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I. Indledning
Denne plan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske
tilstand i ovennævnte vandsystemer på Lolland, Falster og Møn. Undersøgelsen er foretaget i
perioden fra den 11. til den 22. oktober 2010 af DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og økologi med assistance fra medlemmer fra Lystfiskerforeningen for Nykøbing F og Omegn og
Møns Sportsfiskerforening.
Planen er en revision af den tidligere plan fra år 2003. Planen er udarbejdet som led i de aktiviteter,
der sker i forbindelse med den generelle fiskepleje.
Vordingborg og Guldborg kommuner har været behjælpelige med oplysninger om restaureringer og
vandløbsnavne m.m. Medlemmer fra Lystfiskerforeningen for Nykøbing F og Omegn og Møns
Sportfiskerforening, især Thomas Brygger og Kim Keldborg, har været behjælpelige med oplysninger om de generelle fysiske forhold i vandløbene, herunder en beskrivelse af de restaureringstiltag
som er foretaget.
Udsætninger i vandløbene bliver varetaget af nævnte foreninger.
Metode
Planen er inddelt i 4 afsnit (I-IV) og et tilhørende oversigtskort. På kortet er der udlagt et stationsnet
på de steder i vandsystemet, hvor der er en undersøgelses- eller udsætningstation. Ved teksten, afsnit II, er alle stationsnumrene nævnt, men alle stationer er ikke nødvendigvis blevet besigtiget eller
befisket ved undersøgelsen. På kortet vil en station fremstå som et punkt med nummer. Såfremt der
tillige er udsætning, vil stationen være vist ved et symbol, der samtidig angiver hvilken størrelsesgruppe, der skal udsættes. Forurening er angivet, såfremt dette alene gør vandløbet uegnet for ørred.
Feltundersøgelserne omfatter såvel besigtigelser alene som besigtigelser i forbindelse med kvalitative og kvantitative bestandsanalyser udført ved elektrofiskeri på udvalgte stationer i vandsystemet.
Bestanden er beregnet ud fra resultaterne ved elektrofiskeri hvor man har anvendt udtyndingsmetoden, som forudsætter minimum 2 befiskninger over samme strækning. I tilfælde, hvor der ved første
befiskning bliver fanget 10 ørreder eller færre pr. 50 m vandløbsstrækning, er der kun fisket 1 gang.
I disse tilfælde er bestandstætheden beregnet ud fra den gennemsnitlige fangsteffektivitet.
Stationsnumrene angivet i bilag 1 og 2 refererer til de samme lokaliteter. Bilag 1 viser befisket areal, biotopbedømmelsen af de enkelte stationer (vandløbets egnethed som ørredvand efter skala 0 5) og det fundne antal ørred opgivet som individ pr. 100 m2, opdelt i yngel (under 1 år) og ældre.
Desuden er der angivet hvilke fiskearter, som er observeret på de enkelte stationer.
Undersøgelsen har omfattet 94 stationer. På 53 stationer er der alene foretaget besigtigelser, mens
der på 41 stationer er foretaget både besigtigelse og kvantitativ bestandsanalyse ved elektrofiskeri.
Hvor bestandstætheden for yngel på undersøgelsestidspunktet (½-års ørred) er 50/100 m2 eller derover, må biotopen anses for hensigtsmæssigt besat, hvorfor der ikke er behov for udsætning. Er der
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tale om større fisk (12-20 cm) må en bestand på 20/100 m2 anses for tilfredsstillende, og drejer det
sig om fisk på over 20 cm må en tæthed på 7/100 m2 og derover være tilfredsstillende.
Naturforholdene på lokaliteten, herunder bundens beskaffenhed og naturlige skjul, spiller dog en vis
rolle i denne forbindelse, hvorfor bedømmelsen af udsætningsbehovet samt den anviste mængde og
fiskenes alder for en given lokalitet i nogen grad er undergivet et skøn.
Udsætningsmængderne er beregnet ud fra følgende tabel:
Antal ørred pr. 100 m2
Biotopskarakteren

Yngel

½-års

1-års

Store

5

300

75

30

10

4

240

60

24

8

3

180

45

18

6

2

120

30

12

4

1

60

15

6
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Resultater

År
1993
2002
2010

Stationer med ½-års
Antal befiskede
stationer
På antal
N/100m²
%
gennemsnit
st.
7
2
29
35
15
43
36
41
20
49
26

Stationer med ældre
N/100m²
median

0
0

På antal
st.
1
12
11

%
14
34
27

N/100m²
gennemsnit

11
1

Vandløbenes samlede naturlige smoltproduktion er beregnet til: 2996 stk.
Som det fremgår af skemaet fortsætter stigningen af antallet af befiskede stationer også ved denne
undersøgelse. At antallet er steget fra 7 i 1993 til 41 i 2010 skyldes for det første at vurderingen af
vandløbenes egnethed for ørred er blevet mere positiv, for det andet at de fysiske forhold rent faktisk er blevet bedre mange steder. Dette skyldes hovedsageligt de restaureringsarbejder som er foretaget af det tidligere Storstrøms Amt og de efterfølgende Guldborgsund og Vordingborg kommuner.
På Møn er der i de senere år, ved et samarbejde mellem kommune, miljøinteresserede lodsejere og
sportsfiskere, restaureret fem vandløb. Samtidig er der projekteret nye arbejder. Dette betyder at
næsten alle naturlige vandløb nu er egnede for ørred. Dette gælder til dels også for Falster, mens
der på Lolland fortsat er et stort arbejde at tage fat på.
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Forslag til forbedring af de fysiske forhold
Gydegrus og sten
Udlægning af gydegrus kan være relevant på strækninger, hvor de rette forhold, såsom vandstrøm
og vandkvalitet er til stede. I forbindelse med udlægning af grus kan det være nødvendigt at etablere
sandfang, der bør placeres umiddelbart opstrøms udlægningen. Ud over på denne måde at skabe
flere egnede gydepladser er det ligeledes vigtigt at skabe en større fysisk variation i vandløbene.
Dette kan gøres ved udlægning af større sten, indsnævring af vandløbet for at skabe strømrender,
samt genslyngning af regulerede vandløbsstrækninger. Herved skabes der skjul og standpladser,
samt gode fysiske forhold for fisk og vandløbsinsekter. Disse tiltag vil ligeledes være med til at ilte
vandet og øge vandløbenes selvrensende effekt. Ligeledes er det vigtigt at eksisterende grus ikke er
sammenkittet, således at det forhindrer ørrederne i at etablere gydebanker. Er dette tilfældet kan en
manuel luftning være påkrævet.
Der er konstateret sammenkittet grus i:
Fribrødre Å/ Dalbygårdløbet og i Bangsebro Skov.
Rydsbæk, i Strandskov.
Damme Vandløbet, hele vandløbet.
Bækrenden, i Østerskov.
Udlægning af marksten kunne være gavnligt mange steder men er specielt påkrævet i:
Sakskøbing Å/ Tilløb fra Vesterkobbel
Huns Å, i Maglemer.
Ørby Å, ved Ugleholdt Skov.
Frejlev Å, i Frejlev By.
Bækkeskov Å, hele vandløbet.
Fribrødre Å/ Maglebrændeløbet, syd for Algestrup
Fribrødre Å/ Dalbygårdløbet
Tunderupløbet, hele vandløbet.
Donnemoseløbet, ved Halskov.
I følgende vandløb er det nødvendigt at udlægge grus for at give ørreder mulighed for etablering af
gydebanker:
Ørby Å, ved Ugleholdt Skov
Fribrødre Å/ Maglebrændeløbet, syd for Algestrup.
Tingsted Å, i Tingsted.
Tingsted Å/ Bjørup Bæk, hele vandløbet.
Rydsbæk, i Strandskov.
Nyhåndsbæk/ Risbæk, hele den øvre del.
Bækrenden, i Østerskov.
Sandvandring
Et stort problem i mange vandløb er tilsanding af gyde- og opvækstområder. For at reducere sandvandringen kan det være nødvendigt at etablere sandfang eller genslynge udrettede vandløbsstrækninger, hvilket nedsætter strømhastigheden og dermed erosionen af brinkerne. I følgende vandløb er
der konstateret tilsanding af områder med grusmateriale:
Hanemoseløbet, i Hamborg Skov.
Tingsted Å, i Bangsebro Skov.
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Rørlægning
Mange af vandløbene er helt eller delvist rørlagte. Specielt i følgende vandløb vil en genåbning af
de rørlagte strækninger resultere i en forøgelse af egnede ørredbiotoper:
Lærkedalsløbet
Fribrødre Å/ Dalbygårdløbet
Bjergegårdsløbet, øverste del
Korselitse Bæk, mark øst for Korselitse
Hesnæs Bæk, mellem Østergård og Særslevholt
Rydsbæk, nær udspring til Strandskov og nederste del ved Rytsebæk.
Nyhåndsbæk/ Møllebæk og Brusbæk
Landsledgrøft, fra Råbylille til Møllevej

Øvrige udsætningsplaner i distrikt 7 og 8:
Distrikt 7: Udsætningsplan for Sydøstsjællandske vandløb,
distrikt 5, vandsystem 14 – 31
distrikt 7, vandsystem 01 – 07
Distrikt 8: Ingen.
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II. Bedømmelse af de enkelte vandløb
Vandløbets navn
og st. nr. på bilag 1

Bedømmelse

Lolland
Distrikt 08: nord-, vest- og sydlige Lolland
08-01
Vandløb NØ
for Vigsnæs

08-02
Vandløb syd
for Vigsnæs

Afvandingsgrøft med stillestående vand. Øverste halvdel er rørlagt. Ikke besigtiget
Lgd.: ca. 0,8 km, br.: 2 m.

Delvis rørlagt og kan desuden sommerudtørre.
Ikke besigtiget.
Lgd.: ca. 1,3 km.

08-03
Vandløb fra
Kalløgrå

Sommerudtørrende grøft. Ikke besigtiget
Lgd.: ca. 3 km.

08-04
Vandløb gennem
Rommes Nakke
(1)

Afvandingsgrøft med stillestående vand.
Nederste del er rørlagt.
Lgd.: (åbent løb) ca. 4 km, br.: 1,5 m.

08-05
Låge Å
(1)

08-06
Sakskøbing Å
(1-2)

Afvandingsgrøft med udløb gennem pumpestation og Fladet Indsø. Øverste del er rørlagt. Åbne del tilgroet af tagrør.
Lgd.: ca. 2 km, br.: 1,2 m.

