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1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET 

Vandl¢bet er optaget som offentligt vandl¢b i Sydfalster Kommune. 

Til grund for regulati vet Jigger: 

lov ill. 302 af 9. juni 1982 om vandl¢b - som bekendtgjort i milj¢mini
steriets lovbekendtg¢relse ill. 404 af 19. maj 1992, samt milj¢ministeriets 
bekendtg¢relse ill. 49 af 15. februar 1985 om bl.a. regulativer for offentlige 
vandl¢b. 

Storstr¢ms Amts Regionplan 1997-2009. 

Sydfalster Kommune har besluttet at der jf. Vandl¢bsloven (ill. 404 af 19. maj 
1992) udlxgges 2m brxmmer langs aile vandl¢b over terrxnkote 0. Aile ber¢rte 
lodsejere er tilskrevet herom ved brev d. 17. juni 1993. 

Tidligere regulativer: 

Tidligere regulativ af ukendt dato. 

Kendelser m.m.: 

Landbrugsministeriets skrivelse af 20. maj 1968. Vedtxgt for B¢t0 Nor 
Pumpelag af 20. september 1979. Overenskomst af 2. marts 1981 vedr. 
underf¢ring af hoveddrxnledning. 

Rcgulativ, kvl. nr. 27. 
Sydfalstcr Kommune. 

Opmillinger: 

Opmi\linger i oktober og november 1997. 

Nxrvxrende regulativ erstatter tidligere regulativer. 
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2. BETEGNELSE AF V ANDL0BET OG OVERSIGTSKORT 

Regulativ, kvl. nr. 27. 
Sydfalstcr Kornmune. 

N::erv::erende regulativ omfatter 0stre Ringkanal, kvl. m. 27 fra 0-punkt i skellet 
mellem matr. nr. 45~ og 232;! B¢t0 Nor, V::eggerl¢se - ved afl¢b til 
B¢t¢gfudsl¢bet, kvl. m. 14 - til endepunkt i st. 9111 ved udl¢b i Nordkanalen, 
avl. m. 2 i dennes st. 11323. 

Stationeringerne svarer til afstanden i meter ti·a 0-punktet og nedstrf:)ms. 

Vandl¢bet indgfu i Marreb::ek Kana! - systemet og kan ses i hele sit forl¢b pil 4 
em- kart m. 1511 III S0. 

Regulati vet omfatter i alt 9111 m, hvoraf 62 m er r¢rlagt. 

Vandl¢bets beliggenhed, topografiske opland og UTM - koordinater er angivet 
pil oversigtskortet. 
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Station 

14 Botogiirdslobet 0 
609 

24 Sondersokanalen 0 
3139 

25 Rorledning Syd 0 
220 

26 Rorledning Nord 0 
220 

27 0stre Ringkanal 0 
9111 

28 Forvaskstik 0 
155 

29 Gronneg3rdsstik 0 
587 

Signaturforklaring 
Abne vandhJb 

Rerlagte vandleb 

HEDESELSKABET 
Afdeling for landskab og reciplenter 
Roskllde 

So;t: 

Oversigtskort med oplande 
Emne: 

80t0~irdsl"bet m. fl. 

Opland {km2) 

1,50 
1,94 

Ringkanal 

0,04 
0,11 

0,03 
0,11 

Ringkanal 

Ringkanal 

Ringkanal 

Start oplandsgr;;ense 

UTM Easting UTM Northing 

690.480 6056.640 
689.760 6056.620 

689.440 6056.180 
689.760 6056.020 

689.780 6057.320 
689.880 6057.320 

689.740 6057.200 
689.860 6057.340 

689.960 6056.640 
689.040 6064.240 

689.980 6058.660 
690.120 6058.680 

689.380 6059.880 
689.880 6059.560 

T'~'"""""""'""o.tOoo,..HeO<"""" 
'"'"""' "'"' Kon. 00 ..,., ... U,...Ueo> ''"''"~' 

Ringstedvej 20 
4000 Roskilde 

Telefon 46 30 0310 
TelefaJ~~ 46 30 03 11 

Sag nr.: 

0 
0 

362.97.240 
M~l: I Kot~~~m: 

I O"o: I Sagsbeh""<!l"" I fegne<: I Udf•n: I Godkendl: I Konuol: I 1111•!1 nr.: Rev.: 

17.02.19!19 HAP 002 



3. V ANDL0BETS DIMENSIONER 

Rcgulativ, kvl. nr. 27. 
Sydt~1lster Kommunc. 

Vandl¢bsmyndigheden har besluttet, at vandl¢bets vedligeholdelse skal ske pii 
basis af en fastlagt geometrisk skikkelse. 

Vandl¢bets regulativmxssige dimensioner fremgiir af nedenstaende dimen
sionsskema. Koterne er henf0rt til Dansk Normal Nul. 

Principskitse til illustration af de i dimensionsskemaet angivne bundbred
der og anlreg. 

bundbredde 
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Dimensionsskema, 0stre Ringkanal, kvl. nr. 27 

Station 

m 

0 

6 

6 

II 

II 

596 

596 

601 

601 

1158 

1158 

1164 

1164 

1760 

1760 

1766 

1766 

2163 

Regulativ, kvl. nr. 27. 
Sydfalstcr Kommune. 

Vandl0bcts 
bundkotc 

cmDNN 

-175 

-175 

-189 

- j 81 

-175 

-189 

-213 

-205 

-189 

-202 

-210 

-212 

-202 

-216 

-220 

-220 

-216 

-225 

Bundbreclde/ 
r¢rdimension 

em 

X 

60 

X 

070 

X 

60 

X 

060 

X 

60 

X 

060 

X 

60 

X 

060 

X 

60 

Fald 

o/oo 

X 

0,0 

X 

X 

-16,0 

X 

X 

0,2 

X 

X 

-16,0 

X 

X 

0,2 

X 

X 

3,3 

X 

X 

0,2 

X 

X 

0,0 

X 

X 

0,2 

X 

Anlreg 

X 

1,0 

X 

X 

1,0 

X 

X 

1,0 

X 

X 

1,0 

X 

X 

1,0 

Amm-crkning 

Atl0b B0t0gardsl0bet, kvl. nr. 14 

R¢roverk¢rsel 

R¢rovcrk¢rscl 

R0roverk0rsel 

R0rovcrkywscl 

Afl0b Forvaskstik, kvl. or. 28 
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Station 

m 

2163 

2688 

2688 

2694 

3028 

3028 

3032 

3032 

3175 

3617 

3885 

4858 

4858 

4863 

4863 

5550 

5838 

Regulativ, kvl. nr. 27. 
Sydfalster Kommune. 

