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1 INDLEDNING

I forbindelse med reguleringsprojektet for udvidelse af Bøtø Nordkanal har 

Landvindingslaget Bøtø Nor anmodet NIRAS om at udarbejde supplerende 

hydrauliske og hydrologiske analyser til:

1. Beskrivelse af grødeskæringspraksis nu og i fremtiden.

2. Redegørelse for strømhastigheder i forskellige afstrømningssituationer 

som lav, normal og høj.

3. Redegørelse for oversvømmelsesrisiko nu og i fremtiden.

4. Vurdering af projektets effekt på § 3 beskyttede naturområder

Rapporten består af en hydraulisk analyse, beskrivelse af grødeskæringspraksis 

og efterfølgende er der tre kapitler, der beskriver effekten af reguleringsprojektet 

og den ændrede grødeskæringspraksis.

Den hydrauliske analyse belyser vandstand og strømhastighed for en 

kombination af 3 forskellige topografier (gældende regulativ, opmåling i 

2001/2008 og reguleringsprojekt), 6 forskellige afstrømninger til Nordkanalen 

(middel, kraftig og ekstrem afstrømning til vandløbet henholdsvis sommer og 

vinter) og 3 forskellige grødesituationer (vinter situation samt to situationer om 

sommeren henholdsvis med foreslået og med nuværende grødeskæring). 

Nærværende rapport tager udgangspunkt i følgende notater, der tidligere er 

udarbejdet af NIRAS for Landvindingslaget Bøtø Nor:

• Hydraulisk analyse for Nordlige Pumpekanal, November 2008

• Regulering af nordlige pumpekanal, Miljøteknisk vurdering, 14. maj 2009

• Landvindingslaget Bøtø Nord. Nordkanalen. Vegetationsundersøgelse 

og forslag til ændring af vandløbsvedligeholdelse. Hydraulisk analyse af 

ændret vedligeholdelsespraksis. Oktober 2001

• Nordkanalen. Vegetationsundersøgelse og forslag til ændring af 

vandløbsvedligeholdelsen. September 2011.

Og følgende notater, der ikke er udført NIRAS:

• Afvanding – Guldborgsund Kommune. Efteråret 2011. Guldborgsund 

Kommune.

• Beskyttede naturtyper omkring Nordkanalen. Guldborgsund 1. marts 

2011.
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2 BØTØ NORDKANAL

Bøtø Nordkanal starter syd for Idestrup ved Sildestrup Øvej. Kanalen løber 

herfra mod øst gennem et forholdsvis kuperet landbrugsområde og videre 

gennem mosen nord for Elkenøre til syd for Ulslev, hvor kanalen drejer mod syd

(Figur 2-1 og bilag 1). Ved Elkenøre Strand løber kanalen parallelt med kysten 

mod sydvest og der er på denne strækning sommerhusområder mod øst og 

landbrugsarealer mod vest. Fra krydsning med Marielyst Strandvej ved 

Centralrenseanlægget er der landbrugsarealer på begge sider af kanalen.

Kanalen er etableret i slutningen af 1800-tallet og er over flere gange udvidet til 

dens nuværende form, beskrevet og specificeret i kendelsen dateret 28. maj 

1971, (ref.: /8/), der er udmøntet i et regulativ for kanalen, (ref.: /9/ og ref.: /10/).

Nordkanalen er en af to hovedkanaler, der afvander Bøtø Nor. Den nordlige 

kanal har et opland på ca. 37 km
2
. 

Figur 2-1 Bøtø Nor med angivelse af projektstrækningen i den nordlige afvandingskanal.

I den nordlige del af sommerhusområdet ved Sildestrup Strand, er der etableret 

sommerhuse på et lavtliggende område med koter på ca. -1 m. Dette område og 

andre lavtliggende områder er i forbindelse med kraftige nedbørshændelser flere 
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gange og senest i 2007 og 2011 blevet oversvømmet. Hændelsen i 2011 

beskrives i afsnit 3.2.

3 HYDRAULISK ANALYSE AF REGULERINGSPROJEKT

3.1 Kanalens topografi

Kanalen er opmålt i tværsnit og disse tværsnit er i modellen kombineret til 

beskrivelse af kanalens fysiske form. Kanalen er opmålt henholdsvis i maj 2001 

af Storstrøms Amt og april 2008 af Bo Rasmussen og H.E. Kragh I/S. 

Målingerne fra 2001 er anvendt på strækningen station 0 m til station 3490 m og 

for strækningen fra station 3490 til pumpestationen er anvendt målingerne fra 

2008. De målte profiler er opstillet i den hydrauliske model og kaldes ”Opmålt 

situation”.

For kanalen er der ligeledes fastlagt en fysisk beskrivelse i regulativet til kanalen. 

Her er tværsnittene beskrevet ved et trapez profil, en bundkote, bundbredde og 

et skråningsanlæg. Ved anvendelse af de regulativbestemte tværsnit er der 

ligeledes opstillet en model, kaldet ”Regulativ”. De regulativ bestemte profiler 

bestemmer kanalens kapacitet til afledning af vand, som oprensningen af 

kanalen skal sikre.

Broer er indlagt i modellen på basis af opmålingen fra 2001. I ”Opmålt situation” 

er de indlagt, som de er indmålt, hvorimod det for ”Regulativ” er foretaget en 

sænkning af bunden af broerne, hvor disse ikke er med fast bund, så bundkoten 

i broerne passer til de regulativfastsatte bundkoter. 

Ved gennemførelse af reguleringsprojektet foretages i forhold til regulativet en 

udvidelse af bundbredden fra station 3829 til pumpestationen med 2 m og en 

lavere bundkote på 0,4 m fra station 5595 til station 9840 (Marielyst Strandvej). 

Fra station 9840 øges afgravning gradvis til 0,6 m i 11.395 for herefter at aftage 

gradvis frem mod pumpestationen. I forhold til de opmålte profiler vil der på 

hovedparten af strækningen ikke blive gravet af bunden, idet bunden allerede nu 

ligger under regulativmæssig bundkote. Desuden hæves brinkerne med i 

størrelsesordenen 0,2 m på de lavest liggende strækninger.

Alle koter er i DNN.

3.2 Afstrømning til Nordkanalen

Afstrømningen til Nordkanalen består af grundvandstilstrømning og tilstrømning 

fra dræn og grøfter. Til nogle af drænene i sommerhusområdet er der tilknyttet 

en pumpe, der løfter vandet til en nærliggende grøft eller direkte ud i 

Nordkanalen.