Fra udspringet ved Store Musse og til Kartofte
er Sakskøbing Å kanaliseret. Samtidig hindrer
en hårdhændet vedligeholdelse etablering af et
mere naturligt forløb. Der er på strækningen
ingen gydemuligheder for ørred.
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Udsætningsmateriale
og antal

Vandløbets navn
og st. nr. på bilag 1

Bedømmelse

(3)

Ved Krenkerup findes derimod en kortere
strækning med lidt grus og acceptable faldforhold. Som ved forrige undersøgelse i 2003, blev
der her konstateret en lille selvreproducerende
ørredbestand.

(4-5)

Videre gennem Holmeskov Dyrehave og til udløbet i Sakskøbing Havn er vandløbet at betragte som gennemgangsvand for ørred.
Under hovedvejsbroen findes en sluse med
sidehængte porte som var lukkede ved besigtigelsen. Ingen passagemulighed.
Lgd.: ca. 13 km, gbr.: 3,7 km
Mundingsudsætning:

Tilløb fra Krattet
(6)

Reguleret vandløb med ringe fysiske forhold for
ørred.
Lgd.: ca. 10 km, br.: 1.2 m.
dybde: 10-25 cm.

Tilløb fra
Vesterkobbel
(7)

Vandløbet er generelt alt for bredt i forhold til
vandføringen og kan desuden sommerudtørre.
Trods tilstedeværelsen af grus og sten på strækningen i og opstrøms Døllefjelle, er der for nuværende ikke tale om ørredvand. En indsnævring af vandløbsprofilen vil være et tiltag som
kunne rette op dette forhold.
Lgd.: ca. 5km, br.: 1,8 m.
Dybde 2-5 cm.
Øvrige tilløb til Sakskøbing Å er ikke besigtiget. Generelt er der tale om afvandingsgrøfter
uden fiskerimæssig interesse. Men ifølge lokale
kilder findes der enkelte vandløb eller strækninger, hvor der med en mindre indsats kan skabes
egnede fysiske forhold for ørred.

08-07
Vandløb gennem
Maltrup Vænge

Har på den nederste del stedvis gode fysiske
forhold. Kan sommerudtørre. Ikke besigtiget.
Lgd.: ca. 1,5 km.
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Udsætningsmateriale
og antal

5100 stk.

Vandløbets navn
og st. nr. på bilag 1

08-07a
Lærkedalsløbet

08-08
Lomose Å
(1-3)

08-09
Damsmose vandløb

08-10
Østerå

08-11
Hunså
(1)

(2-3)

Bedømmelse

Har sit udløb ved Oreby og er overvejende rørlagt. Har på den øverste del gode faldforhold,
hvorfor en fritlægning formodentlig kunne skabe et fint lille ørredvandløb.
Lgd.: ca. 1,5 km.

Er dybt nedgravet i hele sin længde, og bunden
består overvejende af ler. Dog forekommer der
enkelte steder med sten og grus, hvor lokale har
registreret gydeaktivitet. Vandføringen er meget
sparsom sommer og efterår. Dette er formodentlig årsagen til at man ikke har observeret overlevende yngel. Under de nuværende forhold vil
en ørredudsætning være nyttesløs.
Lgd.: ca. 6,7 km, gbr.:2,4 m.

Rørlagt. Ikke besigtiget.

Afvandingskanal med pumpestation. Ikke besigtiget.
Lgd.: ca. 2,5 km.

Hunså afvander Maribo søerne. Ved afløbet fra
Søndersø findes et stemmeværk, hvor et omløbsstryg sikrer passagemulighed for faunaen.
Nedstrøms stryget er vandløbet kanaliseret med
svag vandstrøm.
I Maglemer bliver de fysiske forhold bedre. Her
er udlagt grus og der findes en del skjul for ørred i form af sten og grene. Men det udlagte
grus ser ikke ud til at blive benyttet som gydesubstrat. Vandløbsbredden kunne med fordel
indsnævres da den er for stor i forhold til vandføringen.
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Udsætningsmateriale
og antal

Vandløbets navn
og st. nr. på bilag 1

Hunså
(2-3)
fortsat

(4-5)

Bedømmelse

Her blev registreret en lille bestand af ældre
ørreder som fortsat suppleres ved udsætning.
Lgd.: ca.: 2,5 km, gbrd.: 3,0 m,
dybde 5-30 cm.
Her udsættes:
Det videre forløb gennem Knuthenborg Park til
sammenløbet med Nældevads Å og videre til
udløbet er svagt strømmende og er ikke ørredvand. Men her er udmærkede gennemgangsforhold.
Lgd.: ca. 3 km, gbr.: 5 m.
dybde: > 50 cm.
Mundingsudsætning:

Snap-Ind Å
(6)

Reguleret grøft med stillestående vand.
Lgd.: ca. 2 km, gbr.: 0,7 m.
dybde: < 10 cm.

Nældevads Å
(7a)

Strækningen ved Nørreballe og Pårup var tidligere en dybtliggende, udrettet kanal. Bunden
bestod af sand. Forholdene er nu blevet væsentlig forbedret, idet der er foretaget restaurering i
form af udlægning af marksten og grus. Tiltagene har nyttet, idet der blev konstateret en bestand af ørredyngel på strækningen, som der dog
er behov for at supplere.
Lgd.: 1,5 km, brd.: 2,0 m.
dybde: 10-40
Her udsættes:

(8-9)

På det videre forløb gennem Merret Skov er
vandløbet igen uden muligheder som gyde- og
opvækstvand for ørred. Ved st.8 er vandet stillestående som følge af opstuvning af pindsvineknop. Inde i skoven er profilen alt for bred og
med ren lerbund. Eneste mulige skjul er nedfaldne blade.
Lgd.: 3,8 km

(10)

Opstrøms Rødemølle Bro, til udløbet i Smålandsfarvandet, er bundkoten 0 hvilket betyder
at vandløbet ofte er saltvandspåvirket.
Lgd.: 0,4 km.
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Udsætningsmateriale
og antal

900 stk. 1-års

4700 stk.

3600 stk. yngel

Vandløbets navn
og st. nr. på bilag 1

Sillebæk
(11)

08-13
Vandløb med udløb
ved Blans Hoved

08-14
Vandløb nord for
Klintegård

08-15
Ørby Å
(1)
(1a)

08-19
Kasbæk
(1-2)

Bedømmelse

Udsætningsmateriale
og antal

Nedgravet grøft. Næsten udtørret på undersøgelsestidspunktet.
Lgd.: ca. 3 km, gbr.: 1 m.
dybde: < 5 cm.

Afvandingsgrøft fra Keldervig. Ikke besigtiget.
Lgd.: ca. 2,5 km.

Rørlagt i sin fulde længde. Ikke besigtiget.

Den nederste del fra Bækkebro til udløbet har
intet fald og er derfor kun gennemgangsvand.
Videre op til Ugleholdt Skov løber vandløbet i
en dyb V-profil. Men her har udvasket grus fået
lov til at blive i vandløbet, hvorved der er skabt
egnede gydeområder og skjul for ørred. Den
mere skånsomme vedligeholdelse er årsagen til
at der her blev konstateret naturligt produceret
ørredyngel. Bestanden er lille men vil kunne
øges ved udlægning af mere grus samt placering
af marksten i kanterne af vandløbet. Indtil dette
er sket er supplerende udsætning nødvendig.
Lgd.: 2,2 km, brd.: 1,5 m,
dybde: 10-20 cm.
Her udsættes:
3500 stk. yngel

Reguleret og sænket grøft. På undersøgelsestidspunktet helt stillestående. Ifølge lokale oplysninger er bækken ofte sommerudtørrende.
Ikke ørredvand under de nuværende forhold.
Lgd.: ca. 9 km, br.: 1,8 m.
dybde: 25 cm.
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Vandløbets navn
og st. nr. på bilag 1

08-19a
Vandløb gennem
Nybølle Hede

08-20
Vandløb gennem
Kastager Nor

08-21
Vandløb til
Sjalevejle

08-22
Ællingbæk Rende

08-23
Marrebæks Rende
(1-2)

08-24
Vandløb til Onsevig
v/ Købelevskov

08-25
Vandløb ved
Nøjsomhed

Bedømmelse

Udsætningsmateriale
og antal

Overvejende rørlagt og afvandes gennem pumpestation. Ikke besigtiget.
Lgd.: (nederste åbne løb) ca. 0,8 km.

Overvejende rørlagt. Ikke besigtiget.
Lgd.: (nederste åbne løb) ca. 0,5 km.

Ifølge tidligere undersøgelse er systemet delvist
rørlagt og de fysiske rammer samt vandføring er
ringe. Ikke besigtiget.
Lgd.: ca. 9 km,

Afvandingskanal med pumpestation ved udmunding. Ikke besigtiget.
Lgd.: ca. 1,5 km.

Afvandingsgrøft med ringe vandhastighed og på
undersøgelsestidspunktet helt tilgroet med pindsvineknop.
Lgd.: ca. 12,3 km, gbr.: 1,8 m.
dybde: 10-20 cm.
Mundingsudsætning (tidligere kyst)

Afvandingsgrøft. Ikke besigtiget.
Lgd.: ca. 2,2 km.

Rørlagt. Ikke besigtiget.
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1400 stk.

Vandløbets navn
og st. nr. på bilag 1

08-26
Vandløb med udløb
nord for Korsnakke

08-27
Kogelsebæk

08-28
Vandløb sydøst for
Tårs

Bedømmelse

Afvandingskanal fra Maglemunde.
Ikke besigtiget.
Lgd.: ca. 3,3 km.

Afvandingskanal. Ikke besigtiget.
Lgd.: ca. 3,6 km,

Afvandingskanal, sommerudtørrende.
Ikke besigtiget.
Lgd.: ca. 1,7 km.

08-29
Vandløb fra Sandby

Rørlagt.

08-30
Fladsø Rende

Rørlagt.

08-31
Branderslev Å

08-32
Oksebæksrende

Der er for ca. 12 år siden forsøgt med udsætning
af ørredyngel i vandløbet. Inden for samme år
kunne de ikke genfindes ved elektrofiskeri.
Øvre dele af vandløbet er grøft med ringe vandstrøm. Nederste del er, ifølge tidligere undersøgelse, en bred afvandingskanal. Ikke besigtiget.
Lgd.: ca. 7,5 km,

Afvandingsgrøft, kan sommerudtørre. Ikke besigtiget.
Lgd.: ca. 2,3 km.
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Udsætningsmateriale
og antal

Vandløbets navn
og st. nr. på bilag 1

08-33
Halsted Å
(1)

Bedømmelse

Åen udspringer fra Vesterborg Sø og forløber
som afvandingskanal, som er sænket betydeligt
under omgivende terræn. Pumpestation ved udmundingen. Ikke ørredvand under de nuværende
forhold, og i øvrigt uegnet til udsætning på
grund af pumpestationen.
Lgd.: ca. 9,2 km. br.: 2,5 m.

