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 Næstved Kommune
Team Vand og Natur

www.naestved.dk 

Referat at møde med øvrige interessenter om Fase B i de 
nye tekniske forundersøgelser - ved Suså-Life-projektet 

Mødedato 21-3-2018
Tid 17:00-19:00
Sted Rådmandshaven, mødelokale 2
Sagsnr. 06.02.10-P20-2-18

___________________________________________________________________

Mødedeltagere
Charlotte Stawitzki -  DOF
Anne Gertie Kristensen - Skelby Gunderslevholm Lokalråd
Jørgen Bo Nielsen – Bredejer
Knud Hansen – Lokalråd Næstved Vestegn
Gunnar Hansen - Lokalråd Næstved Vestegn
Benth M. Lange – Aktionsgruppen for Susåen
Christian Skotte – Danmarks Sportsfiskerforbund
Stig Hansen – Bredejerlauget for Nedre Suså
Charlotte Riegels Hjorth – Øvre Suså Vandløbslaug
Christian Holt – Aktionsgruppen for Susåen
Jesper Møller - Næstved Kano- og Kajakklub
Dennis Søndergård Thomsen - Rambøl
Søren Madsen – Næstved Kommune
Bent Hummelmose – Næstved Kommune
Malene Callesen Dall -  Næstved Kommune

Referent
Malene Callesen Dall
Bent Hummelmose
Referat
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Formålet med mødet var at gennemgå resultaterne af fase B – og at give input til det videre 
arbejde. 

Rambøll præsenterede resultaterne af fase B (powerpoint fra mødet medsendes i pdf-format). 
Indledningsvis præsenterede Rambøll erfaringer fra andre naturgenopretningsprojekter, bl.a. 
Vilholt Mølle ved Gudeåen. Rambøll præsenterede endvidere længdeprofiler ved de 
eksisterende forhold for Susåen og scenarie B1. 

Der blev spurgt til brinksikring, herunder stensætning og jordtyper. Dennis forklarede, at det 
er forholdsvis nemt at sikre brinkerne med sten og at de med tiden vil få et mere naturligt 
udtryk, end det der blev vist på billedet.
Der blev også spurgt til sænkning af vandspejl i Bavelse Sø. Det er usikkert, hvor stor en 
vandstandssænkning af søen som en fjernelse af spærringen vil bevirke.

Forlængelse af Torpe Kanal
Rambøll præsenterede en mulig placering af en forlængelse af Torpe Kanal ned mod Bavelse 
Sø. Nogle steder er det muligt at flytte lidt på placeringen af forlængelsen– andre steder (fx 
hvor der er meget stejlt), er det kun muligt at placere den i kanten af søen. Anlægget vil fylde 
ca. 20 meter ud i søen fra vandløbet. Et fladere anlæg vil på sigt virke mere naturligt (være 
mindre synligt) end et stejlere anlæg. Med en bundbredde på 3 m, vil ovenbredden mange 
steder være 7-8 m. Der vil kun være et meget lille fald på den forlængede Torpe Kanal. 
Det vil kræve et stort areal at etablere forlængelsen. 

Kommentarer: 
Der blev kommenteret på forlængelsen af Torpe Kanal. Charlotte Stawitzki mener, at det er et 
omfattende indgreb i forhold til fredningen og Natura 2000. Charlotte Riegels Hjorth tilsluttede 
sig forbeholdet.

Holløse Mølle alternativ B1-B3:
Rambøll præsenterede resultaterne af de seneste beregninger. Rambøll har regnet på

 Alternativ B scenarie 1: ca. 1250 m langt, ca. 25 i bundbredde, bundkote 5.57 
 Alternativ B scenarie 2: ca. 1250 m langt, ca. 15 i bundbredde, bundkote 5.27 
 Alternativ B scenarie 3: ca. 1250 m langt, ca. 20 i bundbredde, bundkote 5.47 

Alternativ B scenarie 2 giver større vandspejlsfald i Skelby end 30 cm (ved lave 
afstrømninger). Alternativ B, scenarie 3 giver vandspejlsfald omkring 30 cm i Skelby. Såvel 
scenarie 2 som 3 giver en dårligere vandfordeling til faunapassagen end scenarie B1 ved 
medianmaksimum og højere afstrømninger. 

Kommentarer:
Der blev spurgt til vintermedian – hvorfor er den ikke beregnet? Svar: Den vil lægge sig 
mellem de allerede beregnede.
Der blev spurgt til om en fuld fjernelse vil have en effekt på de opstrøms liggende arealer. 
Svar: Den fulde fjernelse vil givetvis have en effekt på de opstrøms liggende arealer
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Bent orienterede om drøftelse med hovedlodsejerne om formiddagen. Fagligt synes Næstved 
Kommune, at alle alternativ A og B varianterne på sigt er en dårlig løsning. Der bliver kun 
skabt 1250 m godt vandløb. Resten af strækket op til Bavelse Sø vil stadig være 
stuvningspåvirket – og hvis der ikke kan findes en bedre løsning, så vil det være bedre at 
vente på et fremtidigt vandplan krav om fjernelse af spærringen ved Holløse Mølle. 

