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Afgørelse efter Naturbeskyttelseslovens § 3 i forbindelse etablering af motortrafikvejen
Tuse N – Herrestrup
Vejdirektoratet har ansøgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at gennemføre forlængelse af rute 21 fra Tuse N til Herrestrup som en motortrafikvej.
Dispensation
Holbæk Kommune skal hermed meddele dispensation til at nedlægge og påvirke en række naturtyper
der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 i forbindelse med anlæggelse motortrafikvejen fra Tuse
N – st. 12.9.
Dispensationen er givet på følgende vilkår:
For st. 6.6 – 6.8:
• At der efter aftale med Holbæk Kommune etableres 2 vandhuller med hver af ca. samme størrelse som det nedlagte indenfor område ”A”, som angivet i bilag 1.

•

Erstatningsvandhullerne skal anlægges inden det eksisterende vandhul nedlægges.
Padder og/eller deres æg klumper flyttes også til erstatningsvandhulerne inden vandhullet nedlægges.

At Vejdirektoratet sørger for at der indgås en bindende aftale om drift af et landbrugsareal med
henblik på at dette areal kan udvikle sig til en natureng. Arealets størrelse skal svare til den
dobbelte størrelse af det beskyttede engareal der forsvinder som følge af motortrafikvejen.
• At der søges særskilt tilladelse til omlægning og krydsning af Tuse å
For st. 9.0:
• At vandhullet udvides bort fra den kommende vej. Vandhullet udvides med det areal som er
blevet påvirket af vejen
For st.10:
• At Vejdirektoratet sørger for at der indgås en bindende aftale om drift af et landbrugsareal med
henblik på at dette areal kan udvikle sig til en beskyttet eng. Arealets størrelse skal svare til den
dobbelte størrelse af det beskyttede engareal der forsvinder som følge af motortrafikvejen.
For st. 12.8:
• At Vejdirektoratet sørger for at der indgås en bindende aftale om drift af et landbrugsareal med
henblik på at dette areal kan udvikle sig til en beskyttet eng. Arealets størrelse skal svare til den
dobbelte størrelse af det beskyttede engareal der forsvinder som følge af motortrafikvejen.
Generelt for alle:
•

•
•

At der i henhold til planloven søges om tilladelse til anlæggelse og udvidelser af søer
hos Teknik og Miljø, Holbæk Kommune
Teknik og Miljø vil stille følgende vilkår til anlæggelse og udvidelser:
o

Søerne udformes, så de indgår naturligt i det omgivende landskab.
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o
o
o
o
o
o

•
•
•
•
•
•
•

Bredder og bund i gennemsnit ikke gøres stejlere end 1:5.
Der ikke etableres en ø i søerne.
Det opgravede materiale jævnes ud i et højst 0,5 m. tykt lag eller fjernes helt.
Der ikke udsættes fisk.
Der ikke fodres for andefugle, som gør ophold i søerne, uanset i hvilken afstand til søerne foderet lægges.
Der ikke udlægges foder til andet vildt f.eks. fasaner, indenfor en afstand af 10 m. fra
højeste vandstand i søerne, og at den naturlige bevoksning mellem søbredden og fodringsstedet bevares urørt.

o Der ikke opsættes redehuse, hegn (dog undtaget kreaturhegn) eller lignende.
o Hvis der plantes, anvendes hjemmehørende og egnstypiske træer og buske.
At Vejdirektoratet pålægger servitutter på landbrugsarealer der sikrer etablering af erstatningsnatur i form af enge.
At de arealer der skal udgøre erstatningsarealer ikke er omfattet at naturbeskyttelseslovens § 3 på tidspunktet for servitutpålæggelsen.
Servitutten skal indeholde driftsforpligtigelser, der sigter på at arealet med tiden kan
opnå status som beskyttet natur efter § 3 i naturbeskyttelsesloven
At arealerne herefter vil blive registreret af Holbæk Kommune som værende beskyttet
af naturbeskyttelseslovens § 3.
At alle servitutter skal godkendes af Teknik og Miljø, Holbæk Kommune og være tingtyst inden aflevering af motortrafikvejen.
At vejbestyrelsen og Holbæk Kommune er påtaleberettiget på servitutten.
Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. Naturbeskyttelseslovens § 66.

