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Høring - Annebjerg Sørende
udlægning af grus og sten

Odsherred Kommune har modtaget ansøgning fra Odsherred Sportsfiskerforening om tilladelse til at
forbedre de fysiske forhold i Annebjerg Sørende ved udlægning af skjulesten og ved at anlægge 10
gydebanker på nøje udvalgte strækninger.
Det drejer sig om strækninger på matrikel nr. 22b, 15e, 24a, 17, 20a, 3a, 32 og 5a Skaverup By, Nr.
Asmindrup.
Projektet kræver tilladelse efter vandløbslovens § 6 og § 17i
Projektforslaget offentliggøres på Odsherred Kommunes hjemmeside:
http://www.odsherred.dk/kommuneinformationer/hoeringer

Bemærkninger
Odsherred Kommune vurderer, at der i projektforslaget er taget de nødvendige hensyn til
vandløbets afstrømning og miljø og har derfor valgt at fremme projektforslaget.

Eventuelle bemærkninger til projektforslaget indsendes til Odsherred Kommune, Miljø og
Teknik, Nyvej 22, 4573 Højby eller vand@odsherred.dk
Bemærkningerne skal være Odsherred Kommune i hænde senest fredag d. 16. august 2019.

Miljø og Teknik
Sag: 306-2015-127183
Dok: 306-2019-143349

Kontakt
Direkte: 59 66 60 77
graje@odsherred.dk

Odsherred Kommune
Nyvej 22
4573 Højby
59 66 66 66

vand@odsherred.dk
www.odsherred.dk

Det videre forløb
Efter høringen vil Odsherred Kommune vurdere eventuelle indsigelser og justere projektforslaget
efter indsigelserne, hvis de er relevante for vandløbets afstrømning og miljø.
Efter eventuelle tilretninger efter indsigelser, kaldes projektforslaget for et projekt.

Projekt
Inden projektet kan godkendes skal der være givet nødvendige godkendelser efter anden
lovgivning, eksempelvis naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, ferskvandsfiskeriloven,
vandforsyningsloven og museumsloven. Hvis der ikke kan opnås de krævede godkendelser efter
andre love, fx naturbeskyttelsesloven, kan vandløbsmyndigheden ikke godkende projektet.
Der skal være opnået enighed om økonomiske spørgsmål, herunder bl.a. spørgsmål om
partsfordelinger og erstatninger. Uenighed om økonomiske spørgsmål afgøres af
Taksationsmyndighederne.

Baggrund
Odsherred Kommune har d. 24. april 2019 modtaget ansøgning fra Odsherred Sportsfiskerforening
om tilladelse til forbedring af de fysiske forhold i Annebjerg Sørende ved udlægning af skjulesten
og 10 gydebanker.
Odsherred Sportsfiskerforening har arbejdet videre med et projektforslag, som blev sendt i høring i
2016, således at det oprindelige projektforslag er blevet ændret, så der ikke længere ansøges om
udlægning af sten og grus opstrøms Hestehavevej. I stedet ønsker Odsherred Sportsfiskerforening
en ekstra gydebanke på strækningen nedstrøms søen i skoven (se strækning 6 under beskrivelsen af
projektet).
Formålet med projektet er, at skabe forbedrede forhold for fisk og smådyrsfaunaen i vandløbet
uden at berøre Annebjerg Sørendes afvandingsevne.
Vandløbet skal udelukkende fungere som gyde- og opvækst vandløb for havørreden. Der vil ikke fra
Odsherreds Sportsfiskerforening være et ønske om at fiske i vandløbet.

Annebjerg Sørende
Annebjerg Sørende er et privat vandløb, der forløber som åbent vandløb fra udløb af rørlagt
strækning på matrikel nr. 1k Brændt By, Nr. Asmindrup til udløb i Isefjord nedenfor Egebjergvej, i
alt ca. 2300 meter.
Annebjerg Sørende forløber på den øverste halvdel af strækningen på private arealer, mens
Naturstyrelsen ejer arealerne nedenfor Ulkerupvej og frem til udløb i Isefjord.
Vandløbet har på flere strækninger fast bund og strømmende vand, mens andre strækninger har
mindre fald og blød bund.
Ifølge overenskomst nr. 716 fra Landvæsensnævnet fra 30/1 1981 har Annebjerg Sørende en
bundbredde på 40 cm ved start af vandløbet, som gradvis øges til 100 cm ved start af matrikel nr.
20a Skaverup By, Nr. Asmindrup. Fra matrikel nr. 20a Skaverup By, Nr. Asmindrup til udløb i Isefjord
er bundbredden 70 cm.
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Annebjerg Sørende er omfattet af naturbeskyttelseslovensii § 3, hvilket betyder at tilstanden ikke
må ændres uden at der kan gives dispensation til ændringen.
Annebjerg Sørende er omfattet af Statens Vandområdeplan 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord og har
miljømålet ”God økologisk tilstand”. Vandløbet har ”Moderat økologisk tilstand” og lever således
ikke op til målsætningen.

