
 

Til Faxe Kommune 

Natur & Miljø 

      

                            Søtorup d.20. april 2013 

 

Anmeldelse af overset ulovligt forhold i forbindelse med sidste års miljøskadelige uddybning af 

Møllebækken og medfølgende  vandstandssænkning i Sydøstsjællands største sø, Søtorupsøen, i EU-

fuglebeskyttelsesområde nr.101: 

 

Kære læser. 

Den 2. maj sidste år anmeldte vi i HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN (HMK) en naturødelæggende og ulovlig 

uddybning af Møllebækken og medfølgende sænkning af vandstanden i Søtorup Sø, udført af områdets 

store lodsejer, Gisselfeld gods. For at maximere afvandingen af markerne rundt om Søtorupsøen, hvor 

Gisselfeld i adskillige år har drevet et meget intensivt og miljøødelæggende industrilandbrug. 

Faxe Kommune besvarede os i en 3 sider lang skrivelse 25. maj med overskriften ”Faxe Kommunes 

afgørelse om Møllebæk og Storup Sø” (j./sagsnr. 06.02.00-K08-2-12). 

I en den specifikke afgørelse på i alt 12 linier hedder det bl.a.:  

”Faxe Kommune konstaterer, at der i strid med de vilkår kommunen har givet for oprensningen af bækken 

er gravet fast bund op, men at det er af underordnet betydning for sø og bæk.” 

Andetsteds hedder det; 

”Faxe Kommune vurderer, at på den korte strækning mellem sø og Gisselfeldvej er der opgraver mere 

materiale end aflejret materiale. Det ses i form af oprindeligt aflejret ler. Det er i strid med de 

retningslinjer, der er udstukket for oprensningen af vandløbet om ikke at opgrave fast bund.” 

HMK sendte 25. juni til Faxe Kommune med en anmodning om at få sagen genbehandlet, da vi i komiteen 

havde dokumenteret, at kommunens konklusioner, bl.a. om opgravningens voldsomhed i Møllebækken 

nedstrøms Gisselfeldvej , var ukorrekte. Genbehandlings-appellen blev afvist af kommunen. 

Kommunens afgørelsen af 25. maj blev efterfølgende indbragt for Natur- og Miljøklagenævnet både af 

undertegnede naturorganisation samt Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening. 



Her blev klagerne blev dog aldrig realitetsbehandlet, men alle afvist med den begrundelse, at kun 

Naturfredningsforeningens hovedkontor har kompetence til at indbringe en vandløbssag for Natur- og 

Miljøklagenævnet. 

Imidlertid var sagen aldrig indbragt alene som en vandløbssag, som Miljø- og Naturklagenævnet affejede 

dem som.  Og Faxe Kommunes sagsbehandler bekræftede da også på et møde mellem HMK og kommunen 

24. oktober sidste år, at sagen fra kommunens side var behandlet som en § 3-sag. 

Den aktuelle anmeldelse er en konsekvens af at  kommunen helt har overset bæk-uddybningens markante 

dræning af den ca.2,5 hektar store ellesump i Søtorupsøens vestdel, der støder op til den del af 

Møllebækken, hvor kommune har fastslået, at der er sket en ureglementeret uddybning af de første ca.100 

meter af Søtorupsøens afløb, og ikke bare en oprensning, som Faxe kommunen oprindeligt havde givet 

Gisselfeld lov til. 

Naturtypen ellesump/skov er specifik beskyttet af Naturbeskyttelsesloven § 3. 

Faxe Kommune forholder sig i sin afgørelse til uddybningen af Møllebæk og den medfølgende 

vandstandssænkningen i Søtorup Sø, men konkluderer forkert, at den er af underordnet betydning. 

Udsigten til udtørring af Søtorupsøens lovbeskyttede ellesump er ikke specifikt nævnt i vor oprindelige 

skriftlige henvendelse af 2. maj 2012 til Faxe Kommunen, og efterfølgende overset af kommunen både på 

sin besigtigelse, samt i sin sagsbehandling. 

Vi skal derfor bede om at få sagen realitetsbehandlet på dette overset felt. 

 

Venlig hilsen 

HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN 

v. talsmand Jesper Petersen, Søtorupvej 5A, 4690 Haslev. Tlf. 5632 6470. 

 



 

Parti af den udtørrede, ulovligt afvandede ellesump i Søtorupsøens vestdel. Fotograferet i sommeren 

2012. 