Det samlede opland til Nordkanalen er ca. 37 km
2
. Af dette opland er ca. 5,4 km

2

knyttet til et drænsystem med pumper, der administreres af Guldborgsund 

Forsyning (Figur 3-1) og mindre private drænpumpesystemer med et estimeret 
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oplandsareal på ca. 0,2 km2. Samlet giver det et opland afrundet til ca. 5,5 km2. 

Derudover er der en pumpe ved Blommestien, hvor ydelse og opland er ukendt, 

hvorfor denne pumpe ikke er taget med i modelberegningerne.

Pumpeydelserne i Forsyningens system kan ses i Figur 3-1, hvor det ligeledes 

kan ses, at pumpernes ydelse i forhold til oplandsareal varierer meget. Kanalen 

er designet til en vandføring på ca. 0,8 l/s/ha, og nogle af pumperne i 

drænsystemet har væsentligt højere ydelse. Det vil sige pumperne belaster 

kanalen med mere vand end den i princippet er designet til. Det giver en samlet 

pumpeydelse på ca. 1876 m
3
/h svarende til 521 l/s. Ud over pumpeydelserne 

inden for Forsyningens system er der ligeledes mindre pumper ved Marielyst 

Strandpark, der har en skønnet ydelse på 13 l/s, hvorved den samlede ydelse 

bliver svarende til 534 l/s. 

Figur 3-1 Beskrivelse af de pumper der er tilknyttet det system der forvaltes af 

Guldborgsund Forsyning (ref./5/). Informationerne om pumper, ydelse og 

opland er fremsendt af Morten Evald fra Guldborgsund Forsyning. G betyder 

at vandet pumpes til grøfter og T betyder at vandet pumpes direkte ud i 

kanalen.

Udledningspunktet for pumperne er estimeret og angivet i nedenstående Tabel 

3-1.
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Pumpe Navn Ca. stationering

465 Sneppevej 5000
464 Falkevej 5610

460 Enebærvej 7310
466 Tjørnevænget 7600
491 Sløruglevej 8250

492 Nattergalesvej 9200
493 Tranevej 9200
494 Akacievej 10978
444 Humlevej 11385

449 Mælkebøttevej 11385

Marielyst Strandpark og 
nærliggende private 

pumpesystemer

Marielyst Strandpark 9450

Tabel 3-1 Estimeret udledningsposition for oplyste drænpumper.

Afstrømningen fra oplandet kan beskrives ved de målinger af vandføring, der er 

ved hovedpumpestationen (Figur 3-2). Karakteristiske vandføringer, der pumpes 

fra Nordkanalen om sommeren er fra 0 til 250 l/s (døgnmidlet) og for 

vinterperioden er det 1000 til 2000 l/s (døgnmidlet). Med faste pumpeydelser er 

driften af pumperne karakteriseret til aktive perioder og stilstandsperioder. Der er 

således længere stilstandsperioder om sommeren fordi vandføringen i kanalen 

er så lille. Typisk står pumperne stille i 90 % af tiden i månederne juni til 

september (Figur 3-3).

Figur 3-2 Målt vandstand opstrøms pumpestation ved Nordkanalen og beregnet 

vandføring på basis af disse målinger. 
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Figur 3-3 Procentuel andel af tiden i en måned at pumperne har været i stilstand. Der er 

angivet minimums-, middel- og maksimumsværdier for perioden 2001 til 2006 

(begge år inklusiv).

Der foreligger målinger af vandføring ved hovedpumpestationen for perioden 

2001 til 2006 og inddeles årene i sommer (maj til september) og vinter (oktober 

til april) beregnes den sæsonmæssige middelvandføring til 85 l/s om sommeren 

og 308 l/s i vinterperiode (Tabel 3-2). I samme periode er de maksimale 

døgnmiddel vandføringer ved pumpestationen registreret til 1008 l/s om 

sommeren og 2331 l/s om vinteren (Tabel 3-3). I forhold til oplandet giver det 

arealspecifikke maksimale døgnmiddel vandføringer på 27 l/s/km2 om sommeren 

og 63 l/s/km2 om vinteren. Til sammenligning kan anføres, at vandføring målt i 

Sørup Å, Lundby Bro og Fribrødre Å, Rodemark på Falster viser 

medianmaksimumsvandføringer på 56 l/s/km2 og 42 l/s/km2 målt over en periode 

fra 1979 til 1999. For samme periode er den absolutte maksimale vandføring 

målt til henholdsvis 95 l/s/km2 og 59 l/s/km2. Nordkanalen er designet til en 

vandføring på ca. 80 l/s/km2.

Tabel 3-2 Middelvandføring ved hovedpumpestation.
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Tabel 3-3 Maksimumsværdier af døgnmiddel vandføring ved pumpestation.

Nedbørshændelsen i sommeren 2011 var på mange måder meget ekstrem. I 

perioden 1. juni til 30. august 2011 var der en nedbørsmængde på 608 mm 

nedbør målt i Gedser (ref.: /6/). Og inden for juli måned faldt der 291 mm (målt i 

Gedser) og alene i de to døgn 21. og 22. juli 2011 faldt der op til 130 mm nedbør 

i Gedser. Månedsmiddel er for juli 55 mm nedbør. 

Med et opland til Bøtø Nordkanal på 36,9 km2 giver nedbøren i juni til august 

(608 mm) en samlet vandmængde på 22 mio. m3, der enten skal opmagasineres 

i området, fordampe elle pumpes væk gennem pumpekanalen.

Fordampningen i samme periode kan estimeres til maksimalt 110 mm/måned 

(ref.: /7/), hvilket betyder, at den såkaldte nettonedbør, der er nedbør minus 

fordampning bliver ca. 270 mm i perioden juni til august og 181 mm alene i juli 

måned.

Forudsat, at der ikke opmagasineres vand i området, og nedbøren falder 

fuldstændigt jævnt skal pumpen køre med en kapacitet på 1.300 l/s i hele 

perioden juni til august og i juli måned alene skulle pumperne have en kapacitet 

på 2.600 l/s. Det bemærkes, at pumpernes maksimale ydelse er på 3.000 l/s.

3.3 Grøde og modstand i vandløbet

I sommeren 2011 er der ved kraftig afstrømning til Nordkanalen observeret at 

vandspejlet i kanalen falder ca. 0,5 m ved gennemførelse af grødeskræring. Ved 

anvendelse af modelberegninger er det estimeret at modstanden i kanalen før 

grødeskæring giver anledning til et Manningtal på ca. M=6 og efter 

grødeskæring på M=14 (ref. /3/). Disse værdier er i høj grad skønnede værdier, 

der baseres på observerede ændringer af vandstand og erfaringer fra mindre 

danske vandløb.

3.4 Vandstandsniveau opstrøms hovedpumpe

Hovedpumpestationen styres efter vandstanden opstrøms pumpen, hvor der 

efter kendelse fra 1971 skal holdes et vandspejl mellem -2,45 og -2,75 m DNN. 

