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Afdelingsbestyrelsens årsberetning 2017 

Nyt naturområde ved Bøtø 
Det største og mest bemærkelsesværdige, der er sket i år, er, at Den Danske Naturfond den 

15.3.2017 i samarbejde med Guldborgsund Kommune har opkøbt 153 ha af Bøtø plantage. Området 

grænser op til Østersøen og til en tidligere naturgenoprettet lavvandet sø på 200 ha, så der nu skabes 

et sammenhængende stykke natur på 353 ha. Formålet med købet er at gennemføre naturgenopret-

ning og skabe et naturområde med åbne overdrevsarealer, lysåben græsningsskov, urørt skov og 

naturlig hydrologi. Projektet vil også skabe nye levesteder for en række sjældne arter. 

Der er allerede sket meget i området, og vi glæder os til at se naturen udvikle sig dernede. 

DN Guldborgsund er repræsenteret i projektets følgegruppe. 

 

Hvor får vi vores sager fra: 
Når man ser på de sager, vi har arbejdet med i årets løb, kan man konstatere, at de er meget forskel-

lige, både i omfang og i varighed. Den ældste sag, vi har på listen nu, er fra 2009. 

 

De fleste sager får vi på Podio - vores sagssystem, hvor alle myndighedsafgørelser ligger. I perio-

den 15.8.2016 til 15.8.2017 har vi modtaget 278 sager. 

Selv om det kun er meget få, vi gør noget ved, er det forbundet med tid og arbejde at gennemse sa-

gerne. 

 

Sager kommer også til os i form af henvendelser fra kommunen eller fra borgere.  

Indimellem tager vi sager op, som vi bliver opmærksomme på gennem pressen. 

 

Vi har en arbejdsgang i bestyrelsen, hvorefter det er de enkelte bestyrelsesmedlemmer, der selv går 

ind og henter de sager, de vil beskæftige sig med, og ofte behandles en sag af en lille gruppe. 

Det medfører, at de sager, der bliver taget op til behandling, er de sager, som et eller flere bestyrel-

sesmedlemmer finder væsentlige. Det betyder, at der også er sager, som ikke bliver taget op, selv 

om nogle måske ville synes, de fortjente det. 

Vores arbejdsgang indebærer endvidere, at vi på bestyrelsesmøderne mest diskuterer de mest prin-

cipielle ting og større og vigtige sager.  

 

Klagesager: 
Ud af de 278 myndighedsafgørelser har DN Guldborgsund påklaget en sag til Natur- og Miljøkla-

genævnet, og vi har i år ikke indbragt nogen sager for Tilsynet i Statsforvaltningen. 

Men begge steder ligger sager fra foregående år, som endnu ikke er afsluttede. 

 

Klager til Natur- og Miljøklagenævnet: 
Nye klager:  

Store Sø løbet - VVM-vurdering 

 

Sager fra tidligere år: 

Sundby Vig 
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Natura 2000-handleplan for Maribosøerne og sag om fastlæggelse af vandstand og pumpepraksis i  

Hejrede sø. 

 

Vindmølleplan  

 

Klaptilladelser 

Sagerne om oprensning og klapning af slam startede helt tilbage i 2013, hvor DN henvendte sig til 

Statsforvaltningen og Naturstyrelsen med anmodning om en undersøgelse af kommunens udledning 

af kloakslam til Guldborgsund. 

I december 2015 traf Statsforvaltningen afgørelse, hvor man har givet DN medhold i 

- at GK har overtrådt vilkår indeholdt i miljøtilladelsen af 31.8.2010, idet der forsætligt er sket en 
egentlig udledning af slam og ikke kun en udjævning, som der var givet tilladelse til og 

- at GK har tilsidesat sin tilsynsforpligtelse efter Miljøbeskyttelsesloven. 

 

I april 2016 er der igen problemer med for meget slam på bunden, så skibene ikke kan komme ind. I 

august 2016 giver Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning tilladelse til, at man må oprense Slots-

bryggen og klappe det oprensede på klappladsen ved Kogrunden.  

DN påklagede denne tilladelse. 