Vandl¢bets 
bundkote 

cmDNN 

-225 

-193 

-189 

-189 

-185 

-211 

-206 

-185 

-183 

-220 

-202 

-220 

-221 

-202 

-235 

B undbrcdde/ 
r¢rdimcnsion 

em 

60 

X 

0100 

X 

60 

X 

0 80 

X 

60 

X 

0100 

X 

60 

Fald 

o/oo 

X 

-0,6 

X 

X 

0,0 

X 

X 

X 

-12,5 

X 

X 

-0, I 

X 

0,8 

X 

-0,2 

X 

X 

2,5 

X 

X 

0,5 

X 

Anl~g 

1,0 

X 

X 

1,0 

X 

X 

1,0 

X 

X 

1,0 

Anm~erkning 

AO¢b Forvaskstik, kvl. nr. 28 

R¢roverk¢rse1 

R¢roverk¢rsel 

Atl¢b Gr¢nnegi\rdsstik, kvl. nr. 29 

Till0b af Petersdall0bct, kvl. nr. 56 

R0roverk0rse! 

Till¢b af 0degardsl0bet, kvl. nr. 57 
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Station Vandl¢bets Bundbredde/ Paid Anlreg 
hundkote r¢rdimcnsion 

111 cmDNN em o/oo 

5840 0,1 

6516 -240 X 

6516 -249 X X X 

0100 10,0 

6522 -255 X X X 

6522 -240 X 

6525 

6782 60 -0,8 1,0 

7075 -204 X X X 

2 stk. 0 100 -6,4 

7086 -197 X X X 

8182 60 0,2 1,0 

8670 -221 X 

8670 -267 X X X 

0100 -40,0 

8674 -25 I X X X 

8674 -221 X 

8676 60 0,4 1,0 

9100 -238 X 

9100 -250 X X X 

095 -6,0 

9105 -247 X X X 

9105 -238 X 

60 36,7 1,0 

9111 -260 X X X 

NB! Der kan accepteres sand i n>r til bundkoten i profile! henh. f~r og efter r~ret 

Regulativ, kvl. nr. 27. 
Sydfalster Kommune. 

Anmrerkning 

Afl¢b Kedclstik, kvl. nr. 33 

R¢roverk¢rscl 

Afl¢b Grusgravstik, kvl. nr. 34 

Tilh>b af Skovlystl¢bet, kvl. nr. 58 

R¢rovcrk¢rsel 

Till¢b af Godthiibsl¢bel, kvl. nr. 60 

R¢roverk¢rsel 

Till¢b af Lillestrandl¢bet, kvl. nr. 62 

R¢roverk¢rsel 

Udl¢b i Nordkanalcn, avl. nr. 2 

Side 10 
2000 



4. BYGV JERKER, TILL0B M.V. 

4.1 Broer og overkJZSrsler 

Station 

m 

6-11 

596-601 

1158-1164 

1760-1766 

2688-2694 

3028-3032 

4858-4863 

6516-6522 

7075-7086 

8670-8674 

9100-9105 

Regulativ, kvl. nr. 27. 
Sydfalstcr Kommunc. 

Bundkotc 
jvf. 

dimcnsionsliste 

emDNN 

-189/-181 

-213/-205 

-210/-212 

-220 

-189 

-211/-206 

-220/-221 

-249/-255 

-204/-197 

-267/-251 

-250/-247 

Dimension 
for 

vandslug/ 
r0rdiameter 

em 

070 

060 

060 

060 

0100 

0 80 

0100 

0100 

2 stk. 0 100 

0100 

095 

Fri-
h¢jde 

em 

Ejerforhold 

Lodscjcren/-erne 

Lodsejeren/-erne 

Lodsejeren/-erne 

Lodsejeren/-erne 

Lodscjcrcn/-erne 

Lodsejeren/-erne 

Lodsejcren/-crnc 

Lodsejeren/-erne 

Lods~jeren/-erne 

Lodscjcrcnl-crnc 

Lodsejeren/-erne 

Bcm::crkninger 
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4.2 Dracn- og spildevandsudl0b samt abne till0b 
(synlige udl0b pa opmalingstidspunktet eller oplyst i tidligere regulativ) 

Station 
Ill 

0 

602 

1157 

!284 

2!62 

2163 

3617 

3653 

3885 

5549 

5838 

5840 

6107 

6525 

6630 

6693 

6782 

7050 

8!82 

8186 

8507 

8676 

8837 

Regulativ, kvl. nr. 27. 
Sydfalster Kommunc. 

R0rdimension 
em 

-

0!5 

010 

-

-

-

-

040 

040 

-

-

025 

-

020 

08 

-

0 32 

050 

0 35 

010 

060 

020 

Bundkote 
cmDNN 

-175 

-!85 

-!79 

-!72 

-219 

-235 

-228 

-187 

-204 

-235 

-260 

-261 

-205 

-249 

-206 

-190 

-200 

-187 

-195 

-162 

-187 

-227 

-215 

Be1merkningcr 

Al1¢b til B0t0gi\rdsl¢hct, kvl. nr. !4 

Abent till0h fra h¢jre 

R¢rtill¢b Ira h¢jre 

R¢rtill¢b fra h¢jre 

Abent till¢b fra h¢jre 

Abent atl¢b til venstrc, Forvaskstik. kvl. nr. 28 

Abent al1¢b til venstre, Gr¢nnegi\rdsstik, kvl. nr. 29 

Abent till¢b fra h¢jrc 

R¢rtill¢b fra h¢jre, Petersdall¢bet, kvl. nr. 56 

R¢rtill0b Ira h0jrc 

Abcnt till¢b ti·a h¢jre, 0dcgardsl¢bet, kvl. nr. 57 

Abent al1¢b til venstre, Kedelstik, kvl. nr. 33 

R¢rtill¢b fra h¢jrc 

Abcnt afl0b til venstre, Grusgravstik, kvl. nr. 34 

R¢rtill¢b fra h¢jre 

R¢rtill¢b fra h¢jre 

Abent till¢b fra h¢jre, Skovlyst10bet, kvl. nr. 58 

R¢rtill¢b ti-a h0jrc 

R¢rtill¢b fra h;jjre, Godthabs10het, kvl. nr. 60 

R¢rtill¢b fra h¢jrc 

R¢rtill¢h fra h¢jre 

R¢rtill¢b fra h¢jre, Lillestrand1¢bct, kvl. nr. 62 

R¢rtill¢b fra h0jrc 
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5. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 

5.1 Administration 

Vandl0bet administreres af Sydfalster kommunalbestyrelse, som er vandl0bs
myndighed. 

