Den 4. maj 2018
Natur, Miljø og Trafik
Høring - Forlængelse af rør i udløb fra Fyrrevejsgrøften
Ellinge Lyng 1-g Grundejerforening har kontaktet Odsherred Kommune på
grund af problemer med afvanding via Fyrrevejsgrøften. Området afgræsses med kvæg, og køerne krydser grøften lige ved afløbet fra brønden,
hvilket ødelægger vandløbets brinker og bidrager til, at udløbet stopper
til.
Odsherred Kommune har vurderet, at en løsning på problemet kan være at
rørlægge udløbet fra brønden ca. 3 meter, således at der etableres en
overgang over vandløbet til køerne.
Høringen offentliggøres på Odsherred Kommunes hjemmeside:
http://www.odsherred.dk/kommuneinformationer/hoeringer

Ref.: GRA
Sag: 306-2017-15908
Dok.: 306-2017-132172
Vedr. ejd.nr.: 24065
Kontakt
Natur, Miljø og Trafik
Direkte: 59 66 60 77
Vandteam: Vandteam 59 66 60 08

Post
Odsherred Kommune
Nyvej 22
4573 Højby
59 66 66 66

Bemærkninger

kommune@odsherred.dk

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

CVR: 29188459

Eventuelle bemærkninger til projektforslaget indsendes til Odsherred
Kommune, Natur, Miljø og Trafik, Nyvej 22, 4573 Højby eller

www.odsherred.dk

Åbningstider
Mandag-onsdag 10.00-14.00
Torsdag 15.00-17.30
Fredag 10.00-12.00

vand@odsherred.dk

Telefontider

Bemærkningerne skal være Odsherred Kommune i hænde senest d. 1. juni

Fredag 10.00-12.00

Mandag-torsdag 10.00-14.00

2018.
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 de nødvendige godkendelser efter anden
lovgivning, herunder bl.a. naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, ferskvandsfiskeriloven, vandforsyningsloven og museumsloven. Hvis der ikke kan opnås godkendelse efter andre
love, f.eks. 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 ønsker at rørlægge 3 meter af afløbet fra brønden på Korevlerne på matrikel nr. 1aqx Ellinge Lyng, Højby i forlængelse af den eksisterende rørlagte strækning af Fyrrevejsgrøften.

Oversigtskort - Udløbsbrønden på Fyrrevejsgrøften ses med gult. Målestok 1:10.000

Brønden er placeret umiddelbart nedenfor diget mellem sommerhusområdet og Korevlerne på
matrikel nr. 1aqx Ellinge Lyng, Højby. Formålet med rørlægningen er, at etablere en overgang
over vandløbet for køerne, så de ikke går nede i vandløbet ved brøndens udløb.
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Projektet kræver tilladelse efter vandløbslovens § 6 og § 17i.
Området er beskyttet strandeng omfattet af naturbeskyttelseslovenii. Odsherred Kommunes
Naturteam vurderer, at projektet ikke kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.
Se afsnittet om beskyttede naturtyper.
Området er omfattet af strandbeskyttelseslinje, og ansøgning om dispensation til projektet er
sendt til Kystdirektoratet.
Området er omfattet af fredningen ”Kyststrækninger ved Sejerøbugten”, og ansøgning er sendt
til Fredningsnævnet.

Fyrrevejsgrøften
Fyrrevejsgrøften forløber langs Fyrrevej ca. 475 meter til brønd ved diget. Herfra er vandløbet
rørlagt ca. 15 meter under diget til brønden på Korevlerne neden for diget.
Fra brønden forløber vandløbet ud over Korevlerne ca. 140 meter til udløb i lagunen.

Udløbsbrønden er placeret nedenfor diget på Korevlerne. Målestok 1:2.000

Der er et tilløb til vandløbet fra Vibevej og et tilløb fra Ellinge Strandvej. Se oversigtskort side
2.
Udløbsbrønden er forsynet med højvandslukke.
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Fyrrevejsgrøften er et privat vandløb. Odsherred Kommune ejer matrikel nr. 1aqx Ellinge Lyng,
Højby og er dermed bredejer til vandløbet på denne strækning.
Ifølge Landvæsensnævnskendelse nr. 488 fra d. 16. januar 1968 er vandløbets bundbredde 35
cm.

Beskrivelse af projektforslaget
Projektet går ud på at rørlægge 3 meter af vandløbet ved at forlænge den eksisterende rørlægning under diget med 3 meter fra udløbsbrønden.

Røret vil blive lagt i forlængelse af brønden.

I øjeblikket går køerne gennem vandløbet lige ved udløbet fra brønden. Dette bevirker, at vandløbets brinker skrider ned, hvilket medfører, at afløbet fra brønden jævnligt stopper til.
Forlængelse af rørlægningen vil skabe en overgang over vandløbet, som køerne kan anvende i
stedet for at gå gennem vandløbet.
De 3 meter ekstra rør, Ø 500 mm lægges i en naturlig forlængelse af den nuværende rørlægning. Der vil blive lagt jord ovenpå den rørlægningen, så den kan fungere som overgang over
vandløbet.
Rørlægningen vil ikke ændre på afvandingen i området, men røret skal sikre, at afløbet fra
brønden ikke hæmmes på grund af nedtrådte brinker.
Odsherred Kommune vurderer, at forlængelsen af rørlægningen ikke vil virke skæmmende i
området.
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Beskyttede naturtyper
Området, hvor indgrebet vil blive foretaget, er registreret som strandeng beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Odsherred Kommune vurderer dog, at indgrebet er et bagatelagtigt forhold, der kun i helt ubetydelig grad vil ændre tilstanden i § 3 området, hvorfor en dispensation
ikke er nødvendig.