 

I december 2016 klagede vi ligeledes over en tilsvarende tilladelse til oprensning og klapning af 

slam fra lystbådehavnen. 

 

Klagerne gik på 

 

- at man ikke havde foretaget den nødvendige vurdering af slammets egnethed til klapning under 

hensyn til indholdet af tungmetaller, 

 

- at man havde heller ikke foretaget en vurdering af klappladsens egnethed, også når man tager i 

betragtning, hvad der leveres til klappladsen fra andre steder og 

 

- at man ikke havde lavet nogen konsekvensvurdering i forhold til det Natura 2000-område, som 

Guldborgsund er en del af. 

 

Efter et møde med SVANA, hvor vi redegjorde for vores bevæggrunde i to klapsager, tilkendegav 

SVANA, at de ville tilbagekalde de to tilladelser med henblik på at genbehandle dem - herunder 

gøre N2000 behandlingen fyldestgørende og tydeliggøre de uklare dele. 

 

1.5.2017 kom der en ny afgørelse vedr. klaptilladelse for Slotsbryggen, hvor man havde foretaget de 

nødvendige vurderinger. 

Med denne afgørelse vurderede vi, at det eneste, der resterede, var, at kommunen burde foretage 

kildesporing med hensyn til tungmetaller, og at oprensning kun bør foretages i vinterhalvåret. 

Kommunen gav tilsagn om, at man er indforstået med - bortset fra i 2017 - kun at oprense om vinte-

ren og anførte samtidig,  at man allerede er i gang med at spore og reducere belastningerne til Ting-

sted å. 

På denne baggrund er afgørelsen af 1.5.2017 ikke påklaget. 

 

Lystbådehavnen har tilsvarende lovet - bortset fra 2017 - kun at oprense om vinteren. Herefter er 

denne klage tilbagekaldt. 

 

Klager til Tilsynet i statsforvaltningen 
Der er ikke indbragt nye sager i årets løb. Af gamle sager har vi 24.2.2015 indbragt sagen om  

 

Sundby Vig. Den er ikke afsluttet. 
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Henvendelser til myndigheder, uden at der er tale om en klage over en afgørelse. 
Nysted Camping 

Øster Ulslev Gadekær 

 

Plejeplan for Pærealleen mellem Kettinge og Frejlev.   
DN foreslog i 2015 kommunen, at der blev udarbejdet en plejeplan for Pærealleen. Kommunen var 

positiv overfor ideen og i 2016 fik man en arborist til at vurdere behovet for pleje af alleen. 

Det blev vurderet, at træerne er i rimelig stand deres alder taget i betragtning, og ingen af dem er 

risikotræer. 

Mange af træerne har påkørselsskader på stammerne efter græsslåning i rabatten. 

Alleen er blevet gennemgået med hensyn til bortskæring af vanris og rodskud af ask omkring træer-

ne.  

Det anbefales, at der ikke slås græs og rabat mere, og at alleen tilses hvert andet år, hvor der bør 

renses for rodskud. 

Et meget positivt forløb, der giver forventning om, at alleen vil kunne stå mange år endnu. 

 

Høringer: 
Ofte kommer sager fra myndighederne i høring, forinden der træffes en afgørelse. Vi har i årets løb 

givet myndighederne vores faglige input til flere sager i form af høringssvar: 

 

24.4.2017   Høringssvar kommuneplanforslag 2017-29. 

 

12.12.2016  Kommentarer til Guldborgsund og Lolland Kommunes Natura 2000-Handleplan          

2016 - 2021 for Natura 2000-Område nr. 177, Maribosøerne. 

 

4.8.2017     Store Sø løbet 

 

Naturstrategi  for Guldborgsund Kommune 

Grønt Råd fik forslaget til Naturstrategi i høring. Der var intense drøftelser. Især DNs forslag om 

opbakning til mere miljørigtige driftsformer i jordbruget skabte røre. Vi fik dog skabt enighed om at  

”støtte op om initiativer i jordbruget (skovbrug, landbrug og gartneri), der skaber øget biodiversitet 

samt mindsker udledning af klimagasser”. 