Højvads Rende

Tilløb til Vesterborg Sø. Ikke besigtiget, men er
tidligere bedømt uegnet til udsætning.
Lgd.: ca. 4,2 km.

Åmoserenden

Ligeledes et tilløb til Vesterborg Sø uden fiskerimæssig interesse. Ikke besigtiget.
Lgd.: min. 6 km.

Krukholmløbet
Bødkerskovrende
Tilløb fra Ullerslev

Tilløb til hovedløbet. Uden fiskerimæssig interesse. Ikke besigtiget.
Samlet lgd.: ca. 9 km.

08-34
Ryde Å

Afvandingskanal med pumpestation ved udmundingen i Nakskov Inderfjord. Uegnet til
udsætning. Ikke besigtiget.
Lgd.: ca. 21 km.

Ryde Hedeløb

Afvandingskanal. Ikke besigtiget.
Lgd.: ca. 9,5 km.

Tasbæk

Grøft med svag vandstrøm. Ikke besigtiget.
Lgd.: ca. 7,5 km.

08-35
Vandløb ved
Nakskov Havn

Ikke besigtiget.

08-36
Udløb til Savnsø Vig Afvandingssystem for den tørlagte del af Savnsø
Vig. Ikke besigtiget.
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Udsætningsmateriale
og antal

Vandløbets navn
og st. nr. på bilag 1

Bedømmelse

08-37
Vandløb øst for
Langø

Afvandingssystem for Bogø Inddæmning.
Ikke besigtiget.

08-38
Vandløb gennem
Gottesgabe Sø

Afvandingsgrøft, bl.a. for Gottesgabe Sø.
Ikke besigtiget.

08-39
Sorterende

Afvandingskanal. Ikke besigtiget.
Lgd.: ca. 1,7 km.

08-40
Vandløb med udløb Rørlagt udløb med forbindelse til efterfølgende
ved Maglehøj Strand vandsystem. Ikke besigtiget.

08-41
Ågeby Å, udløb ved
Kramnitse
(1)

Vidstrakt, sammenhængende netværk af grøfter
og kanaler til afvanding af centrale områder af
Sydlolland. Afvandes gennem pumpestation.
Ikke ørredvand under de nuværende forhold.

08-42
Sandholm Løbet

Afvandingssystem. Ikke besigtiget.

08-43, 44
Udløb ved Billitse
Holme og Torsø
Strand

Afvandingssystem for bl.a. Saksfjed Inddæmning og Sjæltofte Fæland. Med pumpestation.
Ikke besigtiget.

08-45
Vandløb ved
Strognæs

Afvandingssystem bestående af bl.a. et tilløb fra
Errindlev og et tilløb (Strognæs Bæk) fra området ved Egeskov, som munder ud i et kanalsystem for afvanding af området syd for Keldskov.
Vandløbene er regulerede og sænket betydelig
under omgivende terræn.
Ikke ørredvand under de nuværende forhold.
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Udsætningsmateriale
og antal

Vandløbets navn
og st. nr. på bilag 1

Bedømmelse

Tilløb fra Egeskov
(Strognæs Bæk)
(1)

Også nedstrøms Kidhave Bro løber vandløbet i
en dyb V- profil og er tilgroet af pindsvineknop.
Opstrøms, i skoven, er der takket være et restaureringsarbejde med udlægning af sten og grus
gode fysiske forhold for ørred. Her blev der ved
forrige undersøgelse konstateret en selvreproducerende ørredbestand. Samtidig blev det påpeget
at bestanden var sårbar og at yderligere tiltag
var nødvendige. Dette er ikke sket, hvilket har
været medvirkende til at der denne gang ikke
kunne påvises en ørredbestand. Dog, i håb om
en naturlig tilbagevenden, ingen udsætning.
Lgd.: ca.: 6 km, brd.: 1,1 km.

Kanalen

Kanalen fra sammenløbet til udløb.
Ikke besigtiget
Lgd.: ca. 2 km.
I
kke besigtiget.
Lgd.: ca. 3 km.

Tilløb fra Errindlev

08-46
Vandløb fra
Handermelle
(1)

08-47
Dødemoseløbet

08-48
Vandløb gennem
Egholm Skov

Vandløb fra området ved Vester Ulslev, som
bl.a. afvander Vestermose. På undersøgelsestidspunktet svagt strømmende og noget tilgroet
med bundvegetation. Ifølge lokal åmand foretages vedligeholdelsen miljøvenligt. Generelt ikke
udsætningsvand for ørred, men kan anvendes til
mundingsudsætning for området.
Lgd.: ca. 7 km. br.: 2,5 m.
Mundingsudsætning (heraf tidligere kyst 1400)

Afvandingsgrøft. Ikke besigtiget.
Lgd.: ca. 2,7 km.

Kan sommerudtørre. Ikke besigtiget.
Lgd.: ca. 3,3 km.
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Udsætningsmateriale
og antal

2700 stk.

Vandløbets navn
og st. nr. på bilag 1

08-49
Vandløb fra
Kallehave Huse

Bedømmelse

Afvandingsgrøft med pumpestation ved havdiget. Ikke besigtiget.
Lgd.: ca. 1 km.

Lolland
Distrikt 07: østlige Lolland
07-09
Vandløb gennem
Rørmose

07-10
Vandløb fra
Storskov
(Ny Krog Vandløb)

07-11
Vandløb ved
Majbølle

07-12
Vandløb fra
Storskov

Hanemoseløbet
(1-2)

Kan sommerudtørre. Ikke besigtiget.
Lgd.: ca. 1,3 km.

Kan sommerudtørre. Ikke besigtiget.
Lgd.: ca. 2,7 km.

Afvandingssystem med pumpestation. Ikke besigtiget.
Lgd.: ca. 10 km.

Vandløb med udspring i Hamborg Skov gennem
Åsmose til udløb ved Løgnor. Ikke besigtiget.
Skønnes uegnet til udsætning.
Lgd.: ca. 2,5 km.
Der er siden forrige undersøgelse udlagt sten og
grusmateriale på strækningen i Hamborg Skov.
Dette har medført at bestanden af ½ års ørred nu
er på 34 stk. per 100 m², næsten tilfredsstillende
i forhold til biotopsvurderingen. I 2003 var den
kun på 6,3/ 100 m². Tilsanding af det udlagte
grus er dog et problem, så skal den positive udvikling fastholdes er det nødvendigt med tiltag
som begrænser sandvandringen.
Lgd.: ca. 5 km, gbrd.: 1,6 m, dybde: 5-10 cm.
Intet udsætningsbehov.
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Udsætningsmateriale
og antal

Vandløbets navn
og st. nr. på bilag 1

07-13
Vandløb gennem
Engmose

07-14
Flintinge Å
(1)

07-15
Vandløb syd for
Fuglsang

07-16
Frejlev Å
(1)

Bedømmelse

Udsætningsmateriale
og antal

Vandløb syd for Sundby. Overvejende rørlagt.
Ikke besigtiget.
Lgd.: (åbent løb) ca. 0,8 km.

Kanalagtigt vandløb, som afvander et stort moseområde mellem Flintinge Byskov og Flintinge
og som er et vigtigt gydeområde for brakvandsaborrer. Generelt ikke egnet til ørredudsætning,
men der kan foretages mundingsudsætning nederst i systemet.
Lgd.: (nedstrøms mosegennemløbet) ca. 3 km.
Mundingsudsætning (tidligere kyst)

Kan sommerudtørre. Ikke besigtiget.
Lgd.: ca. 2 km.

Mindre vandløb som udspringer mellem Kettinge og Frejlev og udmunder i Frejlev Vig i Bredningen. I Frejlev by er vandløbet alt for bredt i
forhold til vandføringen. Bunden er blød og
leret, dog med lidt grus enkelte steder. Udlægning af marksten ville her være et tiltag som
ville indsnævre profilet og samtidig skabe flere
skjul for ørreder

(2)

Længere nedstrøms nåede det tidligere Storstrøms Amt i år 2006 at restaurere en ca. 750
meter lang strækning af det dybt nedgravede
vandløb. Her blev udlagt marksten og egnet
gydegrus. Trods dette blev der ikke, i modsætning til tidligere, fanget ørred på stationerne.
Årsagen er formentlig at vandløbet har været
tørlagt i sommer, hvilket en lodsejer kan bekræfte.

(3)

Ved Holmagergård er vandløbet stærkt kanaliseret med stillestående vand. Kun at betragte som
gennemgangsvand.
Lgd.: 5,0 km, brd.:1,2 m, dybde: 5-20 cm
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3.500 stk.

Vandløbets navn
og st. nr. på bilag 1

Skarrebæk
(4)

Bedømmelse

Nedgravet, men alligevel meget fint vandløb,
hvor mængder af udvasket sten og grus har fået
lov til at blive liggende. Vandføringen her er
dog også sparsom, sivende fra pyt til pyt, og
formodentlig manglende i sommer. Heller ikke
her fandtes ørred.
Lgd. 1,8 km, brd.: 1,0 m, dybde 5-15 m
Udsætning i Frejlev Å kan på grund af den til
tider manglende vandføring ikke anbefales. Men
det antages at vandløbet vil være ørredproducerende i år med rigelig nedbør.

07-17
Bækkeskov Å
(14)

07-18
Rørmose Bæk
(1-2)

Bækkeskov Å påbegynder sit frie løb mod
Guldborgsund nedstrøms Frejlev Rensningsanlæg. Vandløbet er dermed sikret en god vandføring hele året. Dette, samt generelt gode fysiske
forhold for yngel, er årsagen til at vandløbet
huser en god ørredbestand. De gode fysiske forhold, specielt for yngel, skyldes for det første at
der er udlagt grus og sten på den øvre del, for
det andet at samme bundmateriale ikke er blevet
opgravet i den nedre del. Men der mangler skjul
og standpladser for ældre ørreder. Dette kunne
afhjælpes ved udlægning af marksten.
Kun øverst i vandløbet burde antallet af ørreder
være højere, men det opvejes af en høj tæthed
fra Bækkeskov til udløbet. Intet behov for udsætning.
Lgd.: 5,5 km, gbrd.: 1,8 m, dybde: 5-30 cm.

