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VVM-screening af regulering af Elverdamså 

 

Kære Natur & Miljø 

 

Vi har nu behandlet jeres VVM-ansøgning om regulering af Elverdamså. Vandløbsprojektet er 

beskrevet i ”Reguleringsprojekt Elverdamså st. 190-649”. Ansøgning og projekt er vedlagt 

som bilag 2 og 3. 

 

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. 

 

I kan klage over afgørelsen 

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

Klagevejledning er vedlagt som bilag 1. 

 

Om projektet 

Projektstrækningen omfatter en strækning af Elverdamså mellem Storskov og Hvalsøvej på 

knapt 400 meter. Projektet går ud på at fjerne nogle tærskler, som er dannet gennem 

årene, og som bevirker, at vandet er stuvet og stillestående på strækningen. Hermed skabes 

et mere jævnt fald, som giver en bedre vandføringsevne og mere strømmende vand. Der 

anlægges desuden et sandfang i den øvre ende af strækningen. 

 

Ifølge vandspejlsberegninger vil vandspejlet på strækningen ved en stor vandføring blive 

sænket med mellem få cm og op til 35 cm. 

 
Der kan ske mindre tilretninger af projektet i forbindelse med godkendelsen og udførelsen  

af projektet. Tilretningerne vil ikke have betydning for VVM-screeningen. 

 

Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM) 

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

Lejre Kommune 

Natur & Miljø 

Lejrevej 15 

4320 Lejre 

Center for Teknik & Miljø 

Møllebjergvej 4 

4330 Hvalsø 

T 4646 4646 

H www.lejre.dk 

E post@lejre.dk 

 

Nicky Petersen 

Trafik 

D 4646 4933 
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Elverdamså og en del af de tilstødende arealer er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 

Lejre Kommune har den 19. juli 2021 givet dispensation til projektet. 

 

Nærmeste Natura 2000-område, Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø, ligger ca. 

140 meter øst for projektstrækningen. Projektstrækningen ligger nedstrøms Natura 2000 

området og 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. 

 

Der er ikke registreret bilag IV-arter i projektområdet. Bilag IV-arterne stor 

vandsalamander, spidssnudet frø og en række flagermusarter findes udbredt forskellige 

steder i kommunen. Projektet vil medføre en sænkning af vandspejlet i åen på 

projektstrækningen og kan dermed medføre en vis påvirkning af hydrologien i de beskyttede 

enge eller moser tæt ved åen. Mose og eng i ådalen vil fortsat tilføres overfladevand og 

grundvand ved skræntfoden af bakkerne i området, og vi vurderer, at det primært vil være 

arealer tæt ved åen, der bliver mere tørre. Der er ikke søer eller vandhuller, der vil blive 

påvirket. Der vil ikke blive fældet træer, som huser flagermus, i forbindelse med projektet. 

Vi vurderer, at der ikke vil ske en påvirkning af bilag IV-arter, tilknyttet enge, søer, 

vandhuller eller gamle træer, eller af bilag IV-arters levesteder. 

 

Projektet vil sænke vandspejlet og forbedre vandføringen i Elverdamså på strækningen. 

Elverdamså er målsat med god økologisk tilstand. Den nuværende samlede økologiske 

tilstand er god, idet tilstanden for smådyr er god og tilstanden for planter og fisk er ukendt. 

Projektet kan medføre, at de fysiske forhold på dele af strækningen ændres til gavn for 

vandløbets smådyrsfauna, hvis det medfører, at vandløbet kan friholde en strømrende med 

strømmende vand og en vandløbsbund med sten og grus. Dette vil også potentielt være til 

gavn for ørreden, som dog ikke er registreret på den pågældende strækning, sandsynligvis 

på grund af en længere rørlægning nedstrøms. Vi vurderer på den baggrund, at projektet 

ikke vil forringe tilstanden eller være til hinder for målopfyldelse i det pågældende 

vandområde i Elverdamså. 

 

Projektet vil midlertidigt påvirke tilstanden, mens det udføres, og indtil de naturlige forhold 

er retableret. 

 

Projektstrækningen ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Projektet vil ikke 

påvirke grundvandet. 

 

På baggrund af VVM-screeningen, vurderer vi, at projektet ikke vil påvirke miljøet 

væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven. 

 

 



 

3 
 

Offentliggørelse 

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

afgørelser den 19. juli 2021. 

 

Orientering 

Nedenstående orienteres om afgørelsen: 

 

• Bredejere 

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

post@sportsfiskerforbundet.dk; nordkystenb@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 

• Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense, mst@mst.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 

 

Lovgrundlag 

Afgørelse om ikke-VVM-pligt 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. 

 
  

 
1 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete pro-
jekter (VVM), LBK nr 973 af 25/06/2020 
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Har I spørgsmål 

I er velkommen til at kontakte mig på telefon 46464933 eller e-mail nicp@lejre.dk, hvis I 

har spørgsmål til dette brev. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Nicky Petersen 

vejingeniør 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: Bilag 1, Klagevejledning, VVM 

 Bilag 2, Ansøgning 

 Bilag 3, Reguleringsprojekt Elverdamså 
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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 

• enhver med retlig interesse i sagens udfald,  

• landsdækkende foreninger og organisationer der som formål har at beskyttelsen af 

natur og miljø, eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealan-

vendelsen, og har vedtægter og love, som dokumenterer deres formål, og som re-

præsenterer 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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