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Sommeren 2011 blev dyr for Guldborgsund 
Kommune. Som i andre landsdele oplevede vi 
indtil flere skybrudshændelser, som sammen 
med hyppige og kraftige regnvejr resulterede 
i den på landsplan anden-vådeste sommer si-
den de landsdækkende nedbørsmålinger be-
gyndte i 1874. Alle tre måneder (juni-august) 
var vådere end normalt. Juli blev endda den 
syvende vådeste registreret siden 1874 og 
august den ottende vådeste /1/. På Falster var 
det især ugerne fra den sidste del af juli til 
den første del af august, hvor vandet for alvor 
væltede ned.

I gennemsnit for hele landet faldt der 321 
millimeter nedbør i sommeren 2011. Det er 
133 millimeter eller 71 % over normalen for 
1961-90 /1/. Som det fremgår af figur 1 er 
det te tal cirka 200 millimeter højere for store 
dele af Lolland og særdeleshed Falster. Fra 1. 
juni til medio august faldt der 530 millimeter 
regn i Gedser, svarende til et helt års ”nor-
mal” nedbør på to en halv måned. Og der 
kom mere end den halve meter vand.

I Guldborgsund Kommune falder der nor-
malt i gennemsnit 55 millimeter nedbør i juli. 
I juli 2011 faldt der 291 millimeter (målt i 
Ged ser); Sydfalster var det hårdest ramte om-
råde. Alene i de to døgn 21. og 22. juli 2001 
faldt der 130 millimeter nedbør i Gedser. Lør-
dag d. 6. august 2011 gik det igen hårdt ud 
over Gedser og omegn, da der faldt 75 milli-
meter regn i løbet af 14 timer. Der faldt alene 
33 millimeter i løbet af en time. Denne hæn-
delse var meget lokal i Gedser/Gedesby-om-
rådet og gav igen anledning til oversvøm-
melser /1/.

Vandløbene i Guldborgsund  
Kommune
Guldborgsund Kommune har en udpræget 
flad topografi. Store arealer er inddæmmede, 
og flere områder ligger under havets overf-
lade. I hele kommunen er der 760 kilometer 
kommunevandløb. Heraf er 483 kilometer 
åbne vandløb og 277 kilometer er rørlagte. 
Dertil kommer et stort antal private vandløb. 
Vandløbene bærer præg af stor variation i 
vandføringen, ringe faldforhold og lille fysisk 
variation. En del vand-løb er udtørrede om 
sommeren.

I offentlige vandløb har kommunen ansva-
ret for vedligeholdelsen. Det vil sige at kom-
munen blandt andet har ansvaret for grøde-
skæring og oprensning af vandløbene. I 
pri vate vandløb har bredejerne selv ansvaret 
for vedligeholdelsen. Bredejere har desuden 
pligt til at oprense private vandløb, så vandets 
frie løb fra højere liggende ejendomme ikke 
hindres /2/.

Det er tilladt enhver grundejer at sænke 

grundvandet til en dybde, der er nødvendig 
for dyrkning. Grundvandssænkningen kan 
ske ved almindelig udgrøftning og dræning 
med afløb til bestående vandløb uden anven-
delse af pumpeanlæg. Det er desuden tilladt 
bredejere at lede overfladevand og vand fra 
almindelige drænings- og udgrøftningsanlæg 
til vandløbet /2/.

Kanalsystemet Bøtø Nor på Sydfalster
Særligt Sydfalster er præget af kanaler og af-
led ningssystemer, hvor der aktivt pumpes 
vand væk fra området og ud i Guldborgsund, 
fra Sydkanalen og Nordkanalen via Marrebæk 
Kanal. Et areal på cirka 80 km2 er inddæmmet 
havområde (Bøtø Nor).

