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anmarks Naturfredningsfor-
ening er Danmarks største

grønne forening. Den er stiftet
i 1911 og har i dag 215
lokalkomiteer, der dækker én
eller flere af landets kom-
muner.
Foreningens overordnede og

langsigtede mål er, at Danmark
bliver et bæredygtigt samfund
med et smukt og varieret land-
skab, en rig og mangfoldig
natur og et rent og sundt
miljø.
Vi arbejder for befolkningens

muligheder for gode natur-
oplevelser og med emner som
naturbeskyttelse, miljøbeskyt-
telse, planlægning, adgang til
naturen, lovgivning og oplys-
ning.

Foreningen har 138.000
medlemmer, hvoraf totusinde
er aktive og bruger en del af
deres fritid på at arbejde for
foreningens formål.
Vi arbejder især med den

danske natur og mulighederne
for at opleve den. Mere brede
miljøemner er også inden for
arbejdsområdet ligesom inter-
nationalt engagement især
gennem EU.
I arbejdet med den danske

natur søger Danmarks
Naturfredningsforening at
sikre, at tabet af den biolo-
giske mangfoldighed standser.
Derfor beskæftiger foreningen
sig også med land- og
skovbrugets produktionsme-
toder, der har afgørende indfly-
delse på naturens vilkår.

Du har brug for naturen.
Og den har brug for dig!

Danmarks
Naturfredningsforening
Tlf. 39 17 40 00
dn@dn.dk
www.dn.dk

D Rigere natur
i Guldborgsund Kommune

Guldborgsund strækker sig
som et blåt bånd gennem
vores nye kommune, så
markant er det, at kommunen
har taget navn efter Sundet.
Naturfredningsforeningens

vision er at store dele af vores
naturområder i hele kom-
munen kan bindes sammen af
blå og grønne bånd.

Vi ser Kulturcenter Fuglsang
som det naturlige midtpunkt i
Lolland-Falsters tredje natur-
park. Lolland Kommune har
Nakskov Fjord som regional
naturpark. Maribosøerne deler
vi. Den tredje naturpark ved
Guldborgsund vil skabe bal-
ance og sende et positivt sig-
nal om en kommune og et

sund med en rig natur og et
godt miljø.
Danmarks Naturfrednings-
forening vil gerne deltage og
bidrage med ideer og inspira-
tion til fremtidens arbejde i og
omkring naturen i den nye
kommune. Vi foreslår derfor, at
der oprettes et grønt kontakt-
forum.

Guldborgsundbroen
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Danmarks
Naturfredningsforenings
vision
Naturfredningsforeningens
vision er at Guldborgsunds
vigtigste naturområder knyttes
sammen af brede grønne bånd.
Ikke bare for at gøre kom-
munen smukkere, men i lige
så høj grad for at give planter
og dyr mulighed for at sprede
sig. Isolerede bestande af dyr
og planter uddør let hvis de
ikke kan passere marker,
motorveje og bebyggelser.
Derfor er sammenhængende

naturområder, naturpleje og
genopretning af vådområder
forudsætningen for en rig og
varieret natur. 
Sammenhængende naturom-

råder giver samtidig mulighed-

er for at skabe et netværk af
cykelstier og vandreruter gen-
nem de smukkeste områder i
Guldborgsund Kommune. Tænk
blot på Paradisruten gennem
Nysted Kommune. 
Naturfredningsforeningens

vision for fremtidens natur i
Guldborgsund Kommune er
enkel. Guldborgsund skal
danne rygraden. Et bredt blåt
bånd tværs gennem kommu-
nen, fra Østersø til Smålands-
hav. Herfra to smallere bånd
mod øst og vest. Det østlige
langs Tingsted Å, gennem
Borremosen og Hannenov
Skov, langs Virket sø og langs
Fribrødre Å til Grønsund. Det

vestlige langs Flintinge Å og
Sakskøbing Å og ud gennem
Sakskøbing Fjord til Smålands-
havet.
I hjertet af det hele, og med

kulturcenter Fuglsang som
midtpunkt, den regionale
naturpark Guldborgsund, i
Sundets sydlige del. I den
nordlige del af Sundet hvor
naturen er mere robust, er der
til gengæld gode muligheder
for at udvikle Sundruten og
friluftslivet.