Natura 2000 og bilag IV arter
Projektområdet indgår natura 2000 område nr. 154 (Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene,
Disebjerg og Bollinge Bakker). Det ligger på grænsen af en forekomst af naturtype 1330 (strandeng). Det meste af de 3 m, hvor rørlægningen påtænkes foretaget, er dog ikke kortlagt som
habitatnaturtypen strandeng (”kun” som strandeng efter naturbeskyttelseslovens § 3), da det er
for tørt og ikke tilstrækkeligt saltpåvirket. Odsherred Kommune vurderer, at det kan udelukkes,
at indgrebet vil påvirke habitatområdet væsentligt, da overlappet med den kortlagte naturtype
1330 er meget ringe, og da indgrebet ikke vil ændre vandstanden på arealet i øvrigt.
To arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV har levesteder på Korevlerne. Det drejer sig om
markfirben og spidssnudet frø.
Markfirben er tilknyttet de tørre dele af vejdiget og klitområderne. Odsherred Kommune har
ikke kendskab til forekomster af arten i umiddelbar nærhed af projektområdet. Vi vurderer
desuden, at projektområdet kun er marginalt egnet for arten, mens andre dele af Korevlerne
har gode forhold for markfirben. Odsherred Kommune vurderer derfor, at det kan udelukkes, at
projektet kan påvirke den økologiske funktionalitet af området for markfirben.
Spidssnudet frø lever flere steder på Korevlerne, det nærmest kendte ynglested ligger 640 syd
for projektområdet, men det kan ikke udelukkes, at den forekommer tættere på. Landdelen af
selve projektområdet er ikke særlig egnet som rastested for arten, da det er for tørt, og da det
grænser til udstrakte områder med bedre levesteder. Spidssnudede frø overvintrer i Danmark
oftest på land, men kan også overvintre i vand ikke mindst i kildevæld, mindre vandløb og
drænledninger. Odsherred Kommune vurderer, at vandløbet nedstrøms brønden er så saltpåvirket, at det formentlig er dårligt egnet som overvintringssted. Ved rørlægningen vil saltpåvirkningen ikke forstærkes, men muligvis formindskes lidt. Der vil altså ikke ske nogen forringelse af
spidssnudet frøs muligheder for at overvintre i vandløbet, men måske en lille forbedring. Odsherred Kommune vurderer dog, at vandløbet fortsat vil være ret dårligt egnet som overvintringslokalitet for spidssnudet frø. Samlet set vurderer kommunen, at det kan udelukkes, at den
økologiske funktionalitet for spidssnudet frø påvirkes negativt.

Økonomi
Odsherred Kommune afholder udgifterne til projektet.

Høring - Forlængelse af rør i udløb fra Fyrrevejsgrøften

5/7

Fremtidig vedligeholdelse af vandløbet på matrikel nr. 1aqx Ellinge Lyng, Højby påhviler Odsherred Kommune, som ejer af matriklen jf. vandløbslovens § 35.

Tidsplan
Arbejdet udføres umiddelbart efter alle tilladelser foreligger.

Udkast til vilkår
•

De nye rør skal være dimension Ø 500 mm

•
•

Der anvendes lukkede rør.
Det skal sikres at der under gravearbejdet ikke tilføres sand/materialer til nedstrøms

•

liggende strækninger.
Såfremt arbejdet giver anledning til tilsanding af nedstrøms liggende strækninger, skal
Odsherred Kommune sørge for at rense det op.

Tilladelsen gælder i 3 år fra dags dato.

Forhold til andre myndigheder
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 oprensningen en forurening, skal Odsherred Kommunes miljøteam underrettes på
59 66 60 35, efter § 21 i lov om miljøbeskyttelse iv.
Venlig hilsen

Gry Annika Jensen
Naturgeograf
graje@odsherred.dk

Kopi til:
Ellinge Lyng 1-g Grundejerforening, v/Henning Jensen, 39henning.jensen@gmail.com
Kongelyngen Grundejerforening, v/Poul Andersen, majpou@hotmail.com
Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite, Odsherred, dnodsherred-sager@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, nora@tams.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk

Høring - Forlængelse af rør i udløb fra Fyrrevejsgrøften

6/7

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
Naturstyrelsen Vestsjælland, Mantzhøj, Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj., VSJ@nst.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, Vingsted, 7182 Bredsted,
post@sportsfiskerforbundet.dk
Odsherred Sportsfiskerforening v/Jan Aggerholm, jagg@novonordisk.com
Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk

i
ii

Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 127 af 26. januar 2017.
Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 121 af 26. januar 2017

iii
iv

Bekendtgørelse af museumsloven nr. 358 af 8. april 2014
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 966 af 23. juni 2017
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