Den ordinære (regulativmæssige) vedlige-
holdelse er således, at der foretages grø de-
skæring af systemet en gang årligt, om efter-
året. Slåning af brinker udføres 2 gange årligt, 
henholdsvis i forsommeren og om efteråret, 
undtaget Nordkanalens øvre del hvor det kun 
gøres om efteråret. Endvidere kan der efter 
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Figur 1. Illustration af nedbørsmængden i juni, juli og august 2011. Kilde: www.dmi.dk
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vandløbsmyndighedens (kommunens) skøn 
iværksættes flere grødeskæringer på kritiske 
strækninger i år med ekstraordinær stor grø-
devækst. Denne bestemmelse anvendes jævn-
ligt, hvor der på baggrund af henvendelse fra 
lodsejere, pumpelag eller ved kommunens 
eget tilsyn skønnes, at der er brug for ekstra-
ordinær sommervedligeholdelse.

Der er p.t. således ikke lovgivning eller re-
gu lativer, der forhindrer landvindingslaget i at 
iværksættelse ekstraordinær sommervedlige-
holdelse, efter forudgående aftale med kom-
munen. Det har dog fremstået sådan i medi-
erne, hvor udtalelser om ”faktiske forhold” 
ikke altid har været retvisende. I sommeren 
2011 blev vedligeholdelsen af Syd- og Nord-
kanalen gennemført som beskrevet i regula-
tivet. Brinkerne blev slået 14 dage inden den 
værste regnhændelse i området, midt i juli. 
Det er Landvindingslaget Bøtø Nor selv der 
udfører vedligeholdelsen af Syd- og Nordka-
nalen, samt andre offentlige vandløb på det 
sydlige Falster.

Hele Sydfalster er præget af henholdsvis in-
tensivt jordbrug og store sommerhusområ-
der, hvor afvanding af overfladearealer fore-
går via dræn, nedsivning eller regnvands -
systemer, med udløb til enten private eller 
offentlige vandløb. Hændelsen på Sydfalster 
i sommeren 2011, hvor jorden var vandmæt-
tet og al nedbør gik direkte til afstrømning, 
medførte at de tilledte vandmænger langt 
overskred kanalers og af-vandingssystemers 
hydrauliske kapacitet. Vandløbene er ikke 
dimensioneret til at bortlede ekstreme 
ned børsmængder. De mængder der skulle 

afledes var cirka 10 gange større end dem, 
som systemerne er dimensioneret til. En øget 
grødeskæring kunne derfor ikke have forhin-
dret de oversvømmelser, der fandt sted.

Konsekvenser for landbruget
Regnen bevirkede, at vandløb og kanaler 
gik over deres bredder, og mange steder 
i kommunen stod markerne under vand. 
Værst gik det ud over Sydfalster, hvor ned-
børsmængden som nævnt også var størst. 
Et uheldigt sammenfald med topografi og 
arealanvendelse.

Nedbørshændelsen var især hård for land-
bruget, som oplevede alvorlige produktion-
stab. Kornmarker, som i længere tid stod un-
der vand, begyndte at spire, og roer rådnede. 
Situationen blev yderligere forværret af at den 
våde jordbund hindrede adgang med tunge 
maskiner, hvilket på nogle arealer forsinkede 
og i værste fald umuliggjorde høstarbejdet. 
Det samme gjaldt i øvrigt arbejdet i vand lø-
bene, de steder hvor der blev gjort en akut 
indsats for at bortlede mere vand.

Som udpræget landbrugskommune påvir-
ker en dårlig høst ikke kun landmændene, 
men i høj grad også kommunen. Når land-
mændene får et dårligt udbytte, og dermed 
indtjening, og i nogle tilfælde trues af kon-
kurs, påvirker det skattegrundlaget i kom-
munen i en grad, der kan være fatal for hele 
kommunens økonomi. Udover de direkte tab 
hos landmændene kunne også maskinstatio-
ner og håndværkere m.fl. se frem til økono-
miske konsekvenser. Ydermere medfører det 
øgede udgifter til socialhjælp, og deraf afledte 

omkostninger. Guldborgsund Kommune er i 
forvejen udfordret af et lavt skattegrundlag, 
og behandlede sagen som en regulær kata-
stro fe.

