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BEMÆRKNINGER TIL UDKAST FOR LOLLAND, FALSTER OG 
MØN

Vandløbsmyndigheden i Guldborgsund Kommune har følgende bemærkninger til 
”Udkast til bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter omkring Lolland, Falster og 
Møn”, der er sendt i høring i den 6. december 2019. 

Ser glædeligt frem til den nye bekendtgørelse
Vi er positiv indstillet over for dette udkast, både i forhold til mængden af nye fred-
ningsbælter i Guldborgsund Kommune, samt udbredelsen af de halv- og helårlige 
fredningsbælter. 

Vi er især glade for at blive hørt i udpegningen og udformningen af fredningsbælter-
ne og at være inddraget i de indledende dialogmøder var godt. 
Det har samlet set været et meget behageligt sagsforløb – stor ros

Tilføjelser til fredningsbæltet ved Flintinge Å (§ 5 i udkastet)
I forhold til kommunens projekter vedrørende Brakvandsaborren og Gedden. 
Bør der ud over fredningsbælter kigges på mængden af bundgarn i nærheden af Fl-
intinge Å udmunding, da disse, korrekt udnyttet ift. de kystnærer bundforhold, kan 
opfiske store mængder fisk hvilket er set tidligere. 

Odder på Lolland og Falster 
I er sandsynligvis blevet gjort bekendt med det, men 2 oddere er blevet observeret 
på Lolland i efteråret 2019. Dette er selvfølgelig en glædelig nyhed og vi ønsker at de 
rette forbehold ift. fiskeredskaber og placeringer inddrages i sikringen af odderen. 

Odderens præcises placering hemmeligholdes p.t. efter ønske fra lodsejer og på råd 
fra Morten Elmeros fra Aarhus Universitet. Morten kan dog kontaktes hvis der øn-
skes mere information omkring odderens placering og evt. fremtidige udbredelse. 

Kontakt information til Morten elmeros - elm@bios.au.dk 

Med venlig hilsen

Magnus Engkær
Biolog/Vandløbsmedarbejder

Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række op-
lysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan læ-
se mere herom på www.guldborgsund.dk/oplysningspligten. I fysiske breve er indholdet vedlagt.
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