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Vi giver tilladelse til reguleringsprojekt for Elverdamså st. 190-649 

 

Kære Natur & Miljø 

 

Vi har nu behandlet et reguleringsprojekt for Elverdamså mellem Hvalsø Storskov og 

Hvalsøvej. Projektstrækninger er fra ca. st. 190-649, se oversigtskort figur 1 og 

projektstrækning figur 2. 

 

 

 
Figur 1. Oversigtskort, projektstrækning Elverdamså syd for Hvalsø (mellem blå pile) 
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Figur 2. Projektstrækning Elverdamså, st. ca. 190 til indløb i rør st. 649. Sandfang etableres 
omkring st. 190. Grøn streg er rørlagt forløb af Elverdamså, hvor forløbet dog ikke er vist helt 
korrekt for den længst nedstrøms strækning, da rørledningen går ind over marken nord for 
åen. 

 

Vi giver tilladelse til projektet 

Vi giver dispensation efter naturbeskyttelsesloven og godkendelse efter vandløbsloven til 

reguleringsprojektet for Elverdamså. 

 

Vilkår for dispensation og godkendelse 

• Projektet udføres som beskrevet i reguleringsprojektet 

• Der kan dog ske mindre afvigelser fra projektet, f.eks. ved uoverensstemmelser 

mellem projektets beskrivelse af de eksisterende forhold og de faktiske forhold, el-

ler andre uforudsete forhold 

• Risiko for transport og erosion af materiale under arbejdets udførelse til nedstrøms 

strækninger af vandløbet skal minimeres 

• Arbejdet skal udføres inden for perioden 1. juli til 31. oktober 

• Der må ikke ske skade på beskyttet natur under arbejdets udførelse 

• Der må ikke udlægges oprenset materiale i beskyttet natur 

• Vandløbsbrinkerne påvirkes mindst muligt ved arbejdets udførelse og retableres, 

hvis der sker skader 

• Der må ikke oprenses dybere end til de angivne koter og kun oprenses aflejringer og 

plantemateriale til fast vandløbsbund 

• Der må ikke oprenses ler, sten og grus eller lignende oprindelig vandløbsbund 
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• Udførelsen dokumenteres ved opmåling af projektet ”som udført” og ved fotos ef-

ter udførelse 

• Lejre Kommune fører tilsyn med projektets udførelse 

 

Godkendelsen skal udnyttes inden tre år, fra godkendelsen og dispensationen er endelig. 

 

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 4 ugers offentlig høring i perioden 6. november til 4. december 

2020.  

 

Der er ikke indkommet høringssvar under den offentlige høring. 

 

Præciseringer af projektet  

Der er foretaget nogle præciseringer i projektet. Dette har været i 14 dages høring hos 

bredejerne fra den 15. juni 2021.  

 

Vi har ændret stationeringen til st. 190-649, da projektstrækningen starter ved et sandfang 

i ca. st. 190 og slutter ved indløb i rør i st. 649.    

 

Vi har beskrevet længde og dybde på sandfanget. 

 

Vi har præciseret, at bunden af vandløbet vil blive sænket med mellem 20 og op til godt 50 

cm med de største sænkninger omkring røroverkørslen i st. 386-392 og omkring tærsklen ved 

ca. st. 500. Røroverkørslen vil blive fjernet, og bunden af vandløbet vil ligge lavere end ved 

de opmålte forhold, men højere end bunden af rørene. Der er ikke ændret på 

projektforslagets koter eller dimensioner, som er vist i tabeller og figurer. 

 

Vi har præciseret, at vandspejlet ved en stor afstrømning vil sænkes op til 35 cm i forhold 

til de nuværende forhold, og ligge ca. 25 cm lavere end den opmålte bund.  
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Vandføringsevnen vil forbedres, da profilet renses op i både dybde og bredde. Der er ikke 

ændret på projektforslagets koter eller dimensioner, som er vist i tabeller og figurer, men 

det er ved en fejl beskrevet i projektforslaget, at vandspejlet ved en stor vandføring vil 

sænkes op til 65 cm.  

 

Vi har modtaget et høringssvar om maskinel til oprensning og udlægning af oprenset 

materiale. Vi vurderer, at oprensning kan ske skånsomt og under hensyntagen til træernes 

rødder. Udlægning af oprenset materiale vil ske efter aftale med bredejer, men materiale 

kan ikke udlægges i beskyttet natur langs vandløbet.    

 

Beskrivelse ifølge projektet 

Baggrunden for projektet er, at strækningen i regulativet er udlagt som naturvandløb og 

ikke har været vedligeholdt i en årrække. Som følge heraf er vandløbsbunden hævet og 

vandføringsevnen ændret gennem tiden, hvilket har medført ændringer af 

afvandingsforholdene og tilstanden på de tilstødende arealer. 