DN fik også indskrevet andre klare forbedringer med hensyn til prioritering af tilsyn med frednin-

ger, plejeplaner for særlige træer o. a. 

Men strategien, som nu er politisk vedtaget, er i sin helhed desværre uden konkrete mål og mere 

borgerrettet end rettet mod skabelsen af en mere righoldig natur. 

 

Ture og arrangementer 
 

17.9.2017 Årsmøde 

 i Virkethus, hvor statsskovfoged Mikkel Bornø Clausen fortalte om statens skovdriftplaner. 

 

19.12.2016 Halskov Vænge 

Vi blev af Museum Lolland-Falster indbudt til at bidrage med input til "Stedet fortæller Danmarks-

historie". Resultatet i form af musik og hørespil blev præsenteret ude i Halskov Vænge den 

2.4.2917. 

 

7.3.2017  Møde på Saxenhus 

Frederik Cordes fra Guldborgsund Kommune fortalte om naturen i Guldborgsund og kommunens 

naturarbejde. 

  

21.5.2017 Tur til Frejlev 

Ca. 80 deltagere mødtes ved Skalkekorset, hvor vores turleder arkæolog Catharina Oksen fra Guld-

borgsund kommune fortalte den spændende historie om Skalkekorset.  
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Efter en kort køretur gjorde vi holdt ud for to jættestuer på marken - Store- og Lille Guldhøj. De er 

ved at gro til, og Catharina efterlyste frivillige til at pleje dem. 

Selve skovturen førte os forbi tre oldtidsminder: en åben og en lukket jættestue samt en runddysse. 

Hvert sted fortalte Catharina levende om  højenes tilblivelse, opbygning  og formål i datidens sam-

fund og om de fund, man har gjort i forbindelse med udgravningerne.   

Desværre er træerne på flere af oldtidsminderne blevet fældet med det resultat, at højene får lys og 

dækkes af krat. Guldborgsund kommune har ikke driftsmidler til at pleje alle relevante oldtidsmin-

der, så vi venter på, at træerne gror op igen.  

 Efter at have set på fortidsminderne gik vi ned til Guldborgsund og nød udsigten. Undervejs passe-

rede vi engen, hvor Bo Breitenstein viste os de mange Maj-gøgeurter. 

 

9.9.2017 Foreningernes Dag 

DN Guldborgsund deltog i kommunens store satsning som arrangør af Foreningernes Dag, der fore-

gik i Nykøbings bymidte. DN Guldborgsund var en ud af i alt 72 foreninger, og vi var så heldige at 

blive placeret med vores 9 m2 store DN-stand oppe på Torvet. Vejret var med os, da vi stillede 

standen op om morgenen ved 9-tiden, og da vi pillede standen ned igen ved 14-tiden – da var det 

tørvejr! 

  

Midt mellem opstillingen og nedtagningen af standen blev vi udsat for to timers kraftig regn – men 

det var heldigvis stille silende regn. Selvom de medbragte udstoppede ræv, odder og husmår kunne 

tåle vand, så måtte de trækkes i tørvejr for ikke at komme til at ligne tre våde pelsstykker. 

  

DN Guldborgsund mødte op med fem bestyrelsesmedlemmer, der alle var klædt på med regn-

vejrstøj og godt humør. Det kræver mere end 20 mm regn at slå DN-folk ud af kurs, og når man 

bare er godt forberedt, så skal det nok gå godt. 

  

Det kraftige regnvejr lagde dog en dæmper på publikumstilstrømningen til arrangementet, og det er 

der ikke noget at sige til. Men DN-standen fik da besøg af borgmesteren og af lokalavisen Folketi-

dende, der begge fik fortalt, hvad specielt DN Guldborgsund arbejder med, og hvad vi lægger vægt 

på som en lokalt forankret naturforening. Og vi fik også nogle gode samtaler med andre besøgende 

med børn, der havde interesse i naturen, men ikke rigtig havde hørt om DN. 

  

Så alt i alt var det en god og udbytterig dag for DN Guldborgsund. Og planen er, at DN gerne delta-

ger igen til næste år, hvis kommunen gentager arrangementet. 