Det vil i forbindelse med reguleringsprojektet være forudsat en vandstand 

opstrøms pumpen på -2,7 m DNN.

Max of Vandføring [l/s] vinter/sommer

år sommer vinter

2001 265 1589

2002 1008 2331

2003 157 1078

2004 656 1959

2005 344 1908

2006 268 1018

Grand Total 1008 2331

Middel af max 450 1647
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3.5 Beregningsscenarier

Der gennemføres modelberegning for de tre forskellige topografier: Opmålt, 

nuværende regulativ og reguleringsprojekt. For hver af disse topografier 

beregnes vandspejl og strømhastighed for en sommer- og vintersituation. 

Modstanden i Nordkanalen er afhængig af mængden af grøde i vandløbet, 

hvorfor det vælges et Manningtal på 20 om vinteren, 6 om sommeren ved 

nuværende grødeskæring og 14 om sommeren ved den foreslåede 

grødeskæring se afsnit 4. 

Vandmængderne der strømmer til Nordkanalen er forskellig i en sommer og 

vinter situation. Med udgangspunkt i observationerne fra hovedpumpestationen 

og analysen af de ekstreme nedbørsforhold i sommeren 2011 vælges det at 

regne på følgende vandmængder i vandløbet. Den ekstreme vandføring på 3700 

l/s er ca. 10-20 % højere end de ekstreme vandføringer målt i området. 

Beskrivelse

Vandføring 

ved 

hovedpumpe

[l/s]

Naturligt opland 

uden pumper

Oplandsareal og 

areal specifik 

afstrømning [q]

Pumpet opland

I sommerhusområdet

Sommer 

middel
85

Areal 36,9 km2

q: 2,3 l/s/km2

Pumperne estimeres at de 

afvander området med samme 

karakteristika som det naturlige 

opland, hvorfor de ikke er med 

som en separat tilledning til 

Nordkanalen.

Sommer 

kraftig
750

Areal 31,4 km
2

q: 15,1 l/s/km2

Pumperne estimeres at de kører 

med en frekvens svarende til 50 % 

tiden. Derved giver pumperne en 

samlet ydelse på 267 l/s.

Sommer 

ekstrem
2600

Areal 31,4 km2

q: 65 l/s/km2

Pumperne estimeres at de kører 

hele tiden Derved giver pumperne 

en samlet ydelse på 534 l/s.

Vinter 

middel
308

Areal 36,9 km
2

q: 8,4 l/s/km2

Pumperne estimeres at de 

afvander området med samme 

karakteristika som det naturlige 

opland, hvorfor de ikke er med 

som en separat tilledning til 

Nordkanalen.

Vinter kraftig 1500
Areal 31,4 km2

q: 38,7 l/s/km2

Pumperne estimeres at de kører 

med en frekvens svarende til 50 % 

tiden. Derved giver pumperne en 

samlet ydelse på 267 l/s.

Vinter 

ekstrem
3700

Areal 31,4 km2

q: 100 l/s/km2

Pumperne estimeres at de kører 

hele tiden Derved giver pumperne 

en samlet ydelse på 534 l/s.

Tabel 3-4 Tilledninger af vand til Nordkanalen anvendt til modelberegningerne.
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3.6 Modelresultater

Resultatet af modelberegninger er præsenteret i bilag 2 henholdsvis 3 og 

kommenteres i kapitel 5, 6 og 7.

4 GRØDESKÆRINGSPRAKSIS NU OG I FREMTIDEN

Miljømålet for Nordkanalen er faunaklasse 4, da kanalen er udpeget som 

kunstigt vandløb i Vandplan 2010-2015. Smålandsfarvandet. Hovedvandopland 

2.5. Vanddistrikt: Sjælland. Miljømålet er i dag kun opfyldt på en kortere 

delstrækning af kanalen, hvor faunaklassen er bedømt til 4. 

Den nuværende vedligeholdelse består i en total skæring af grøden i den våde 

del af profilet 1 gang årligt om efteråret. På sideskråningerne skæres der på den 

tørre del men efterlades en bræmme af vegetation i kanten af den nedre våde 

del af profilet. Det vurderes, at skæring af en strømrende på maksimalt 80 % af 

bundbredden og en selektiv og kraftigere skæring af vegetationen på 

sideskråningerne vil kunne øge artsrigdommen af planter i og omkring 

vandløbet. Det vil forbedre forholdene for bestanden af smådyr i kanalen og 

dermed medvirke til at leve op til miljømålet i Vandplanen.

Skæring af grøden i sommerhalvåret vil også forbedre vandafledningsevnen i 

vandløbet.  Der blev forsøgsvis skåret en strømrende i starten af juli 2011 neden 

for Sildestrup Øvej. Det resulterede i et vandspejlsfald på ca. 0,5 m ved 

kontrolmålinger på 2 forskellige bro- og overkørsler. Forsøget blev udført ved en 

omtrentlig normal sommervandstand og vandføring. Det er estimeret at den 

ændrede grødeskæring vil reducere modstanden i vandløbet fra et Manningtal 

på 6 om sommeren til 14.

I efterfølgende to afsnit er nuværende grødeskæring og forslag til ændring af 

grødeskæring beskrevet. Den mere detaljerede analyse findes i dokumentet: 

Nordkanalen. Vegetationsundersøgelse og forslag til ændring af 

vandløbsvedligeholdelsen. September 2011. (ref./ 4/), der er vedlagt i bilag 4.

4.1 Nuværende grødeskæring

Om skæring af vegetationen i kanalen og på sideskråningerne er følgende 

angivet i det gældende regulativ: 

På alle vandløbsstrækningerne foretages grødeskæring 1 gang om efteråret. I år 

med ekstraordinær stor grødevækst kan der på kritiske strækninger efter 

vandløbsmyndighedens skøn iværksættes flere grødeskæringer.

Grødeskæringen foretages, så vandføringsevnen svarer til de teoretiske 

dimensioner, der er beskrevet i regulativet.

Vegetationen på vandløbsskråningerne slås 2 gange årligt, i forsommeren og om 

efteråret. Der vil kunne forekomme beskæring af græs- og urtevegetationen i 
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forbindelse med etablering af træbevoksninger samt bekæmpelse af 

brændenælder, rød hestehov m.fl.

Træer og buske langs vandløbene beskæres, retableres og udtyndes efter 

vandløbsmyndighedens skøn, således at de ikke er til gene for vandføringen i 

vandløbenes strømrende og således at den skyggegivende effekt bevares.

Dertil er der i tillægsregulativet beskrevet følgende:

Tillægsregulativet ændrer vedligeholdelsesbestemmelserne i det gældende
regulativ, så der ordinært kun udføres vandløbsvedligeholdelse l
gang årligt, om efteråret. 