Da Rørmose Bæk ikke har et rensningsanlæg til
at sikre vandføringen, var vandløbet helt udtørret på undersøgelsestidspunktet. Med vand ville
der være tale om et pænt slynget skovvandløb.
Formodentlig er der om vinteren opgang af gydende havørred. Det kan ikke afvises at yngelen
trækker ud i det brakke Guldborgsund efterhånden som vandet forsvinder i vandløbet og dermed bidrager til en smoltproduktion.
Lgd.: ca 5 km.
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Udsætningsmateriale
og antal

Vandløbets navn
og st. nr. på bilag 1

07-19
Korsbæk
(1)

07-20
Mårbæk

07-21
Odderbæk

07-22
Vandløb med udløb
ved Ålholm

07-23
Hestehaveløbet

Bedømmelse

Også Korsbæk var udtørret ved denne undersøgelse.
Lgd.: ca. 3 km

Overvejende rørlagt. Ikke besigtiget.

Afvandingsgrøft fra Storesø med pumpestation.
Ikke besigtiget.
Lgd.: ca. 1 km.

Kanal til afvanding af bl.a. Kettinge Sø, Røde
Enge og Rørsø og afvander gennem voldgravene og derefter sluseporte ved Ålholm. Ikke besigtiget.
Lgd.: ca. 5,5 km, br.: 3 m.

Afvandingsgrøft fra Stubberup, øverste halvdel
rørlagt. Ikke besigtiget.
Lgd.: ca. 0,8 km.

Falster
Distrikt 07
07-24
Søborgkanalen

Kanalsystem til afvanding af bl.a. Noret.
Hovedkanalen.
Lgd.: ca. 6,8 km, br.: ca. 5 m.
Ikke ørredvand under de nuværende forhold.
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Udsætningsmateriale
og antal

Vandløbets navn
og st. nr. på bilag 1

07-25
Fribrødre Å
(1-2)

(3-6)

(7-8)

Bedømmelse

Fra udspringet i Horreby Lyng til Præstebro er
Fribrødre Å kanaliseret med næsten stillestående vand og er ikke ørredvand under de nuværende forhold.
Lgd.: ca. 6 km, brd.: 1,8 m.
Herefter bliver forholdene bedre. For at skabe
en passende vandløbsbredde, både sommer og
vinter, blev der i år 2002 etableret dobbeltprofil
på en stor del af strækningen. Samtidig blev der
langs vandløbet plantet træer for at øge beskygningen. Men desværre viste det sig allerede det
første år, at fjernelsen af den øverste del af brinkerne medførte en så kraftig forøgelse af lysintensiteten i bunden af vandløbet, at grødeslåning
blev nødvendigt flere gange i løbet af sommeren. Men alligevel nåede hurtigvoksende vegetation at skyde op og stuvede dermed vandet som
blev helt stillestående. Samme problem gør sig
stadig gældende. Dog har de plantede træer nu
nået en størrelse så de har en skyggende effekt
og dermed er med til at hindre tilgroning på de
beplantede strækninger. Der blev elfisket syd
for Stangerup og syd for Stangerup Skov, men
trods udsætningen af 1-års fisk blev der ikke
registreret ørred. Årsagen til dette kan være at
de udsatte ørreder hurtigt vandrer ud af vandløbet.
Lgd.: 5,4 km, brd.:1,8-6,0 m, dybde: 10-80 cm.
Her udsættes:

3850 stk. 1års

Den nederste del af Fribrødre Å er et bredt roligt
flydende vandløb som inden udløbet i Grønsund
passerer en sluse med sidehængte porte.
Lgd.: 3,2 km, brd.: 7 m.
Mundingsudsætning (tidligere kyst)

10200 stk.

Tilløb til Fribrødre Å, højre side.
Tilløb ved
Lunde Bro

Udsætningsmateriale
og antal

Ikke besigtiget. Men det er oplyst at et tilløb ved
Lisegård har gode faldforhold og en stabil vandføring. Adgangen for opgangsfisk er ved udløbet i Maglemosen desværre blokeret af et
brøndstyrt.
Lgd.: ca. 1,8 km.
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Vandløbets navn
og st. nr. på bilag 1

Tilløb nord
for Vejringe

Bedømmelse

Udsætningsmateriale
og antal

Ikke besigtiget. Er delvis rørlagt.
Lgd.: ca. 2 km..
Tilløb til Fribrødre Å, venstre side.

Maglebrændeløbet
(9)

(9a)

Et kanaliseret vandløb, men hvor en mere miljøvenlig vedligeholdelse har været med til skabe
en tendens til en let slynget strømrende i bunden
af profilet. Her blev elfisket ved Særslevvej,
men der blev ikke konstateret ørred.
Lgd.: ca. 2 km. br.: 1,2 m, dybde:10- 30 cm
Her udsættes:

300 stk. 1års

Ved Maglebrænde Mose er vandløbet rørlagt
under hovedvejen. Samtidig hindrer et grødegitter opstrøms vejen for passagemulighed.
I den øvre del af vandløbet, syd for Algestrup,
blev der heller ikke registreret ørred. Her er en
god vandføring, men de fysiske forhold er ikke
optimale. En forbedring af disse samt en fjernelse af grødegitteret ved hovedvejen er tiltag, som
vil kunne medføre en selvreproducerende ørredbestand.
Lgd.: 3,6 km, brd.: 1,2 m, dybde 10-30 cm
Her udsættes:

300 stk. 1års

Dalbygårdløbet
(9b)

Er rørlagt på den øverste del, men efter rørudløbet er der et godt fald samt grus- og stenbund.
Her blev konstateret en god naturlig bestand af
ørredyngel. En yderligere forbedring af forholdene ville være en luftning af gruset samt udlægning af marksten som skjul for ældre fisk.
Lgd.: 0,5 km, brd.: 0,7 m, dybde 1- 5 cm.
Intet udsætningsbehov.

Fribrødredalsløbet
(10)

Afvandingskanal. Ifølge lokale oplysninger
pumpes vandet op i Fribrødre Å.
Lgd.: ca. 4 km
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Vandløbets navn
og st. nr. på bilag 1

07-26
Gundslev Å
(1-3)

Tårup Bæk
(4)

07-27
Vandløb fra
Skovby Nor

07-28
Nordlige vandløb
fra Alslev Skov

07-29, 30
Midtkanal

Bedømmelse

Udspringer i Nr. Alslev og har gode faldforhold
indtil udløbet i Skerne Sø. Efter søen findes en
længere rørlagt strækning under motorvejen,
hvorefter vandløbet bliver kanaliseret gennem
Sømosen og videre i Sortsø Nor til udløbet i
Grønsund. Er kun af interesse som gennemgangsvand for ørred. Men kan have stor betydning som gyde- og opvækstvand for brakvandsaborrer.
Lgd.: ca. 8,2 km, br.: 2,1 - 6m.
Dybde: 10-30->100 cm.
Mundingsudsætning (tidligere kyst)
Er på den nederste del ved Tårup et glimrende
ørredvandløb med en god vandstrøm og en gruset og stenet bund. Her fandtes en god bestand
af yngel såvel som ældre ørreder. Længere opstrøms indtil Blichersvej er der generelt dårlige
forhold for ørred. Samtidig findes her et betonstyrt som forhindrer opgang til en ellers pæn
strækning mellem vejen og motorvejen.
Lgd.: ca. 4,5km, br.: 1,2 m, dybde 5-20 cm.
Intet udsætningsbehov.

Afvandingsgrøft. Ikke besigtiget.
Lgd.: ca. 2 km. br.: ca. 1 m.

Skovvandløb med ringe sommervandføring.
Ikke besigtiget.
Lgd.: ca.1,4 km.

Afvandingskanal for Vålse Inddæmning med
tilløb fra Øster Kippinge. Pumpestation ved
mundingen.
Ikke besigtiget.
Lgd.: ca. 8 km.
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Udsætningsmateriale
og antal

1400 stk.

Vandløbets navn
og st. nr. på bilag 1

Sortekammerrende

07-31
Langekærrende

07-32
Vandløb syd for
Valdnæsgård

07-33
Vandløb fra Alstrup

07-34
Vandløb øst for
Guldborg

07-35
Sørup Å
(1-3)

Bedømmelse

Udsætningsmateriale
og antal

Et kanaliseret og svagtstrømmende tilløb. Oprindeligt et selvstændigt vandsystem 07-29.
Ikke besigtiget.
Lgd.: ca. 2 km.

Hovedsageligt rørlagt og med svag vandføring.
Ikke besigtiget.
Lgd.: ca. 3 km, br.: 0,3 m.

Rørlagt, bortset fra de nederste 100 m.
Ikke besigtiget.
Lgd.: ca. 2 km, br.: 0,3 m.

Afvandingsgrøft med ringe vandføring.
Ikke besigtiget.
Lgd.: ca. 3,7 km, br.: 1 m.

Ikke besigtiget. Ifølge tidligere undersøgelse
uegnet til ørredudsætning.
Lgd.: ca. 2,5 km, br.: 1 m.

Sørup Å er generelt kanaliseret, sænket og med
afrettede kanter samt lille sommervandføring.
Men i området fra Torebro til nedstrøms for
Lundby Bro findes stedvis gode fysiske forhold
for ørred, både med hensyn til bund og faldforhold. Her blev ikke registreret ørred ved forrige
undersøgelse, og siden er der udsat 1-års ørreder
med henblik på at skabe en naturlig bestand.
Dette er lykkedes, idet der nu er en bestand af
både yngel og ældre ørreder. Der er dog stadigt
behov for udsætning for at udnytte biotopen
fuldt ud.
Lgd.: 10,0 km, brd.: 2,1 m dybde: 10- 40 cm
Her udsættes:
Mundingsudsætning (tidligere kyst)
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500 stk. 1 års
5200 stk.

Vandløbets navn
og st. nr. på bilag 1

Bedømmelse

Tilløb til Sørup Å
Øst for
Lundby Møllegård.
(4)

Lille vandløb med et godt fald, som i 2001 blev
restaureret ved udlægning af marksten og groft
grus. Her blev ikke fundet ørred ved forrige
undersøgelse og det blev antaget at årsagen var
udledning af spildevand fra de omkringliggende
ejendomme. Ved denne undersøgelse blev der
konstateret en fin naturlig bestand af ørredyngel.
Lgd.: 1,8 km, brd.: 0,8 m, dybde:2-10 cm.
Intet udsætningsbehov.

07-36
Vandløb med udløb
ved Klodskov Nor
(1)

07-37
Vandløb med udløb
sydvest f. Klodskov

07-38
Tingsted Å

Afvandingskanal med ringe faldforhold og blød
sandet bund. Afvandes gennem sluseporte til
Guldborgsund. Området nord for kanalen afvandes ved oppumpning til kanalen.
Lgd.: ca. 6 km. br.: 2,5 m.
Dybde: 20 cm.

