 26. august 2020 har Køge Sportsfiskerforening søgt om tilladelse til at udlægge 2 ekstra 
gydebanker, samt restaurere 5 eksisterende gydebanker, mellem gydebankerne udlægges der 
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store sten og træstammer. Desuden plantes mindre grupper af Rød-el langs vandløbet for at give 
skygge.  
Formålet med projektet er at forbedre ørredbestanden på strækningen samt at forbedre 
levevilkårene for de øvrige dyr og planter i vandet og i det vandløbsnære miljø.   
 
Projektet omfatter vandløbsstrækningen fra parkeringspladsen ved Tinghusvej nedstrøms til 
Troldhættebroen (ca. 1700 m). Strækningen er blevet inddelt i 14 delstrækninger hver af 80 -200 m, 
se figur 2 og bilag 2.  
Indsatsen på hver delstrækning er beskrevet i bilag 2.  
 
På steder hvor strømmen er frisk og dermed egnet til gydning, vil der blive udlagt og restaureret 
gydebanker. De vil blive anlagt på en 15 m lang strækning i et ca. 20 cm tykt lag. Gydebankerne 
vil bestå af småsten i valnøddestørrelse, samt enkelte større sten for at holde småstenene på plads.  
 
Mellem gydestrækningerne udlægges større sten (100-1500 mm), samt mindre træstammer, som 
fæstnes i brinken. De udlagte sten og stammer giver skjulemuligheder for ørrederne, der er 
klækket i det udlagte gydegrus.  
 
Ligeledes plantes Rød-el i små grupper for at øge variationen i de fysiske forhold, begrænse 
mængden af rørsumpsplanter og stabilisere brinkerne.  
 
Udlægning af gydegrus, sten, træstammer og plantning af træer vil blive foretaget efter 
anbefalingerne i DTUs Fiskepleje2. 
 

Landskab, naturbeskyttelse, Habitat- og bilag IV-konsekvensvurdering & Vurdering af 
målopfyldelse for vandløb 
Landskab 
Projektstrækningen af Tryggevælde Å er placeret mellem parkeringspladsen ved Tinghusvej 
nedstrøms til Troldhættebroen (ca. 1700 m). Åen ligger her i tydelig ådal, som drives ekstensivt, 
omgivet af mindre træbevoksninger og intensivt drevne marker.   
 
I Faxe Kommunes landskabskarakteranalyse kaldes det omkringliggende landskab Stevns ådal, 
moræne- og kystlandskab, delområde 2. Det fremgår af planen at landskabet omkring Stevns Å 
og ådalen skal beskyttes. Ådalen udgør et væsentligt delområde i dette karakterområde og er 
sårbar overfor ændringer, der slører terrænformen og det naturmæssige præg. Karakteren kan 
således beskyttes ved at understøtte ekstensiv drift som høslæt, græsning mv. på de skrånende 
ådals sider. Samtidig kan øget tilgroning af ådalen og tekniske anlæg ændre karakteren og 
forringe tilstanden.  
 
Ved udlægning af grus, sten og træstammer, lægges der kun materialer ud ned i vandløbet. 
Dette vil således ikke have effekt på oplevelsen af ådalens karakter.  
 
§ 3 beskyttede områder 
Tryggevælde Å er på den berørte strækning udpeget som § 3-beskyttet vandløb omgivet af § 3-
beskyttede enge.  
Efter amtets reguleringsprojekt er vandløbet på strækningen blevet terrænnært med gode fysiske 
variationer. Der er godt fald på strækningen, men der er flere steder, hvor bunden er mudret og 

 
2 https://www.fiskepleje.dk/vandloeb/restaurering 

https://www.faxekommune.dk/system/files/upload/Oekonomiudvalget_(2013)_04-12-2013_Dagsorden_(ID430)/Bilag/landskabsanalyse_faxe_samlet.pdf
https://www.fiskepleje.dk/vandloeb/restaurering
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blød, hvilket formentlig skyldes områdes mose/eng karakter. Grundet vandløbets udformning og 
en ekstensive vandløbsvedligeholdelse har der udviklet sig en artsrig sammensætning af 
vandplanter på strækningen, som dog stedvist domineres af pindsvineknop og dunhammer.  
Vandløbets terrænnærhed gør, at det ofte står i hydraulisk forbindelse med de omgivende enge, 
som oversvømmes ved større vandføringer. Af denne grund bliver de omgivende enge i dag 
drevet ekstensivt med afgræsning eller høslæt. I forhold til artsdiversiteten er engene dog stadig 
præget af, at de tidligere har været dyrket. De har tillige en jordstruktur, som gør, at det er muligt 
at køre i området med landbrugsmaskiner.  
 