Tillægsbestemmelserne gælder for amtsvandløb nr. 2 på Falster, strækningen 
station O - 7281.

Tillægsregulativet gør sig således gældende for skæring af bredvegetation på 

den øvre del af vandløbet (st. 0 – 7281).

4.2 Forsøg med ændret grødeskæring

Som baggrund for udarbejdelse af rapporten ref. /4/ blev der afholdt en 

besigtigelse ultimo juni 2011. Her deltog repræsentanter for Guldborgsund 

Kommune, og det blev aftalt at foretage et forsøg med grødeskæring efter de 

overordnede retningslinjer, der er foreslået i afsnit 4.3, se Figur 4-1.
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Figur 4-1 Strækningen lige nedenfor Sildestrup Øvej før og efter grødeskæring.  

Skæringen blev foretaget af pumpemester Torben Dynesen med start d. 5/7 ved 

Sildestrup Øvej. Martin Bruun fra Guldborgsund Kommune deltog i opstarten 

med henblik på at anvise principperne for skæringen med hensyn til hvilke 

vandplanter, der skal bevares, og hvilke der kan bortklippes, samt forløb af 

strømrenden. Klipning blev foretaget med mejekurv fra Sildestrup Øvej til udløb 

af Nørrevangsløbet i perioden 5/7 – 7/7. Fra udløb af Nørrevangsløbet til 

pumpestation blev skæringen foretaget med grødeskæringsbåd d. 8/7. Bilag 4 

indeholder en samlet fotodokumentation for grødeskæringsforsøget.

En efterfølgende opmåling af vandspejl viste et vandspejlsfald på ca. 0,5 m ved 

kontrolmålinger på 2 forskellige bro- og overkørsler. I perioden er der faldet 10 

mm nedbør, som næppe har haft nogen væsentlig indflydelse på afstrømningen i 

kanalen. 

Hydrauliske beregninger viser at en ændret grødeskæring vil kunne reducere 

modstanden i vandløbet fra ca. M=6 til M=14 om sommeren 

4.3 Forslag til ændring af grødeskæring

På strækningen ovenfor Sildestrup Øvej har den tætte bestand af Tagrør en 

meget kraftig bremsende virkning på afstrømningen. Ud fra en miljømæssig 

betragtning ville det ligeledes være optimalt at have en mere varieret vegetation i 

kanalen. Det foreslås derfor i en indledende fase at foretage en skæring af 

Tagrørsvegetationen i profilet og op til øvre kronekant 3-4 gange årligt. Tagrør 

tåler ikke en så hyppig skæring, og når tagrørsbestanden er kraftigt decimeret 

efter nogle års skæring, og der er etableret en mere varieret vegetation både i 

selve kanalen og på sideskråningerne, kan skæringshyppigheden nedsættes til 2 
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gange årligt i perioderne juni – juli og august – september så strømrenden 

opretholdes. I dag skæres der kun grøde en gang årligt om efteråret  

Der er en beskeden vækst af liden vandaks på dele af strækningen. Når 

tagrørsbestanden decimeres vil der ske en opvækst af grøde i den våde del af 

vandløbsprofilet. Vurderet på baggrund forholdene på den lysåbne strækning 

længere nedstrøms i kanalen vil der ske en meget kraftig opvækst af planter og 

etableres et tæppe af andemad på vandoverfladen. For at reducere de negative 

effekter heraf i forhold til lav iltkoncentration om natten og bortskygning af 

grøden foreslås det at skære en strømrende svarende til maksimalt 80 % af 

bundbredden i kanalen. Det vil mindske risikoen for etablering af et 

andemadsdække på overfladen med efterfølgende delvis bortskygning af 

undervandsvegetationen. Hvor uønskede arter som vandpest og trådalger 

dominerer, skal grøden dog fjernes fuldstændigt, og her kan grøden skæres så 

ofte som det skønnes nødvendigt.

Strømrenden skæres med et svagt slynget forløb. Hvor der forekommer 

sjældnere arter i den ene side af kanalen placeres strømrenden, så disse skånes 

og fremmes af grødeskæringen. Et eksempel ses på Figur 4-2. Her slås 

strømrenden ved den nærmeste bred, så det overvejende er vandpest og 

trådalger, der fjernes, mens størstedelen af den flydende vandaks ved den fjerne 

bred efterlades. 

Figur 4-2 Umiddelbart ovenfor pumpestationen findes der et parti med flydende vandaks 

– den tætte vegetation på vandoverfladen bagerst i billedet. Ellers er vandpest 

dominerende her, men den er mange steder i de mere lysåbne dele af kanalen 
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overvokset med meterlange bånd af trådalger – bemærk tråden, der hænger 

fast i riven.

Der efterlades pletter af ikke stivstænglet brinkvegetation i overgangsfasen 

mellem den våde og tørre del af profilet. Skæringen gennemføres, så der 

efterlades forskellige arter og skabes en så stor artsrigdom som muligt. Anden 

vegetationen slås fuldstændigt med henblik på at forhindre genvækst af tagrør 

eller kraftig opvækst af stivstænglede græsser som høj sødgræs og rørgræs.

En selektiv skæring af grøden og brinkvegetationen, som beskrevet herover, vil 

med tiden skabe et mere alsidigt planteliv, hvilket også vil skabe grundlag for en 

større artsrigdom af smådyr.

Som det også fremgår af grødeskæringsforsøget beskrevet i afsnit 4.2 vil 

skæringen også give anledning til en væsentligt forbedret vandafledning. 

4.4 Revision af vandløbsregulativ – grødeskæring

Ved gennemførelse af reguleringsprojektet kan der ikke foretages ændring af 

grødeskæring. Dette vil kræve en revision af vandløbsregulativet. Det anbefales 

således at revidere regulativet umiddelbart efter vedtagelse af 

reguleringsprojektet. I forbindelse hermed foreslås der foretaget grødeskæring 

og slåning af brinkerne som beskrevet herunder.

Det overordnede princip for grødeskæringen er at reducere den stivstænglede 

opretvoksende vegetation som tagrør, høj sødgræs og grenet pindsvineknop, 

der i dag dominerer mange steder i kanalen. Disse arter har en kraftig 

bremsende effekt på vandet og ringe betydning for smådyrene og fiskene i 

vandløbet. Ved en selektiv vedligeholdelse ønskes der i stedet skabt et mere 

artsrigt plantesamfund af undervandsvegetation, der i ringere grad påvirker 

strømningen i kanalen og samtidigt kan fungere som levested for fisk og smådyr.  