Naturen i Guldborgsund Kommune
Kigger man på kortet, er Guldborgsund en
kommune med meget blåt, noget grønt, lidt
gråt og masser af hvidt. Det hvide er land-
brugslandet. Her er der mindre natur og mange
aktiviter der påvirker naturen i de blå og
grønne områder.

De fleste af Guldborgsunds borgere bor i de grå
områder. Sommerfolket i de grå bræmmer
langs de gode badestrande. De påvirker også
natur og miljø. Det samme gør industrivirksom-
hederne.
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Forslag til grønne og blå bånd

Guldborgsund danner rygraden.
Et bredt bånd fra Østersø til

Smålandshav. Herfra to bånd
gennem ådalene. Det ene til

Sakskøbing Fjord. Det andet til
Grønsund. I hjertet af det hele,

og med kulturcenter Fuglsang
som midtpunkt, den regionale

naturpark Guldborgsund.
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Fremadrettet dialog

Forudsætningen for en sund udvikling af både erhverv og bosætning må, efter Danmarks
Naturfredningsforenings mening, være en rig natur og et godt miljø. Og den rette balance
mellem udvikling og beskyttelse skabes bedst i en fremadrettet dialog mellem
Guldborgsund Kommune og de grønne, naturbeskyttende organisationer.
Vi skal derfor foreslå, at der snarest muligt oprettes et grønt kontaktforum for at sikre
dialogen mellem kommunen og de grønne organisationer. 
Sådan er vores visioner og vi mener der er nok at tage fat på. 

Med venlig hilsen 

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomitéer i Sakskøbing, Nysted, Nørre Alslev,
Stubbekøbing, Nykøbing og Sydfalster, på vegne af 1 600 medlemmer i Guldborgsund
Kommune. 

Båd på Lollands
fladvandede kyst

mod Guldborgsund
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På overfladen ser det blå bånd
smukt ud. Men læg mærke til,
at svanerne sidst på vinteren
og først på foråret er så sultne,
at de trækker op på markerne
fordi de undervandsplanter
svanerne skulle leve af, er
kvalt af trådalger. 

I sin seneste redegørelse
(Fjord og bugt, 2005) skriver
Storstrøms Amt: 

"Det smalle sund er et gen-
nemstrømningsområde, hvilket
giver en stor vandudskiftning.

Sammen med de gode bund-
forhold burde det give ideelle
vækstbetingelser for fast-
siddende bundplanter. Men
desværre er belastningen i de
lavvandede områder så stor, at
der stadig er problemer med
for store mængder af tråd-
alger.

Det kræver en reduktion af
den samlede næringstilførsel,
før man kan forvente en synlig
bedring i miljøtilstanden". 

Ænder og
svaner i
Guldborgsund

Amtet har beregnet, at der
hvert år ledes 834 tons kvæl-
stof og 27 tons fosfor ud i
Guldborgsund. "Hovedparten af
kvælstoffet kommer fra
dyrkede arealer". Fosforen fra
"en række renseanlæg og
sukkerfabrikken i Nykøbing
Falster". 

I den sydlige del af Sundet ser
det værst ud fordi alt spilde-
vandet fra Sydfalsters store
sommerhusområder ender i
den brede lavvandede del der
engang var Guldborgsunds
bedste opvækstområde for
fiskeyngel. 

Naturfredningsforeningen
mener, at det må være svært
at skabe udvikling og frem-
gang i en kommune der er
opkaldt efter et sund hvor
naturtilstanden er ringe og
hverken opfylder EU's krav
eller den nationale målsæt-
ning. 



Danmarks Naturfredningsforening
Tlf. 39 17 40 00
dn@dn.dk
www.dn.dk
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Du har brug for naturen.
Og den har brug for dig!