Forhold der kræves særlig opmærksomhed på
Tilladelse til etablering af erstatningsvandhullerne for opfyldelse af By- og Landskabsstyrelsens § 20
godkendelse i henhold til naturbeskyttelsesloven, skal godkendes efter planloven af Holbæk Kommune
inden de etableres.
Der skal søge om tilladelse efter vandløbsloven til at krydse hhv. Tuse å og Svinninge-Audebo kanalen.
Hvis der findes arkæologisk materiale, skal arbejdet standses i følge museumslovens § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til: Holbæk Museum, Klosterstræde 18, 4300 Holbæk, tlf. 59 43 23 53.
Hvis dræn, grøfter eller vandets afløb fra andre ejendomme ændres, skal der søges tilladelse hos Holbæk Kommune jf. vandløbslovens §§ 6 og 17.
Opdages der en forurening i jorden, skal Holbæk Kommune underrettes i henhold til § 70 i jordforureningsloven.
I forbindelse med eventuel plantning af træer og buske anbefales det, at søens syd- og vestside friholdes, og at der ikke plantes så tæt på bredderne, at bladnedfald vil kunne forurene søen.
Redegørelse
Vejdirektorat har i en skrivelse den 1. oktober 2007 ansøgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens
§ 3 til at gennemføre forlængelsen af Holbæk motorvejen som en motortrafikvej fra Tuse N til Herrestrup. Strækningen i Holbæk Kommune er på ca. 7 km. til st. 12.9. Behandlingen af ansøgningen
blev stillet i bero eftersom bevillingen til projektet ikke var på finansloven for 2008. I juni 2009 anmodede Vejdirektoratet om at behandlingen af ansøgningen blev genoptaget.
Vejdirektoratet har ansøgt Skov- og Naturstyrelsen om godkendelse af offentlige vejanlæg i henhold til
naturbeskyttelseslovens § 20 og i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og
af ledningsanlæg m.v. i det åbne land1. Vejdirektoratet refererer at Skov- og Naturstyrelsen den 4. juli
1

