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TILLADELSE EFTER VANDLØBSLOVEN TIL ETABLERING AF 
GANGBRO OVER SØ 

Vandløbsmyndigheden i Center for Teknik & Miljø har den 3-8-2021 modtaget din 

ansøgning om at etablere en ca. 16 m lang og 2 m bred gangbro af træ over den 

smalle del af søen mellem matrikel 27f og 27k begge Falkerslev by, Falkerslev. 

 
Formålet er at lette adgangen for områdets lodsejere, så det bliver muligt også at 

færdes i området i våde perioder af året. Projektet er accepteret af ejerne af de to 

matrikler – se yderligere i afsnittet Sagens indhold. Beliggenheden fremgår af ved-

lagte kortbilag. 

 

Afgørelse 

Der meddeles herved tilladelse efter Vandløbslovens § 471 til at etablere en ca. 16 m 

lang og 2 m bred gangbro af træ over den smalle del af søen mellem matrikel 27f og 

27k begge Falkerslev by, Falkerslev.  

 

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 

 

- Gangbroens pæle og langsgående tømmer må ikke udføres af brugte arsen-

behandlede elmaster. Brugte kreosotbehandlede elmaster må gerne anven-

des. 

 

- Projektet skal udføres i en periode med lavt vandindhold i jorden, og der skal 

så vidt muligt anvendes særlige kørertøjer og køreplader, så sammentryk-

ning og dannelse af kørespor i mosen omkring søen undgås. 

 

- Ansøger afholder alle udgifter til etablering af broen. 

 

- Ansøger er ansvarlig for at udbedre eventuelle skader fra udførelsen af pro-

jektet på moseområdet på begge sider af søen samt afholde udgifterne her-

til. 

 

- Den enhver tid værende ejer af matrikel 27f Falkerslev by, Falkerslev er an-

svarlig for at udføre og afholde udgifterne til den fremtidige vedligeholdelse 

af broen samt at fjerne broen, hvis dette bliver nødvendigt. 

                                                      
1 Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25-11-2019 af lov om vandløb 

mailto:stender.bjorn@gmail.com
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- Når arbejdet er udført, skal vandløbsmyndigheden orienteres på mail: vand-

lob@guldborgsund.dk eller med brev til Center for Teknik & Miljø, Parkvej 

37, 4800 Nykøbing F. 

 

 

Begrundelse 

Vandløbsmyndigheden har lagt vægt på, at gangbroen ikke påvirker vandbevægel-

serne i søen. Ligeledes vægtes det, at broen gør det muligt for områdets ejerne at 

færdes i naturområdet i en større del af året uden at yde skade på mosen. 

 

Afgørelsen offentliggøres på Guldborgsund Kommunes hjemmeside den 30-11-2021 

med de lovpligtige 4 ugers klagefrist, jf. vandløbslovens § 81. 

 

Arbejdet må først igangsættes, når klageperioden er udløbet, såfremt der ikke ind-

kommer klager over afgørelsen. 

 

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden for 2 år. 

 

 

Sagens indhold 
Du har søgt om at etablere en ny gangbro over søen på matrikel nr. 27f og 27k Fal-

kerslev by, Falkerslev. Formålet er at gøre det muligt for områdets ejere at færdes 

mellem de to matrikler i vinterhalvåret, hvor den nuværende adgang til matrikel 27k 

ikke er mulig på grund af høj vandstand på denne årstid. Det oplyses, at der tidligere 

har været en bro mellem de to matrikler på dette sted. Broen blev fjernet efter, at den 

var faldet sammen. 

 

Den nye bro vil være ca. 16 m lang og 2 m bred. Broen udføres af træ. Pæle og det 

langsgående tømmer ønskes bygget af el-master. Gangbroens dæk udføres af tvær-

gående brædder. Der er indsat en tegning af broens konstruktion samt kort med an-

givelse af broens placering sidst i nærværende afgørelse. 

