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Guldborgsund Kommune 
Center for Teknik & Miljø 
Udviklingsafdelingen 

GODKENDELSE EFTER VANDLØBSLOVENS § 17 OG § 49 - 
FASTHOLDELSE AF VINTERVANDSTANDEN I BØTØ NOR NA-
TUROMRÅDE 

Vandløbsmyndigheden i Guldborgsund Kommune har d. 17. november 2020 modta-
get jeres ansøgning om at fastholde vintervandstanden med yderligere 15 cm i Bøtø 
Naturområde beliggende på matrikel nr. 98b, 98n, 98o, 98p Bøtø Nor, Væggerløse. 
Matriklerne er ejet af Den Danske Naturfond og Guldborgsund Kommune. 
 
Formålet med projektet er at forbedre de eksisterende naturtyper i området, som 
enge, moser og søer.  
 
Projektets beliggenhed fremgår af kortbilagene sidst i afgørelsen. 
 
 
Afgørelse 
Vandløbsmyndigheden i Guldborgsund Kommune giver hermed tilladelse til at fast-
holde vintervandstanden med yderligere 15 cm i Bøtø Naturområde på matrikel nr. 
98b, 98n, 98o, 98p Bøtø Nor, Væggerløse. 
Tilladelsen er givet jævnfør vandløbslovens1 §17 og §49, samt på følgende vilkår:  
 

1. Afløbet fra matriklerne kan fremover ske til en eksisterende overløbsbrønd 
på matrikel 98b Bøtø Nor, Væggerløse med et maksimalt vandspejl i kote -
1,55 DVR90. 

2. Fastholdelse af vintervandstanden vil ske ved at hæve overløbskarmen med 
15 cm, ved hjælp af en rustfri stålring, som monteres på det eksisterende 
overløb i den bestående betonbrønd på matrikel 98b Bøtø Nor, Væggerløse. 

3. Vandløbsmyndigheden skal skriftlig orienteres om, at projektet er udført se-
nest én måned efter færdiggørelsen af projektet. Orienteringen sendes til e-
mail vandlob@guldborgsund.dk 
 

Denne godkendelse offentliggøres ved annoncering på Guldborgsund Kommunes 
hjemmeside www.guldborgsund.dk d. 13. april 2021 med 4 ugers klagefrist.  
  

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



 
 

 
 

SIDE 2/5 Godkendelsen kan først udnyttes, og anlægsarbejdet må først påbegyndes, når kla-
gefristen er udløbet og eventuelle klager er behandlet af Miljø- og Fødevareklage-
nævnet, jf. vandløbslovens § 82 stk. 8. 
 
Tilladelsen skal være benyttet inden for to år, fra den udstedte dato, ellers frafalder 
godkendelsen.  
 
 
Begrundelse for afgørelse  
Vandløbsmyndigheden har i sin begrundelse lagt positivt lægt på, at reguleringen 
ikke vil påvirke de fire nabomatrikler uden for projektet på grund af den membran, 
der ligger omkring projektområdet. 
 
Der er endvidere lagt vægt på forbedringen af de eksisterende naturtyper i området 
og den vurderet positiv indvirkning på dyre- og plantelivet.  
 
Arealerne bliver mere våde til gavn for en lang række fuglearter, som trane, eng-
snarre og plettet rørvagtel, samt trækfugle som bramgås, sædgås og grågås.  
Flere paddearter vil have glæde af mere våde enge, som denne fastholdelse af vin-
tervandstanden vil medføre. 
 
Sagens indhold 
Beskrivelse af projektet 
Naturgruppen i Guldborgsund Kommune og Naturfonden ønsker at fastholde vinter-
vandstanden med yderligere 15 cm, i det allerede eksisterende projektområde i Bøtø 
Naturområde. Det oprindelige projekt blev realiseret i 2020.  
 
Fastholdelse af vintervandstanden vil ske ved at hæve overløbskarmen med 15 cm, 
op til kote -1,55 m DVR90. Der vil monteres en rustfri stålring på overløbet i den eksi-
sterende betonbrønd på matrikel nr. 98b Bøtø Nor, Væggerløse. 
 
Der er ikke opstrøms arealer, der vil blive påvirket af fastholdelsen af vintervandstan-
den. Ud fra ansøgningsmaterialet er der allerede etableret en minimum 1,85 m høj 
HDPE membran op til minimum kote -1,35 m ud mod naboejendommene på matrikel 
nr. 98m og 98q Bøtø Nor, Væggerløse ned i det underliggende lerlag. Der forventes 
derfor ikke at de fire nabomatrikler, uden for projektet vil blive påvirket af vandstands-
hævningen. 
 
Udgifter 
Udgifterne afholdes af ansøger. 
 
Høring  
Projektet har været sendt i 4 ugers offentlig høring/fremme ved annoncering på kom-
munens hjemmeside den 12. januar 2021, samt sendt til høringsberettigede myndig-
heder og organisationer.  
Kommunen har modtaget en kommentar til projektet i høringsperioden. Kommenta-
ren kom fra Naturstyrelsen Storstrøm der var positive over for projektet. 
 
