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Til Høringsberettigede 

HØRING – ETABLERNG AF DRÆNPUMPE MED UDLEDNING 
TIL SØNDERSØKANALEN, KOMMUNEVANDLØB 84L, SAMT 
AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. 

Guldborgsund Kommune fremmer hermed projektet ”Ny drænpumpe ved 

Søndersøkanalen” og sender det i 4 ugers offentlig høring. Der er således mulighed 

for at komme med skriftlige kommentar til projektet til og med den 31. juli 2020.  

 

Kommentar til projektet skal sendes til Guldborgsund Kommune via mailen 

vandloeb@guldborgsund.dk 

 

 

Formål 

For at opnå den ønskede dræningsdybde på 48 hektar landbrugsjord, skal der 

etableres en drænpumpe med udledning til kommunevandløb 84L, 

Søndersøkanalen. Drænpumpen er en samling af projektområdets drænvand, derfor 

skal pumpen og udledningen godkendes som en vandløbsregulering.  

 

Projektansøgningen er udarbejdet af EM Entreprise ApS på vegne af lodsejer Alex 

Unsgaard.   

 

Projektbeskrivelse 

Drænpumpen er en del af et dræningsprojekt, hvor lodsejeren ønsker at øge 

drændybden til -1,25 meter under terræn på 53 hektar landbrugsjord. Arealerne er 

allerede drænet i dag, men der ønskes en større dybde.  

 

Drænvandet fra 48 hektar ledes via rør til en åben grøft/pumpesump, hvorfra 

drænvandet pumpes ud i Søndersøkanalen. 5 hektar i den nordlige ende af 

projektområdet ledes direkte til vandløbet uden om pumpen.  

 

Inden for projektarealer er der ét §3 registret vandhul, hvortil der holdes en 

dræningsfri afstand på 20 meter. Yderligere er projektarealerne beliggende inde i 

Natura 2000 område N173, herunder habitatområde nr. H152 og 

Fuglebeskyttelsesområde F82, men er i lovlig omdrift jævnfør godkendelse givet den 

7. november 2018.  

 

For nærmere beskrivelse af drænprojektet se ansøgningen i bilag.  

 

Udgifter til projektet 

Udgifterne ifm. projektet afholdes lodsejer Alex Unsgaard. 
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Ejendomsforhold 

Projektområdet dækker over 3 matrikler. Alex Unsgaard er lodsejer på alle 3 

matrikler.  

  

De berørte matrikler:  

 45a, Bøtø Nor, Skelby 

 45d, Bøtø Nor, Skelby 

 45e, Bøtø Nor, Skelby 

 

Tidsplan  

Projektet ønskes gennemført i løbet af sensommeren 2020 

 

VVM-Screening  

Projekttypen er anført under punkt 1c på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen1. Det 

kræves derfor, at der laves en VVM-screening (Vurdering af Virkningerne på Miljøet) 

af projektets omfang, hvor det vurderes om projektet kræver en større VVM-

redegørelse. Screeningen er vedhæftet som bilag.  

 

På baggrund af VVM-screeningen og ud fra de foreliggende oplysninger om 

projektet, vurderer Guldborgsund kommune, jævnfør § 21 i VVM-bekendtgørelsen, at 

projektet ikke vil have en negativ indvirkning på miljøet eller de omkringliggende 

arealer. Der er derfor ikke pligt til at udarbejde en VVM-redegørelse og 

Kommuneplansretningslinjer ift. projektet. 

 

Afgørelsen om ikke VVM-pligt begrundes med, at der allerede sker en dræning af 

arealet i dag. Udledningen af drænvand sker også allerede til Søndersøkanalen. 

Derudover er projektarealet omkredset af vandløb, hvilket gør at dræningen ikke 

påvirker arealer uden for projektarealet.  

 

I ansøgningen er der taget hensyn til §-3 vandhuller ved, at der ikke drænes 

nærmere end 20 meter fra vandhullet. Det vurderes at projektet ikke vil ændre 

tilstanden i vandhullet.  

 

Vurdering ift. Natura 2000 område N173  

Jævnfør habitatbekendtgørelsen2 § 6, skal projektet vurderes i henhold til Natura 

2000 områdets bevaringsmålsætning. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000 

område N173, herunder Habitatområde H152 og Fuglebeskyttelsesområde F82, kan 

ses i bilag.  