Grøft med ringe vandføring. Ikke besigtiget.
Lgd.: ca. 2,4 km. br.: 1 m.

Tingsted Å er det største vandløb på Falster. Det
har sit udspring ved Troldemose Huse vest for
Horreby, og er kanaliseret på lange strækninger
inden udløbet i Guldborgsund. Der er dog foretaget genslyngninger på en ca. 400 meter lang
strækning mellem Tingsted og Ovstrup Skov, og
ligeledes på en 900 meter strækning mellem
Ovstrup Skov og Hannenov Skov. Også Bjørup
Bæk er, 200 meter inden sammenløbet med hovedløbet, blevet genslynget. Faldforholdene er
generelt ringe. Dog er der i Tingsted by og gennem Bangsebro Skov et godt fald. I Bangsebro
Skov er der udført et fint restaureringsarbejde
ved udlægning af store mængder grus og sten.
Inden åen løber under jernbaneterrænet i Nykøbing findes Sukkerfabrikkens stemmeværk som
tidligere vanskeliggjorde al fiskeopgang. Fabrikkens brug af åvand er nu ophørt så, selv om
anlægget er bevaret, bliver stemmeplankerne
ikke sat. Dette betyder at der nu er fri passage
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Udsætningsmateriale
og antal

Vandløbets navn
og st. nr. på bilag 1

Bedømmelse

Udsætningsmateriale
og antal

Tingskov Å
(fortsat)

for alle fiskearter året rundt. Dog ikke når den
nedstrøms beliggende klapsluse er lukket. Er det
tilfældet pumpes vandet videre ud i Guldborgsund. Pumperne er så vidt vides afgitret med et
op til 50 mm gitter, hvilket betyder at ørredsmolt og andre mindre fisk ikke er beskyttet.

(1-2)

Strækningen fra udspring til Tingsted by har
svagt strømmende vand og har, trods de foretagne genslyngninger, meget lille fysisk variation. Er ikke ørredvand under de nuværende forhold.
Lgd.: ca. 9 km. gbr.: 2,4 m.
Dybde: 30 cm.

(2)

Nedstrøms broen i Tingsted findes en strækning
med godt fald og en bund bestående af sten og
grus. Mange skjul i form at sten og trærødder.
Gruset er groft og sammenkittet og er derfor
ikke egnet som gydesubstrat. En luftning samt
udlægning af et finere grusmateriale anbefales.
I modsætning til forrige undersøgelse blev der
registreret en bestand af ørreder. Men den er
lille så derfor fortsat udsætning. Lgd.: ca. 1 km.
gbr.: 3,5 m.
Dybde: 5-20 cm.
Her udsættes

5.000 stk. yngel

Strækningen fra jernbanebroen gennem Bangsebro Skov er som nævnt restaureret og er stadig
et godt gyde- og opvækstområde. Dog er tilsanding et problem ligesom sammenkitning af gruset forhindrer at det kan bruges som gydesubstrat. Det anbefales at der foretages en manuel luftning. Her fandtes ved forrige undersøgelse en god selvreproducerende ørredbestand,
men bestanden er gået fra 94,5 stk. ½ års/100 m²
til 5 stk. denne gang. Derfor er udsætning nødvendig indtil der gennemføres en forbedring af
gydemulighederne.
Lgd.: ca. 1,5 km. br.: 4,3 m. dybde: 5-20 cm.
Her udsættes:

8.000 stk. yngel

(3)
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Vandløbets navn
og st. nr. på bilag 1

(4-5)

Bedømmelse

På det videre forløb til udløbet i Guldborgsund
er de fysiske forhold for ringe til udsætning af
standfisk, men mundingsudsætning kan foretages nederst i systemet.
Lgd.: ca. 5 km.br.: 4-12 m.
Dybde: 30-50->100 cm.
Mundingsudsætning

Udsætningsmateriale
og antal

3200 stk.

Tilløb til Tingsted Å
Tåderup Å
(6)

Reguleret og dybtliggende grøft med stillestående vand.
Ikke ørredvand under de nuværende forhold.
Lgd.: ca. 4 km. br.: 1,9 m.
Dybde: 40 cm.

Bjørup Bæk
(7)

Øvre strækning ned til Systofte Bygade/ Systoftevej er med svage faldforhold, lille vandføring
og blød sandet bund.
Ikke ørredvand under de nuværende forhold.
Lgd.: ca. 3 km. br.: 1,9 m.
Dybde: 20 cm.

(8-9)

På det videre forløb er vandstrømmen jævn-god
og bunden med lidt grus og sten. Vedligeholdelsen foretages miljøvenligt og stedvis findes udmærkede skjul og standpladser for ørred. Der er
foretaget yngeludsætning i denne del af vandløbet, hvoraf enkelte efterlevende blev registreret.
Lokalkendte har set gydebanker i bækken, men
generelt er gydemulighederne minimale.
Allernederste del af vandløbet er udrettet og
med ringe forhold for ørred.
Lgd.: ca. 2,3 km. gbr.: 1,7 m.
Dybde: 5- 15 cm.
Her udsættes

07-39
Kanal fra
Hasselø Nor

Afvandingssystem med pumpestation ved udløbet. Oprindeligt vandsystem udspringer syd for
Sønder Kirkeby. Ikke besigtiget.
Lgd.: ca. 7,7 km.
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3000 stk. yngel

Vandløbets navn
og st. nr. på bilag 1

07-40
Marrebæk Kanal
(1)

07-41
Bjergegårdsløbet
(1)

07-42
Korselitse Bæk
(Askehaveløbet)
(1-2)

Bedømmelse

Udløbet fra en meget omfattende netværk af
grøfter og kanaler, som afvander størstedelen af
Falster syd for Nykøbing.
Den samlede længde af hovedkanalerne: Marbæk Kanal, Sydkanal, Vestre Ringkanal, Østre
Ringkanal, Nordkanal og Søndersøkanalen med
forbindelseskanaler anslås til ca. 50 km. med
bredder på 1 – 10 m.
Generelt ikke ørredvand.
Mundingsudsætning (tidligere kyst)

Rørlagt til Skånebro Huse. Nedstrøms derfra er
der, indtil 500 meter fra udløbet, gode faldforhold og en gruset og stenet bund. Udløb med
tophængt klapsluse som på besigtigelses tidspunktet blokerede for al opgang. Pga. adgangsforholdene, blev der ikke foretaget elektrofiskeri
i bækken. Men det kan ikke udelukkes, at der, i
lighed med flere af de øvrige østvendte vandløb
på Falster, findes en ørredbestand i vandløbet.
Ingen udsætning.
Lgd.: åbent forløb ca. 2,6 km. br.: 0,7 m.
Dybde: 5-10 cm.

Udspringer nordvest for Askehaven og løber
igennem denne, inden vandløbet bliver rørlagt
under marken ved Korselitse. I Teglskov løber
vandet igen frit med gode sving, gruset og stenet
bund samt skjul i form af grene og trærødder. På
de nederste 300 meter inden udløbet i Østersøen
bliver vandløbet kanaliseret med blød og leret
bund. Ved forrige undersøgelse, i år 2002, fandtes en meget god bestand af ørred. Tidligere
skulle vandet passere en klapsluse på stranden.
Denne er nu fjernet så der nu er uhindret adgang. Derfor er det endnu mere uforståeligt
hvorfor vandløbet denne gang blev konstateret
ørredtomt. Kun udtørring, forurening eller en
naturlig/ menneskeskabt spærring kan forklare
dette.
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Udsætningsmateriale
og antal

2800 stk.

Vandløbets navn
og st. nr. på bilag 1

Korselitse Bæk
(Askehaveløbet)
(1-2)
fortsat

07-43
Tunderupløbet
(1-2)

07-44
Donnemoseløbet
(1-3)

Bedømmelse

Udsætningsmateriale
og antal

Lgd.: 1 km, brd.: 1,6 m,
dybde: 5- 25cm.
Ingen udsætning. Men det anbefales at gå vandløbet igennem for at fjerne eventuelle spærringer.

Her har den tidligere Stubbekøbing Kommune i
år 2004 udlagt grus både op- og nedstrøms Tunderup Rensningsanlæg. At dette har været et
positivt tiltag bevises af at antallet af ½ års ørred
nu er tre gange højere end antallet i år 2002.
Men de fysiske forhold for ældre fisk burde forbedres ved udlægning af marksten, ligesom grus
udlægning kunne foretages helt op til Karleby.
Ved udløbet findes en utæt tophængt klapsluse
som kan passeres af smolt og mindre havørreder.
Lgd.: 5 km, brd.: 1,5 m, dybde: 5- 40 cm.
Intet udsætningsbehov
Mundingsudsætning (tidligere kyst)

Vandløbet udspringer ved Halskov Vænge og
forløber med ret gode faldforhold ned til Donnemosehus, hvor vandløbet flader ud og er med
sandet bund omgivet af tagrør. Der er udlagt
grus på strækningen nedstrøms Halskov. Men
ingen marksten, hvilket betyder at der mangler
skjul for ældre ørreder. Samtidig med grusudlægningen blev der etableret et sandfang, som
desværre ikke bliver vedligeholdt. Derfor er
der stadig meget sand på strækningen. I Donnemosen er der fine naturlige fysiske forhold for
ørred. Her blev konstateret en god selvreproducerende ørredbestand som det i modsætning til
tidligere ikke er behov for at supplere.
Lgd.: ca. 2,8 km. gbr.: 0,9 m.
Dybde: 3-10 cm.
Udsætning ikke længere nødvendig.
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700 stk.

Vandløbets navn
og st. nr. på bilag 1

07-44a
Svejsrende
(1)

Bedømmelse

Et kildevandløb med klart vand og gruset bund.
Ringe vandføring, men ikke sommerudtørrende.
For lille til udsætning.
Lgd.: ca. 0,5 km. br.: 0,9 m.
Dybde: 5 cm.

07-44b
Saddelmagerrende
(1)

Samme forhold som Svejsrende.
Lgd.: ca. 0,4 km. br.: 0,7 m.

07-44c
Skjoltrupløbet,
ved Nyskov

Svag sommervandføring.
Lgd.: ca. 1,2 km, br.: < 1 m.

07-44d
Pomlerende
(1)

Sommerudtørrende.
Lgd.: ca. 1 km. br.: 0,7 m.

