
Information om LIFE-projekt 
 
Den 8. november 2016 



Dagsorden 
Borgermøde 8. november 2016 

 

Velkommen og intro v/Søren Revsbæk  

Projektet i store træk v/Pernille Balslev-Erichsen 

Projektet og naturen v/Søren Madsen  

Projektet og kulturen v/Marit Christiansen 

Projektet og kano v/Søren Madsen  

Debat v/Søren Revsbæk 

 



LIFE-ansøgning og projektformål 

• EU-støtteprogram til truede dyr og planter.   

• Forbedring af plante- og dyrelivet i Susåen  

– Herunder habitatet for Tykskallet malermusling 

– Skabe gode vækstbetingelser for andre dyr- og 
planter 
 

• LIFE-Projekt er en økonomisk sponser 

• Få Susåen tilbage i sit naturlige faldforhold 

 

 



Naturgenopretningsprojekt i Susåen 

Projektområder 

Nedre Suså 

Øvre Suså 



Bavelse Sø 



Holløse Mølle 



Oversigtskort  
Ændringer for spildevandsrensning 



Overordnet tidsplan – ekstrakt fra 
ansøgning (offentlig) 

• 2015/16 – Forundersøgelser og indledende 
drøftelser med hovedlodsejere. 

• Ultimo 2016 – Formalia, bl.a. følgegrupper, 
borgermøde, kommunikation 

• 2017 – Præcisering af projekt, afvejning af 
mulige løsninger, plan for udsætning af fisk 

 



Overordnet tidsplan fortsat 

• Juni 2018 – deadline for biologiske og tekniske 
undersøgelser med detailprojekt 

• December 2018 – deadline for ansøgning om 
myndighedsgodkendelser, lodsejeraftaler om 
projektdeltagelse 

• December 2019 – deadline for etablering af 
nyt vandløb, spærringer m.v. fjernet, 
træplantning, udlægning af groft materiel 

 



Status d.d. 

• Godkendelse af LIFE-ansøgning (EU) 

• Kano-test syd for Holløse Mølle 

• Interessentinddragelse påbegyndt 

• Gennemførsel af teknisk forundersøgelse og 
natur-forundersøgelse 

• 1. gennemgang på Teknisk Udvalg 

 



Det der behandles p.t. 

• Offentlighedsfase (borgermøde, facebook, 
m.m.) 

• Forelæggelse for TU efter borgermøde og  
inden forelæggelse for Byrådet 

• Igangsættelse af den 5-årige projektperiode 

 



Interessenter – ikke udtømmende 
Myndigheder 
Naturstyrelsen 
NK Forsyning 
Næstved Kommune 
Grænsekommuner 
Interesseorganisationer, råd og nævn 
Dansk Sportsfiskerforening 
Danmarks Naturfredningsforening 
Dansk Ornitologisk Forening 
Naturrådet 
Øvre Suså Vandløbslaug – Bredejerlauget 
for Nedre Suså 
Gefion (landbrugsområdet) 
Østlige Øer (landbrugsområdet) 
Bæredygtigt landbrug 
Danske Vandløb 
Vandrådet 
 
 

Politisk 
Teknisk Udvalg 
Byrådet 
Borgergrupper 
Hovedlodsejere 
Bredejere i Susåen (10 stk.) 
Kanoudlejere 
Kanosejlere med nummerplade 
Enkeltpersoner - stor indsigt og faglighed 
Borgere i almindelighed som sejler i 
kano, går tur osv. i området. 
 
Lokalråd 
Glumsø 
Skelby 
Tybjerg 
Herlufmagle 
Næstved Vestegn 
 



Naturgenopretningsprojekt - Susåen 