Vandl0bet med bygvrerker m.v. skal vedligeholdes saledes, at den for vandl0bet 
fastsatte skikkelse ikke rendres. 

Vandl0bets vedligeholdelse - men ikke he! eller delvis fornyelse af r0rlagte 
strrekninger - piihviler vandl0bsmyndigheden. 

B0t0 Nor Landvindingslag foranstalter vedligeholdelsen alene og Sydfalster 
Kommune bidrager med halvdelen af udgiften hertil. 

5.2 Bygvrerker 

Rcgulativ, kvl. nr. 27. 
Sydfalster Kommunc. 

Bygvrerker, sasom styrt, stryg, diger og skraningssikringer m.v., der er udf0rt af 
hensyn til vandl0bet, vedligeholdes som dele af dette. 

Vedligeholdelsen af 0vrige bygvrerker - broer, stemmevrerker, overk0rsler og 
vandingsanlreg m.v. - piihviler de respektive ejere eller bmgere. Ejerne eller 
bmgerne har pligt til at optage slam og gr0de m.v., der samler sig ved byg
vrerker, jf. V andl0bslovens § 27, stk. 4. 

Bygvrerker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller istandsrettes pa 
vandl0bsmyndighedens foranstaltning og pa ejerens bekostning. Enhver rendring 
af bygvrerker skal godkendes af vandl0bsmyndigheden, jf. Vandl0bslovens § 47. 

Ved aile styrt og stemrnevrerker o. lign. skal der i henhold til Fiskeriministeriets 
Bekendtg0relse nr. 657 af 7. juli I 994 vrere anbragt alepas i perioden 1. april til 
31. oktober. 
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6. BESTEMMELSER OM SEJLADS 

Regulativ, kvl. nr. 27. 
Sydfalster Kommune. 

Det er forbudt at sejle pil vandl0bet uden vandl0bsmyndighedens tilladelse. 

Forbudet imod sejlads gaolder ikke for vandl0bsmyndighedens sejlads i for
bindelse med tilsyn og vedligeholdelse. 

Side 14 
2000 



7. BREDEJERFORHOLD 

7.1 Banketter 

Banketterne skal frernsta som udyrkede arealer med naturlig gnes-, urte- og 
tr:evegetation. 

For at begr:ense gr¢dev:eksten pabydes bredejerne at bevare skyggegivende 
vegetation langs vandl¢bet indtil 2 meter fra ¢verste kant. 

Udgifter til beplantningens vedligeholdelse og til eventuel supplerende be
plantning, som vandl¢bsmyndigheden finder n¢dvendig, pahviler vandl¢bsmyn
digheden. 

Siifremt dele af beplantningen er til hinder for n¢dvendig mask.inel vedlige
holdelse af vandl¢bet, kan vandl¢bsmyndigheden foretage den n¢dvendige 
udtynding. 

7.2 Arbejdsb:elter og overk¢rsler ved udl¢b 

Regulativ, kvl. nr. 27. 
Sydfalster Kommune. 

De til vandl¢bet gr:ensende ejendommes ejere og bmgere er i ¢vrigt pligtige til 
at tale de forn¢dne vedligeholdelsesarbejders udf¢relse, herunder transport af 
materialer og mask.iner og disses arbejde langs vandl¢bets bredder. Det 
bem:erkes, at arbejdsb:eltet normalt ikke bliver over 8 m bredt. 

Bygninger, bygv:erker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende 
anl:eg af blivende art rna ikke uden vandl¢bsmyndighedens tilladelse anbringes 
n:ennere ¢verste vandl¢bskant end 8 m, og for r¢rlagte str:ekninger ikke 
n:ermere end 2 m fra ledningens midte. 

Nye till¢b, og till¢b der reguleres, skal - siifremt vandl¢bsmyndigheden for
langer det - forsynes med en overk¢rsel med 5 meters ovenbredde ved udl¢bet, 
til brug for transport af materiel der anvendes til vandl¢bets vedligeholdelse. 
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7.3 Hegning i forbindelse med l\,.Jsdrift 

De til vandl0bet gnensende arealer rna ikke uden vandl0bsmyndighedens 
tilladelse benyttes til l0sdrift, med mindre der opsrettes og vedligeholdes et 
forsvarligt hegn langs med og mindst 1 meter fra 0verste vandl0bskant. Sadanne 
hegn er ejerne pligtige til at ~jerne inden 2 uger efter tilsynets meddelelse, 
si\fremt dette er n0dvendigt af hensyn til maskinel udf0relse af vedligeholdel
sesarbejdet. 

7.4 JEndringer i vandl0bets til stand 

I henhold til Vandl0bslovens § 6 rna ingen bortlede vand fra vandl0bet eller 
foranledige, at vandstanden i vandl0bet forandres, eller at vandets tiie l0b 
hindres. 

Regulering, herunder r0rlregning af vandl0bet og etablering af broer og over
k0rsler, rna kun finde sted efter vandl0bsmyndighedens bestemmelse. 

I det hele taget rna ingen uden tilladelse fra vandl0bsmyndigheden foretage 
foranstaltninger ved vandl0bet og dets anlreg, hvorved tilstanden kommer i strid 
med bestemmelserne i nrervrerende regulativ, Vandl0bsloven, Milj0be
skyttelsesloven eller regionplanen. 

7.5 Forurening af vandl0bet 

Vandl0bet rna ikke tilf0res faste Stoffer, haveaffald, spildevand eller andre 
vresker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer i vandl0bet, jf. 
Milj0beskyttelseslovens bestemmelser. 

7.6 Kreaturvanding og vandindvinding 

Regulativ, kvl. nr. 27. 
Syclfalster Kommune. 