Beskrivelse af projektforslaget
1) På strækningen mellem Hestehavevej og Ulkerupvej anlægges der 2 gydebanker på 10
meters længde. Der udlægges skjulesten med en Ø på 10-30 cm på strækningen. (se
oversigtskort 1).
2) På strækningen, imellem Ulkerupvej og ”Drivhuset”, anlægges der 2 gydebanker på 10
meters længde. Der udlægges skjulesten med en Ø på 10-30 cm på strækningen. (Se
oversigtskort 2).
3) På strækningen imellem Skaverupvej og Ulkerup vej anlægges der 1 gydebanke på 10
meters længde. Der udlægges skjulesten med en Ø på 10-30 cm på strækningen. (Se
oversigtskort 2).
4) På strækningen nedstrøms i skoven, før ”Mosen”, anlægges der 2 gydebanker på 10 meters
længde. Der udlægges skjulesten med en Ø på 10-30 cm på strækningen (se oversigtskort
3). På strækningen savnes der skjule- og opvækstmuligheder for yngel og større individer.
På denne strækning ønskes der etableret forskellige former for skjul for fisk og smådyr.
5) Nedstrøms søen og frem til udløbet anlægges der 3 gydebanker på 10 meters længde. Der
udlægges skjulesten med en Ø på 10-30 cm på strækningen. (se oversigtskort 4).
Odsherred Sportsfiskerforening ønsker endvidere at genplacere noget af det opgravede
bundmateriale, som ligger langs vandløbet på denne strækning. Det opgravede er efter
vores forundersøgelser, småsten og grus, som naturligt hører hjemme i vandløbet.
Ved genplacering af dette naturlige bundmateriale, tages der selvfølgelig hensyn til at
bundbredden på 70 cm overholdes i henhold til overenskomsten for Annebjerg Sørende.
Tanken er, at det tidligere bundmateriale placeres skiftevis i hver side, for på denne måde,
at snævre vandløbet ind og give det en mere slyngende karakter. Annebjerg Sørende er på
denne strækning meget bredere end der er foreskrevet i overenskomsten, så der er rigeligt
med plads i vandløbet til dette tiltag.

På nævnte indsatsområder er der alle steder et tilstrækkeligt fald på vandløbet, så en gydning af
ørreden, vil kunne være en mulighed.
Dette fald på vandløbet indebærer, at en op stuvning kun vil være meget lokal, og ikke vil have
nogen mærkbar/generende effekt opstrøms.
Der vil blive taget behørigt hensyn til eksisterende udløb af dræn, så deres effekt ikke forringes af
projektet.
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Oversigtskort 1. Kort over placering af gydebanker og skjulesten ved Hestehavevej. 1:2.500.

Oversigtskort 2. Kort over placering af gydebanker og skjulesten ved Ulkerupvej. 1:2.500
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Oversigtskort 3. Kort over placering af gydebanker og skjulesten i skoven ovenfor
søen. 1:2.500

Oversigtskort 4. Kort over placering af gydebanker og skjulesten i skoven neden for søen. 1:2.500

Gydebanker

Gydegrus
Der udlægges gydegrus i et tæppe på ca. 25 cm.
Gydegruset består af 15% singels (Ø 32-80 mm) og 85% nøddesten (Ø 16-32mm).
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Der udlægges gydegrus på strækninger der i forvejen har en bund, der består af fast materiale.
Som sikring imod kanterodering, lægges der sten langs bredden i gydebankenes længde.
Nedstrøm gydebankerne udlægges der spredte større sten (ø 64-150 mm) på strækningen. Disse
sten skal fungere som skjulesten for fisk og smådyr.
Der udlægges 3- 6 sten pr løbende meter bred.
Gydebankerne vil blive udlagt ifølge vejledningen fra DTU Aqua: ”Sådan laver man en gydebanke”.
Se eventuelt: https://vimeo.com/110116920
Der vil under udlægningen af gydegrus og sten tages behørigt hensyn til eksisterende drænudløb.

Skjulesten
Der udlægges primært skjulesten nedstrøms de anlagte gydebanker.
Skjulestene vil have en størrelse på Ø 10-30 cm og der udlægges 1- 6 sten pr.m2 vandløbsbund.
Stenen udlægges for at tilføre vandløbet variation, og dermed skjule- og fødemuligheder for fisk og
små dyr.
Udlægning af skjulesten påvirker ikke vandløbets afledningsevne, jf. anbefalinger fra DTU Aqua.
Udkast til vilkår
•

Ved udlægning af sten og grus skal det sikres, at drænudløb i Annebjerg Sørende fortsat har
frit udløb.

•

Bundbredderne i vandløbet skal være som fastsat i overenskomst nr. 716 fra
Landvæsensnævnet fra 30/1 1981.

•

Hvis udlægningen af gydebanke(r) imod forventning skulle have en utilsigtet virkning, skal
Odsherreds Sportsfiskerforening fjerne den/dem.

•
•

Eksisterende plantevækst må kun berøres hvor det er strengt nødvendigt i arbejdsområdet.
Arbejdet skal være udført inden 3 år fra dags dato.

•

Når arbejdet er udført, skal det færdigmeldes til Odsherred Kommunes Vandteam på
vand@odsherred.dk.

