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Årsberetningen til årsmødet 25. september 2018. 

 

Årets gode oplevelse 
I 2013 indgik vi en aftale med Guldborgsund Kommune og Scandlines om pleje af Kroghage. 

I maj måned i år var vi sammen med kommunen nede for at se på arealet. Det var en stor glæde at 

konstatere, at kommunen havde haft held med at bekæmpe rynket rose. Hvor der før havde været 

store arealer med dem, var der nu kun små isolerede totter tilbage. 

De andre tiltag i planen var også gennemført. Så vi står nu der, hvor det er tid at aftale en ny pleje-

plan. 

 

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 15.8.2017 til 15.8.2018 har vi modtaget 246 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.  

 

Som eksempler kan nævnes, at vi af kommunen er blevet opfordret til at gå ind i en følgegruppe om 
klimasikring, og at vi på grundlag af henvendelse fra en gruppe af borgere er gået i gang med at se 

på spørgsmål om krænkelse af strandbeskyttelseslinje ved Sortsø havn.  

 

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 246 myndighedsafgørelser har DN Guldborgsund påklaget fire sager til Miljø og Fødeva-

reklagenævnet, og vi har i år  indbragt to sager for Tilsynet i Statsforvaltningen. 

Men begge steder ligger sager fra foregående år, som endnu ikke er afsluttede. 
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Klager til Natur- og Miljøklagenævnet: 

 

 

Nye klager:  
 25.10.2017 har DN klaget over, at GK havde givet dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til 

at slette en beskyttet mose i Nagelsti med henblik på at etablere et erhvervsområde på stedet. 

 

3.11.2017 klage over § 3-dispensationerne til sommergrødeskæring i otte vandløb.  
16.1.2018  klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet vedr. tilladelse til Sten & Grus Prøvestenen 

A/S  til indvinding af råstoffer i fællesområde 538-AA Grønsund. 

Klage fra Sekretariatet alene.  

 

12.2.2018 Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over vilkårsændring i miljøgodkendelse til 

REFA. Klage fra Sekretariatet alene. 

 

 

Sager fra tidligere år: 
4.8.2017 Store Sø løbet - klage over VVM-vurdering 

 

Vandstand og pumpepraksis for Hejrede Sø: 

9.10.2017 Miljø- og Fødevareklagenævnet gav DN medhold i, at Guldborgsund Kommune havde 

brugt forkert lovhjemmel, hvilket var årsagen til, at vi i første omgang var blevet afvist som klage-

berettigede. 

 

12.12.2017 Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver afgørelse fra Guldborgsund Kommune af 

26.6.2014 om fastsættelse af flodemål og pumpepraksis i Hejrede Sø og hjemviser sagen til fornyet 

behandling. 

Siden er der ikke sket noget. DN Lolland og DN Guldborgsund har efterfølgende forgæves  bedt 

kommunen om at håndhæve pumperegulativet. Derefter har vi bedt tilsynet om at pålægge kommu-

nen at håndhæve det gældende regulativ og at føre tilsyn med, at det sker. 

Tilsynet har afvist at rejse en tilsynssag, men tilføjer dog, at afvisningen kan være begrundet i, at de 

ikke kan vurdere, om der er anledning til at rejse sag. Hvis vi fortsat mener, at kommunen handler i 

strid med gældende regler, vil de bede om, at vi fremsender relevante akter. 

 

Vindmølleplanen: 

16.10.2017 : Vindmølleplanen ophæves. Er ugyldig, da man ikke har foretaget konsekvensvurde-

ring i forhold til Natura 2000, og da de mangelfulde sagsoplysninger i forhold til Bilag IV-arter 

ligeledes er en retlig mangel, der medfører ugyldighed. 

 

 

Klager til Tilsynet i statsforvaltningen 
Som tidligere nævnt, har vi indbragt sagen om Hejrede Sø. 

 

2.10.2017 indbragt sagen om Sundby Vig igen. 

 

I begge sager har tilsynet afvist at rejse tilsynssag. 
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Henvendelser til myndigheder, uden at der er tale om en klage over en afgørelse. 

 
Øster Ulslev Gadekær (Startet 30.8.2015). 

 

Pærealleen 

4.12.2016 lavede GK plan for hvordan alléen skulle holdes. 

7.11.2017 Henvendelse fra borger. Der var igen slået græs - slået helt ned helt ind til træerne og 

imellem træerne.  

Den 19.12.2017 beklagede GK, at der er slået græs i modstrid med aftalen. 

Der vil fremadrettet blive gennemført græsslåning af et bælte langs asfalten (med et skår) – det vil 

sige ca. i en bredde af ca. halvdelen af græsarealet mellem asfalt og træer. 

Arealet fra det slåede område og ind til træerne samt mellem træerne vil efterfølgende løbende blive 

vurderet i forhold til plejebehov.  

 Det er på baggrund af denne sag blevet indskærpet overfor vores driftsfolk, at aftalen omkring 

græsslåning som beskrevet i denne mail skal overholdes. 

 

Kroghage. 
Sagen er omtalt i indledning til beretningen. 