De tilgrrensende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandl0bet til 
kreaturvanding med mulepumpe eller vindpumpe. Vandl0bsmyndigheden kan 
meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder, der da skal 
udgraves uden for vandl0bets profil og indhegnes si'tledes, at kreaturer ikke kan 
trrede ud i vandl0bet, samt sikres saledes, at udtrredning af jord i str0ml0bet ikke 
finder sted. 

Anden vandindvinding rna ikke finde sted uden tilladelse, jf. Vandforsynings
lovens bestemmelser. 
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7.7 Dr:rnudl¢b 

Udl¢b fra dr:rnledninger skal udf¢res og vedligeholdes saledes, at de ikke g¢r 
skade pa vandl¢bets skraninger. 

Eventuelle aflejringer ud for eksisterende r¢mdl¢b over den regulativm:rssige 
bundkote vii efter anmodning blive 1Jernet ved vandl¢bsmyndighedens foran
staltning. 

Nye dr:rntill¢b rna ikke uden vandl¢bsmyndighedens tilladelse plaeeres med 
underkanten af r¢ret dybere end 20 em over den regulativm:rssige bundkote. 

Udf¢relse af andre r¢rledninger, og l:rgning af kabler, r¢rledninger o.l. under 
vandl¢bet, rna kun ske efter forud indhentet tilladelse fra vandl¢bsmyndigheden. 

7.8 Beskadigelse og pabud 

7.9 Straf 

Regulativ, kvl. nr. 27. 
Sydl'alstcr Kommune. 

Skalap:rle, bundp:rle eller andre former for afm:rrkning i eller ved vandl¢bet rna 
ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, bekostes retableringen af den 
ansvarlige. 

Beskadiges vandl¢b, diger, faskiner, bygv:rrker eller andre anl:rg ved vandl¢bet, 
eller foretages der foranstaltninger i stJid med Vandl¢bsloven eller bestemmel
serne i n:rrv:rrende regulativ, kan vandl¢bsmyndigheden meddele pabud om 
genoprettelse af den tidligere tilstand. 

Er et pabud ikke efterkommet inden udl¢bet af den fastsatte frist, kan vand
l¢bsmyndigheden foretage det forn¢dne pa den forpligtedes regning, jf. Vand
l¢bslovens § 54. 

Er der fare for, at betydelig skade kan ske pa grund af us:rdvanlige nedb¢rs
forhold eller andre udefra kommende us:rdvanlige begivenheder, kan vand
l¢bsmyndigheden foretage det forn¢dne uden pabud og pa den forpligtedes 
regning, jf. Vandl¢bslovens §55. 

Overtr:rdelse af bestemmelserne i regulativet straffes med b¢de, jf. Vandl¢bslo
vens § 85. 
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8. VEDLIGEHOLDELSE 

8.1 Foranstaltning af vedligeholdelse 

Vandl0bet, og beplantning pa skraninger og banketter, foranstaltes vedligeholdt 
af vandl\'ibsmyndigheden. 

Yandl0bsmyndigheden afg\'ir, om vedligeholdelsen skal udf0res i entreprise eller 
ved egen foranstaltning. 

8.2 MaJsretningen for vandl0bet 

Vandl\'ibet er i henhold til Storstr\'ims Amts Regionplan 1997-2009 millsat som 
C, af1edning af vand. 

Malsretningen og de tilsvarende krav til vandl0bskvaliteten er beskrevet 
redeg\'irelsens afsnit 2. 

8.3 Hensigten med vedligeholdelsen 

Regulativ, kvl. nr. 27. 
Sydfalster Kommune. 

Vandl\'ibsmyndigheden har besluttet, at vedligeholdelsen af de enkelte vandl\'ibs
strrekninger skal udf0res saJedes, at vandl0bets fysiske tilstand er i overensstem
melse med de krav, malsretningen stiller hertil. 

Yed vandl0bets vedligeholdelse forstas de fysiske indgreb, der foretages 
vandl\'ibene for at sikre den fastlagte skikkelse. 

Vandl\'ibsmyndigheden har som konsekvens heraf besluttet nedenstaende 
vedligeholdelsesprincipper. 
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8.4 Oprensning af abne str&kninger 

Regulativ, kvl. nr. 27. 
Sydfalster Kommune. 

Kontrol af dimensioner: 

Vand)f:lbsmyndigheden kontrollerer mindst I gang hvert 1lr inden 31. oktober 
vandl¢bets skikkelse ved besigtigelse, pejling eller nivellement. 

De regulativm&ssige dimensioner fremgilr af dimensionsskemaet afsnit 3. 

Oprensning iv&rks&ttes f¢rst, nilr bunden Jigger 10 em over den regulativ
m&ssige bundkote. 

Oprensningens udf,;relse: 

Eventuel oprensning foretages i pe1ioden fra 1. september til 31. oktober. 

Ved oprensningen graves ikke dybere end 10 em under den regulativm&ssige 
bundkote - med en reduktion i bundbredden svarende til det regulativm&ssige 
anlreg. 

Oprensningen omfatter kun sand og mudder. Aflejringer af sten og grus rna ikke 
opgraves eller omlejres, og overhrengende brinker rna ikke beskadiges. 

Pa vandl¢bsstr&kninger, hvor den faktiske bundbredde overskrider den regu
lativmressige, udf¢res oprensningen i en slynget str¢mrende med regulativ
mressig bundbredde. Princippet for str¢mrendens forl¢b er beskrevet i afsnit 8.5. 

Vandl¢bsmyndigheden kan vrelge at udi',;re arbejdet etapevis pa mindre 
delstr&kninger med en tidsmressig forskydning. 

Hvor den n¢dvendige oprensning omfatter st¢rre m&ngder, kan arbejdet udi',;res 
med maskine. 

Fjemelse af sne og is, der forilrsager stuvninger, kan undlades. 

Hvis der indtr&der fare for betydeligc skader som f¢lge af unormalt store 
aflejringer i vandl¢bet, kan vandl¢bsmyndigheden iv&rks&tte ekstraordinrere 
oprensninger. Dette foruds&tter dog normalt, at det vurderes at have betydning 
for en v&sentlig del af de ber¢rte arealer. 
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8.5 GnZ!deshering 

Rcgulativ, kvl. nr. 27. 
Sydt~llster Kommunc. 

Gr¢desk<eringsbehovet vurderes en gang arligt i perioden august - september. 
Ved gr¢devrekst i st.r¢mrenden ivrerksrettes gr¢deskrering. 