Tidlige opgørelser fra Dansk Landbrug Syd-
havsøerne (DLS) forudså et samlet tab på 120 
millioner kroner for landbruget på Lolland-
Falster, fordelt på tabte indtægter fra 10.000 
hektar korn og 1.000 hektar roer. Det dækker 
også nabokommunen, Lolland. Det gik dog 
knapt så galt, med et samlet tab på omkring 
70-80 millioner, men det er stadig et stort tab 
for erhvervet og dermed området. Dertil kom-
mer ekstraomkostninger til vanskeligt høstar-
bejde samt til tørring af korn med mere /3/.

Yderligere problematikker
De store sommerhusområder i kommunen 
er spildevandskloakerede, med nedsivning 
eller privat udledning af regnvand. Det gælder 
også de mindre landsbyer og landområdet 
generelt, og det er som udgangspunkt også 
den fornuftige og tidssvarende løsning. I disse 
områder er der kun etableret ledninger til 
det egentlige spildevand, der ledes til ren-
seanlæg. Regnvand udledes til jord, nedsives 
via faskiner eller bortledes til grøfter eller 
dræn. Desværre har Guldborgsund Forsyning 
oplevet, at en del grundejere ureglementeret 
leder regnvand i spildevandssystemet, for at 
afvande deres grunde. Det betyder at spilde-
vandssystemet overbelastes, hvilket blandt 
andet medfører øget risiko for at spildevand 
presses op af kloakkerne.

Ved den gradvise udvidelse af sommerhus-
områderne på Sydfalster er det uklart, om der 
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Foto 1. Også hjælpen sad fast, 
her ved Sakskøbing Å. Foto: 
Martin Olsen, Guldborgsund 
Kommune
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er lavet en vur-dering af den øgede hydrau li-
ske belastning af kanalerne, som følge af øget 
dræning samt øget mængde befæstede area-
ler. Af historiske årsager er det tvivlsomt, om 
der har været foretaget denne myndighedsbe-
handling af alle kommuner før kommunesam-
menlægningen. Der er ca. 7000 sommerhuse 
på Sydfalster. Områderne er hovedsageligt 
udlagt og udbygget i 1960’erne og 1970’erne, 
men de ældste bebyggelser er tilbage fra 
30’erne. De ældre bebyggelser ligger på/ved 
den gamle landtange, der afgrænsede Bøtø 
Nor mod Østersøen. Nyere sommerhusom-
råder ligger på lavtliggende områder, blandt 
andet gammel havbund i kote -1 til -2, eller 
tidligere vandlidende områder.

Derudover har der også været oversvøm-
mede veje at håndtere, og oversvømmelser i 
tættere bymæssig bebyggelse. Det har dog 
fyldt mindre i den lokale presse, som har 
været domineret af indslag om problemerne i 
henholdsvis det åbne land og ved sommer-
hus områder, stort set altid med baggrund i 
(kommunens) manglende slåning af ”bund-
græs” eller grødeskæring. Der har generelt 
været en udpræget ten-dens til at give kom-
munen skylden, særligt i de lokale og region-
ale medier.

Man overser dog en af problematikkerne 
ved de inddæmmede arealer, som Lolland-
Falster er så rig på. Drænede vådområder, 
som enge og sø- og havbunde, sætter sig 
uundgåeligt i takt med at tørven nedbrydes. 
Jorderne synker mere og mere, hjulpet på vej 
af tunge maskiner. Man etablerede i sin tid 
dybe dræn, og for at aflede vandet måtte 
åer ne graves dybere og rettes ud. Det er 
gentaget som markerne blev vandlidende 

igen, typisk efter et par årtier. Men efter flere 
uddybninger er åens fald gravet væk /4/. 
Tilmed er faldet i forvejen lille på Lolland-Fal-
ster.

