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1. Indledning 
Nærværende projekt forslag er udarbejdet som en del af ”Detailprojekt 
– Mellemste Suså” og omfatter ejendom lb.nr.38 på SNS’ og DFFE’s 
ejendomsliste for projektet: 

Matrikel nummer: 7b, Næsby By, Næsby 

 Adresse: Skelbyvej 144, 4171 Glumsø 

 Ejer: Claus B. Kirkebække 

 Telefon: 57638283 / 40138283 

Den del af ejendommen der er omfattet af projektet fremgår af 
oversigtskortet i bilag 1 og omfatter ca. 1 ha eng og 0,7-1 ha. 
randareal. 

 

2. Afvandings, dræn- og afløbsforhold 
Dræningsforholdene er baseret på oplysninger fra ejeren og og digitale 
drænkort stillet til rådighed for opgaven af Næstved Kommune. 

I den vestlige del af projektområdet forløber et hoveddræn med udløb 
til Suså (#1, bilag 2). Det vurderes at drænet afvander et opland på ca. 
19 ha.  

I det østlige skel af projektområdet forløber et mindre hoveddræn med 
udløb til Suså (#2, bilag 2). Det vurderes at dette dræn afvander et 
opland på 8 – 13 ha. 

3. Projektforslag 
Drænledningen i den vestlige del af projektområdet verificeres med  
en søgegrøft. Efter drænet er lokaliseret etableres en 95 m lang 
fordelerrende med overkant i kote 10,00 m DVR90. Der etableres 
sandfang ved tilslutningen af drænledningen til fordelerrenden.  
 
Området langs fordelerrenden er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens 
§3. Overskudsjorden fra opgravning af fordelerrenden må ikke 
anbringes inden for det beskyttede område. Den transporteres derfor 
til det det angivne område og udspredes og indbygges i det 
eksisterende terræn (figur 1). 
 
Drænledningen opgraves på en 10 m strækning nedstrøms 
fordelerrenden og ligeledes de sidste 10 m inden ned til Suså.  
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Drænet i det østlige skel aflastes ved tiltag på naboejendommen (lb.nr. 
1). 

 
Figur 1. Ændringer som skal udføres i det eksisterende dræn- og 
afløbssystem er angivet med signaturer og tekst i gule tekstbokse.  

 

3.1 Opsummering af forventede arbejdsopgaver 
 

 1 søgegrøft (10 m) 
 Etablering af 95 m fordelerrende 
 1 sandfang 
 Opgravning af drænledning, 2 x 10 m  
 Transport (100 -200 m)og indbygning af 160 m3 

overskudsjord. 
 

3.2 Eventuelle ukendte drænsystemer 
Det er erfaringen i denne type af opgaver, at der ofte dukker ukendte 
drænledninger op i forbindelse med udførelsen af projektet. Sådanne 
dræn vil det så vidt muligt, blive forsøgt at afbryde ved ådalsskrænten 
eller at finde en tilsvarende løsning for, hvilket er af afgørende 
betydning for projektets målsætning. Både grundejer og den 
udførende entreprenør er derfor forpligtiget til at kontakte tilsynet 
(NIRAS), såfremt der under projektets udførelse tilvejebringes 
kendskab til hidtil ukendte drænledninger og drænsystemer. 
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4. Påvirkning af afvandingstilstanden 
Fordelerrenderne er dimensioneret til at kunne nedsive ca. 0,25 l/s/ha. 
Hertil medgår 5 m fordelerrende pr. ha drænet opland. Da 
drænsystemer generelt antages at være dimensioneret til en maksimal 
afstrømning på 1 l/s/ha, vurderes fordelerrenderne at kunne nedsive 
80-90 % af drænafstrømningen. Da fordelerrenderne endvidere har et 
samlet volumen på ca. 7,5 m3/ha drænet opland, vil der kun sjældent 
være overløb fra fordelerrenderne og fortrinsvis i vinterperioden, hvor 
drænafstrømningen er stor. En del af overløbsvandet antages at blive 
infiltreret, men der vil temporært og fortrinsvis i vinterperioden være 
en sjapvandszone parallelt med fordelerrenderne. 

5. Beskyttede naturområder og øvrige planforhold 
Inden for projektområdet er en del af ådalen beskyttet af 
Naturbeskyttelseslovens §3 som eng (se bilag 3). Der er ikke 
registreret særligt værdifulde plantesamfund eller sjældne arter ved 
besigtigelser i forbindelse med forunderøgelsen.  

Overskudsjorden fra opgravning af fordelerrenden indbygges og 
deponeres uden for det beskyttede område. Der skal i forbindelse med 
terrænreguleringen søges om landzonetilladelse.  

Derudover omfatter indgrebene opgravning af drænledning på korte 
strækninger inden for det beskyttede område.  

Den midlertidige forstyrrelse af vegetationsdækket som følge af 
anlægsarbejdet vurderes være uden synlige spor efter 1-3 år forudsat 
at der anvendes gravemaskiner med brede larvebånd, som ikke 
efterlader tryk- eller komprimeringsskader i jorden. Jordkørsel med 
dumper vil foregå i et anvist spor. Det vurderes i samråd med §3-
myndigheden, om evt. komprimeringsskader skal udbedres med 
efterfølgende grubning. 

6. Ledninger og tekniske anlæg 
Der er søgt oplysninger om ledninger i området i LER i 2007, hvor der 
ikke var registreret ledninger i nærheden af gravefelterne. Det påhviler 
imidlertid entreprenøren selv at opdatere ledningsoplysningerne og 
selv at sikre sig at der ikke findes ledninger på lokaliteten. 

7. Adgangsforhold 
Der er adgang til graveområdet via markveje og markskel hvor der 
kan køres med dumper og gravemaskine. I den lave del af ådalen bør 
kørsel med dumper så vidt muligt undgås.  
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