Skæring af tagrør og stivstænglet vegetation i fuld regulativmæssig bundbredde 

og skæring af en strømrende på maksimalt 80 % af den regulativmæssige 

bundbredde 2 gange årligt i perioden 1. juni – 1.- oktober. I år med ekstraordinær 

stor grødevækst kan der på kritiske strækninger efter vandløbsmyndighedens 

skøn iværksættes flere grødeskæringer. Pletter af stivstænglet vegetation kan 

slås flere gange henover sæsonen efter behov.

Strømrenden skæres med et svagt slynget forløb. Hvor der forekommer 

sjældnere arter i den ene side af kanalen placeres strømrenden, så disse skånes 

og fremmes af grødeskæringen med henblik på at øge artsrigdommen. Hurtigt 

voksende arter som vandpest, hornblad og trådalger ønskes reduceret i omfang, 

mens mere langsomt voksende arter som vandaks, vandranunkel og vandstjerne 

ønskes fremmet. 



14Landvindingslaget Bøtø Nor:

Nordkanal Bøtø Nor

www.niras.dk

Skæring af vegetation på vandløbets skråninger gennemføres 2 gange årligt i 

perioden 1. juni – 1. oktober. I år med ekstraordinær kraftig vegetation kan der 

på kritiske strækninger efter vandløbsmyndighedens skøn iværksættes flere 

skæringer. Der efterlades pletter af brinkvegetation i overgangsfasen mellem den 

våde og tørre del af profilet. Skæringen gennemføres, så der efterlades 

forskellige arter og skabes en så stor artsrigdom som muligt.

5 EFFEKT AF ÆNDREDE STRØMHASTIGHEDER I 

NORDKANALEN

Nordkanalen har et længdefald på ca. 0,2 promille frem til station 11.323 og 

derfra 0,8 promille. Det lave længdefald på 0,2 promille medfører, at 

strømhastigheden i en middel sommer situation ved nuværende 

grødeskæringspraksis vil være lavere end 0,05 m/s. Der vil således være en 

meget ringe strøm og turbulens, der giver en ringe geniltning af vandet. Ved 

reguleringsprojektet reduceres middelstrømhastigheden ikke væsentligt i forhold 

til dette niveau (Figur 5-1).

På den nedre strækning af kanalen fra Marielyst Strandvej til Pumpestationen 

beregnes en strømhastighed på lidt over 0,05 m/s for regulativmæssig topografi, 

hvorimod det ved reguleringsprojektet vil være strømhastigheder på under 0,05 

m/s. 

På den nedre strækning, hvor reguleringsprojektet således ændrer på 

strømhastigheden i forhold til regulativet, vil ændringen blive til ca. samme 

niveau som den opstrøms strækning.

Derudover gør den meget ringe strømhastighed og hyppige stilstandsperioder for 

pumperne (se Figur 3-3), at kanalen får sø-karakter med svømmende 

vegetation, der ikke vil kunne forekomme i vandløb med større strømhastighed. 

Reguleringsprojektet vil ikke ændre eller forværrer den situation.

Ændres grødeskæringspraksis vil vandføringskapaciteten øges og dermed stiger 

strømhastigheden fra at ligge generelt under 0,05 m/s til lige over 0,05 m/s på 

den øvre strækning af vandløbet. Strømhastigheden falder igen nedstrøms 

Marielyst Strandvej til under 0,05 m/s. Denne strækning er i øvrigt væsentligt 

påvirket af de hyppige stilstandsperioder for pumpen, hvorved strækningen får 

sø-karakter. 

Dertil kan nævnes at skæring af strømrende vil give større variation af 

strømhastigheder i profilet og dermed forbedrede levebetingelser for vandløbets 

fauna.
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Figur 5-1 Strømhastigheder ved sommer middel vandføring for regulativ dimension og 

nuværende grødeskæring samt  reguleringsprojekt ved nuværende og 

foreslået grødeskæring.

De strømhastigheder der er formgivende for vandløbet er de kraftige 

strømhastigheder, hvor der sker en sortering af bundsubstratet i grove og fine 

fraktioner både på tværs og langs med vandløbet. Det er særligt i vinterperioden, 

hvor vegetationen yder en mindre erosionsbeskyttelse, at disse substratflytninger 

vil forekomme. 

Ned til Elkenøre Øvej vil reguleringsprojektet give lidt højere strømhastighed, og 

derfra frem til station 11.250 vil det give lidt mindre strømhastighed (Figur 5-2). 

På den sidste strækning frem mod pumpestationen øges forskellen i 

strømhastigheden. Det vurderes derfor, at der er næsten uændrede vilkår for 

dannelse af et varierende bundsubstrat i Nordkanalen og dermed levegrundlag til 

forskellige typer af bundlevende dyr. Det skal dog bemærkes, at bundmaterialet i 

kanalen i overvejende grad består af sand og fine fraktioner som ler, der som 

udgangspunkt giver en lav grad af biologisk variation i forhold til at sikre 

opfyldelse af målsætningen om DVFI = 4.
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Figur 5-2 Strømhastighed om vinteren for en kraftig vandføring ved regulativ dimension 

og ved gennemførelse af reguleringsprojektet.

6 VURDERING AF PROJEKTETS EFFEKT PÅ § 3 BESKYTTEDE 

NATUROMRÅDER

6.1 Identificerede §3 lokaliteter

Guldborgsund Kommune har identificeret § 3 beskyttede naturtyper langs med 

Nordkanalen, der muligvis vil kunne blive påvirket af projektet. Områderne er 

præsenteret i bilag 5 og listet i nedenstående Tabel 6-1. Bemærk at 

lokalitetsnumrene 10 og 15 ikke eksisterer på listen.

Lokalitet Naturtype Terrænkoter
Minimum
m DNN

Terrænkote
Middel
m DNN

1 Sø -0.61 -0.5
2 Mose -0.84 -0.07
2 Sø -0.82 -0.55
3 Sø -0.83 -0.78
3 Sø -0.75 -0.66
4 Eng -0.74 0.11
5 Sø -0.43 -0.19
5 Eng 0.14 0.98
6 Eng -0.67 0.21
6 Sø -0.67 -0.56

7 Mose -0.42 0.31
7 Sø -0.42 -0.35
7 Sø -0.04 0.53
7 Sø -0.73 -0.3
7 Sø -0.65 -0.22
8 Eng -0.67 0.61
9 Strandeng -1.34 1.82
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Lokalitet Naturtype Terrænkoter
Minimum
m DNN

Terrænkote
Middel
m DNN

9 Eng -1.22 -0.47

11 Sø -1.3 -0.62
12 Eng -0.86 -0.3
13 Sø -1.4 -0.03
14 Sø -0.54 -0.4
16 Eng -1.8 -1.18
16 Sø -1.48 -1.07
17 Sø -1.12 -0.82
17 Eng -2.21 -1.48
17 Mose -0.99 -0.64
18 Sø -1.37 -1.23
18 Sø -1.56 -1.08

Tabel 6-1 §3 beskyttede naturtyper langs Nordkanalen. Placering af lokaliteterne kan 

ses i bilag 5. Middel og minimums terrænkoterne inden for den kortlagte 

naturtype er beregnet ved anvendelse af en digital terrænmodel.