 

Projektstrækningen omfatter en strækning af Elverdamså mellem Storskoven og Hvalsøvej 

på ca. 450 meter. Projektet går ud på at etablere et sandfang i den øvre del af 

projektstrækningen, som skal medvirke til at tilbageholde sediment og nedsætte 

materialeflugt til strækningen nedstrøms sandfanget. Desuden oprenses strækningen og der 

fjernes nogle tærskler, som er dannet gennem årene, og som bevirker, at vandet er stuvet 

og stillestående på væsentlige dele strækningen. Hermed skabes et mere jævnt fald, som 

giver en bedre vandføringsevne og mere strømmende vand. 

 

Vandløbet oprenses i en bredde på ca. 50 cm og til koter, som angivet i projektet.  

 

Fjernelse af tærsklerne vil forbedre vandføringsevnen og sænke vandspejlet generelt, lokalt 

med op til 35 cm omkring tærsklerne ved en stor vandføring. 

 

De ændrede faldforhold kan medvirke til, at vandløbet kan friholde en strømrende, hvor 

vandløbsbunden bliver mere stenet og gruset.  

 

Oversvømmelse ved store vandføringer af de tilstødende lave arealer, og dermed af de 

beskyttede naturtyper, forventes at blive af kortere varighed end under de nuværende 

forhold. 

 

Projektet er ikke omfattet af VVM-pligt 

Vi har den 19. juli 2021 truffet afgørelse om, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt 

og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt). 
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Vurdering, Natura 2000 og Bilag IV-arter 

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

umiddelbart opstrøms og ca. 140 meter øst for projektstrækningen. Elverdamså har sit 

udspring i Natura 2000-området. Projektstrækningen ligger nedstrøms Natura 2000 området 

og projektet vil ikke medføre en påvirkning af området. Vi vurderer, at projektet ikke vil 

ændre tilstanden i Elverdamså på en sådan måde, at det kan påvirke Natura 2000 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. Du 

kan se de danske dyr og planter i habitatbekendtgørelsens bilag 11. Vi kan kun give 

godkendelse efter vandløbsloven, hvis projektet ikke kan 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 

vandløbet eller på de tilstødende beskyttede enge og moser. Elverdamså-systemet huser 

ikke bilag IV-arter. 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, som om sommeren kan blive lidt mere tørre og om vinteren 

oversvømmes af kortere varighed end i dag. 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 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. 

 

Vurdering, naturbeskyttelsesloven 

Elverdamså er et beskyttet vandløb og de tilstødende arealer er på den ene eller begge 

sider af åen på projektstrækningen beskyttet mose på størstedelen af strækningen, 

omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, figur 3. Naturtilstanden må ikke ændres uden 

dispensation.  

 

Udligning af faldforholdene ved oprensning af tærsklerne i Elverdamså vil ændre vandløbets 

tilstand, og forudsætter en dispensation. 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 
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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. 

Åen opfylder i dag målet om god økologisk tilstand med hensyn til smådyr, mens tilstanden 

er ukendt med hensyn til fisk og planter. Oprensning af vandløbet vil udgøre en forstyrrelse 

af den nuværende tilstand, men efter et stykke tid vil de naturlige forhold være retableret.  

 

Ved oprensningen sænkes bunden på projektstrækningen fra 0-50 cm, lokalt ved den øvre 

tærskel ved røroverkørsel, som fjernes, med 20-30 cm, og lokalt ved tærskel omkring ca. st. 

500 med 30 til maksimalt 50 cm. Da vandet har dannet et nyt løb her, kan tærskelen vise sig 

at være mindre. Vandløbet vil fortsat ligge relativt terrænnært. Projektet forventes at 

medføre en sænkning af vandspejlet i Elverdamså på mellem ca. 10 og 35 cm ved store 

vandføringer.  

 

 
Figur 3. Beskyttet mose på begge sider af Elverdamså på stor del af projektstrækningen. 

 

Sænkningen af vandspejlet forventes at betyde, at de beskyttede moser tæt ved åen vil 

oversvømmes i kortere tid om vinteren end i dag og vil blive mere tørre om sommeren. 

Elverdamså kan i tørre sommerperioder løbe næsten tør og vandløbsprofilet ligger omkring 

tærsklerne i dag næsten i terræn. Moserne ligger i en lille ådal omgivet af høje bakker. Vi 

vurderer, at moserne vil blive mere tørre, men fortsat vil tilføres tilstrømmende 

overfladevand og grundvand ved foden af bakkerne, og at moserne derfor ikke vil afdrænes 

og tilstanden ændres væsentligt. Vi bygger denne vurdering på orthofotos gennem årene, 

som viser, at de i dag beskyttede arealer blev dyrket til åen i 1945, men omkring 1980’erne 

eller før har henligget med græs, som i varierende grad har været slået og høstet. Vi 
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vurderer, at åens bund på daværende  tidspunkt var lavere end i dag. Hvis de lidt mere 

tørre forhold om sommeren betyder, at arealerne vil afgræsses i større grad eller 

afgræsning genoptages, kan det have en positiv betydning for floraen i området. Vi har ved 

tilsyn den 12. september 2016 konstateret, at mosen har en lav artsdiversitet og er præget 

af monokulturer af kær-star og  skov-kogleaks. Dette er også konstateret ved efterfølgende 

tilsyn, senest 19. maj 2021.  