07-45
Hesnæs Bæk
(1-3)

Bækken, der udspringer ved Skjoltrup Vænge,
er øverst en grøft, som ofte er udtørret om sommeren. Strækningen nedstrøms Østergård er
rørlagt, ca. 1,2 km. Ved Særslevholt er vandløbet fritlagt og kanaliseret, men bunden består,
foruden af sand og slam, også af grus og sten.
Strækningen blev ved forrige undersøgelse
fundet ørredtom, og som følge deraf blev der
angivet en yngeludsætning.
Dette er ikke længere nødvendigt, idet der nu
findes en ørredbestand som fuldt ud er passende
for biotopen. Samtidig er det et bevis på hvor
vigtigt det er at bevare grus og sten, også i vandløb som ved første øjekast umiddelbart ikke ser
ud som et ørredvandløb.
Det videre forløb er en nedgravet kanal uden
fald med blød og sandet bund. Ved udløbet i
Hesnæs Vig løber vandet igennem en tophængt
klapsluse. Denne er kun passabel for opgangsørred ved kraftig bølgegang, som kan åbne
klappen når vandet trækker sig tilbage.
Lgd.: incl. rørlægning 4,0 km, gbr.: 1,3 m.
Dybde: 5-80 cm
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Udsætningsmateriale
og antal

Vandløbets navn
og st. nr. på bilag 1

Bedømmelse

Udsætningsmateriale
og antal

Møn
Distrikt 07
07-46
Rydsbæk
(1)

07-46a
Splintbæk
(1)

Vandløbet udspringer ved Ll. Lind hvor det løber i et kort åbent forløb, og er derefter rørlagt
indtil Strandskov. Er i skoven let slynget, men
alt for bred i forhold til vandføringen. Bunden
består mest af ler, men der er på en kort strækning udlagt marksten og grus. Gruset er hårdt
sammenkittet, hvilket forhindrer at det kan bruges som gydesubstrat. Generelt findes der en del
skjul for ørred ved sten og nedfaldne grene.
Her blev elfisket, men der blev ikke konstateret
ørred. Derimod nogle fine ål som skjulte sig
under de udlagte sten. Idet vandløbet forlader
skoven bliver det igen rørlagt, men løber frit en
ganske kort strækning inden udløbet over stranden. Ved besigtigelsen forsvandt vandet ned
gennem stenene, men det er oplyst at vandløbet
ved flom graver en rende i stranden.
Generelt gælder det, at ved en fritlægning af
hele vandløbet, vil der med en samtidig restaurering af den nu åbne del kunne skabes et meget
fint ørredvandløb, som på sigt formodentlig
ville blive selvreproducerende.
Lgd.: (åbent løb) ca. 1 km, brd.: 2,1 m
Dybde: 5- 30 cm.
Her udsættes:

Har tidligere været rørlagt. På grund af sammenstyrtning af rørene har man valgt at fritlægge vandløbet. Men der har ikke været noget
ønske om at genskabe et naturligt vandløb, idet
arbejdet er sket ved at der er gravet en kanaliseret dyb V-profil på en ca. 300 meter lang strækning. Profilet indeholdt ved besigtigelsen stillestående vand og var helt tilgroet af pindsvineknop.
Lgd.: ca 350 m, brd.: 0,8 m.
Ikke ørredvand under de nuværende forhold.
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2500 stk. yngel

Vandløbets navn
og st. nr. på bilag 1

07-46b
Hovgårdsløbet
(1)

07-47a
Nyhåndsbæk
(1)

Møllebæk

Bedømmelse

Lille vandløb som udspringer vest for Museumsgården. Har tidligere været rørlagt fra vest
for Hovgården til udløbet i Østersøen. Denne
600 meter lange strækning er nu åbnet samtidig
med udlægning af grus og sten.
Lgd.: 2,0 km, brd.: 1 m.
Her udsættes:

Øvre del, benævnt Risbæk, udspringer ca. 1 km
nordøst for Busemarke og løber, nu som Nyhånds Bæk, igennem Busemarke Mose inden
udløbet over stranden til Hjelm Bugt. Her foretages der løbende opgravning af sand som ellers
ville blokere adgangen til vandløbet.
Risbæk er på den øverste del et vandløb med
rimelige faldforhold, mens det gennem mosen
kun er gennemgangsvand. Nedstrøms Sdr. Landevej er forholdene for ørred gode med lidt grus
og skjul i form af underskårne brinker, nedhængende bredvækster samt trærødder.
Lgd.: ca. 1 km, dybde 5-20 cm
På denne strækning udsættes:
Lgd. hele vandløbet: ca. 4,1 km
Tilløb til Nyhåndsbæk med udspring nord for
Mandemarke
Øverste halvdel er rørlagt og nederst inden udløbet i Busemarke Sø med blød bund og svag
vandstrøm. Er for nuværende ikke ørredvand.
Der er planlagt en fritlægning og restaurering af
Møllebækken og dens tilløb Brusbæk. Det vil
være et tiltag som vil skabe nogle små fine
vandløb med gode faldforhold. Dog skal man
være opmærksom på at udvandrende smolt vil
være meget udsatte for prædation ved passagen
gennem Busemarke Sø.
Lgd.: (åbent løb) ca. 0,8 km.
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Udsætningsmateriale
og antal

1000 stk. yngel

1300 stk. yngel

Vandløbets navn
og st. nr. på bilag 1

07-47b,c og d
3 små vandløb med
udspring fra Kraneled (b,c) og fra
Bjergene (d)

07-47e
Maglevandsfald

07-48
Pomlerende

07-48a
Vandløb i
Stubberup Have

07-49
Sømosebæk
(1)

Bedømmelse

Udsætningsmateriale
og antal

Øvre strækninger er rørlagte og nederst regulerede.
Ikke besigtiget.
Lgd.: samlet længde ca. 2,5 km.
Ikke ørredvand under de nuværende forhold.

Meget kraftigt fald.
Ikke besigtiget.
Lgd.: ca. 0,2 km.

Rørlagt, bortset fra de nederste 0,5 km, der falder med flere impassable styrt mod havet. Kan
sommerudtørre. Ikke besigtiget.
Lgd.: (åbent løb) ca. 0,5 km.

Øverste halvdel er rørlagt. Derefter friskt
strømmende, stenet skovvandløb, men meget
beskedent vandførende, sandsynligvis sommerudtørrende. Flere impassable styrt.
Ikke besigtiget.
Lgd.: ca. 1 km.

Indgår som et hovedløb for et netværk af dræn
og grøfter som afvander Borre Enge og Borre
Sømose. Ca. 600 meter før udløb oppumpes
vandet til udløbskanalen. Denne kanal kan anvendes som udsætningsposition for mundingsudsætning.
Hovedløbet. lgd.: ca. 5,5 km. br.:1,5- 3 m.
Tilløb: lgd.: ca. 4 km, br.: 0,5 m
Mundingsudsætning (heraf tidligere kyst 1400)
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1800 stk.

Vandløbets navn
og st. nr. på bilag 1

07-49a
GammelsøMaglemose kanal

07-50
Ulvshale Bækken

07-51
Landsledgrøft
(1-3)

07-52
Koster Kanal
(1)

07-53
Askeby Landkanal
Præstegårdsgrøften

Bedømmelse

Kanalsystem til afvanding af Maglemose og
Gammelsø Mose. Afvandes gennem pumpestation. Ikke besigtiget.
Lgd.: ca. 6 km. br.:2 m.

Kanal med næsten stillestående vand. Udløb i
rørsump. Ikke besigtiget.
Lgd.: ca. 3,5 km. br.:3 m.

Landsledgrøft har på den øverste del, ved Råbylille, en meget fin strækning hvor sten og grus
har fået lov til at blive i vandløbet. Faldforholdene er gode og de mange sten og nedhængende
bredvækster skaber skjul for ørreder. Som ved
forrige undersøgelse blev der, både op- og nedstrøms Sdr. Landevej, fundet en meget god ørredbestand. Nedstrøms Råbylille er vandløbet
rørlagt indtil Møllevej. Strækningen er planlagt
genåbnet i nær fremtid, hvilket vil føre til en
væsentlig forøgelse af vandløbets ørredproduktion. Fra Møllevej til udløbet i Stege Nor er
vandløbet kun at betragte som gennemgangsvand.
Lgd.: ca. 2 km. gbr.: 1 m.
Dybde: < 5-10 cm.
Intet udsætningsbehov.

Afvandingskanal med pumpestation.
Lgd.: ca. 3 km. br.: 2,5 m.

Den øverste del, Præstegårdsgrøften, har været
udsat for et omfattende restaureringsarbejde i år
2009. De rørlagte strækninger er blevet fritlagt,
der er foretaget genslyngninger og der er udlagt
sten og grus i hele forløbet. Vandløbet blev før
vurderet som uegnet for ørred, men er nu blevet
et glimrende gyde- og opvækstvand.
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Udsætningsmateriale
og antal

Vandløbets navn
og st. nr. på bilag 1

Bedømmelse

(1a)

Ved Sparresmindevej er der opstrøms helt tilgroet af vegetationen, mens der nedstrøms nu er
et fint vandløb med et godt fald og grus og sten.
Der blev elfisket på strækningen, men der blev
ikke fanget ørredyngel.

(2)

Nedstrøms Marienborg Park er det sten som
dominerer i vandløbsbunden. Næringstofbelastningen er høj, idet der findes en tæt bevoksning
af grønne trådalger. Her er der, foruden for yngel, også standpladser for ældre ørreder.
Heller ikke her fandtes ørredyngel. Men her
blev fanget både skalle og rudskalle, tillige med
adskillige små gedder. Dette kan være et tegn på
at Askeby Landkanal længere nedstrøms huser
en god bestand af voksne gedder. Men at der er
tale om afkom af optrækkende brakvandsgedder
er også en mulighed.
De fysiske forhold i Præstegårdsgrøften er nu så
gode, at der burde kunne skabes en god selvreproducerende ørredbestand
Lgd. (fra Sparresmindevej til syd for Marienborg Park): 3,1 km, brd.: 1,2 m, dybde: 5- 20 cm
Her udsættes:

Askeby Landkanal

07-54
Damme Vandløb
(1-2)

150 meter syd for Marienborg Park løber Præstegårdsbækken ud i Landkanalen som afvander
Askeby Sø, og som ved udløbet passerer en tophængt klapsluse. For ørred er der kun tale om
gennemgangsvand, men kanalen kan være en
vigtig gydelokalitet for brakvandsgedder og
-aborrer. Tilstedeværelsen af gedder betyder at
Askeby Landkanal ikke er velegnet som mundingsudsætningslokalitet.
Lgd.: 4,0 km, brd.: 4,0 m.