Bekendtgørelse nr.: 1354 af 11/12 2006 om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne
land.
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2007 har meddelt at ”for så vidt angår vejudformning og beliggenhed vurderes det, at vilkårene er opfyldt”. Den 19. november 2007 meddeler By- og Landskabsstyrelsen (BLST) godkendelse efter § 20 i
naturbeskyttelsesloven til Vejdirektoratet til etablering af etapen Tuse N – Herrestrup under forudsætning af, at de foreslåede afværgeforanstaltninger indarbejdes i projektet. For beskyttelse og bevaring af
Habitatsdirektivets2 bilag IV arter foreslås det, at der etableres:
• en 150 m faunapassage, som en landskabsbro over Tuse å og Mårsøgrøften (st. 6,6 – 6,75),
• 3 vandhuller øst for vejen (st. ca. 7,0, område ”A” i bilag 1),
• en faunapassage som jordrabatter (0,5 m) ved baneunderføringen og at vejdæmninger omkring
jernbanen vil blive udført med kerneelementer for markfirben ca. 200 m både mod nord og
mod syd (st. 7,0),
• en 80 m lang og 15 m bred landskabsbro over Svinninge-Audebo kanalen med sti og faunapassage under (st. 10,1),
• 3 vandhuller øst og 3 vandhuller vest for vejen (st. 9,5 – 11,0, områderne ”B” og ”C” i bilag 1),
• 400 m paddehegn og – passager øst og vest for vejen fra Ny Hagestedvej til faunabroen (9,7 –
10,1),
• ledelinjer for flagermus langs Svinninge-Audebo kanalen (10,1)
• og at der på sydsiden af vejdæmningen ved Hagesholmvejs overføring etableres kerneelementer for markfirben.
Den 13. juni 2007 meddelte Holbæk Kommune udledningstilladelse for regnvand fra motortrafikvejen
og den 18. november 2008 underskrev Holbæk Kommune vandsynsprotokollen.
Beskyttelseshensyn
Beskyttelsen i henhold til § 3 i naturbeskyttelsesloven betyder, at der ikke må foretages væsentlige ændringer af tilstanden. Efter naturbeskyttelseslovens § 65 kan kommunen, i særlige tilfælde, meddele
dispensation fra denne bestemmelse. Det planlagte projekt indebærer væsentlige ændringer i de nedenfor nævnte naturområder og vandløb.
Den planlagte motortrafikvej vil komme til at ændre tilstanden på følgende lokaliteter, som er omfattet
af § 3 i naturbeskyttelsesloven:
a. Ved St. 6.6 findes en beskyttet eng og et beskyttet vandhul og ved St. 6.7 – 6-8 krydses Tuse å
og Mårsøgrøften
b. Ved St. 9 findes et vandhul
c. Ved St. 10. findes en beskyttet eng og St. 10.1 krydses Svinninge-Audebo kanalen
d. Ved St. 12.8 findes en eng
Ad a.
På bilag 2 er linjeføringen ved st. 6.6 – 6.8 vist. Det fremgår at vandhullet vil blive nedlagt og de beskyttede enge vil blive i større eller mindre omfang blive berørt/ødelagt. Omfanget afhænger af hvor
meget areal der vil også vil blive berørt i anlægsperioden. Arealet er blevet besigtiget. Ved besigtigelsen er der fundet en række arter som er karakteristiske for en næringsrig eng med begyndende tilgroning. Der er tilsyneladende ikke længere drift på engen. Vejdirektoratet fremsender en særskilt ansøgning om dispensation til en midlertidig omlægning af Tuse å, når anlægsarbejdet skal begynde. Holbæk
Kommune vil arbejde på at omlægningen bliver permanent og koordineret med planerne om at etablere
et vådområde i Tuse – Mårsø enge.
Vejdirektoratet foreslår at der etableres 3 nye vandhuller øst for vejen til beskyttelse af padder i området. Vejdirektoratet har ingen forslag til kompensation for påvirkningen af engen.
Ad b.
På bilag 3 er linjeføringen ved st. 8.9 – 9.1 vist. Vandhullet vil blive gennemskåret af vejen. Vandhullet
har været besigtiget. Ved besigtigelsen kunne det konstateres at vandhullet er eutroft, men at der er et
alsidigt dyre og planteliv.
2