 

Brugte el-master er imprægneret med enten kreosot eller arsenholdige træbeskyttel-

sesmidler. Ifølge Miljøstyrelsens hjemmeside Imprægneret træ (mst.dk) kan brugte 

el-master genanvendes, hvis de ikke bringer menneskers sundhed i fare eller skader 

miljøet. Anvendelsen af det brugte træ skal desuden være i overensstemmelse med 

REACH-forordningens bestemmelser. Jf. Miljøstyrelsen betyder disse restriktioner, at 

arsenbehandlet træ ikke kan genbruges. Kreosotbehandlet træ må genbruges med 

en række undtagelser, der fremgår af REACH, Bilag XVII, nr. 31. Her er det bærende 

element, at man skal undgå, at det genbruges, hvor der er risiko for hyppig hudkon-

takt og en række andre særligt nævnte situationer. Disse er listet op på Miljøstyrel-

sens hjemmeside. En gennemgang heraf viser, at kreosotbehandlede el-master vil 

kunne genbruges som konstruktionstræ i en bro, således som ansøgt. 

 

Ejere 

Matrikel 27k Falkerslev by, Falkerslev: 

Knud Hare, Nykøbingvej 130, 4871 Horbelev 

Jens Christian Friis Thorsen, Nykøbingvej 127, 4871 Horbelev 

Henrik Piszczek Andersen, Eriksdalsvej 8, 4871 Horbelev 

mailto:vandlob@guldborgsund.dk
mailto:vandlob@guldborgsund.dk
https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsfraktioner/impraegneret-trae/
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Bjørn Lejre Stender, Eriksdalsvej 7, 4871 Horbelev 

 

Matrikel 27f Falkerslev by, Falkerslev: 

Bjørn Lejre Stender, Eriksdalsvej 7, 4871 Horbelev 

 

Sammen med ansøgningen er vedlagt et dokument, hvor alle ejerne med deres un-

derskrift har accepteret at: 

- at projektet udføres, og  

- at det er den til enhver tid værende ejer af matrikel 27f, som har ansvar for, at 

gangbroen vedligeholdes, samt at gangbroen fjernes, hvis dette skulle blive nød-

vendigt. 

 

Fredning 

Området, hvor gangbroen etableres er omfattet af fredning nr. 02804.00 Horreby 

Lyng jf. kendelse fra Overfredningsnævnet af 6-3-1981. Fredningens formål er at be-

vare og til dels genskabe højmosen med den plantevækst, der er naturlig for en så-

dan mose, samt at mosens klare afgrænsning mod agerlandet bliver opretholdt. 

Fredningen har endvidere til formål at gøre området mere tilgængeligt for offentlighe-

den. Området, hvor gangbroen søges etableret, ligger i fredningens zone 1. 

 

Vi vurderer, at det ansøgte projekt ikke er i strid med hverken fredningens formål el-

ler fredningens bestemmelser for zone 1. 

 
Natura 2000-områder 

Før der træffes afgørelse i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 3, skal der foretages 

en vurdering af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projek-

ter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Endvidere kan der ikke meddeles 

dispensation, 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 Habitatbekendtgørelsen. 

 

Det ansøgte ligger i Natura 2000-område nr. 175 Horreby Lyng, herunder habitatom-

råde nr. 154. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området fremgår af vedlagte bi-

lag.  

 

Søen, som broen skal krydse, er kortlagt som habitatnaturtype 3160 Brunvandet sø, 

som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. I Miljøstyrelsens Miljø-

GIS til Natura 2000-Basisanalyse 2022-2027 er søen registreret som naturtypen ”sø 

under 5 ha (2013-2018)” og med en god naturtilstand (II). Center for Teknik & Miljø 

vurderer, at hverken etableringen eller anvendelsen af gangbroen vil påvirke eller 

hindre, at søen som habitatnaturtype opnår eller fastholder god naturtilstand. Det be-

grundes med, at broens pæle står fast i søbunden på 8 punkter af begrænset areal (i 

alt ca. 0,25 m2) set i forhold til søens samlede areal (1,78 ha), og at broen ikke vil på-

virke søens hydrologi, planter eller dyr. 

 

Arten Stor Kærguldsmed er på udpegningsgrundlaget, og den findes ifølge Natura 

2000-basisanalyse 2022-27 i en af tørvegravene i den centrale del af Horreby Lyng 

ca. 1,2 km syd for placeringen af gangbroen. Arten er tilknyttet søer med solbeskin-

nede vandflader og stillestående, næringsfattigt til svagt næringsrigt vand, og med 
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søen, hvor broen ønskes etableret, men det kan ikke afvises, at den vil kunne ind-

finde sig. Tilstedeværelsen af den ansøgte bro vurderes ikke at være en hindring for, 

at arten kan etablere sig i søen, da lysindfaldet, vandets næringsindhold og udstræk-

ningen og artsindholdet af vandplanter vil være uændret.  