 

GKs ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelse ved havne 

Der blev i planloven åbnet mulighed for, at kommuner frem til 1.6.2018 kunne søge om ophævelse 

af strandbeskyttelseslinjen i forbindelse med havne. Ordningen skulle køre helt uden om sædvanlige 

regler og praksis. Der var ingen forudgående høring, og der er ingen ankeadgang. 

DN har den 19.7.2018 skrevet dels til kommunen og dels til Kystdirektoratet og fremsat en række 

indsigelser. 

 

 

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: 

 

16.12.17 Høringssvar til forslag til lokalplan 185 - badeanstalt ved Nysted.  

14.5.2018 Høringssvar til kommuneplanstrategi. 

3.12.2017 Kommentarer til forslag til tillægsregulativer for otte vandløb. (3.5.2017 indsendt hø-

ringssvar til tillægsregulativerne) 

25.8.2018 for 3. gang høring om Natura 2000 om ændringer af områdegrænserne for natura 2000. 

 

 

Ture og arrangementer 

Årsmøde 23.9.2017 

Vi holdt årsmødet på Fuglestationen. 

Hans Lind viste os rundt og fortalte om Fuglestationens vigtige og interessante arbejde med fugle-

tællinger og ringmærkninger. 

Selve årsmødet holdt vi i Fuglestationens lokaler. 

 

8.10.2017 Tur om livstræer 

Virkethus 13-16. 

Naturstyrelsen introducerede os til arbejdet med at udpege livstræer og til den nye app. 

 

4. 9. 2018 Arrangement om spildevand    

I samarbejde med Guldborgsund Forsyning afholdt vi et arrangement, hvor der var mulighed for at 

få et indblik i arbejdet med at realisere spildevandsplanen samt mulighed for at se et af kommunens 

rensningsanlæg.  
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8.9.2018 Foreningernes Dag 

Danmarks Naturfredningsforening Guldborgsund var igen i år deltager i kommunens arrangement 

”Foreningernes Dag” lørdag d. 8. september. Vi havde fået tildelt en fin hjørneplads i Hollands 

Gård, hvor der var plads til at udfolde sig. I år var vejret med os, forstået på den måde, at vi ikke 

”druknede” i regn som i 2017. Vi havde fint blandingsvejr med skyer og solskin, og de kraftige 

vindstød - dem havde vi helt styr på, fordi vi havde surret vores pavillon ekstra godt fast. 

 

Vores fem udstoppede dyr (odder, husmår, egern, pindsvin og spættet sæl) tiltrak mange besøgende, 

og det var ikke kun børnene, der nærstuderede de udstoppede dyr. De voksne var faktisk også meget 

nysgerrige, og specielt pindsvinet var i fokus hos de voksne havefolk. 
  
Vi anslår, på mængden af de mange samtaler og udleveret materiale til voksne og børn, at vi havde 

besøg af 75-100 gæster på vores DN stand, så det må siges at være en stor succes. 
  

Turmedhjælpere 

Vi ville gerne lave flere ture og arrangementer. Men der ER altså et arbejde forbundet med både at 

arrangere og afvikle en tur eller et arrangement. Derfor efterlyser vi medlemmer, der kunne tænke 

sig at hjælpe til med dette arbejde. Det kunne være med at uddele afdelingsfolderen og andre folde-

re til deltagerne, eller tale med deltagerne om at melde dem til Nyhedsbrevet. 

 

 

Andre emner 
Lokalgrupper  

Nysted lokalgruppe har i år eksisteret og arbejdet i ti år. Gruppen blev oprettet i tilknytning til 

kommunalreformen, hvor DN også blev reorganiseret, så vi matchede den nye kommune, dvs. at 

seks lokalkomitéer  blev nedlagt og én afdeling blev oprettet. Lokalkomitéen i Nysted lavede da en 

lokalgruppe, der kunne tage sig af lokale ting. 

En af vores bekymringer ved kommunalreformen var, hvordan dog én bestyrelse skulle klare alt det 

arbejde, der hidtil havde været varetaget af seks Lokalkomittéer.  Der var dengang lagt op til, at 

man kunne lave lokalgrupper, der dækkede et geografisk område, og man kunne lave emnegrupper, 

der dækkede et bestemt emne i hele kommunen. 

Lokalgruppen har i de 10 år lavet et stort og fortjenstfuldt arbejde. Gruppens arbejde har været en 

stor hjælp for bestyrelsen og til megen gavn i afdelingens arbejde. 

Vi kunne derfor ønske os, at andre medlemmer ville danne lokalgrupper eller emnegrupper. Det 

kunne betyde, at vi opdagede problemstillinger, vi ellers ikke havde set, og at vi kunne tage fat i 

flere sager, end vi magter i dag. 

 

Grundvandsrådet     

DN deltager  i Grundvandsrådets arbejder for at bevare vores rene grundvand i Guldborgsund 

Kommune. 