6.2 Potentielt påvirkede §3 områder

For naturtyperne langs Nordkanalen vurderes det i udpræget grad at være 

middel sommersituationen, der er bestemmende for en kritisk grundvandstand i 

områderne og dermed af størst betydning for de udvalgte naturtypers tilstand. På 

andre tider af året vil områderne være vandmættede af de nedbørsforhold, der 

gør sig gældende i disse våde perioder.

Fra station 0 m til Elkenøre Øvej (station 5.600) vil reguleringsprojektet ikke 

ændre sommer middelvandstanden væsentligt i forhold til vandstanden beregnet 

med regulativmæssig og opmålt topografi (se bilag 2). Efter Elkenøre Øvej til 

station 11.500 vil vandstanden i reguleringsprojektet falde så vandstanden 

kommer til at ligge ca. 0,5-0,6 m lavere end ved regulativmæssig topografi og 0,3 

m lavere end vandstand beregnet med opmålt topografi. På den sidste strækning 

frem mod pumpestation ændres sommer middelvandstanden sig med 0,2 m.

En ændret grødeskæringspraksis som præsenteret i kapitel 4 vil reducere 

sommermiddel vandstanden yderligere så påvirkningszonen bliver fra 

Dæmmebrovej (station 3.460) til Pumpestationen (Figur 6-1). Mellem 

Dæmmebrovej og station 5.000 reduceres sommermiddelvandstanden med 0,2-

0,3 m, herefter er ændringen stigende til 0,7 m ved Elkenøre Øvej (station 5.600) 

i forhold til regulativmæssig sommermiddel vandstand og nuværende 

grødeskæringspraksis (M=6). Denne ændring er konstant ned til station 9.800,

hvorfra ændringen aftager til 0,2 m ned mod pumpestationen.
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Figur 6-1 Beregnet vandstand for sommermiddel vandføring ved regulativmæssig 

topografi og nuværende grødeskæring (M=6) og ved gennemførelse af 

reguleringsprojektet og ændret grødeskæringspraksis (M=14). 

Nordkanalen er i store træk placeret på grænsen mellem moræne ler mod vest 

og marine sandaflejringer mod øst (Figur 6-2). Det er derfor usikkert hvilken 

udstrækning det må forventes ved den beregnede sænkning af sommer 

middelvandstand i Nordkanalen. Et forsigtigt skøn vil være, at 

grundvandssænkningen vil have en hældning væk fra Nordkanalen på 5 promille 

i sand og 25 promille i moræne ler. Det vil sige på strækningen nedstrøms 

station ca. 6.000 m til station 9.800 vil vådområder inden for en afstand op til ca. 

140 m øst for og 25 m vest for Nordkanalen potentielt være påvirket af den 

ændrede sommermiddelvandstand. 

På strækningen fra station  4.700 til 6.000 er vandløbet placereret i marin sand 

på begge sider af vandløbet, og påvirkningen aftager gradvis opstrøms, hvorved 

det ved station 4.700 er en påvirkningszone på ca. 60 m på begge sider af 

kanalen. Opstrøms station 4.700 er kanalen placeret i moræneler og 

påvirkningen yderligere aftagende, hvorfor påvirkningszonen på denne 

strækning er marginal.

På strækningen mellem station 9.800 og pumpestationen er påvirkningen 

aftagende til en påvirkningszone på 40 m øst for kanalen og 10 m vest for 

kanalen.

Potentiel påvirkningszone er angivet i bilag 5. De områder lige ved Nordkanalen, 

der således vil kunne blive påvirket er lokalitet 9, 11, 12, 13, 14 og 16.
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Figur 6-2 Skærmdump fra ref. /11/. Brun (ML) er moræneler og lys blå (HS) er marin 

sand. Nordkanalen er markeret på kortet med turkis streg.

Lokaliteterne 17 og 18 er placeret ca. 400 m fra Nordkanalen langs Øster 

Ringkanal, der munder ud i Nordkanalen ved station 11.385. Ved station 11.385 

reduceres sommer middelvandstanden med ca. 0,3 m fra -2,4 til -2,7 m DNN. 

Bundkoten i Øster Ringkanal ved lokalitet 17 og 18 er i følge regulativet (ref. /12/)

-2,21 m DNN. I en sommer middel situation er der en vandføring i Øster 

Ringkanal på ca. 10 l/s (4,4 km2 * 2,3 l/s/km2), der med en regulativmæssig 

dimension på 0,6 m bundbredde, sideanlæg på 1:1, et længdefald på 0,4 m og 

Manningtal på 14 giver en naturlig dybde på 0,18 m og dermed et vandspejl i 

kote -2,03 m DNN. Denne vandstand er højere end vandstanden i Nordkanalen, 

hvorfor de ændrede vandspejlskoter i Nordkanalen ikke påvirker vandstanden 

ved lokalitet 17 og 18.

6.3 Vurdering af påvirkning af §3 områder

Der er en grøft ved lokalitet 9, der på de sidste ca. 55 m er rørlagt. Grøften 

bevirker, at den ændrede sommermiddelvandstand vil forplante sig længere ind i 

engområdet. For at imødegå denne påvirkning vil der kunne etableres en 

opstemning opstrøms den rørlagte strækning, så der opstrøms denne 

opstemning vil være uændrede vandspejlsforhold ved lokalitet 9. Med denne 

indsats vurderes det således at reguleringsprojektet og ændret 

grødeskæringspraksis ingen eller næsten ingen biologisk effekt har på lokalitet 9.
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Lokalitet 11 er en padde-sø, der er etableret som erstatningsbiotop for en padde-

sø, der er sløjfet ved udstykning af nærliggende sommerhusområder. For at 

søen skal virke som leve og opvækst område for padder er det en fordel at søen 

udtørrer om sommeren, så der ikke forekommer fisk i søen. Det er observeret at 

søen udtørrer om sommeren. En ændret grundvandstand om sommeren som 

følge af reguleringsprojektet og ændret grødeskæring har således ingen 

biologisk effekt på lokalitet 11. 

