
1)       Østre Ringkanal er ikke en gennemgående kanal, men består af en række sammenhængende grøf-
ter, som undervejs har afløb til de tværgrøfter/stik, som løber mod vest til Sydkanalen. Ved tilfyldninger 
vil vandet kunne løbe til et alternativt stik. Dele af kanalen kan derfor sløjfes uden betydning for de area-
ler, som ligger længere mod nord.
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Godkendelse af regulering af vandløb i forbindelse med udvi-
delse af Bøtø Naturområde 

Guldborgsund kommune har modtaget ansøgning om regulering af vandløb og 
dræn i forbindelse med udvidelse af Bøtø Naturområde. Arealet er ejet af Guld-
borgsund Kommune.
Formålet med projektet er at gøre området mere vådt og velegnet for de naturty-
per og arter der er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området, 173.

Det berørte projektområde ses i kortbilag.

Afgørelse
I henhold til vandløbslovens1 §16 meddeles der tilladelse til projektet på følgende 
vilkår:

 Østre Ringkanal1), langs Pedersdalsengen matr. nr. 7do kan nedlægges ved 
hel eller delvis opfyldning af kanalen. 

 Langs østsiden af Kanalvej kan eksisterende membran forlænges ud for 
Sydkanalen og yderligere mod nordøst, på matr. nr. 98p, 98o og 98n Bøtø 
Nor, Væggerløse, hvorved alle dræn, tilløb og udsivninger standses. 

 Membranen skal være en minimum 1,8 m høj og fortsættes fra den nuvæ-
rende membran. Membranen skal nedgraves lodret til kote -3,2 m og med 
overkant i kote −1,4 m.

 Jordvolde mellem matriklerne nr. 98b og 98p Bøtø Nor, Væggerløse kan 
fjernes ned til kote –2,0 meter på for at sikre hydraulisk forbindelse mellem 
matriklerne.

 Afløbet fra ovennævnte matrikler kan fremover sker til en eksisterende 
overløbsbrønd på matr. nr. 98b med et maksimalt vandspejl i kote -1,7 m 
DVR90.

http://www.guldborgsund.dk/


SIDE 2/4  Der kan afgraves 100 meter jordvold ned til kote -2,0 meter mellem 
matriklerne matr. nr. 98b og 98p Bøtø Nor, Væggerløse mod nordøst, ud for 
Sydkanalens st. 10050. 

 Alle interne dræn på matrikel 98n, 98o og 98p kan afbrydes/sløjfes ved 
overgravning og tilpropning.

 De åbne grøfter på matrikel 98n, 98o og 98p sløjfes ved hel eller delvis 
opfyldning.

 De godkendte reguleringer kan ses på vedlagte kortbilag.

VVM-screening
Kommunen har vurderet projektet i henhold til VVM-reglerne i planlovens § 11g. 
På baggrund heraf er det konkluderet, at reguleringen af vandløbet ikke vil medfø-
re væsentlige miljøpåvirkninger, hvorfor reguleringen ikke er omfattet af reglerne 
om VVM-pligt. Der skal derfor ikke udarbejdes VVM-redegørelse og kommune-
plansretningslinjer. Afgørelsen blev annonceret den 4. august 2020 med efterføl-
gende 4 ugers klageperiode. Der er ikke indkommet klager.

Vurdering af projektets påvirkning af Natura 2000-område
Før der træffes afgørelse om godkendelse af projektet, skal der foretages en vur-
dering af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, 
kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Endvidere kan der ikke meddeles 
godkendelse, hvis det ansøgte kan ødelægge eller beskadige de plantearter eller 
yngle- og rasteområder for de dyrearter, der er optaget i Habitatdirektivets bilag 
IV, jf. § 7, stk. 1, og § 11, stk. 1, i Habitatbekendtgørelsen1.

Det ansøgte projekt ligger i fra Natura 2000-område nr. 173 Smålandsfarvandet 
og Guldborgsund med kyster, herunder Fuglebeskyttelsesområde nr. F82, F83, 
F85, F86, samt Habitatområde nr. H152. 