Vandl¢bsmyndigheden kan dog ivrerksrette ekstraordinrere gr¢deskreringer, hvis 
der er kraftig gr¢devrekst i vandl¢bet. 

Gr¢deskreringen skal udf¢res, sa gr¢den fjernes i vandl¢bets naturlige str¢m
rende, der normalt kan genfindes som den dybe del af vandl¢bets tvrerprofil, der 
slynger sig fra side til side ned gennem vandl¢bet. Den gr¢de der vokser uden 
for str¢mrenden efterlades. 

Der kan foretages skrering af tagr¢r, pindsvineknop og dunhamrner, ogsa uden
for den beskrevne str¢mrende, siifremt det vurderes hensigtsmressigt med 
hensyn til det praktiske vedligeholdelsesarbejde. 

Desuden skreres der - udover den beskrevne str¢mrende - tagr¢r i en bredde pa 
ca. 150 em pa begge sider af str¢mrenden. Der rna efterlades en stub pa 20 em. 

Principskitse af str!lmrendens forl!lb: 

Sand banker. 

SfrrJmrende. 

~ Tvcersnit A-8 ........ 
).~ -~ 

Str¢mrende. 
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Gr¢den sk::eres i de nedenfor angivne str¢mrendebredder og skal sa vidt muligt 
sk::eres i bund. 

Station Str0mrcndcbrcddc 
m em 

0-9111 50±10 

Arbejdet b¢r udf¢res manuelt, enten med le eller med motoriserede hiindred
skaber. Kan arbejdet ikke udf¢res manuelt af sikkerhedsm::essige iirsager, kan 
det udf¢res med maskine. Desuden kan eksempelvis besk::e1ingen af st¢rre 
bevoksninger med f.eks. tagr0r i praksis bedst udf¢res maskinelt. 

8.6 Vegetation pa anl::eg og banket 

Vegetationen pa vandl¢bets anl::eg og banketter skal forblive uslaet undtagen 
ved nedenn::evnte forhold: 

Der kan foretages slaning i hele sommerperioden som led i plejen af nyetableret 
skyggegivende vegetation. 

Der rna foretages pleje af tr::eer og buske under hensyn til den gr¢debegr::ensende 
effekt i vandl¢bet (if. afsnit 7 .l ). 

I perioden juni - oktober afsk::eres R¢d Hestehov og Br::enden::elde pa hele 
anl::egget (max. 20 em stub), siifremt disse arter danner sammenh::engende 
bevoksninger. Bj¢rneklo afsk::eres altid pa anl::eg og banket. 

I vandl¢b med str¢mrendebredder pa under 1 m skal stivst::englet vegetation pa 
anl::egget afsk::eres minimum 100 em malt fra bund (max. 20 em stub). 

8. 7 V edligeholdelse af r¢rlagte str::ekninger 

Vedligeholdelse af r¢rlagte vandl¢bsstr::ekninger udf¢res normalt kun, niir 
vandl¢bsmyndigheden finder det pakr::evet. Br¢nde, der er f¢rt til terr::en, og 
sandfang kontrolleres mindst 1 gang iirligt og renses op efter behov, for at fore
bygge mod videre transport af sandaflejringer. 

Regulativ, kvl. nr. 27. 
Sydfalster Kommune. 

Sidc21 
2000 



8.8 Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tale 

Ved tilrettelreggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og 
brugere skal tale, s\'iges fordelt pa begge sider af vandly;bet. Den afskarne gry;de 
og kantvegetation skal sa vidt muligt optages fra vandly;bet, efterhanden som 
den afskreres. 

Afskaret gry;de og kantvegetation oplregges ovenfor y;verste vandl0bskant inden 
for en afstand af 5 m fra denne kant. 

Pa strrekninger, hvor det ikke er muligt at opsamle gry;den efterhiinden som den 
afskreres, kan man lade gryiden drive frit med stryimrnen og opsamle den pa 
hensigtsmressige steder. 

Siifremt man vrelger at lade den afski'trne gry;de drive med stryimmen til op
samling, skal den opsamlede gry;de pa vandly;bsmyndighedens foranledning 
transporteres bort fra vandl0bets nrerhed senest 24 timer efter opsamling. 

Ved oprensning med maskine oplregges fylden sa vidt muligt ensidigt pa 
skiftevis hy;jre og venstre side af vandly;bet. 

Den fra oprensningen hidryirende fyld m.v., der fremkommer ved vandly;bets re
gulativmressige vedligeholdelse, er brugerne af de tilstyidende jorder pligtige til 
at fjerne til mindst 5 meter fra vandly;bskanten eller sprede i et ikke over 1 0 em 
tykt lag, inden hvert ars 1. maj. 

Det pahviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersy;ge, om der er oplagt 
fyld, som skal fjemes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne eller 
sprede fylden, kan vandly;bsmyndigheden med 2 ugers skriftligt varsel til ejeren 
eller brugeren lade arbejdet udfy;re pa den pagreldendes bekostning. 

8.9 Udbedring af bygvrerker og skraningssikringer 

Udbedring af bygvrerker og skraningssikringer foretages fortrinsvis i perioden 
marts-april eller september-oktober. 

8.10 Klager vedr0rende vandlyibets vedligeholdelse 

Rcgulativ, kvl. nr. 27. 
Sydfalstcr Kommunc. 

Lodsejere - eller andre med interesse i vandly;bet - der matte finde vandl0bets 
vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedryirende vandly;bet utilfreds
stillende, kan rette henvendelse herom til vandly;bsmyndigheden. 
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9. TILSYN 

Rcgulativ, kvl. nr. 27. 
Sydfalster Kommune. 

Tilsynet med vandl¢bet udf¢res pa foranledning af vandl¢bsmyndigheden. 

Bredejere, organisationer eller andre, der har 0nsker om at deltage i dette syn, 
kan tneffe mermere aftale herom med vandl¢bsmyndigheden. 
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10. REVISION 

Regulativ, kvl. nr. 27. 
Syclfalslcr Komrnune. 

Dette regulativ skal senest optages til revision den 1. marts 2010. 
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11. REGULATIVETS IKRAFTTRlEDEN 

Regulativet har v::eret bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger me}i 
adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ;:endringsforslag inden den 2 tV Y -
2003 

Ved indsigelsesfristens udl¢b var der indkommet - 0 - indsigel
ser/bem;:erkninger til regulativets indhold og udformning. __ 's behandling 
heraf er omtalt i indsigelsesredeg¢relsen bilag _. 