 

Habitatområde H152: 

Der er ikke kortlagt nogen af habitatnaturtyper inden for projektarealet, og der er 

ligeledes ikke registret nogen af arterne i udpegningsgrundlaget.  

 

Stor vandsalamander er bl.a. i Novana-kortlægningen og Natura 2000-basisanalyse 

2022-2027 registret i flere søer og vandhuller i Bøtø Nor reservatet nord og syd for 

projektområdet, men ikke i vandhullet inden for selve projektområdet. Det kan dog 

ikke afvises at stor vandsalamander kan yngle eller raste i vandhullet. En dræning af 

                                                      
1 Lovbekendtgørelse nr. 973 af den 25. juni 2020 
2 Bekendtgørelse nr. 1595 af den 6. december 2018  
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vandhullet.  

 

Fuglebeskyttelsesområde F82: 

Flere af arterne i udpegningsgrundlaget forventes at bruge projektarealet som 

fouragerings-område. Det vurderes at dette forsat kan foregå efter 

projektgennemførelsen.  

Der er ikke registeret rastepladser for arter i udpegningsgrundet inden for 

projektarealet.   

 

Guldborgsund kommune vurderer at drænprojektet samt etablering af drænpumpe 

ikke vil have en væsentlig indvirkning på udpegningsgrundlaget i Natura 2000 

området N173. Kommunen er heller ikke bekendt med andre planer eller projekter i 

området, som i kumulation med drænprojektet vil påvirke udpegningsgrundlaget.   

 

Klagemulighed vedr. VVM-screeningen  

VVM-screeningens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Klagefristen er 4 uger fra den dag VVM-screeningen er offentliggjort på Kommunes 

hjemmeside. Klagen sendes gennem Klageportalen, som findes på forsiden af 

www.naevneneshus.dk.  

 

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.  

 

Klagen sendes herefter til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er 

indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Du kan finde 

yderligere vejledning om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk  

 

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

kommer 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.  

 

Der gives besked, hvis andre klager. Hvis der bliver klaget, må du ikke udnytte 

godkendelsen før sagen er afgjort i Natur- og Miljøklagenævnet, medmindre nævnet 

bestemmer andet. 

 

Spørgsmål til projektet kan rettes til vandløbsmedarbejder Magnus Engkær på 

telefon 54 73 21 47 eller via mailen maen@guldborgsund.dk 

 

Med venlig hilsen 

  

Magnus Engkær 

Biolog/Vandløbsmedarbejder  
 

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
mailto:maen@guldborgsund.dk
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 Projektansøgning – Ny drænpumpe ved Søndersøkanalen 

 Oversigtskort – dræningskort fra ansøgningen   

 Udpegningsgrundlag for Natura 2000 område N173   

 VVM-screening af projektforslaget. 

 

 
 

Dette høringsbrev er offentliggjort på Guldborgsund Kommunes hjemmeside samt 

sendt til følgende klageberettigede organisationer: 

 

 Ansøger og Rådgiver  

 Landvindingslaget Bøtø Nor att. formand for pumpelaget  

 Danmarks Naturfredningsforening (lokalafdeling)  

 Danmarks Sportsfiskerforening 

o Hovedpostkasse 

o Regionalt team 

 Naturstyrelsen Storstrøm  

 VKST a/s 

 Museum Lolland-Falster 

 Kystdirektoratet 

 

 

 

 

 

 

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

oplysninger 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. 
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Bilag 1 – Udklip af ansøgning om ny drænpumpe ved Søndersøkanalen 

OPLYSNINGER OM PÅTÆNKT GENDRÆNING AF MARK I OMDRIFT 

  

Fakta om arealet 
 Pågældende areal: en mark på cirka 53 ha med EU markbloknummer 690057-

03 beliggende på matriklerne 45 a, 45d, 45e alle Bøtø Nor, Skelby (se 
vedhæftet kort)  

 Marken påtænkes gendrænet i august/september 2020 

 Marken som er i lovlig omdrift ligger i Natura2000 område.   