 

Under udførelse af arbejdet, og indtil naturlige forhold har indfundet sig, er der risiko for  

materialeflugt til nedstrøms vandløbsstrækninger. Vi har stillet vilkår, der skal sikre, at 

materialeflugten minimeres. Umiddelbart nedstrøms den rørlagte strækning er der et 

sandfang, som kan fange en del af materialet. 

 

Vi har stillet vilkår om, at der ikke må ske skader i den beskyttede natur i forbindelse med 

projektet. Vi forventer, at der i udstrakt grad vil blive anvendt køreplader ved færdsel i 

beskyttet natur under udførelse af arbejdet. På baggrund af ovenstående vurderer vi, at vi 

kan give dispensation til projektet.  

 

Vurdering, vandløbsloven 

Regulering af vandløb skal behandles og godkendes efter vandløbsloven. Vi skal ved 

afgørelse efter vandløbsloven tage hensyn til de miljømæssige og afvandingsmæssige 

forhold. 

 

Elverdamså er et kommunevandløb. Det pågældende vandområde, som projektstrækningen 

er en del af, er målsat, jf. vandområdeplanen 2016-2021, med god økologisk tilstand. Den 

nuværende tilstand i vandområdet er, ifølge basisanalysen 2021-2027, god med hensyn til 

smådyr og for fisk og planter ukendt. Den samlede økologiske tilstand for vandområdet er 

dermed god og målet om god økologisk tilstand opfyldt. Regulering af vandløb må ikke 

medføre en forringelse af tilstanden eller være til hinder for, at målet kan opfyldes. 

 

Etablering af et sandfang forventes at reducere materialetransporten til strækningen 

nedstrøms sandfanget til gavn for vandføringsevnen og til gavn for smådyr og fisk. Udligning 

af faldforholdene ved oprensning af tærsklerne i Elverdamså vil ændre vandløbets tilstand, 

som i dag på en del af projektstrækningen er præget af stuvning og tæt ensartet 

vegetation. 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.  
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Oprensning af vandløbet vil være en forstyrrelse af den nuværende tilstand, som betyder, 

at der vil gå et stykke tid, før der atter er retableret naturlige forhold. 

 

Projektet vil forbedre vandføringsevnen og afvandingsforholdene omkring 

projektstrækningen.  

 

Vi kan på baggrund af ovenstående godkende reguleringen af Elverdamså på 

projektstrækningen, idet vi lægger vægt på, at strækningen ikke er blevet vedligeholdt, og 

at dette gennem tiden har ændret vandføringsevnen på strækningen. 

 

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; 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 

• 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 
  

mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:dnlejre-sager@dn.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:lejre@dof.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:roskilde@friluftsraadet.dk
mailto:museumslov@romu.dk
mailto:lejremuseum@romu.dk
mailto:def@entoweb.dk
mailto:npskjold@danmarksnationalparker.dk
mailto:kdi@kyst.dk
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Lovgrundlag 

Dispensation er truffet i henhold til naturbeskyttelseslovens1 § 65 stk. 2, jf. § 3.  

 

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

 

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

vandløbsmyndighedens bestemmelse, jf. vandløbslovens § 17. 

 

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 Geert Kristensen 

vandløbsmedarbejder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag:  Bilag 1, Klagevejledning, naturbeskyttelsesloven 

  Bilag 2, Klagevejledning, vandløbsloven 

Bilag 3, Projekt, Regulering af Elverdamså st. 190-649 
  

 

1 Lov om naturbeskyttelse (naturbeskyttelsesloven) nr. 9 af 3. januar 1992, jf. lovbekendtgørelse nr. 240 af 

13. marts 2019   

2 Lov om vandløb (vandløbsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 

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 ved afgørelse efter naturbeskyttelsesloven 
 
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk eller virk.dk. Du logger på 

Klageportalen med NemID. 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. 

 

Klagefrist 

Der er 4 ugers klagefrist fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, 

regnes klagefristen altid fra denne dato.  

 

De klageberettigede er: 

• Ansøgeren 

• ejeren af ejendommen 

• offentlige myndigheder 

• lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen 

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er at beskytte natur 

og miljø 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væ-

sentlige rekreative interesser, når afgørelsen vedrører sådanne interesser 

 

 

Domstolsafgørelse 
Ønsker du at indbringe afgørelsen for domstolene, skal du gøre det inden 6 måneder efter, 

at afgørelsen er meddelt. 

 
  

https://www.borger.dk/
https://indberet.virk.dk/
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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 væ-

sentlige 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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