Regulati vet er herefter endeligt vedtaget af 

_13-"--"-t'_r._d;de_" _'d-=---• den _1_0 1.-=G'------ 20 o 3 

lift~ 

Regulativ, kvl. nr. 27. 
Sydfalstcr Kommune. 

Borgmester 

Regulati vet tr::eder i kraft pa datoen for vedtagelsen. 
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Redegmelse, regulativ kvl. nr. 27. 
Sydfalster Konunune. 

REDEG0RELSE 

Bilag til regulativ for 

0stre Ringkanal, kvl. nr. 27 

Sydfalster Kommune 

Side I 
2000 



INDHOLDSFORTEGNELSE 

Side 

1. INI>L~I>NINCJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

2. PLANMAT~RlAL~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
2.1 Regionplanen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
2.2 Anden planlregning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

3. OPLANI>~TS OCJ VANI>L0B~TS NUVJER~NI>~ TIL-
STAN[) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

4. I>ATACJRUNI>LACJ OCJ I>ATAB~HANI>LINCJ . . . . . . . . . 8 
4.1 Opmaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
4.2 Oplandsafstromning og tilledninger . . . . . . . . . . . . . . 8 

5. FASTSJETT~LS~ AF R~CJULATIVMJESSICJ SKIKKELS~ . 10 

6. KONS~KV~NS~R AF R~CJULATIVR~VISION~N . . . . . . 12 
6.1 Afvandingsmressige konsekvenser . . . . . . . . . . . . . . 12 
6.2 Milj0mressige konsekvenser . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

7. H~NSICJTS~RKLJERlNCJ~R FOR V ANI>L0B~T . . . . . . . 14 
7.1 ~tablering af beskygning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
7.2 Milj0forbedring ved udlregning af grus og sten . . . . . . 14 
7. 3 Frilregning af rorlagte strrekninger . . . . . . . . . . . . . . 14 
7.4 ~tablering af passagemulighed . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
7.5 Opf0lgning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

Redeg0relse. regulativ kvl. nr. 27. 
Sydfalster Konnnune. 
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1. INDLEDNING 

Ifolge Miljostyrelsens bekendtgorelse af 15. februar 1985 skal vandlobs
regulativer udarbejdet efter Vandlobsloven ledsages af en redegorelse, 
der beskriver de forhold, der har haft betydning for regulativets udarbej
delse. Der skal desuden redegores for konsekvenserne af regulativets 
bestemmelser. 

Vandlobsloven: 

Vandlobsloven - lov m. 302 af 9. juni 1982 om vandlob - indeholder i 
forhold til tidligere lovgivning om vandlob vresentligt rendrede bestem
melser om blandt andet vandlobsvedligeholdelsen, idet denne skal ske 
under hensyntagen til de miljomressige interesser i vandlobene. 

Dette fremgar af !ovens § 1, hvor det er anfort, at det skal tilstrrebes at 
sikre, at vandlob kan benyttes til afledning af vand, og endvidere at 
fastsrettelse og gennemforelse af foranstaltninger efter Ioven skal ske 
under hensyntagen til de miljomressige krav til vandlobskvaliteten, som 
fastsrettes i anden lovgivning. 

Disse bestemmelser har som konsekvens, at reglerne om vandlobenes 
fremtidige anvendelse ikke skal fastsrettes ud fra individuelle interesser, 
men skal fastsrettes ud fra en konkret afvejning af aile de interesser, der 
er knyttet til vandlobene - afvanding, miljohensyn, vandindvinding, fis
keri, jagt etc. - saledes at aile interesser sa vidt muligt tilgodeses. 

Regionplan: 

Grundlaget for denne afvejning, og hermed for rendringerne i regulati
vet, er blandt andet indeholdt i Regionplanen for Storstroms Amt. 

Regionplanen er amtets overordnede plan, som angiver retningslinierne 
for udviklingen i omriidet. 

De enkelte omrader med betydning for vandlobene er uddybet i folgende 
planer: 

Storstroms Amts Regionplan 1997-2009. 

registrering af vandlob efter Naturbeskyttelseslovens § 3. (tid!. § 43 
i Naturfredningsloven) 

Redeg0relse, regulativ kvl. nr. 27. 
Sydfalster Konnnune. 
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Sydfalster Kommunes spildevandsplan 1987. 

Disse planer samt Vandlobsloven - med tilhorende bekendtgorelse og 
cirkulrerer vedrorende regulativer for offentlige vandlob - danner bag
grund for de forhold, der skal tilgodeses ved revisionen afvandlobsregu
lativerne. 

Redeg0re!se, regulativ kvl. nr. 27. 
Sydfalster Konuuune. 
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2. PLA~ATERIALE 

2.1 Regionplanen 

Storstroms Amt har udarbejdet en Regionplan for amtet. 

I regionplanen er malsretningerne for vandlobene i amtet fastlagt. 

For at malsretningerne kan opfyldes, rna vandlobsvedligeholdelsen ud
fores sadan, at den understotter de stillede malsretninger. 

Mi'tlsretningssystemet: 

Malsretning Beskrivelse 

Skrerpet mllisretning A Srerligt naturvidenskabeligt inter- Vandl0b, hvor srerlige naturelementer 
esseomritde 0nskes beskyttet 

Generel mhlsretning Bl Gyde- og yngelopvrekstomrilde for V andl0b, der skal kunne anvendes 
laksefisk som gydeomrilde og opv rekstomrilde 

for yngel af mred og andre laksefisk 

B2 Laksefiskevand Vandl0b, der skal kunne anvendes 
som opvrekst- og opholdsomrilde for 
0rred og andre laksefisk 

B3 Karpefiskevand Vandl0b, der skal kunne anvendes 
som upholds- og opvrekstomrilde for 
ill, aborre, gedde og karpefisk 

Lempet mhlsretning C, D, E, F (undertiden andre benrevnelser: Cl, C2 .. ) 

Vandl0b, der skal anvendes til afledning af vand, evt. vresentligt pavirket af: 
- spildevand 
- grundvandsindvinding 
- fysiske indgreb 
- okker 

Vandlobet er i henhold til Storstroms Amts Regionplan 1997-2009 mal
sat som C, afledning af vand. 

