Bilag 4
Indsigelsesredegørelse for
Stenstrup-Lumsåsløbet
Forslag til regulativ for Stenstrup-Lumsåsløbet har været fremlagt til gennemsyn i perioden 1.
juni til 31. juli 2015 med adgang til at komme med indsigelser og ændringsforslag, jf. den
lovpligtige procedure for vedtagelse af regulativer.
Der er indkommet 1 høringssvar, som vedrører Stenstrup-Lumsåsløbet.
1. Naturteam, Odsherred Kommune

I høringsperioden er der indkommet følgende bemærkning fra Naturteam,
Odsherred Kommune:
Stenstrup-Lumsåsløbet
Vandløbet er rørlagt på hele sin udstrækning og er derfor ikke omfattet af
naturbeskyttelsesloven. Naturteamet har ingen kommentarer til regulativændringerne.
HØRINGSSVARET GIVER IKKE ANLEDNING TIL ÆNDRINGER I REGULATIVET
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Høringssvar fra naturteam
Generelle kommentarer:
Naturteamet foreslår, at perioden for oprensning ændres til den 15. august til 15. oktober.
Herved tages størst hensyn til ørreder (territoriehævdende- og gydeperiode), padder (yngle- og
rasteperiode), fugle (yngleperiode) og planter (vækstsæsonen).
Ved eventuel oprensning af vandløb skal der søges om dispensation fra naturbeskyttelseslovens
§ 3 i de tilfælde, hvor det opgravede materiale ønskes udlagt på beskyttede naturtyper samt i
de tilfælde, hvor vandløbet ikke har været oprenset inden for en 10-årig periode.
I de efterfølgende afsnit findes kommentarer til de enkelte regulativer.
Afløb fra Stenstrup by, Storesø og Lillesø samt Stenstrupløbet
Vandløbet er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 på strækningen mellem Lillesø og Storesø (afløb L-K) samt Stenstrupløbet (afløb C-A). Beskyttelsen betyder, at der ikke må ske ændringer i tilstanden af vandløbet, uden en forudgående § 3-dispensation.
Naturteamet vurderer, at ændringer i forhold til nuværende tilstand ikke kræver dispensation
fra naturbeskyttelseslovens § 3.
Stenstrup-Lumsåsløbet
Vandløbet er rørlagt på hele sin udstrækning og er derfor ikke omfattet af naturbeskyttelsesloven. Naturteamet har ingen kommentarer til regulativændringerne.
Afløb fra Overby
Vandløbet er rørlagt på hele sin udstrækning og er derfor ikke omfattet af naturbeskyttelsesloven. Naturteamet har ingen kommentarer til regulativændringerne.

Lumsås Møllerende
Naturteamet vurderer, at overholdelse af det nye regulativ ikke medfører ændringer i tilstanden, der nødvendiggør en dispensation fra NBL § 3.
Højby Sørende
Da forskelle mellem det hidtidige regulativ og de faktiske forhold betyder, at regulativet nu
ændres, så det på strækninger, hvor den faste bund ligger højere end det tidligere regulativ,
stemmer overens med de faktiske forhold, vurderer naturteamet, at ændringerne i regulativet
ikke kræver dispensation.
Fuglebæks Å
Ændringerne i regulativet vil over tid medføre ændringer i vandløbet. Man vil således ikke længere rense op i fuld bredde, men kun i strømrenden. Naturteamet vurderer dog, at ændringerne
af regulativet ikke kræver en dispensation efter NBL § 3, da ændringerne i vandløbet vil være
en langsom, naturlig proces.
Obs.: Det ser i MapInfo ud til, at lidt flere tilløb end nævnt i redegørelsen er omfattet af § 3,
men det skyldes måske, at regulativet slet ikke omfatter disse?
Veddinge Moseløbet
Vandløbet er helt rørlagt, og regulativændringerne medfører ikke ændringer i de faktiske forhold. Ændringerne af regulativet medfører derfor ikke ændringer i de omkringliggende § 3 områder (kulturenge).

Tangmoserenden, Skippingerenden, Lillesøløbet og Dragsholmløbet
Vandløbet er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 på Skippingerendens åbne forløb nedstrøms rørudløb i st. 399-491, Tangmoserenden st. 0–1472 samt Lillesøløbet st. 0-986. Beskyttelsen betyder, at der ikke må ske ændringer i tilstanden af vandløbet, uden en forudgående § 3dispensation.
Nederst på side 4 i redegørelsen til regulativet er kun Tangmoserenden anført som omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3. Den nedre del af Skippingerenden og Lillesøløbet bør derfor føjes
til afsnit 2.2.
Naturteamet vurderer, at ændringer i forhold til nuværende tilstand ikke kræver dispensation
fra naturbeskyttelseslovens § 3.
Gærde Å og Gudmindrup
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Vandløbet er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 på hele sin udstrækning. Beskyttelsen
betyder, at der ikke må ske ændringer i tilstanden af vandløbet, uden en forudgående § 3dispensation.
Naturteamet vurderer, at ændringerne i forhold til nuværende tilstand ikke kræver dispensation
fra naturbeskyttelseslovens § 3.
Pindalsrenden og Stenmoserenden
Vandløbet er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 på den øvre del af Pindalsrenden på
strækningen mellem st. 0 og st. 819. Beskyttelsen betyder, at der ikke må ske ændringer i tilstanden af vandløbet, uden en forudgående § 3-dispensation. Vandløbet er på denne strækning
omgivet af § 3-bekyttet mose, hvorfra der findes en del tilløb til selve hovedløbet.
Naturteamet vurderer, at ændringer i forhold til nuværende tilstand ikke kræver dispensation
fra naturbeskyttelseslovens § 3.
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