 

 
 

Andre emner 

Grundvandsrådet      
DN arbejder for at bevare vores rene grundvand i Guldborgsund Kommune. 

Vi deltager sammen med repræsentanter for kommunens vandværker, jordbruget og 

industrien i det grundvandsråd, der er nedsat i forbindelse med udarbejdelse og revision af indsats-

planerne for grundvandsområdet. 

 

Danmark er et af de få lande i verden, som kan basere sin forsyning af vand på rent grundvand, og 

som pumper grundvandet op og sender drikkevand direkte ud i vandhanerne, uden at det skal gen-

nem en større kemisk rensning. 

Det er en stor værdi, vi har her - og den skal der passes godt på. 

 

Vores intensive landbrug og byer, veje og tekniske anlæg ligger over det grundvand, som vi skal 

passe på. 

Landbruget bruger gødning og sprøjtegifte, som giver risiko for forurening af grundvandet. Sprøjte-

gifte kan også komme fra haver, gårdspladser, stier, grønne anlæg og gamle nedgravede dunke, som 

kan være svære at finde. 
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Det, vi indtil nu har gjort ved problemerne, er lukning af boringer, etablering af nye boringer og i 

enkelte tilfælde nedlagte vandværker, hvilket vi ikke mener er en tilstrækkelig indsats fremover. 

 

DN arbejder i Grundvandsrådet for, at kommunen fremover gør en mere effektiv indsats for at be-

skytte vores grundvand ved at inddrage og effektivisere en række andre indsatser såsom: 

- at undgå sprøjtegift, hvor drikkevandet dannes og indvindes (Boringsnære beskyttelsesom-
råder) 

- at rense de forurenede grunde op, som kan forurene grundvandet 

- at lave nye anlæg og udvikle byerne med respekt for grundvandet 

- at indvinde vand på en bæredygtig måde for at sikre kvaliteten af vandet og skåne naturen 

- at sikre indsats mod alle kilder til forurening i en samlet plan. 
 

Olieboring - energipolitik 
DN har støttet op om protesterne mod, at regeringen påtænker at give et hollandsk firma tilladelse 

til at bore efter olie og varmt vand, muligt også ved hjælp af metoden "fracking", der indebærer en 

alvorlig risiko for vores grundvand. 

 

Grønt Råd   

Guldborgsund kommune har nedsat et Grønt Råd, som DN Guldborgsund er repræsenteret i.  

De øvrige medlemmer kommer fra andre grønne organisationer og erhverv. 

Udtalelser fra det samlede råd besluttes i møde. Grønt Råd er et rådgivende forum for Kommunal-

bestyrelsen. 

I denne periode har der været flere væsentlige emner, som Grønt Råd har udtalt sig om: 

Naturstrategi, kommuneplan, klimaplaner, ”Naturkapital” (undersøgelse om biodiversitet) og vand-

planindsatser. 

Grønt Råd følger desuden kommunens arbejde med projekter som Naturlandet, Bøtøområdet, Hor-

reby Lyng og Natura 2000 og de forskellige brugerråds virke på naturområdet. 

Og det har været muligt for DN Guldborgsund at præge udtalelser mv. 

 

Samråd (Region Sjælland)   
Samrådet afholder to møder om året. Samrådet beskæftiger sig primært med de for DN relevante 

fagområder, som Region Sjælland er politisk ansvarlige for. Det er først og fremmest miljøområdet 

med udvinding af råstoffer, grøn omstilling og jordforurening. 

 

Samrådet er også arrangør af det årlige Samrådstræf, der afholdes i september måned og har stor 

tilslutning fra lokalgrupperne. 

 

Samarbejde   
DN Guldborgsund lægger stor vægt på at samarbejde. 

Vi samarbejder med de andre grønne organisationer, både i og udenfor Grønt Råd. 

Endvidere har DN et godt samarbejde med Guldborgsund Kommune. Vi er ikke altid enige, men vi 

er i dialog og hører på hinanden, og vi er rigtig glade for, at vi nu ofte bliver inddraget og hørt, når 

tiltag er ved at blive forberedt.  