Det er Faxe Kommunes vurdering at projektet vil have gavnlig effekt på vandets fysiske variation 
og som leve-, og fouragerings- og ynglested for dyre- og plantelivet i åen.  
Vilkåret om, at arbejdet ikke må udføres i vinterhalvåret, hvor ørred og andre fisk gyder, sikrer at 
årets yngel ikke påvirkes negativt af projektet. Vilkåret om, at anlægsarbejderne ikke må medføre 
strukturskader på engene, sikrer at disse ikke påvirkes på anden måde end ved sædvanlig kørsel 
med landbrugsmaskiner.  
 
Natura 2000-områder 
Knap 800 m nedstrøms projektområdet bliver Tryggevælde Å omfattet af Natura 2000 område nr. 
149: Tryggevælde Å (H132). Området er udpeget på baggrund af naturtyperne og arterne:  
 
Tabel 1. Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 132. 
Naturtyper:  Arter:  
Strandvold med enårige 
planter (1210) 

Å-mudderbanke 
(3270) 

Kildevældsvindelsnegl 
(1013) 

Strandvold med flerårige 
planter (1220) Tidvis våd eng (6410) Skæv vindelsnegl (1014) 

Strandeng (1330), Urtebræmme (6430) Mygblomst (1903)  
Grå/grøn klit (2130) Rigkær (7230)   

Næringsrig sø (3150) Elle- og askeskov* 
(91E0)  

Vandløb (3260)    
 
Projektområdet og dets omgivelser omfatter potentielle habitater og levesteder for arter og 
naturtyper på udpegningsgrundlaget.  
 
Det er Faxe Kommunes vurdering, at hverken naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget 
påvirkes negativt af selve projektet eller projektet i kombination med andre projekter eller planer. 
Denne vurdering beror på at projektet har til formål at forbedre tilstanden i åen i forhold til 
vandløbets fysiske diversitet og dermed også for det tilknyttede dyreliv. Samtidig medfører 
materialeudlægning ikke væsentligt ændrede vandstande i åen på projektstrækningen. På 
denne måde forringes hydrologien i vandløbsbræmmerne og engene ikke. Da der er stillet krav 
om, at anlægsarbejderne ikke må medføre strukturskader på engene, er det vurderingen, at 
habitattyper ikke påvirkes anden måde end ved sædvanlig kørsel med landbrugsmaskiner.  
 
Bilag IV-arter 
Der er registreret butsnudet frø i projektområdet. Der er ikke kendskab til hvilke flagermus, som er 
tilknyttet projektområdet. Det forventes at flere arter af flagermus bruger Tryggevælde Å og 
ådalen, som fourageringsområde og som ledelinje.  
De registrerede padder og alle arter af flagermus er særligt truede arter (de såkaldte bilag IV-
arter). 
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De registrerede paddearter er særligt tilknyttet lavvandede søer og vandhuller. Denne naturtype 
er ikke indenfor projektområdet, og Faxe Kommune vurderer derfor at padderne primært benytter 
de beskyttede enge ved vandring til og fra overvintrings- og ynglelokaliteter, samt som 
fourageringsområde udenfor yngleperioden. Anlægsarbejdet udføres over en kort periode med 
samme type maskiner, som den sædvanlige vedligeholdelse af området. På den baggrund er det 
Faxe Kommunes vurdering, at anlægsarbejdet ikke vil påvirke padderne eller områdets økologiske 
funktionalitet, som levested for padderne.  
Der fældes ikke træer ved projektet, det er derfor Faxe Kommunes vurdering, at lokalitetens 
funktion som ledelinje og fourageringssted for flagermus ikke påvirkes negativt.  
 
Vandområdeplaner 
Vandløbet er omfattet af vandområdeplanerne og har en målsætning om God økologisk tilstand. 
Som det ses af nedenstående skema, er vandløbet i dag vurderet til at være i dårlig økologisk 
tilstand. Dette skyldes primært en ikke-god vandkvalitet og at den økologiske tilstand for fisk er 
dårlig. Det er vurderet, at der er risiko for at strækningen ikke opnår målopfyldelse inden 2027.  
Da projektet har til formål at forbedre forholdene for fisk, er det kommunens vurdering, at projektet 
vil bidrage positivt til at nå målopfyldelse i vandløbet.   
 