 
 
 



 
 

 
 

SIDE 3/5 Anden lovgivning 
VVM-screening 
Projektet er omfattet af bilag 2, nr. 10f ”Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af 
bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb” i Miljøvurderingsloven2.  
Kommunen har screenet projektet i henhold til lovens § 21. På baggrund heraf er det 
konkluderet, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøkonsekvensrapport for at 
gennemføre projekt, da vandløbsprojektet ikke anses for at kunne få væsentlig ind-
virkning på miljøet.  
 
Afgørelsen blev annonceret 12. januar 2021 med efterfølgende 4 ugers klageperi-
ode. Kommunen modtog ikke klager over VVM-screeningens afgørelse. 
 
Naturbeskyttelsesloven 
I forbindelse med det oprindelige projekt, der blev udført i 2020, blev der foretaget 
selvstændig vurdering af §3 arealerne. 
 
Området består af eng, mose og søer og det vurderes at reguleringen vil forbedre de 
eksisterende naturtyper, da arealerne vil blive mere våde. 
 
Der er givet §3-dispensation til projektet fra Udviklingsafdelingen 
 
Vurdering af projektets påvirkning af Natura 2000-område 
Det ansøgte projekt ligger i Natura 2000-område nr. 173 Smålandsfarvandet nord for 
Lolland, Guldborgsund og Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand, herunder Fuglebeskyttel-
sesområde nr. F82, samt Habitatområde nr. H152. Udpegningsgrundlaget fremgår af 
bilaget sidst i afgørelsen. 
 
Reguleringen af vandstanden har til formål at gøre arealerne mere våde, og dermed 
medvirke til forbedring af habitater og arter på udpegningsgrundlaget. 
 
Vurdering af projektets påvirkning af bilag IV-arter 
Flere bilag IV-arter vurderes at kunne forekomme omkring arealet inden for artsgrup-
perne flagermus, padder og krybdyr.  
 
Det vurderes ikke, at projektet vil skade eventuelle flagermus’ fouragering. Det vur-
deres ligeledes, at projektområdet, vil udgøre en bedre yngle- eller en rastelokalitet 
for padder og krybdyr med fastholdelsen af vintervandstanden i længere tid, med 
dertil hørende længere periode med sjapvand, som særdeles vil gavne padderne.  
 
Guldborgsund Kommune vurderer derfor, at projektet vil medvirke positivt til beva-
relse af nogle af arterne på bilag IV, og projektet vil ikke beskadige eller ødelægge 
yngle- eller rasteområder for dyrearter der er optaget i Habitatdirektivets Bilag IV 
 
 
Klagevejledning 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klage-
portalen, som findes på forsiden af www.naevneneshus.dk.  

                                                      
2 Bekendtgørelse nr. 973 af 25-06-2020 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM) 



 
 

 
 

SIDE 4/5 Klagefristen er fire uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagen sendes gen-
nem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, 
når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.  
 
Ønsker du at klage, skal der betales et gebyr på 900 kr. som privatperson og som 
virksomhed eller en organisation, skal der betales 1.800 kr. i gebyr.  
Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan finde yderligere vejled-
ning om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.na-
evneneshus.dk/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 personer og organisationer kan også klage: 

x Offentlige myndigheder 

x En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker 

x Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-
relsen 

x Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er at be-
skytte natur og miljø 

x Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål vareta-
ger væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne inte-
resser. 

 
Vandløbsmyndigheden informerer dig, hvis andre klager over denne afgørelse. Hvis 
der bliver klaget, må du ikke udnytte godkendelsen før sagen er afgjort i Miljø- og Fø-
devareklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet. 
 
Yderlige spørgsmål til projektet kan rettes til vandløbsmedarbejder June Buxbom på 
enten mail - jubu@guldborgsund.dk eller via telefon nr. 25 18 18 02.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
  
June Buxbom 
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. 
 
  



 
 

 
 

SIDE 5/5 En kopi af denne afgørelse er sendt til følgende klageberettigede organisationer  
x Ejer og ansøger: Guldborgsund Kommune og Den Danske Naturfond 
x Danmarks Naturfredningsforening (lokalafdeling) 
x Danmarks Sportsfiskerforening 

o Hovedpostkasse 
o Regionalt team  

x Naturstyrelsen Storstrøm  
x VKST a/s  
x Museum Lolland-Falster  
x Kystdirektoratet 
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Oversigtskort - Det sydlige Falster

Placering af projektet på det sydlige Falster, Bøtø Nor
(rød cirkel)

Tidspunkt: 05-03-2021 12:32:20
Udskrevet af: June Buxbom
Målestoksforhold: 1:35000
© Guldborgsund Kommune
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Bøtø Nor Naturområde
Matriklerne 98b, 98p, 98o og 98n Bøtø Nor,
Væggerløse. Projektet er afgrænset med rødt og
overløbsbrøndens placering er markeret med gul

Tidspunkt: 05-03-2021 12:52:10
Udskrevet af: June Buxbom
Målestoksforhold: 1:7500
© Guldborgsund Kommune



Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 173 Smålandsfarvandet nord for Lolland, 
Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand (H152 og F82) 

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 steder rigkær, og i baglandet, på morænejorden, af og til kalkoverdrev (jf. basisanalysen for Natura 
2000-området). 
 

 
 