Lokalitet 12 er sandsynligvis beliggende i et morænelersområde, hvorfor 

påvirkningen er ca. 25 m ind i engområdet. Tærrænkoterne ved lokalitet 12 er de 

samme som naboområderne, hvorfor udpegningen af området som eng, sikkert 

skyldes en mindre dræning af området. Det vurderes således, at ændringen i 

sommer middelvandspejlet ikke vil have betydning for dette engområde, og hvis 

det skulle have en vis indflydelse er det kun på en lille andel af engområdet 

tættest på Nordkanalen, der kan blive mindre vådt.

For lokalitet 13 og 14 er det observeret, at der ikke er direkte hydraulisk kontakt 

mellem søerne og Nordkanalen, idet vandstanden i disse søer ligger væsentligt 

over vandstanden i Nordkanalen. Det formodes således, at der er et 

vandbremsende lerlag mellem søerne og Nordkanalen, og en ændring i 

vandstanden i Nordkanalen ingen indflydelse har på disse lokaliteter.

For lokalitet 16 er vandstandsændringen kun 0,2 m svarende til forskellen i den 

kote som hovedpumpen pumper vandstanden ned til i dag sammenlignet med 

koten, som der pumpes ned til efter gennemførelse af reguleringsprojektet. 

Eftersom der ikke pumpes til en lavere kote end den der er fastlagt i regulativet 

for Nordkanalen, kan det diskuteres om reguleringsprojektet er en reel ændring 

af grundvandstanden ved lokalitet 16. Dertil kommer, at påvirkningen kun rækker 

ca. 40 m væk fra Nordkanalen og dermed er vurderes det at det kun er ca. 10 % 

(4.400 m2) af det udpegede engområde, der potentielt påvirkes og det vurderes 

at søområdet ikke påvirkes ved lokalitet 16.

7 OVERSVØMMELSESRISIKO NU OG I FREMTIDEN

Ved voluminøse nedbørshændelser vokser tilledningen af vand til Nordkanalen 

til et niveau, hvor vandføringen ved pumpestationen om sommeren kan vokse op 

til 750 l/s om sommeren og mere end 1.500 l/s om vinteren. Disse vandføringer 

kan kanalen godt aflede, uden at det giver anledning til at vandet løber over 

bredden både med regulativmæssig og opmålt topografi. Men vandstanden 

bliver så høj, at det er vanskeligt at afvande de lavest sommerhusområder, der 

ligger i kote -1 til -0.5 m DNN, hvilket er lavere end beregnet vandstande i 

Nordkanalen (bilag 6). 

De foreslåede tiltag til øgning af vandføringskapaciteten i Nordkanalen ved 

henholdsvis at afgrave i dybden og bredden, og om sommeren ligeledes at 

ændre grødeskæringen vil  forbedre muligheden for at aflede vandet fra de lavt 

beliggende sommerhuse langs kanalen. Tages der således udgangspunkt i den 
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opmålte Nordkanal vil en afgravning af siderne give ca. 0,4 m lavere vandstand 

om sommeren. Introduceres tillige den ændrede vedligeholdelse vil det give 

yderligere kapacitet i vandløbet svarende til at vandstanden vil blive reduceret 

med ca. 0,8 m i forhold til nuværende forhold (Figur 7-1).

Figur 7-1 Beregnet vandspejl ved en kraftig tilledning om sommeren, forskellige 

topografier og henholdsvis nuværende grødeskæring (M=6) og anbefalet 

vedligeholdelse (M=14).

De helt ekstreme tilfælde af nedbør, der blev observeret i sommeren 2011 ville 

skønsmæssigt have givet vandføring på 2.600 l/s ved pumpestationen i juli 

måned (se afsnit 3.2). Ved den vandføring vil reguleringsprojektet reducere 

vandstanden ca. 0,4 m i forhold til den opmålte topografi. Ændres 

vedligeholdelsen vil det give samlet et vandspejlsfald på ca. 1 m og dermed ville 

det have været muligt væsentligt at reducere oversvømmelsen af 

sommerhusområder. Kanalens kapacitet vil med reguleringsprojektet og den 

ændrede vedligeholdelse blive så stor, at det ikke er kanalens kapacitet, der er 

årsag til oversvømmelsen af sommerhusområderne.

Der kan dog stadig forekomme oversvømmelser af de lavtliggende områder, idet 

der ved ekstreme nedbørshændelser kan forekomme strømning på terræn til

disse lave arealer i stedet for at vandet strømmer til Nordkanalen.



22Landvindingslaget Bøtø Nor:

Nordkanal Bøtø Nor

www.niras.dk

Figur 7-2 Beregnet vandspejl ved en ekstrem tilledning om sommeren, forskellige 

topografier og henholdsvis nuværende grødeskæring (M=6) og anbefalet 

vedligeholdelse (M=14).
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Bilag 1 Oversigtskort
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Bilag 2 Beregnet vandstand
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Bilag 3 Beregnet strømhastighed
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Bilag 4 Nordkanalen. Vegetationsundersøgelse og forslag til ændring 

af vandløbsvedligeholdelsen
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1 INDLEDNING

Landvindingslaget Bøtø Nor har anmodet NIRAS om at undersøge 

artssammensætningen af grøden i Nordkanalen og vurdere den nuværende 

grødeskæringsmetodik. Det overordnede formål med undersøgelsen er at undersøge 

mulighederne for at ændre grødeskæringen, så der er mulighed for at opretholde et 

varieret plante- og dyreliv i kanalen og dermed opfylde miljømålet i Vandplanen. En 

grødeskæring vil samtidigt forbedre vandføringsevnen og reducere 

oversvømmelsesrisikoen.

NIRAS har for Landvindingslaget Bøtø Nor tidligere udarbejdet en hydraulisk analyse 

for Nordkanalen. Denne analyse er baseret på vedligeholdelsesbestemmelserne i det 

gældende regulativ. Der er foretaget supplerende hydrauliske beregninger i forbindelse

med de forslag til ændringer i vedligeholdelse, der er foreslået i nærværende notat.
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2 NORDKANALEN

Bøtø Nordkanal starter syd for Idestrup ved Sildestrup Øvej. Kanalen løber herfra mod 

øst gennem et forholdsvis kuperet landbrugsområde og videre gennem mosen nord for 

Elkenøre til syd for Ulslev, hvor kanalen drejer mod syd, fig. 2.1. Ved Elkenøre Strand 

løber kanalen parallelt med kysten mod sydvest i udkanten af sommerhusområdet. Mod 

vest findes højere liggende landbrugsområder, der afvander til kanalen. Fra krydsning 

med Marielyst Strandvej ved Centralrenseanlægget forløber kanalen mod 

pumpestationen, der findes ved station 12.900 m. På den sidste strækning er der 

landbrugsarealer på begge sider af kanalen.