 

Grønt Råd   

For en ny fireårig periode har Guldborgsund kommunalbestyrelse gennedsat et Grønt Råd, som DN 

Guldborgsund er repræsenteret i. De øvrige medlemmer i rådet kommer fra andre grønne organisa-

tioner og erhverv. Udtalelser fra det samlede råd besluttes i møde. Grønt Råd er et rådgivende fo-

rum for kommunalbestyrelsen. 
Sidst i 2017 kritiserede rådet en tilladelse til at klappe (lægge sediment) ud over et beskyttet rev og 

udtalte også, at der ikke var fagligt belæg for at ændre Natura 2000-områderne.   
I den nye periode holdt rådet sit første møde i juli 2018 , så der ikke rigtig sket noget endnu. 
Grønt Råd følger kommunens arbejde med projekter som Naturlandet, Bøtøområdet, Horreby Lyng 

og Natura 2000 og de forskellige brugerråds virke på naturområdet. 
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Grønt Danmarkskort  

DN har deltaget i seks møder i  Naturrådet. Opgaven var at udpege naturområder for et Grønt Dan-

markskort. 

Udgangspunktet for udpegningerne var Natura 2000-områderne samt de øvrige eksisterende natur-

områder, der har størst biologisk mangfoldighed i dag. 

Naturrådet leverede følgende  resultat til de to kommuner på Lolland-Falster: 

Det anbefales at udvide disse naturområder og binde dem sammen for at sikre deres robusthed og 

forbedre spredningsmulighederne for forekomster af fortrinsvis sjældne eller særlig beskyttelses-

krævende dyr, planter og svampe. 

Overordnet anbefales det endvidere, at der forud for alle konkrete projekter skal indtænkes mulig-

heder for 

-          at standse tilbagegangen i biodiversitet 

-          at sikre det rene drikkevand 

-          at opfange kvælstofudvaskningen 

 

Følgegruppen for Projekt Bøtøskoven: 
Afholder to følgegruppemøder om året, dog afholder styregruppen (Den Danske Naturfond og 

Guldborgsund Kommune) møder efter behov angående økonomi, praktisk arbejde, myndighedsan-

liggender. 
  
Projektet kører på skinner, og det må siges at være en meget stor succes med op til 5000 besøgende 

om måneden i sommerhalvåret. Friluftsplanen er ved at blive færdiggjort. Der er meget at holde styr 

på, og kommunen har haft en stram tidsplan mht. at udarbejde informationsmateriale og arbejde 

med formidling generelt, f.eks. søge fondsmidler til ekstra publikumsfaciliteter. 
  
Og rent naturmæssigt, så vil der de næste tre til fem år være fokus på udviklingen af de forskellige 

naturtyper (kontrol med virkningen fra afgræsningen fra de vilde heste og kvæget), og udbredelsen 

af diverse insekter/sommerfugle, fugle, flagermus osv. 
  
DN Guldborgsund har specielt opmærksomhed på ønske fra en interesseorganisation, der gerne vil 

have lov til at udøve begrænset buejagt på rådyr i Bøtøskoven. Uanset om det er begrænset buejagt, 

så er DN Guldborgsund imod at udøve jagt i området, da det efter vores mening strider grundlæg-

gende imod intentionerne med Projekt Bøtøskoven. 

 
Samråd (Region Sjælland)  

Samrådet afholder to møder om året. Samrådet beskæftiger sig primært med de for DN relevante 

fagområder, som Region Sjælland er politisk ansvarlig for, men tager alle for regionen relevante 

emner op. Det er først og fremmest miljøområdet med udvinding af råstoffer, grøn omstilling og 

jordforurening. 
  
Samrådet er også arrangør af det årlige Samrådstræf, der i år blev afholdt lørdag d. 15. september i 

Sorø - ved Sorø Sø. Samrådstræffet er et populært arrangement, hvor der ud over interessante fore-

drag tages vigtige emner op til diskussion. I år var der ca. 60 DN-deltagere til træffet, der startede 

med en times tursejlads på Sorø Sø. 
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”Brugerrådet - På Og Omkring Farvandet Guldborgsund” 

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

Går sin vanlige gang med fokus på forbedring af adgangsforhold til naturen og kysten omkring 

Guldborgsund. Det er primært cykling, vandring, ridning og de forskellige former for sejlads og 

andre aktiviteter på vandet, der diskuteres ved møderne. 
  
Projektet Naturlandet rækker lidt ind over en del af Brugerrådets arbejde, da Naturlandets formid-

lingsdel med sin fine app dækker hele Guldborgsundområdet. 
 

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. 

I år har der været arbejdet med realisering af projekterne, dels ved udvikling af informationspunkter 

og GPS-integreret app til formidling af områdernes muligheder, dels ved tiltag ude i natur. 

 

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 glade for, at vi nu ofte bliver inddraget og hørt, når tiltag 

er ved at blive forberedt.  

De kvartalsmæssige koordinationsmøder er et 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. 

 

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 stor hjælp i afdelingens daglige arbejde. 

 

 
Hjemmesiden og nyhedsbrevet 
En helt særlig tak til vores hjemmesideredaktører, som har sørget for, at vi har haft en ajourført 

hjemmeside og et nyhedsbrev. Det er en værdifuld indsats, som vi værdsætter meget. 

 

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. 
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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 1.204 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. 
 