Direktiv nr. 92/43/EØF. om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet).
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Vejdirektoratet foreslår at søen kan forlænges bort fra den kommende vej.
Ad c.
På bilag 4 er linjeføringen ved st. 10.3 – 10.4 vist. Den kommende vej vil påvirke den beskyttede eng.
Ved besigtigelsen kunne det konstateres at arealet, som er beskyttet af § 3 i naturbeskyttelsesloven er
større end det som er vist på bilag 3. Det beskyttede areal fremgår af bilag 5, hvor det med rødt er nyregistreret som beskyttet eng. Det kunne konstateres at engens flora består af en lang række arter, der er
karakteristiske arter for en fersk eng. Det vurderes at det beskyttede vandløb Svinninge-Audebo kanal
ikke påvirkes ved overføringen.
Vejdirektoratet foreslår at der etableres 3 nye vandhuller hhv. øst og vest for vejen til beskyttelse af
padder i området. Vejdirektoratet har ingen forslag til kompensation for påvirkningen af engen.
Ad d.
På bilag 6 linjeføringen st. 12.7 – 12.9 vist. Den kommende vej vil gennemskære engen. Engen har været besigtiget, og det viste sig, at der gror mange arter der er karakteristiske arter for en kultureng.
Vejdirektoratet har ingen forslag til kompensation for påvirkningen af engen.
Kommunes vurdering
Det er Holbæk Kommunes vurdering, at der i videst mulig omfang skal findes erstatning for de beskyttede arealer der fjernes/ødelægges ved etablering af motortrafikvejen. Ved erstatning af eksisterende
natur er der altid en risiko for, at der ikke kan opnås en naturtilstand på ”erstatningsnaturen” som er
den samme som den ødelagte. Holbæk Kommune vil derfor stille betingelser for at erstatningsnaturen
bliver dobbelt så stor som den ødelagte, for at have en større sandsynlighed for at opnå en tilfredsstillende natur. Et vandhul skal derfor erstattes af 2 nye. Enge kan ikke umiddelbart erstattes af nye enge,
da engen som naturtype er et resultat af de naturgivne jordbundsforhold, landbrugsdriften gennem en
længere årrække og frøbanken på stedet eller i nærheden Hvor hurtigt et areal kan udvikle sig til en
eng, vil afhænge af bl.a. de nævnte faktorer. Holbæk Kommune vil stille krav om, at der bliver indgået
10-årige bindende aftaler med lodsejere om drift af landbrugsarealer, der vurderes at have et potentiale
for at kunne udvikle sig til nye enge. Det vil typisk være muligt på lavtliggende og vandlidende arealer
langs vandløb. De nye vandhuller og enge vil blive registreret som beskyttet natur af Holbæk Kommune, når naturtilstanden berettiger hertil.
Lovgrundlag
Dispensationen fra naturbeskyttelseslovens § 3 er givet i henhold til lovens § 65 stk. 3., idet Kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde kan gøre undtagelse fra bestemmelserne i § 3, stk. 1-3.
Klagevejledning
En evt. klage over afgørelsen skal sendes til Teknik og Miljø, Holbæk Kommune. Klagefristen er 4
uger fra modtagelsen af afgørelsen.
De, der kan klage efter naturbeskyttelsesloven, er Miljøministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald, dvs.:
• adressaten for afgørelsen,
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
• andre offentlige myndigheder
• Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
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Kommunen sender klagen naturbeskyttelsesloven videre til Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr.
til Naturklagenævnet. De vil modtage en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra
kommunerne. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

Med venlig hilsen

Mikael Møller Andersen

Biolog

Kopi af afgørelsen er sendt til:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miljøcenter Roskilde, post@ros.mim.dk, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde.
SNS, Vestsjælland, vestsjaelland@sns.dk, Mantzhøj, Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj.
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk, Masnedøgade 20, 2100 København Ø.
DN-Lokalkommite, holbaek@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk, Vesterbrogade 140, 1620 Kbh. V.
Dansk Ornitologisk Forening Vestsjælland, holbaek@dof.dk, Møllebakken 16, 4400, Kalundborg.
Dansk Botanisk Forening, nbu@snm.ku.dk, Sølvgade 83, 1307 Kbh. K.
Museet for Holbæk og Omegn, sekretariat@holbmus.dk Klosterstræde 18, 4300 Holbæk.
Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk
Danmarks Sportsfiskerforening, post@sportsfiskerforbundet.dk, Skyttevej 4, 7182 Bredsten.
Tuse Ås Ørredsammenslutning v. Rune Hylby, runehylby@gmail.com Kvarmløsevej 28, DK-4340 Tølløse.
Ejere af de matrikler der for hvem godkendelsen vedrører
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• Bilag 1

”B”

”C”

”A”
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Bilag 2
Signaturforklaring:
Grøn skravering - beskyttet eng
Blå skravering – beskyttet
vandhul
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Bilag 3
Signaturforklaring:
Grøn skravering - beskyttet eng
Blå skravering – beskyttet
vandhul
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Bilag 4
Signaturforklaring:
Grøn skravering - beskyttet eng
Blå skravering – beskyttet
vandhul
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Bilag 5
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Bilag 6
Signaturforklaring:
Grøn skravering - beskyttet eng
Blå skravering – beskyttet
vandhul
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