 Der er et enkelt §3 vandhul i marken.  Herudover er der ingen beskyttede 
naturtyper på arealet 

 

Nuværende drænforhold 

 Den opdyrkede mark er i dag ineffektivt drænet ved en kombination af 
nedgravede drænrør og drængrøfter 

 Drænvand fra arealet udledes direkte til recipienten som er Østerringkanal 
og Søndersøkanalen som er en del af Bøtø Nors afvandingssystem. 
Oplandet/arealet er kun fra den pågældende mark – dvs. et areal på i alt 53 
ha 

 

Påtænkte gendræning 

 Gendræning sker af hensyn til dyrkning af jorden - ved en effektiv dræning vil 
der opnås store fordele herunder: 

o Meget større rodzone for planterne. 
o Bedre udnyttelse af nærringstoffer, og meget mindre risiko for 

udvaskning af samme 
o Mindre forbrug af bekæmpelsesmidler, grundet bedre og stærkere 

afgrøde 

 Drænvand vil fortsat være til samme recipient dvs. Søndersøkanalen, som er 
den tilstødende åbne afvandingskanal langs arealets vestlige 
grænse.  Dræning skal ikke afledes over anden lodsejers ejendom  

 Gendræningen vil bestå af nedlægning af nye drænrør som erstatter 
eksisterende drænrør og drængrøfter (se vedhæftet drænskitse) 

 For at sikre en optimal dræning vil drænrørene vil blive lagt på en dybde på 
cirka 1,25m  

 Drænvand fra et delareal på cirka 48 ha vil skulle pumpes ud i 
afvandingskanalen.  Drænvand til pumpning er estimeret til 1 liter/ha/sek, 
dvs 48 liter/sek i alt.  Mængden af drænvand til recipienten vil være uændret 
i forhold til i dag. 

 Den øvre del at markarealet, 5 hektar, løber selv til vandløbet.  

 Placeringen af pumpen er anvist på skitsen 

 I forbindelse med projekteringen er der på arealet gravet 41 huller i 
drændybde.  Der er ikke fundet spor af okker, men der vil stadig blive 
foretaget foranstaltninger herom med afløbsgrøft for pumpebrønd. 

 Der vil være en drænafstand på 20m til §3 vandhullet 
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Bilag 2 – Oversigtskort over projektareal  
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Bilag 3 – Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 173 

Smålandsfarvandet og Guldborgsund med kyster (H152, F82, F83, F85, F86) 

 

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). 

 

 

Udpegningsgrundlag for habitatområde H152 

Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og 

Hyllekrog-Rødsand 

Naturtyper: Sandbanker med lavvandet vedvarende dække 

af havvand (1110) 

Mudder- og sandflader blottet ved ebbe (1140) 

*Kystlaguner og strandsøer (1150) 

Større lavvandede bugter og vige (1160) 

Rev (1170) 

Strandvolde med enårige planter (1210) 

Strandvolde med flerårige planter (1220) 

Klinter eller klipper ved kysten (1230) 

Enårig strandengsvegetation (1310) 

Strandenge (1330) 

Forklit (2110) 

Hvid klit (2120) 

*Grå/grøn klit (2130) 

 

Klitlavning (2190)  

Kransnålalge sø (3140) 

Næringsrig sø (3150) 

Brunvandet sø (3160) 

Kalkoverdrev (6210) 

*Surt overdrev (6230) 

Tidvis våd eng (6410) 

Urtebræmme (6430) 

Rigkær (7230) 

Bøg på mor (9110) 

Bøg på muld (9130) 

Bøg på kalk (9150) 

Ege-blandskov (9160) 

*Elle- og askeskov (91E0) 

 

* angiver prioriteret naturtype eller art 

Arter: Skæv vindesnegl 

*Eremit  

Bredøret flagermus 

Damflagermus 

Gråsæl 

Spættet sæl 

Stor vandsalamander 

 

 

 

Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde F82 Bøtø Nor 

Arter: Bramgås (rastende) 

Rørhøg (ynglende) 

 

Plettet Rørvagtel (ynglende) 

Engsnarre (ynglende) 

Trane (ynglende og rastende) 
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Bilag 4 – VVM-screeningsskema for projektet, Pumpebrønd ved 

Søndersøkanalen 
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