Damme Vandløbet er også blevet restaureret
siden forrige undersøgelse. Der er blevet udlagt
gydegrus ligesom nogle kortere rørlagte strækninger er fritlagt. Blev konstateret ørredtom ved
forrige undersøgelse, og der blev dog heller ikke
denne gang, trods udsætning og forbedring af de
fysiske forhold, fundet ørred.
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Udsætningsmateriale
og antal

9000 stk. yngel

Vandløbets navn
og st. nr. på bilag 1

07-55
Hårbølle Bæk
(1)

(2)

Bedømmelse

At det udlagte grus er meget sammenkittet kan
sammen med en dårlig vandkvalitet være årsagen til at udsætningerne ikke har båret frugt.
Lgd.: ca. 1,6 km, gbr.: 1,1 m,
dybde: 10-20 cm.
Her udsættes fortsat:

1000 stk. yngel

Hårbølle Bæk fortsætter rækken af restaurerede
vandløb på Møn. Her er der fritlagt en ca. 1 km
rørlagt strækning, som er blevet lagt i et fint
slynget forløb og som sammen med udlægning
af marksten og grus har skabt gode fysiske forhold for ørred. Her er desuden plantet elletræer
for at øge beskygningen af vandløbet som et
middel til at hindre tilgroning. På den allerede
åbne del er der derudover foretaget mindre
slyngninger samt udlagt grus og marksten.
Anstrengelserne har båret frugt, da der blev
konstateret naturligt produceret ørredyngel.
Dog i begrænset mængde, så supplerende udsætning er nødvendig.
Længde 1, 2 km, brd.: 0,8 m,
Dybde: 10-15 cm.
Her udsættes:

1700 stk. yngel

Er sydvest for Fanefjord Kirke stærkt tilgroet,
med svag vandstrøm og med blød bund. En slåning af vegetationen er her nødvendig for at
sikre passagemulighed for opgangsfisk.
Lgd.: 0,2 km, brd.: 1,2 m dybde: 10-20 cm

Bogø
07-56
Bækrenden
(1)

Udsætningsmateriale
og antal

Et skovvandløb med gode faldforhold, hovedsageligt med leret bund, men også med strækninger med grus. Skjul findes i form af underskårne
brinker og nedfaldne grene. Trods disse gode
forhold blev der ved elbefiskningen ikke fundet
ørred. Årsagen til dette er vanskeligt at forklare.
Adgangsforholdene ved udløbet blev ikke besigtiget, men det er oplyst at vandløbet udmunder i
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Vandløbets navn
og st. nr. på bilag 1

Bækrenden
(1)
fortsat

Bedømmelse

Udsætningsmateriale
og antal

rørskov. En sikring af et defineret løb gennem
denne vil være med til at lette adgangen for opgangsørred. Et yderligere tiltag som ville være
gavnligt er udlægning af mere grus samt en luftning af det gamle, idet dette er så hårdt sammenkittet, at det er vanskeligt for ørreder at
benytte som gydesubstrat.
Lgd 0,7 km, brd.: 1,2 m,
dybde 5-10 cm.
Her udsættes:
1500 stk. yngel
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III. Udsætningsmateriale
På baggrund af undersøgelsen er der anvist udsætninger i de vandsystemer på Lolland, Falster og
Møn, som rummer potentiale for opvækst og eventuel reproduktion af en ørredbestand. Udsætningsbehovet kan dækkes ved årlige udsætninger af:
Yngel
41100

1-års

Mundingsudsætning

8600

43100

Praktiske anbefalinger for udsætning af ørred
Udsætningsplanen omfatter et særskilt udsætningsskema, i hvilket der er anført udsætningsmængde
og aldersgruppe for hvert udsætningssted. Udsætningsmaterialets fordeling på udsætningssteder
skulle kunne ske alene ved benyttelse af skemaet samt kort, bilag 2. Udsætningsantallet må ikke
overskrides, men kan deles til udsætning over flere gange, når blot udsætningerne bliver foretaget
inden for den fastlagte periode:
1. Yngel og 1-års foretages i april
2. Mundingsudsætning foretages i marts-april, uge 13-15
Yngel
Den udsatte yngel skal være fuldt svømmedygtig, og have opbrugt blommesækken samt være forfodret i mindst 3 uger. Udsætning af yngel skal foregå på de mest lavvandede steder (helst under 10
cm dybde), hvor strømmen er frisk og hvor der er skjulmuligheder mellem grus og/eller vegetation.
Det er en forudsætning for en høj overlevelse, at ynglen bliver spredt videst muligt på den angivne
strækning.
1-års
Det er en forudsætning for en høj overlevelse at fiskene bliver spredt videst muligt omkring udsætningsstationen.
Mundingsudsætning
Angiver udsætning af smoltificerede 1- eller 2-års fisk (større end 15 cm, ca. 35 gr.) nederst i vandsystemet. Denne udsætning foretages i marts-april (uge 13-15) måned og fastsættes ud fra en vurdering af vandsystemets oprindelige og nuværende smoltproduktion. Disse fisk vil udvandre til havet
og belaster derfor ikke vandløbet, hverken i henseende til føde eller revirer. Fiskene kan senere
vende tilbage til vandsystemet som opgangshavørred.
Regler for udsætning af fisk
Det kan anbefales, at udsætningsplanen så vidt muligt opfyldes med fisk, som er afkom af vandsystemernes egne ørredstammer. Før en fiskeriforening går i gang med en sådan produktion, skal de
veterinære problemer imidlertid afklares med Fødevaredirektoratet, Sektionen for akvakultur.
De ørreder som udsættes i forbindelse med pligtudsætninger, skal i det omfang det er muligt, være
afkom af vildfisk opfisket i vandløbet. Man skal dog være opmærksom på at der gælder særlige
veterinære krav til det udsætningsmateriale, som skal anvendes ovenfor IPN-fri (Infektiøs Pancreas
Necrose) dambrug.
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De love, som man skal være opmærksom på når man beskæftiger sig med udsætning af fisk, er
blandt andet: Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 508 af 2. oktober 1984 om bekæmpelse af
smitsomme sygdomme hos ferskvandsfisk samt diverse vejledninger vedrørende desinfektion af
transportmateriel og beklædning m.v. Endvidere er der bekendtgørelse nr. 486 som er "Bekendtgørelsen om afsætning af akvakulturdyr og -produkter inden for Den Europæiske Union (EU) samt
indførsel heraf fra tredjelande".
I forbindelse med VHS-syge (Viral Haemorrhagisk Septikæmi) også kaldet Egtvedsyge, skal foreningen være opmærksom på reglerne vedr. flytning af laksefisk (gælder i øvrigt alle ferskvandsdyr) mellem landsdelene. En række vandløb har fået status som VHS-fri zone, zone A. Den øvrige
del af landet ligger i zone C, hvori VHS-sygdom kan forekomme. D.v.s. at der i zone A kun må
udsættes fisk, som er opdrættet indenfor zone A. Der foreligger også den mulighed, at Fødevaredirektoratet kan inddele landet i en stødpudezone/observationszone B, denne zone har tidligere været
gældende, men er ikke aktuel på nuværende tidspunkt.
Opmærksomheden skal også henledes på bestemmelserne vedrørende udsætning af fisk i frivand
ovenfor visse nærmere angivne dambrug, hvor det også kræves, at udsætningsmaterialet er IPN-frit.
Før udsætning finder sted, skal nærmere oplysninger indhentes hos Sektion for akvakultur,
Fødevareregion Vejle, Tysklandsvej 7, 7100 Vejle, telf.: 79 43 22 00, telefax 79 43 23 41,
e-mail: foedevareregion.vejle@fdir.dk.

Silkeborg, februar 2011
Morten Carøe
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IV. Udsætningsskemaer
I udsætningsskemaet er udsætningsstederne for yngel angivet med et antal meter op- og nedstrøms
fra tilkørselsstedet. D.v.s. at antallet af udsætningsfisk for den enkelte station skal fordeles over den
angivne strækning.

Distrikt
og vandløbsnr.

Vandløbsnavn

Meter
opstrøms

St.
nr.

Udsætningslokalitet

Meter
nedstrøms

Antal

Yngel
08-11

Nældevads Å

7a

300

Østoftegade

700

3600

08-15

Ørby Å

1a

1000

Hejringe Huse

500

3500

07-38

Tingsted Å

2

0

1000

5000

07-38

Tingsted Å

3

1000

0

8000

07-38

Bjørup Bæk

8

500

v/ Systoftebygade/ Systoftevej

500

1800

07-38

Bjørup Bæk

9

500

v/golfbane, ad grusvej mod Ravnstrup Skov

0

1200

07-46

Rydsbæk

1

500

Bro i Strandskov

100

2500

07-46b

Hovgårdsløbet

1

0

Vængegårdsvej

1000

1000

07-47a

Risbæk

1

0

Sdr. Landevej

1000

1300

07-53

Præstegårdsgrøften

1a

0

Sparresmindevej

1800

5000

07-53

Præstegårdsgrøften

2

900

Grusvej SØ for Marienborg Park

400

4000

07-54

Damme Vandløb

1

100

v/ Lusmosevej

150

600

07-54

Damme Vandløb

2

200

v/ Nyhavevej

100

400

07-55

Hårbølle Bæk

1

1200

Fanefjord Kirkevej

0

1700

07-56

Bækrenden

1

300

Vejbro i Østerskov

200

1500

Tingsted, Trættevejen
Åhaven

I alt

41100
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Distrikt
og vandløbsnr.

Vandløbsnavn

St.
nr.