Tabel 2. Data fra Basisanalyse for Vandområdeplanerne 2021-2027. 
Kategori ID 
DK Vandområde ID: o8301_d 
Navn: Tryggevælde Å, B2 
Vandløbstype Naturlig 
Typologi RW2 
Kategori  Miljømål 
Samlet God  
Kemisk God kemisk tilstand 

Kategori Tilstand Risiko for manglende 
målopfyldelse i 2027: 

Samlet  Dårlig Ja 

Kemisk Ikke-god kemisk 
tilstand 

Ja 
Miljøfarlige forurenende 
stoffer medfører risiko for 
manglende målopfyldelse 

Makrofytter Ringe  
Bentiske invertebrater God  
Fisk Dårlig  
Nationalt specifikke stoffer Ikke-god  
 
 
Det er Faxe kommunes samlede vurdering at projektet ikke i sig selv eller i kombination med andre 
projekter eller planer vil medføre en negativ påvirkning af det omgivende miljø eller nedstrøms 
recipienter.  
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Faxe Kommunes vurdering 
Faxe kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at den potentielle miljøpåvirkning ikke vil 
kunne udgøre et så væsentligt bidrag, at der i forbindelse med projektet skal udarbejdes en VVM-
redegørelse. 
 

Forhold til anden lovgivning 
Kommunen gør opmærksom på, at denne screening ikke tilsidesætter andre love, som forventes 
overholdt. Der gøres derfor opmærksom på nedenstående love, som kan have indflydelse på dit 
projekt.  
 
Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jf. 
Museumslovens § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum SydøstDanmark, Algade 97, 
4760 Vordingborg. Tlf.: 70 70 12 36 
Kommunen har orienteret museet om tilladelse ved kopi af dette brev. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Mette Marie Birch 
Vandløbsmedarbejder 
 

Vedlagt denne afgørelse er: 
 Oversigt over modtagere af denne afgørelse 
 Klagevejledning  
 Information om din mulighed for at anlægge søgsmål og søge om aktindsigt 
 Bilag 1 – VVM-anmeldelsesskema 
 Bilag 2 – Ansøgningsmateriale fra Køge Sportsfiskerforening 
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Denne afgørelse er sendt med kopi til: 
 
Bredejer matr. 1a:  
Christian Ivar Danneskiold Lassen 

 
Holmegaard Hovedbyg 1 th, 4684 Holmegaard 

Bredejer matr. 1f: 
Germund Estrup Hansen 

 
Lundevej 3, 4652 Hårlev 

Bredejer matr. 1g: 
VOGNMAND JOHN JØRGENSEN HOLDING Ap 

 
Lundevej 5, 4652 Hårlev 

Miljøstyrelsen mst@mst.dk  
Miljøstyrelsen Storstrøm sto@mst.dk  
Danmarks Naturfredningsforening dnfaxe-sager@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening Faxe faxe@dn.dk  
Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk  
Friluftsrådet Region Øst oestsjaelland@friluftsraadet.dk  
Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk  
Dansk Ornitologisk Forening Faxe faxe@dof.dk  
Slots- og Kulturstyrelsen post@slks.dk  
Danmarks Jægerforbund sager@jaegerne.dk  
Fiskeriinspektorat Øst inspektoratoest@lfst.dk  
Museum Sydøstdanmark faxe@museerne.dk  
Ferskvandsfiskeriforeningen  nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk  
Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskeforbundet.dk    
Sportsfiskerforbundet Sydsjælland sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk 
Sportsfiskerforbundet v/ Lars Thygesen lbt@sportsfiskerforbundet.dk  
Dansk botanisk forening nbu@snm.ku.dk  
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Klagevejledning 
Afgørelsen om VVM-screening kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. 
miljøvurderingslovens § 49, stk. 1. Der kan klages over formelle mangler i afgørelsen, de såkaldte 
retlige spørgsmål. 
 
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Miljø og 
Fødevareklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, 
regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.  
 
Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på www.borger.dk eller 
www.virk.dk. 
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som 
privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisation eller virksomhed, skal 
du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
 
Klageberettigede efter miljøvurderingsloven er: 

1. Miljø- og fødevareministeren 
2. Enhver med retlig interesse i sagens udfald 
3. Lokale foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller 

varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter 
eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. 

 
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 bliver fritaget for at bruge 
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen sender 
derefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din 
anmodning kan imødekommes. 
 
Søgsmål 
Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol skal et søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter at 
afgørelsen er meddelt, dvs. senest den 29. september 2019 eller, hvis sagen påklages, inden 6 
måneder efter at endelig afgørelse foreligger i sagen. 

 

http://www.virk.dk/