Gennemgang af nye alternativer ved Søren Madsen
Søren Madsen præsenterede nogle nye mulige alternativer (red: siden kaldet alternativ C og 
D).

 Alternativ C: En kanal på ca. 2 km længde der giver vand til møllen og mulighed for 
kanosejlads. Den eksisterende Suså forbedres med et antal stryg. Forventet 
vandspejlsfald ved Skelby på ca. 30 cm.

 Alternativ D: Den eksisterende Suså forbedres med et antal stryg, således at der 
etableres et godt og varieret vandløb (gode strækninger ved Strids Mølle og mellem 
Skelby og Holløse Mølle). I dette alternativ vil der ikke være vand til drift af møllen 
(andet end ved pumpning af vand til museumsdrift) og vandspejlet ved Skelby vil 
sænkes med max. 70 cm. 

Skitse til alternativ C Skitse til alternativ D
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Kommentarer og spørgsmål
Der blev spurgt til mulighederne for styring af vandspejl ved Holløse Mølle.
Svar: I alternativ C vil der nok blive nødvendig at etablere en form for styring ved indkøbet til 
kanalen – og den vil kunne bruges til at styre vandet til møllen. 

Der blev spurgt til fiskenes passage. Svar: Den burde være god. 

Der blev spurgt om man i princippet kan rørlægge vandtilførslen til møllen. Svar: Ja, det kan 
man (men det er meget dyrt).

Det blev diskuteret om passagen med kanoer kan lettes ved at indtænke grødeskæringen. 
Endelig blev det konkluderet at længden af habitatområde bliver længere ved begge forslag.

Der blev spurgt til mødet med EU-monitoren. Bent fortalte, at monitor Bent Jepsen havde 
været lydhør over for denne proces som finder sted nu, og at det blev aftalt, at projektets 
alternative projektarealer fremlægges for TU og Byråd, og at de herefter vil blive fremlagt for 
EU i forbindelse med en ændringsansøgning.

Der blev spurgt til Vandrammedirektivet - Vandplaner – vil spærringen komme i spil i 2021? 
Svar: Det ved vi ikke, men det er sandsynligt.

Der blev spurgt til Spildevandsplanen – er der ejendomme, som vil blive fritaget? Svar: Ikke 
på nuværende tidspunkt. Hvis Torpe Kanal forlænges, vil det kunne ændre på recipienten – og 
dermed vil nogle ejendomme kunne fritages for særlig rensning for fosfor. 

Der blev spurgt til om alternativ C vil kunne imødekomme kravet om fjernelse af spærring. 
Svar: Det vil afhænge af vandfordelingen.

Det blev præciseret, at det er er problematisk at stuvningszonen er så lang i sammenligning 
med andre spærringer. Christin Skotte foreslog, at man fjernede spærringen helt. 

Der blev udtrykt bekymring om, at der er natur der forsvinder i forbindelse med en 
vandstandssænkning. I den forbindelse blev det præciseret at der ikke forsvinder natur, 
naturtypen ændrer sig blot til en anden, man kan sige at den flytter sig nærmere åen.

Der blev spurgt til opdrættet af værtsfisk og muslinger, bliver der gjort en indsats i Øvre Suså? 
Svar: Ja, det gør der. Opdrættet af værtsfisk er netop i gang sat. Det bliver Fyns Laksefisk 
som skal stå for opdrættet.

Der blev spurgt til berettigelsen af en forlængelse af Torpe Kanal, hvis der ikke bliver foretaget 
restaurering i Nedre Suså. Svar: Det er rigtigt set, at berettigelsen bortfalder, hvis der ikke 
skabes et habitat for muslingen i Nedre Suså.

Der blev spurgt til om ørreder kan udkonkurrere elritser. Der er eksempler på at elritser og 
ørreder kan leve i samme vandløb (fx Gudenåen). 

Næstved Kommune spurgte til, om der er interesse for en felttur til et lignende restaurering. 
Svar: Ja. 



Side 5 af 5

Charlotte Riegels Hjorth opfordrede til, at der også blev arrangeret en tur ved Susåen. 

Der blev spurgt til om der påtænkes at lave en rørledning som kan føre vand til møllen? Svar: 
Nej, det er er forholdsmæssigt ikke økonomisk rentabelt.

Det blev bemærket, at det er vigtigt at huske på kulturmiljøet – find evt. et alternativ at bruge 
møllelokalerne til – måske som en seværdighed - museum. Der er en energiproduktionen som 
er med til at vedligeholde møllen. Jo mindre funktion en bygningen har desto mindre 
vedligeholdelse vil der være. Det blev i den forbindelse præciseret at kultur- og 
landskabsudtrykket ved Holløse Mølle kan bevares, selvom møllen ikke producerer strøm. 

Næste fase
Planen var, at der i den følgende periode skulle regnes på konsekvenser af det/de valgte 
alternativer. 
Rambøll og Næstved Kommune vil drøfte, hvordan der kan regnes videre på de to nye 
alternativer C og D. Der er behov for at se, om alternativerne rent faktisk kan lade sig gøre (og 
give en god faunapassage) – og derefter regne på konsekvenser.

Næste møde er efter planen den 8. maj, men det kan blive ændret.
 

/Malene Callesen Dall og Bent Hummelmose
10. april 2018