Initiativer til samarbejde
I kølvandet på oversvømmelserne opstod 
en række møder mellem de implicerede 
parter, som kommunen selv, Guldborgsund 
Forsy ning, Guldborgsund Redningsbered-
skab, DLS, Landvindingslaget Bøtø Nord 
og en række grundejerforeninger, typisk 
fra sommerhusområderne. Foranstaltet af 
skiftende initiativtagere, men altid med det 
formål at få løst de fælles udfordringer. I 
starten af september 2011 blev kommunen 
indbudt til stormøde for alle interesserede. 
Guldborgsund Kommune deltog både med 
embedsmænd og politikere.

Der blev ikke kun talt mellem parterne. I 
den akutte fase ved oversvømmelsen i Ge-
des by opstod en fælles fysisk indsats, et sa-
marbejde mellem Redningsberedskabet, Gul-
dborgsund Forsyning, Miljøvagten (en 
kommunal vagtordning) og Landvindingslaget 
Bøtø Nor. Landvindingslaget fortsatte oprens-
ningen af vandløb og Guldborgsund Forsy-
ning bidrog med mobilpumpe, til afvanding af 
sommerhusområder, da der var plads i 
kanalen.

DLS og lodsejere tog også initiativ til dan-
nelsen af nye ålaug, med opbakning fra Guld-
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Figur 2. Offentlige vandløb i Guldborgsund Kommune

Foto 2. Oversvømmet kornmark. Foto: Martin Olsen, Guldborgsund Kommune 
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borgsund Kommu-ne, samt forbedring af dial-
ogen med de eksisterende, og lodsejere i 
øvrigt. Kommunen modtog i sesommeren og 
efteråret ekstraordinært mange henvendelser 
fra lodsejere med ønsker om ekstra vedlige-
holdelse af vandløb. Parterne enedes om en 
række forbedringspunkter, fx bedre dialog og 
information forud for opstart af vedligeholdel-
sesarbejder, samt bedre koordinering af hen-
vendelser. 

Der har således i sensommeren og efter-
året været afholdt en række møder, med 
inter essenter der enten står for afvandingen 
eller har interesse for den. Fælles for mø-
der ne har været holdningen om at nogen (= 
kommunen?) bør gøre noget, samt en vok-
sende erkendelse af, at der er tale om kom-
plekse ansvarsforhold, hvor det kan være van-
skeligt for lods- og sommerhusejere at 
gen nemskue, hvor og hvornår det er hen-
holdsvis kommunen, forsyningsselskabet, pri-

vate pumpelag eller lodsejere, der har ansva-
ret for afvandingen.

Afledte aktiviteter
For Guldborgsund Kommune var nedbørs-
hændelserne som nævnt også alvorlige, fra 
en økonomisk be-tragtning. Situationen blev 
yderligere forværret af de varslede erstatning-
skrav, som fulgte umiddelbart efter overs-
vømmelserne, fra landbruget og lodsejere i 
øvrigt. Dertil kommer de udgifter som kom-
munen selv havde, i forbindelse med akut be-
redskab og ekstraordinære foranstaltninger.

Guldborgsund Redningsberedskab lavede 
indsatser for 830.000 kroner, primært ved for-
anstaltninger i Marielyst (Sydfalster) og Maj-
bølle (Lolland). Dertil kommer udgifter på 
2,4 millioner kroner til ekstraordinær oprens-
ning og grødeskæring af vandløb samt 2 mil-
lioner til ekstraordinær vejafvanding. I alt en 
uforudset ekstraudgift for kommunen på 5,23 
millioner kroner i 2011. Guldborgsund For-
syning betaler dog hovedparten af udgiften til 
Redningsberedskabet, som for en stor dels 
vedkommende skyldtes indsats ved over-
svøm melser af spildevandssystemet. Derudo-
ver har Guldborgsund Forsyning selv haft ek-
s traordinære udgifter på cirka 2 millioner 
kro ner, til pumpestationer, returløbsklapper 
og sammenkobling af drænsystemer. Samlet 
set løber de offentlige udgifter foreløbig op 
på mere end 7,2 millioner kroner i forbin-
del se med regnvejrshændelsen i 2011. Dertil 
kommer arbejdstimer og andre afledte om-
kostninger. 