 

Samlet set vurderes det, at naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget for Habitat-

området ikke bliver påvirket væsentligt. 

 

Bilag IV-arter 

På samme vis kan der ikke meddeles dispensation, 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 Habitatbekendtgørel-

sen.  

 

Det vurderes, at bilag IV-arterne Stor Kærguldsmed, Springfrø samt flere arter af fla-

germus kan forekomme på arealet. Etableringen af en gangbro vil have en neutral 

virkning på bilag IV-arterne, da broen ikke vil påvirke arternes yngle-  eller rasteste-

der. Center for Teknik & Miljø vurderer derfor, at projektet ikke vil beskadige eller 

ødelægge yngle- eller rasteområder for dyre- eller plantearter, der er optaget i Habi-

tatdirektivets bilag IV. 

 

 
Klagevejledning 

Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 

uger fra den dag, afgørelsen er annonceret på kommunens  

 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødeva-

reklagenævnet (naevneneshus.dk). Klageportalen ligger også på www.borger.dk og 

www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk 

med NEM-iD. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truf-

fet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klage-

portalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og or-

ganisationer er gebyret på kr. 1800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klagepor-

talen. Du kan finde yderligere vejledning om gebyrordningen på Miljø- og Fødevare-

klagenævnets hjemmeside: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foede-

vareklagenaevnet/vejledning/. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kom-

mer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at 

blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til 

den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter 

anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt 

din anmodning kan imødekommes. 

 

Følgende kan også klage: 

 Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens 

udfald 

 En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker 

 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/
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Spørgsmål 

Spørgsmål til afgørelsen mv. kan rettes til Center for Teknik & Miljø ved Karen-Marie 

Vinther-Larsen, tlf. 54732002 eller mail kvla@guldborgsund.dk.  

 

Med venlig hilsen 

 

  

Karen-Marie Vinther-Larsen 

Biolog  

 

Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række op-

lysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan 

læse mere herom på www.guldborgsund.dk/oplysningspligten. I fysiske breve er indholdet vedlagt. 

 

 

Kopi til: 

Ejere af matrikel 27k Falkerslev by, Falkerslev 

 

 

 

 

Bilag – Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 175 Horreby Lyng og 

Listrup Lyng (H154, H252) 

 

Natura 2000-området har et areal på ca. 700 ha og udgøres af skovene Hannenov 

og Ovstrup skove og de to moser, henholdsvis Horreby Lyng og Listrup Lyng, der 

også kaldes for Borremosen. Moserne er dannet som højmoser, hvor tørvemosser er 

vokset ind over en afløbsløs sø, der er opstået i en istidslavning. I moserne har der 

fundet tørvegravning sted bl.a. under 2. verdenskrig, hvilket har resulteret i dannel-

sen af flere søer. Moserne ligger med en indbyrdes afstand på ca. 3,5 km.  

 

Udpegningsgrundlag for habitatområde H154 Horreby Lyng 

Naturtyper: Søbred med småurter (3130) 

Næringsrig sø (3150) 

Brunvandet sø (3160) 

*Aktiv højmose (7110) 

Nedbrudt højmose (7120) 

 

Hængesæk (7140) 

*Avneknippemose (7210) 

Rigkær (7230) 

*Skovbevokset tørvemose (91D0) 

*Elle- og askeskov (91E0) 

 

* angiver prioriteret naturtype 

Arter: Stor kærguldsmed  

 
  

mailto:kvla@guldborgsund.dk
https://www.guldborgsund.dk/oplysningspligten
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Oversigtskort. Rød prik = beliggenheden af gangbroen. Gul signatur = Natura 2000-område. 

 

 
Detailkort. Matrikelgrænser = hvid streg. Den ansøgte gangbro = grøn streg. Ortofoto forår 2021. 
 

  

Tegning af gangbroen fra ansøgningsmaterialet. 
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