De generelle krav til vandlobskvaliteten for vandlob med denne malsret
ning er anfort i det folgende: 

Redeg0relse, regulativ kvl. nr. 27. 
Sydfalster Kommune. 
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C, Afledning af vand 

For disse vandlob stilles der ingen srerlige krav til den fysiske vand
lobskvalitet. 

Der rna ikke findes faunasprerringer, der forhindrer fiskene ad gang 
til opstrorns beliggende stnekninger rned hojere rnalsretning. 

Forureningsgraden rna generelt ikke overstige P II-III. 

Recipientkvalitetskravet til vandlobets forureningsgrad er i henhold til 
regionplanen fastsat til po III-IV. 

2.2 Anden planlregning 

Pa strrekningen st. 0-6525 ( opstroms tillobet af Grusgravstik) er vand
lobet desuden ornfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. 

Redegorelse. regulativ kvl. nr. 27. 
Sydfalster Kommune. 
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3. OPLANDETS OG V ANDL0BETS NUV !ERENDE TILSTAND 

Anvendelsen af vandlobets opland er prreget af landbrugsmressig ud
nyttelse samt sommerhusbebyggelse. 

I vandlobets opland findes der sammenhrengende omnlder med sommer
husbebyggelse, som drekker ca. 20 % af oplandets areal. 

Desuden findes der i oplandene spredt enkelthusbebyggelse. 

Vandlobet er reguleret i hele sit forlob, og den fysiske variation er ge
nerelt ringe. 

Som folge af reguleringen af vandforingen i vandlobet fra Boto Nor 
pumpestation og det lave terrren er vandforingen som regel opretholdt 
gennem hele sommeren. 

Dyre- og plantelivet i vandlobet er begrrenset som folge af de dilrlige 
fysiske forhold. 

Som helhed lever vandlobet i sin nuvrerende tilstand ikke op til de krav, 
millsretningen stiller. Det skyldes den hoje forureningsgrad, som bla. er 
betinget af de stedvist dilrlige fysiske forhold. 

Vandlobet er ilben i hele sin lrengde bortset fra 11 roroverkorsler. Vand
lobets bundlinie er meget uregelmressig med talrige Junker og overud
dybninger. Vandlobet har generelt et meget lille fald fra st. 0 (tillobet fra 
Botogilrdslobet i syd til udlobet til Nordkanalen i nord. Faldforholdene 
domineres af skiftende faldretninger mod sidelobene. Vandlobsbunden er 
under havets overflade pil hele strrekningen. 

Redegmelse, regulativ kvl. nr. 27. 
Sydfalster Kommune. 
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4. DATAGRUNDLAG OG DATABEHANDLING 

4.1 Opmaling 

Vandlobet er opmiilt ved nivellement af Hedeselskabets kontor i Ros
kilde. 

Der er foretaget tvrerprofilopmaling for hver ca. 100 meter og desuden 
er der opmalt tvrerprofiler i forbindelse med broer m.v. samt ved vre
sentlige rendringer i vandlobets profil. 

Opmalingen omfatter hele strrekningen st. 0-9111: 95 tvrerprofiler, 11 
roroverkorsler, 13 rortillob og 9 abne tillob. 

Opmalingerne er henfort til Dansk Normal Nul ved folgende GI - fix
punkter: 

Vandl0b Punkt nr. Kote Beskrivelse 
(m) 

0stre Ringkanal, kvl. nr. 27 52-12-816 -0,372 Universalkalot i eylindrisk 
sl0bning 30x80 em, herunder 
eentreret sl0bning 30x40 em 
med plade. Til jordovertladen. 
Tr. st. 26396 B010 Krat 
B0t0 Nor, ca. I ,3 km 0. for 
Gedser Landevej og ca. 3,2 
km N0. for Skelby Kirke. 
Punk! i S. rabat af grusvej , ud 
for gennemkorsel i trrebrelte. 

Nivellementerne er inddateret i Hedeselskabets EDB - system VASP. 
Plot af lrengde- og tvrerprofiler er vist i bilag 3 og 4. 

4.2 Oplandsafstromning og tilledninger 

Folgende oplandskarakteristiske afstromningsvrerdier er bestemt for 
vandlobet for referenceperioden 1971-1990: 

Arsmiddelafstromning 

Storste arsmiddelafstmmning 

Redegmelse, regulativ kvl. nr. 27. 
Sydfalster Kommune. 

6,6 l/s/km2 

14,0 l/sfkm2 
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Mindste arsmiddelafstromning 3,0 l!s/km2 

Bortset fra arsmiddelafstromningen kan oplandskarakteristiske afstrom
ningsvrerdier ikke findes, eftersom hele vandlobssystemet udledes gen
nem Boto Nor pumpestation, nord. 

Arsmiddelafstromningen for referenceperioden er fundet ved st. 61.05 
Boto Nord, nord (opland 49,1 km2 , driftsperiode 1985-1993) som er 
korreleret med st. 61.01 Tingsted a, Tingsted (opland 36,0 km2). 

Hojere afstromningsvrerdier forekommer i oplandet, men de kan ikke be
stemmes, eftersom der ikke findes malinger. Det kan dog oplyses, at 
Boto Nor pumpestation har en maksimal pumpekapacitet pa 2800 1/s 
svarende til 77,8 l/s/km2 • I malestationens driftsperiode, 1985-1993, er 
der pumpet mere end 30 l/s/km2 (dognmiddel) i gennemsnitligt 3 dage 
om aret. 

Der findes ikke oplysninger om storre tilledninger til vandlobet af spil
devand. 

Redeg0relse, regulativ kvl. nr. 27. 
Sydfalster Kommune. 
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5. FASTSJETTELSE AF REGULATIVMJESSIG SKIKKELSE 

Der er fastsat krav til vandl¢bets skikkelse. 

Ved fastsaottelsen af vandl¢bets geometriske skikkelse er der taget ud
gangspunkt i de forhold, der er registreret ved opmalingen. 

Broer, r¢roverk¢rsler, bygvaorker og r¢rlagte straokninger beskrevet i hen
hold til de faktiske forhold ved opmalingen. Undtaget herfra er dog 
r¢roverk¢rsler, hvor et evt. konstateret bagfald ved opmalingen er elimi
neret. 

Tvaorprofiler af den regulativmaossige geometriske skikkelse er vist i bilag 
4. 

