Ansøgning om tilladelse til flydebro – Strandvænget Guldborg.
Hermed ansøges om tilladelsen efter Bekendtgørelse om bade- og bådebroer, til at etablere en mindre
flydebro i tilknytning til et kommunalt ejet rekreativt område ved Strandvænget, Guldborg.
Arealet har matr. Nr. 30h Soesmarke By, Majbølle.

Der ansøges om:
Etablering af en flydebro formet som et T. Flydebroen består af UV bestandig plast (polyetylén).
Broen består af 2 elementer, der kobles sammen. En lang enhed (længde 6,0 meter / Bredde 1,2 meter) –
samt en enhed på tværs for enden heraf (Længde 1,2 meter / bredde 3,0 meter). Samlet længde fra land –
7,2 meter.
Flydebroen forbindes med stranden via en letmetalrampe der måler 2,5 meter x 1 meter. Broen forankres
på land med kæder og jordspyd, mens den i vandet forankres på stålrør (Ø 6 cm - der bankes ned i
havbunden)
Flydebroen vil være etableret i sommerhalvåret – fra april til oktober.
Eksempel på tilsvarende flydebro – fra Hasselø, Nykøbing F.

Baggrund for ansøgningen:
Guldborgsund og Lolland Kommuner har i projekt Naturlandet Lolland-Falster etableret en lang række
kajakflydebroer for at sikre gode rammer for friluftsliv. I forbindelse med dette projekt er der skabt en
dialog omkring muligheden for, at der på det rekreative areal ved Strandvænget kan etableres en flydebro.
Konkret har Guldborg Camping ønsket en mulighed for forbedrede faciliteter i det eksisterende rekreative
område, da området har stor værdi for campingpladsens gæster – i relation til lokal adgang til
Guldborgsund.
Byrådet I Guldborgsund Kommune arbejder for at skabe muligheder for et aktivt friluftsliv såvel som for en
generel adgang til vores vand/kyster for lokale borgere, turister og gæster.
I tilknytning til det eksisterende kommunale rekreative areal vil flydebroen medvirke til at skabe forbedrede
adgangsmuligheder til vandet fra for eksempel kajakker og Stand Up Paddles samt for soppe/badegæster.
Guldborg Fællesråd arbejder for at etablere en større badebro fra området beliggende vest for
Guldborgbroen i tilknytning til badestrand, p-plads, lystbådehavn mm. Der er 1,4 km herfra til det mindre
rekreative område ved Strandvænget.
Beskrivelse af eksisterende forhold.
Det rekreative kommunale område anvendes i dag som et mindre primitivt støttepunkt for primært lokale
beboere i Guldborg. Arealet er på ca 450 m² og er bevokset med græs. På området er der opsat 3
bord/bænksæt samt skraldespand.
Der er fra det rekreative område adgang til Guldborgsund gennem en smal rørbræmme. Der er ret
lavvandet ud fra området. Stranden/havbunden fremtræder med småsted/sand.
På søterritoriet er der i sommerperioden et mindre antal joller liggende for svaj ud for området på
Guldborgsund.
Det rekreative område er naturligt afgrænset mod syd af et område med tagrør.
I området er det etableret et kystsikringsanlæg med mindre jorddiger – sikring til kote 2.0 meter (DVR90).
Det rekreative område afgrænses mod nord og vest af jorddiget. Der er etableret en trappe over diget fra
vejen ”Strandvænget”. Der er ikke offentlig adgang til jorddigerne.

Foto fra området.
Blå pil markerer placering
af flydebro.
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Myndighedsforhold.
Området er i kommuneplan 2019-2031 omfattet af kommuneplanramme SAKS BE7.
Området er reguleret i lokalplan 70 Sakskøbing Kommune. Matrikel 30h er udlagt til rekreative formål for
beboerne i området.
Det rekreative område er beliggende i landzone.
Den sydlige del af området er vejledende registreret som værende beskyttet natur i henhold til
naturbeskyttelseslovens § 3. Der gennemføres ikke anlæg e.l. i dette område.
Området er beliggende i Natura2000 område nr. 173.
Området er i sin helhed reguleret af strandbeskyttelseslinien i henhold til naturbeskyttelseslovens § 15.
Adgangsforhold.
Der er offentlig adgang til området fra den østlige ende af den offentlige vej ”Strandvænget”.
Der er etableret en vendeplads for enden af Strandvænget.
Det vurderes, at etableringen af en flydebro ikke vil medføre ændringer i forhold til behov for parkering o.l.
Drift.
Guldborgsund Kommune er lodsejer såvel som driftsansvarlig i relation til flydebroen.
Der er foreløbigt aftalt, at Guldborg Camping vil varetage jævnligt tilsyn samt forestå op/nedtagning af
flydebroen.
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