Natura 2000-området består overvejende af et marint areal. Landarealet udgøres 
af en mere eller mindre bred strimmel land langs det afgrænsede marine område. 
Strandenge med deres salttålende plantearter findes typisk som langstrakte bånd i 
kystlinjen. Bag disse, hvor kalkholdigt trykvand træder frem, optræder flere ste-
der rigkær, og i baglandet, på morænejorden, af og til kalkoverdrev (jf. basisana-
lysen for Natura 2000-området).

Reguleringen af vandløbene har til formål at gøre arealerne mere våde, og dermed 
medvirke til forbedring af habitater og arter på udpegningsgrundlaget. 

Vurdering af §3 område
Der er foretaget selvstændig vurdering af §3 arealerne i forbindelse med projek-
tet.

Vurdering af projektets påvirkning af Bilag IV-arter



SIDE 3/4 Følgende Bilag IV-arter vurderes at kunne forekomme omkring arealet: Flager-
mus, padder og krybdyr. 

Det vurderes ikke, at projektet vil skade eventuelle flagermus´ fouragering. Det 
vurderes ligeledes, at projektområdet, vil udgøre en bedre yngle- eller en rastelo-
kalitet for padder og krybdyr med den forøgede fugtighed af arealerne.

Der kan vandre padder og krybdyr igennem området, og deres vandringspotentia-
le eller -muligheder vil blive forbedret ved projektet.

Guldborgsund Kommune vurderer derfor, at projektet vil medvirke positivt til be-
varelse af nogle af arterne på bilag IV, og projektet vil ikke beskadige eller øde-
lægge yngle- eller rasteområder for dyrearter eller ødelægge plantearter, der er 
optaget i Habitatdirektivets Bilag IV.

Klagevejledning
Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 
uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. 
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.bor-
ger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-iD. Klagen sendes 
gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er 
indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, 
skal du betale et gebyr på kr. 900 for privat personer og 1800 for virksomheder 
eller organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan 
finde yderligere vejledning om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside www.nmkn.dk. 

Miljø- og Fødevareklagenævnets skal som udgangspunkt afvise en klage, der kom-
mer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du øn-
sker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet an-
modning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videre-
sender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørel-
se om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Følgende kan påklage afgørelsen:
o Ansøger
o Enhver der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sa-

gens udfald, herunder lodsejer
o En berørt nationalparkfond, efter lov om nationalparker
o Lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i 

afgørelsen
o Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø
o Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres for-

mål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen be-
rører sådanne interesser.

Der gives besked fra os, hvis andre klager. Hvis der bliver klaget, må godkendel-
sen ikke udnyttes, før sagen er afgjort i Miljø- og Fødevareklagenævnet, medmin-
dre nævnet bestemmer andet.

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.nmkn.dk/
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Ifølge vandløbslovens § 82 stk. 4 har en klage opsættende virkning, medmindre Mil-
jø- og Fødevareklagenævnet beslutter andet.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Jim Dalhoff Hansen i Center for Miljø & Plan, 
tlf. 5473 2082 eller e-post: jiha@guldborgsund.dk.

Med venlig hilsen

JIM DALHOFF HANSEN

CAND.TECH.SOC

MILJØ

CENTER FOR TEKNIK OG MILJØ

 Kopi til:
 Danmarks Naturfredningsforening dnguldborgsund-sager@dn.dk
 Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
 Danmarks Sportsfiskerforbund, v/Lars B. Thygesen, lbt@sportsfiskerforbun-

det.dk
 Danmarks Sportsfiskerforbund, Lokalt vanddistrikt, v/Christian Skotte, cskot-

te@asci.info
 Naturstyrelsen Storstrøm sto@mst.dk
 Museum Lolland-Falster, post@museumlollandfalster.dk
 VKST – politik@vkst.dk
 Kystdirektoratet – kdi@kyst.dk
 Fiskeristyrelsen – Fiskeriinspektorat Øst i Ringsted- INSPEKTORATOEST@lfst.dk
 Naturrådgivningen, v/ Niels Riis - niels@naturogvand.dk 
 Karl Verner Skyggedal Rasmussen Elkenøre Øvej 22 4872 Idestrup
 Kjeld Hemmingsen Gl. Landevej 131 4873 Væggerløs
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