For Guldborgsund Kommunes vedkom-
mende har fokus i denne omgang været på 
afvanding i det åbne land, primært i forbind-
else med vandløb og kanaler. Det skønnes, at 
der siden er gennemført ekstraordinær vand-
løbsvedligeholdelse på cirka 200 km af de 
åbne vandløb og punktvis på rørlagte stræk-

ninger (spuling og rodskæring). Den ordi-
næ re vandløbsvedligeholdelse er påbegyndt 
den 1. september 2011, og det er kommu-
nens opfattelse, at vandløbsvedligeholdelsen 
samlet set har en tilfredsstillende kvalitet, in-
denfor de rammer der gives i vandløbsregu-
lativerne. I 2012 har Guldborgsund Kommune 
afsat 4 millioner kroner til ekstra vandløbsv-
edligeholdelse, udover ordinært budget på 5 
millioner, det vil sige i alt 9 millioner kroner.

Klimatilpasning fremover 
Også i den vestlige del af kommunens areal, 
på Lolland, kom der meget nedbør, som 
det også sås på figur 1. Især området ved 
Sakskøbing og Flintinge Å blev presset af 
høj vandstand. Men området er præ-get 
af ådalskarakteristiska, ikke så meget ved 
markante terrænforskelle, som groft sagt er 
fraværende i kommunens landskab, men 
ved lavbundsarealer langs vandløbene, der 
naturligt ligger hen som moser og våde enge. 
Eller mere korrekt kan man sige, at der også 
blev oversvømmet der, men med langt færre 
skader på marker eller ved boliger. Det giver 
et godt billede af mulige løsninger ved andre 
vandløb.

Allerede i august 2011 redegjorde kom-
munen, med støtte fra Guldborgsund Forsy-
ning, for det hidtidige hændelsesforløb og 
pegede på en håndfuld overordnede fokus-
områder hvad angår vandløb, jf. boks 1.

Dette arbejde skal nu udvides til at omfatte 
øvrige elementer såsom kloakering, bebyg-
gel se, veje, areal-anvendelse, overordnet plan-
lægning med mere. Det er politisk prioriteret, 
at kommunen skal supplere sin klimaplan 
med en egentlig klimatilpasningsstrategi, og 
arbejdet blev skudt i gang februar 2012. Ned-
børs-hændelsen i 2011 gav et værdifuldt ind-
blik i dele af problemets omfang og aktualitet, 
og tydeliggjorde behovet for samarbejde med 
og inddragelse af interessenter og borgere i 
øvrigt. Kun sammen kan vi løfte opgaven, og 
finde de bedste løsninger blandt mange.
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Foto 3. Pumpeindsats i kanalsystemet Bøtø 
Nor. Foto: Martin Olsen, Guldborgsund 
Kommune

Boks 1: Overordnede anbefalinger specifikt i forhold til vandløb 
og vådområder, pr. august 2011

Samlede anbefalinger
• Det bør undersøges om der er afgrænsede områder, hvor der er 

særlige problemstillinger. Der skal her indledes dialog om lokale løs-
ninger.

• Generelt at overveje ændret vedligeholdelse af kommunes vandløb 
til også at omfatte sommerslåning af strømrende. Det kan indgå i nye 
vandløbsregulativer, efter vedtagelsen af statens vandplaner.

• Fremme vådområdeprojekter ved dialog med lodsejere.
• Drøfte med landvindings- og pumpelag om der kan ske optimering af 

vandløbsvedligehol-delse og pumpedrift. Eventuelt på baggrund af 
hydrauliske beregninger, der kan afdække mulige ”flaskehalse”.

• Udarbejdelse af robust beredskabsplan med deltagelse af alle rele-
vante aktører.
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