Forhold til andre myndigheder
Annebjerg Sørende er er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Projektet forudsætter derfor
at der kan gives dispensation fra naturbeskyttelsesloven.
Der er d. 15. juli 2019 meddelt dispensation til projektet.
Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet
standses jf. museumslovensiii § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på
tlf. 25 52 83 83.
Opdages ved anlægsarbejdet en forurening, skal Odsherred Kommunes Miljøteam underrettes på 5
9 66 60 35, efter § 21 i lov om miljøbeskyttelse iv.
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Økonomi
Alle udgifter til udførsel af projektet afholdes af Odsherred Sportsfiskerforening.

Vedligeholdelse
Vedligeholdelsen af det private vandløb Annebjerg Sørende påhviler de til enhver tid ejere af de
matrikler, hvorpå vandløbet forløber.
Odsherreds Sportsfiskerforening vil stå for en eventuel vedligeholdelse af gydebankerne.
Det forventes dog ikke at skulle blive særligt omfattende, da bankerne vil være nærmest
selvrensende.
Hvis udlægningen af gydebanke(r) imod forventning skulle have en utilsigtet virkning, vil
Odsherreds Sportsfiskerforening straks fjerne den/dem.

Lodsejeraftaler
Odsherreds Sportsfiskerforening har indhentet forhåndstilladelse fra lodsejerne til at færdes på
deres matrikel i forbindelse med udførsel af projektet.
Odsherred Sportsfiskerforening vil under udførelsen af projektet, gøre sig store anstrengelser for at
undgå at beskadige marker/bevoksning. Skulle dette ske, vil Odsherreds Sportsfiskerforening
reetablere i et fornuftigt omfang.

Tidsplan
Projektet forventes udført i september 2019.

Vurdering
Udlægning af grus og sten forventes at forbedre naturværdien i vandløbet, da det vil skabe mere
varierede bundforhold og dermed forbedre gydemulighederne for havørreder, og give mulighed for
et mere varieret dyre- og planteliv i vandløbet.
Det er et vilkår, at bundbredden i Annebjerg Sørende ikke ændres i forhold til de fastlagte bundbredder i overenskomst nr. 716 fra Landvæsensnævnet fra d. 30/1 1981.
Projektet vil således ikke ændre afvandingsforholdene i området.
Kommunen vurderer samlet, at projektet kun vil påvirke vandløbet i en naturforbedrende retning
og at der derfor kan gives tilladelse til projektet.

Venlig hilsen
Gry Annika Jensen
Naturgeograf

i

Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 127 af 26. januar 2017
Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 240 af 13. marts 2019
iii Bekendtgørelse af museumsloven nr. 358 af 8. april 2014
ii
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iv

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 966 af 23. juni 2017

Kopi til:
Naturstyrelsen, Gjøddinggård, Førstballevej 2, 7183 Randbøl
Naturstyrelsen Vestsjælland, Mantzhøj, Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj., VSJ@nst.dk
Klaus Hjort Boesen, Hesselvej 3, 4572 Nr. Asmindrup
Eggert Lind, Asmindrupvej 23, Brændt, 4572 Nr. Asmindrup
Jacob Kamp og Klaus J. Bondam, Ulkerupvej 6, Ulkerup, 4572 Nr. Asmindrup
Claus og Heidi Slott Rask, Hestehavevej 18, Brændt, 4572 Nr. Asmindrup
Gurli Elise Jakobsen og Svend Aage Jakobsen, Hestehavevej 11, Brændt, 4572 Nr. Asmindrup
Jens Børge Christensen, Asmindrupvej 18, Brændt, 4572 Nr. Asmindrup, jens@damhojgaard.dk
Susan og Bill Lehmann Jensen, Hestehavevej 20, Brændt, 4572 Nr. Asmindrup
Hans Peter Hansen, Hestehavevej 13, Brændt, 4572 Nr. Asmindrup
Henrik Bøje Nielsen, Sølvagervej 13, Underød, 4500 Nykøbing Sj.
TWILLING A/S, Højbyvej 3B, 4500 Nykøbing Sj.
Janni Vange Cronberg og Jørn Kaalund Pedersen, Ulkerupvej 7, Ulkerup, 4572 Nr. Asmindrup
Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite, Odsherred, dnodsherred-sager@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, nora@tams.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, natur@dof.dk
DOF Odsherred, odsherred@dof.dk
Dansk Botanisk Forening, Naturbeskyttelsesudvalget, nbu@botaniskforening.dk
Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Øst, INSPEKTORATOEST@naturerhverv.dk
Friluftsrådet, v. Brian Jensen, Skaverupvej 20, Strandhusene, 4500 Nykøbing Sj,
Ulla.robson@mail.dk
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. fr@friluftsraadet.dk
Friluftsrådet, Kreds Nordvestsjælland, kreds14@friluftsraadet.dk
Slots- og Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København, post@slks.dk
Danmarks Jægerforbund, post@jaegerne.dk
Dansk Entomologisk Forening, EFU, c/o Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, 2100 København
Ø, def@entoweb.dk
Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, Vingsted, 7182 Bredsted, post@sportsfiskerforbundet.dk

8 af 8