JEndringer i forhold til tidligere regulativ: 

Nedenfor er anf¢rt de vaosentligste aondringer i forhold til tidligere regu
lativ: 

I forhold til det tidligere regulativ er vandl¢bets faldretning aondret pi\ visse 
straokninger. Saledes er faldretningen pa straokningen st. 7086-8200 til fald i 
nordlig retning mod Nordkanalen, hvor retningen tidligere var mod 
Grusgravstik. Tilsvarende er faldretningen aondret pa straokningen st. 2694-
2933 fra sydlig mod Forevaskstik til nordlig mod Gr¢nnegi\rdsstik (se 
laongdeprofil i Bilag 3). Disse aondringer er i overensstemmelse med de 
aktuelle forhold, som er konstateret ved opmalingen. 

Pi\ straokningen st. 2200-3500 er bundkoten haovet med op til 20 em af 
hensyn til den h¢jtliggende r¢roverk¢rsel i st. 2688-2694, som ikke er 
beskrevet i det tidligere regulativ. 

Pi\ straokningen st. 5000-7000 er bundkoten saonket med op til 35 em af 
hensyn til bortledningen af afstr¢mningen gennem Grusgravstik. 
Y derligere bliver et 0 40 r¢rtill¢b fra h¢jre i st. 5549 friholdt for 
aflejringer. 

Pa straokningen st. 7000-9111 er bundkoten saonket med op til 35 em af 
hensyn til bortledningen af afstr¢mningen mod Nordkanalen. Yderli
gere bliver to r¢rtill¢b fra h¢jre i st. 8676 og 8837 friholdt for aflejrin
ger. 
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Nedenfor er anfort de vresentligste rendringer i forhold til de opmalte 
forhold: 

Det uregelmressige bundlinieforlob er udjrevnet, hvilket har medfort 
bundhrevninger pa 20-25 em, stedvist op til 40 em. 
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6. KONSEKVENSER AF REGULATIVREVISIONEN 

6.1 Afvandingsmressige konsekvenser 

Vintervandforingsevnen: 

Eftersom vandlobet er en ringkanal med skiftende faldretninger, er det 
ikke muligt at foretage beregninger af stationrere vandspejl. 

Sommervandforingsevnen: 

Den fremtidige vedligeholdelse med grodeskrering i en slynget strom
rende forventes generelt ikke at medfore forringelse af vandlobets som
mervandforingsevne. 

Der efterlades altid grode i vandlobet, og den tilsvarende reduktion i 
tvrersnitsarealet kan give anledning til et let forhojet vandspejl ved min
dre afstromninger. 

Omvendt forventes der en selvrensende effekt i stromrenden som folge 
af hojere vandhastigheder. En eventuel uddybning af stromrenden som 
folge heraf vil medfore et Iavere vandspejl ved mindre afstromninger. 

I store afstromningssituationer har det erfaringsmressigt vist sig, at selv 
relativt store grodemrengder normalt kun indebrerer begrrensede vand
spejlsstigninger, idet groden lregger sig fladt henover bunden. 

6.2 Miljomressige konsekvenser 

Med miljovenlig vedligeholdelse er der skabt mulighed for en forbedring 
af de fysiske forhold i vandlobet og dermed for faunaens livsbetingelser. 

Ved oprensning og grodeskrering i en slynget stromrende vii dannelsen 
af et dobbeltprofil fremmes. Vandforingen vil i store dele af aret vresent
ligst foregii i det nedre profil, hvor de ogede vandhastigheder kan fri
skylle bunden for fine sedimenter, og hvor der vil vrere mulighed for 
dannelse af et regelmressigt skifte mellem holler og stryg. 

I stromrenden vil der generelt vrere en storre vanddybde om sommeren 
i forhold til tidligere i vandlobet, til gavn for vandlobsmiljoet. 
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Den efterladte gmde udenfor stmmrenden er i sig selv gavnlig for fauna
ens livsmuligheder, og kan desuden opfange en del finkornet sediment 
og oge den nreringsstofomsretning, der er knyttet til vandlobsplanterne 
og de mikroorganismer, der lever pii planternes blade og strengler. 

Regulativets bestemmelser om begrrensede krav til kantsliining vil ned
bringe sediment- og nreringsstoftilforslen til vandlobet, og planternes 
skyggegivende effekt vil desuden beskytte mod hoje vandtemperaturer i 
sommermiinederne, til gavn for vandlobsfaunaen. 

Som helhed vil de nye vedligeholdelsesbestemmelser medvirke til, at 
vandlobets fysiske til stand forbedres. 
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7. HENSIGTSERKLJERINGER FOR VANDL0BET 

7.1 Etablering af beskygning 

For at begrrense grodevreksten og srenke sommertemperaturen i vandlo
bet onskes dette beskygget af brink- og kantvegetationen samt af trreer 
og buske, der befinder sig i vandlobets profil og op til 2 meter fra kro
nekanten. 

De skyggegivende urter samt eksisterende trreer og buske skal derfor 
bevares. 

Hvis den nuvrerende vegetation ikke beskygger 60 - 70 % af vandlobet, 
er det Sydfalster Kommunes hensigt, at en sadan vegetation skal have 
lov til at etablere sig eller skal kunne etableres ved plantning af trreer og 
buske. Eventuel plantning skal ske under hensyntagen til de i omradet 
naturligt forekommende trreer og buske, samt til de landskabelige inter
esser. 

7.2 Miljoforbedring ved udlregning af grus og sten 

For at forbedre vandlobets miljomressige forhold er det Sydfalster Kom
munes hensigt at udlregge grus og sten pa udvalgte strrekninger. Det er 
dog en forudsretning, at den regulativmressige skikkelse overholdes. 

7.3 Frilregning af rorlagte strrekninger 

Af hensyn til miljoet er det Sydfalster Kommunes hensigt at frilregge 
rorlagte strrekninger til abent vandlob, hvor og nar dette er muligt. 

7.4 Etablering af passagemulighed 

7.5 Opfolgning 

Det er Sydfalster Kommunes hensigt ved forst givne lejlighed at etablere 
passagemulighed for fisk ved de eksisterende passagesprerringer. 

De ovenstaende forhold og hensigter vii lobende blive vurderet og even
tuelt udfort under hensyntagen til vandlobets egen udvikling. 
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Ved revisionen af nrervrerende regulativ i 2010 foretages en vurdering af 
behovet for gennemforelse af foranstaltningerne, hvor disse ikke er gen
nemfort. 
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