Udsætningslokalitet

Antal

1-års
08-11

Hunså

2

Knuthenborgvej ved Maglemer

400

08-11

Hunså

3

Kirkevej ved Maglemer

500

07-25

Fribrødre Å

3

Tåstupvej

850

07-25

Fribrødre Å

4

Syd for Stangerup Skov

1000

07-25

Fribrødre Å

5

Stangerupvej

1000

07-25

Fribrødre Å

6

Rodemarksvej

1000

07-25

Maglebrændeløbet

9

Særslevvej

300

07-25

Maglebrændeløbet

9a

Syd for Algestrup

300

07-35

Sørup Å

1

Markvej NØ for Højgård

250

07-35

Sørup Å

2

Lundbyvej

250

I alt

8600
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Distrikt
og vandløbsnr

Vandløbsnavn

St.
nr

Udsætningslokalitet

Antal

Mundingsudsætning
08- 06

Sakskøbing Å

5

Ved Stadionvej

5100

08- 11

Huns Å

4

Ved sydligste overkørsel I Knuthenborg
Dyrepark

4700

08- 23

Marrebæks Rende

2

Nedstrøms Vindebyvej

1400

08- 46

Vandløb fra Handermelle

1

v/ Handermellevej

2700

07- 14

Flintinge Å

1

v/ Nybro

3500

07- 25

Fribrødre Å

7

v/ Karlsfeldt, Hovedgårdsvej

07- 26

Gundslev Å

2

v/ Stubbekøbingvej

1400

07- 35

Sørup Å

2

v/ Dronningebro

5200

07- 38

Tingsted Å

5

Nedstrøms sukkerfabrikkens stemmeværk

3200

07- 40

Marrebæk kanal

1

Nedstrøms Gedser Landevej

2800

07- 43

Tunderupløbet

2

Tunderup Strandvej

07- 49

Sømose Bæk

1

Nedstrøms pumpestationen

10200

700
2200

43100
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Bilag 1 - Vandløb på Lolland, Falster og Møn
DisVs

Stat UTM
WGS84

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

12
12
14
16
16
16
16
17
17
17
17
18
18
19
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
35
35
35
35
36
38
38
38
38
38
38
38
38
38
40
41
42
42
43
43
44
44
44
45
45
45
46
46a
46b
47
49
51
51
51
53

Hanemoseløbet1
680018-6073894
Hanemoseløbet2
680449-6073828
Flintinge Å
1
680715-6069288
Frejlev Å
1
677903-6065169
Frejlev Å
2
678763-6065353
Frejlev Å
3
329708-6065783
Frejlev Å
4
679050-6065710
Bækkeskov Å 1
678341-6063742
Bækkeskov Å 2
679872-6063436
Bækkeskov Å 3
680893-6063893
Bækkeskov Å 4
682681-6063573
Rørmose Bæk 1
681108-6062682
Rørmose Bæk 2
682253-6063043
Korsbæk
1
680807-6061448
Fribrødre Å
1
310232-6077347
Fribrødre Å
2
309405-6080263
Fribrødre Å
3
309916-6081843
Fribrødre Å
4
311317-6082080
Fribrødre Å
5
712018-6082694
Fribrødre Å
6
696656-6084019
Fribrødre Å
7
309901-6081845
Fribrødre Å
8
310838-6086208
Fribrødre Å
9b 308612-6081587
Fribrødre Å
9
309430-6082433
Fribrødre Å
9a 692023-6083477
Fribrødre Å
10 309291-6085113
Gundslev Å
1
688610-6086673
Gundslev Å
2
689884-6087352
Gundslev Å
3
691376-6088216
Gundslev Å
4
689271-6086149
Sørup Å
1
683571-6082900
Sørup Å
2
682315-6082844
Sørup Å
3
680952-6081888
Sørup Å
4
682476-6083569
Vandl gennem Klodskov
1
682041-6079746
Nor
Tingsted Å
1
687311-6079451
Tingsted Å
2
686722-6077850
Tingsted Å
3
685532-6075223
Tingsted Å
4
686182-6073600
Tingsted Å
5
685318-6072894
Tingsted Å
6
687082-6077976
Tingsted Å
7
689218-6073094
Tingsted Å
8
688145-6073047
Tingsted Å
9
687234-6072659
Marrebæk Kanal1
687218-6063394
Bjerregårdsløbet1
694082-6072586
Askehaveløbet 1
709718-6072994
Askehaveløbet 2
710518-6072794
Tunderupløbet 1
709618-6074994
Tunderupløbet 2
710918-6073694
Donnemoseløbet
1
711718-6076694
Donnemoseløbet
2
711918-6076094
Donnemoseløbet
3
712118-6075494
Hesnæs Bæk 1
699235-6078946
Hesnæs Bæk 2
714618-6079294
Hesnæs Bæk 3
701319-6079550
Rydsbæk
1
722418-6087694
Splint Bæk
1
707623-6089487
Hovgårdsløbet 1
715126-6096617
Nyhandsbæk 1
736718-6092994
Sømose Bæk 1
735718-6099994
Landsledgrøft 1
732418-6096594
Landsledgrøft 2
731918-6096494
Landsledgrøft 3
730818-6096594
Askeby Landkanal
1a 323281-6092272

Biotop

Br. Ar. Yn Æld Ål Andre arter

Ørred

(m) (m2) antal/100m2 Obs

Y:3 ½:3
2:2
Y:2
Y:3
0
Y:4
Y:3 ½:3
½:2
Y:4
Y:3 ½:3

2,1
7
1,2
1,2
0,9
1,2
1,2
1,4
2
2,8

0
0
0
0
½:3 1:3
2:2
1:3
1:3
0
0
Y:2
½:2
1:1
0
1:1
0
0
Y:4 ½:4
1:2
½:3 1:3
0
Y:3
0
0
Y:4 ½:4
Y:4 ½:4
½:2 1:2 2:2

0
0
1,2
2,2
1,8
3
6
6
8
7
0,7
1,2
1,4
0
2,1
2,5
6
1,2
2,7
2,1
3,8
0,8
2
2,4
5
6
4

0

1,4

Y:2 ½:2
Y:2 ½:2
0
Y:1
Y:3 ½:3
0
Y:2
0
Y:2
Y:3
Y:2

1
1,8
10
0,7
1,6
1,2
1,2
3
0,8
0,8
1,2

50
90

40
60

91
4

6
0

9-pig
9-pig

Y:2
0
Y:2 ½:2
0

1,2
2
2,1
0,8

60

61

0

9-pig, Skal

105

0

0

Y:2

1,3

Y:4

0,8

Bem.
Ikke besigtiget

105

34

0

3-pig, 9-pig, Kutl

60
60

0
0

0
0

9-pig
9-pig

60
60

0
10

0
0

9-pig
9-pig

50 142
56 63

0
2

9-pig
9-pig

Ikke befisket

Ikke befisket

Ikke befisket

Ikke besigtiget
Ikke befisket
Ikke befisket
Ikke befisket
Ikke befisket
90
150

0
0

0
0

Abo, 9-pig
Abo, Ged, Skal
Ikke befisket
Ikke befisket
Ikke befisket
Ikke befisket

35
60
70

24
0
0

0
0
0

9-pig
9-pig
Ikke befisket
Ikke befisket
Ikke befisket
Ikke befisket

60
135
42

43
0
22

10
1
6

32

96

0

9-pig, 3-pig
9-pig
Kutl, 9-pig
Ikke befisket
9-pig
Ikke befisket
Ikke befisket

250
180
200

2
5
0

0
7
0

Abo, 9-pig
Abo, 9-pig
Ikke besigtiget
Ikke befisket
Ikke besigtiget

2
0

2
0

Ged, 9-pig
9-pig
Ikke befisket
Ikke befisket

80

0

0

60 153

0

Ikke befisket
9-pig
Ikke befisket
Ikke befisket

Ikke besigtiget
Ikke befisket
3
Ikke befisket
Ikke besigtiget
65

0

2

Ged

9 307

0

9-pig

Ikke besigtiget
Ikke besigtiget
Ikke besigtiget
Y:4

1,1

11

0

11

9-pig

Bilag 1 - Vandløb på Lolland, Falster og Møn
DisVs

Stat UTM
WGS84

7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

53
53
54
54
55
55
57
4
5
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
15
19
19
23
23
33
41
45
46

Askeby Landkanal
1
718018-6092094
Askeby Landkanal
2
320916-6091566
Damme Vandløb1
715918-6090294
Damme Vandløb2
715518-6090694
Hårbølle Bæk 1
318149-6087450
Hårbølle Bæk 2
702027-6088244
Bækrenden
1
312744-6090703
Vandl gennem Rommes
1
669790-6081553
Nakke
Låge Å
1
608406-6079092
Sakskøbing Å 1
673485-6068490
Sakskøbing Å 2
672936-6070653
Sakskøbing Å 3
671990-6073639
Sakskøbing Å 4
671052-6074636
Sakskøbing Å 5
670407-6075010
Sakskøbing Å 6
676724-6068469
Sakskøbing Å 7
673237-6068457
Lomose Å
1
663644-6075095
Lomose Å
2
664000-6076658
Lomose Å
3
664756-6077767
Hunså
1
660418-6073686
Hunså
2
660919-6074881
Hunså
3
661174-6075377
Hunså
4
660719-6077694
Hunså
5
660139-6078723
Hunså
6
660110-6077346
Hunså
7a 656417-6075704
Hunså
8
658373-6077923
Hunså
9
659173-6077999
Hunså
10 658370-6077897
Hunså
11 656619-6077094
Stokkemarkeløbet
1
656394-6080771
Stokkemarkeløbet
2
657119-6081894
Ørby Å
1a 650843-6083167
Kasbæk
1
645156-6085900
Kasbæk
2
644968-6087334
Marrebæks Rende
1
638718-6085368
Marrebæks Rende
2
636729-6087698
Halsted Å
1
642434-6079339
Ågeby Å
1
645019-6064594
Udløb ved Strognæs
1
663298-6061957
Vandl gennem Keldskov
1
666140-6060760

Biotop

Br. Ar. Yn Æld Ål Andre arter

Ørred

(m) (m2) antal/100m2 Obs

Y:4 ½:4 1:4
Y:2
Y:2 ½:2
Y:3
0
Y:3
0
0
Y:1
0
½:3 1:3
0
0
0
Y:1
0
0
0

1,3
1,2
1,5
0,8
1,2
1,2
1,3
0
1,1
3
3
6
8
1,2
1,8
1
0
2

½:2 1:2
½:2 1:2

2,1
3,5

Bem.
Ikke besigtiget

65
60
75
40

0
0
0
12

0
0
0
0

60

0

0

Ged, RudSk, Skal
2 9-pig, Skal
9-pig
Ikke befisket
9-pig
Ikke befisket
Ikke befisket

55

0

0

75

3

2

Ikke befisket
Ikke befisket
Ikke befisket
Ikke befisket
Ikke befisket
Ikke befisket
Ikke befisket
Ikke befisket
Ikke besigtiget
Ikke befisket
175

0

1

Abo, 9-pig, Suder
Ikke besigtiget
Ikke besigtiget
Ikke befisket

0
Y:2 ½:2
0
0
0
0
0

0,9
2,8
1,8
5
3,5
0,8
1

Y:2
0
0
0
0
0

1,5
2
2
1,8
2
3

75

Y:3
0

1,1
2,5

55

140

2

0

9-pig

250

0

0

Abo, 9-pig

Ikke befisket
Ikke befisket
Ikke befisket
Ikke befisket
Ikke besigtiget
3

0

9-pig
Ikke befisket
Ikke befisket
Ikke befisket
Ikke befisket
Ikke befisket
Ikke besigtiget

0

0

Abo, 9-pig
Ikke befisket
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