De kvartalsmæssige koordinationsmøder er et rigtig godt tiltag, som vi sætter stor pris på. 

Endelig skal nævnes, at vi naturligvis også samarbejder med DN i vores nabokommuner om fælles 

sager, ligesom vi laver fælles arrangementer. 

 

”Brugerrådet - På Og Omkring Farvandet Guldborgsund”  
Går sin vanlige gang med fokus på forbedring af adgangsforhold til naturen og kysten omkring 

Guldborgsund. Det er både cykling, vandring, ridning og de forskellige former for sejlads, der dis-

kuteres ved møderne. 

 

Der afholdes to-tre møder om året, og som altid er DNs kæphest ”beskyttelse og benyttelse”.  
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Naturlandet 

er et udviklingsprojekt, der gennemføres af Guldborgsund og Lolland kommuner i perioden 2016-

19. Projektet er skabt i samarbejde med Nordea-fonden.  

I perioden november 2016 til april 2017 har været gennemført et projekt, hvor der indenfor de fire 

temaer vandring, roning, cykling og ridning er udarbejdet en lang række projektforslag til udvikling 

og formidling af natur og oplevelsesmuligheder i de tre naturområder Naturområde Guldborgsund, 

Naturpark Maribosøerne og Naturpark Nakskov Fjord. 

 

Kontakt til politikere i anledning af kommunevalget.  
DN har kontaktet de fire personer, der står øverst på partiernes lister.  
Der spørges til naturpolitik i det lokale partiforeningsvalgprogram, men også til, hvad den enkelte 

kandidat prioriterer omkring naturen.  

 

Afdelingsbestyrelsen 

består af 12 medlemmer. Siden sidste årsmøde har vi holdt otte møder og en bestyrelsestur. 

Bestyrelsesmedlemmerne har mange forskellige faglige og personlige kompetencer, som de flittigt 

byder ind med i DN-arbejdet. Det gør, at denne lille forsamling med stor faglig indsigt kan matche 

de mange forskelligartede udfordringer, DN-arbejdet stiller afdelingsbestyrelsen overfor. Stor tak 

for indsatsen til alle bestyrelsesmedlemmerne. 

Også tak til de ad-hoc’ere og aktive frivillige, som er en rigtig stor hjælp i afdelingens daglige ar-

bejde. 

 

Hjemmesiden og nyhedsbrevet 
En helt særlig tak til vores nu afgåede hjemmesideredaktør, som omhyggeligt har sørget for, at vi i  
en lang årrække har haft en ajourført hjemmeside og et nyhedsbrev. 

I særdeleshed takker vi for den meget store indsats ved overgang til den nye hjemmeside. 

I forbindelse med alle problemstillingerne ved denne overgang er det med stor tydelighed gået op 

for os, hvor vigtigt der er at have en hjemmeside og et nyhedsbrev. Hjemmesiden og nyhedsbrevene 

er afgørende i forhold til at nå ud til de mennesker, hvis støtte vi er helt afhængige af, og har også 

medvirket væsentligt til det gode fremmøde til vores arrangementer. 

 

Også tak til de to nye redaktører, der har påtaget sig at drive hjemmeside og nyhedsbrev fremover. 

Det er en værdifuld indsats, som vi værdsætter. 

 

Afslutning  
Man kan altid diskutere, hvad det er vigtigst at arbejde med i DN. Da det drejer sig om frivillige 

menneskers indsats, vil valget i vidt omfang bære præg af, hvad de enkelte bestyrelsesmedlemmer 

finder vigtigst. Men alle DN Guldborgsunds 1.122 medlemmer er altid velkomne til at byde ind, 

hvis de har forslag eller ønsker at lægge en indsats i DNs arbejde. 

 

Denne beretning indeholder et  

uddrag af de ting, vi har beskæftiget os med i det forløbne år. 

Vi håber, at vores arbejde har været tilfredsstillende, og at man fortsat vil støtte op om DN lokalt, så 

vores forening og vores sag fremover kan tale med samme folkelige slagkraft. 

 