Kanalen er etableret i slutningen af 1800-tallet og er over flere gange udvidet til dens 

nuværende form, beskrevet og specificeret i kendelsen dateret 28. maj 1971, /1/, der er 

udmøntet i et regulativ for kanalen, /2/ og /3/.

Nordkanalen er en af to hovedkanaler, der afvander Bøtø Nor, fig. 2.1. Den nordlige 

kanal har et opland på ca. 37 km2. 

Figur 2.1 Bøtø Nor med angivelse af projektstrækningen i den nordlige afvandingskanal.
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I den nordlige del af sommerhusområdet ved Sildestrup Strand, er der etableret 

sommerhuse på et lavtliggende område med koter på ca. -1 m. Dette område er i 

forbindelse med kraftige nedbørshændelser flere gange og senest i 2007 og 2011

blevet oversvømmet. Den ekstremt kraftige sommernedbør i 2011 målt til ca. 600 mm 

ved Gedser medførte i øvrigt massive oversvømmelser i området omkring Sydkanalen 

og ligeledes flere steder i oplandet til Nordkanalen. 
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3 PLANGRUNDLAG OG TILSTAND

I ” Forslag til Vandplan Hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet” udsendt i høring, 

oktober 2010 er Nordkanalen udpeget som kunstigt vandløb. Som følge heraf er 

miljømålet lempet i forhold til et naturligt vandløb og kravet til faunaklasse er dermed 

reduceret fra 5 til 4.

Faunaklassen i vandløb bestemmes ved undersøgelse af smådyrsfaunaen. Ved 

faunaklasse 1 er der kun meget tolerante smådyr tilstede. Det kan være 

dansemyggelarver, som er rødfarvede af hæmoglobin, der sætter dem i stand til at 

optage ilt selv ved meget lave koncentrationer eller i ekstreme tilfælde larver af 

rottefluen, som har et ånderør op gennem vandoverfladen og således kan overleve 

under helt iltfri forhold. Ved faunaklasse 7 er der en varieret fauna med mange arter af 

slørvinge- og døgnflue- og vårfluelarver, som stiller store krav til iltkoncentrationen og 

de fysiske forhold i vandløbet. Klasse 7 kan findes i vandløb, som stort set ikke er 

påvirket af menneskelig aktivitet.

Ved seneste undersøgelser foretaget af Storstrøms Amt i 2005, /4/, er der fundet 

faunaklasse 2 i kanalen mellem Elkenøre og Sildestrup Øvej. Mellem Sildestrup Øvej 

og Marielyst Strandvej er faunaklassen bestemt til 3, og endelig er kanalen mellem 

Marielyst Strandvej og udløb af Kvl. 27 bedømt til 4. Der foreligger ikke nyere 

undersøgelser længere ned mod pumpestationen. Dog er der ved renseanlægget 

fundet faunaklasse 2 i 1998. Nordkanalen lever således kun op til miljømålet om 

faunaklasse 4 på strækningen mellem Marielyst Strandvej og udløbet af Kvl. 27.

De fysiske forhold med meget ringe fald og periodisk stillestående vand over store 

strækninger af kanalen i sommerhalvåret, når pumperne ikke er i drift, spiller en 

afgørende rolle for den dårlige tilstand i kanalen. Lave iltkoncentrationer om natten på 

grund af trådalgevækst og meget stor plantebiomasse på strækningen mellem 

renseanlægget og pumpestationen er også begrænsende for miljøtilstanden. Desuden 

kan et tæt dække af andemad på vandoverfladen i meget store dele af kanalen også 

bidrage til en generel reduktion i iltkoncentrationen, se afsnit 4.1. Pumpemesteren

oplyser, at der i perioder med ringe afstrømning om sommeren sker en nedbrydning af 

vegetationen fulgt af en genvækst senere på sæsonen, /5/. Denne nedbrydning sker 

under iltforbrug, og kan skyldes at det tætte tæppe af andemad på overflade

bortskygger undervandsvegetationen.
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4 RESULTATER

4.1 Vegetationen i kanalen og på sideskråningerne 
Vegetationen i kanalen er oversigtligt undersøgt på for hver 500-1000 m i perioden 30. 

juni til 4. juli 2011, se bilag 1. 

På den øvre strækning opstrøms st. 1 er der generelt en meget kraftig bestand af 

tagrør både i selve kanalen og på store dele af sideskråningerne, foto 1. Grødevæksten 

i selve kanalen er her meget beskeden på grund af kraftig beskygning fra tagrørene.

Lokalt hvor tagrørsvæksten ikke er helt dominerende findes der pletter af anden 

vegetation, hvor specielt brudelys er relativt hyppigt forekommende i kanten af den 

våde del af profilet, se foto 2.  

Foto 1 Tagrør er en helt dominerende plante både i selve kanalen og på skråningerne i den øvre 

del ovenfor Sildestrup Øvej.
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Foto 2 Hvor Tagrør pletvis ikke danner renbestande ovenfor Sildestrup Øvej findes der hist og her 

lokale bestande af brudelys – planten på modsatte bred med lilla blomster.

Foto 3 Efter Sildestrup Øvej danner Tagrør ikke mere renbestande i hele profilet. Andre høje 

græsser som rørgræs og høj sødgræs tager over og optræder pletvist i kanten af det våde 

profil. Hist og her findes der også brudelys og vejbred skeblad.
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På strækningen nedenfor Sildestrup Øvej og frem til Marielyst Strandvej dækker tagrør,

høj sødgræs og rørgræs kun lokalt hele den våde del af vandløbsprofilet, foto 3.

Tætheden reduceres gradvist frem mod rensningsanlægget nedenfor Marielyst 

Strandvej. Ca. 400 m nedenfor Sildestrup Øvej er der over en ca. 10 m lang strækning 

fundet et parti med strandkogleaks. Undervandsvegetationen er meget tæt og består af 

liden vandaks. Lokalt findes der partier af tornfrøet hornblad, som er en ikke rodfæstet 

undervandsplante. Vejbred skeblad findes hist og her, se foto 4. Umiddelbart før 

pumpestationen er flydende vandaks fundet som det eneste sted i kanalen, se foto 5

Efter rensningsanlægget optræder vandpest for første gang og umiddelbart før 

pumpestationen er vandpest den dominerende undervandsplante i kanalen. Trådalger 

optræder også kun i kanalen på denne strækning. På foto 5 kan de ses som lange 

mørkegrønne tråde, der overvokser vandpesten. Både vandpest og trådalger kan vokse 

frit i vandet og er i stand til at vokse meget hurtigt under forhold med stor 

tilgængelighed af næringssalte. Det er sandsynligvis forklaringen på, at de kun er 

fundet på strækningen neden for rensningsanlægget.  Det har dog også betydning, at 

tætheden af bredvegetationen gradvist aftager gradvist ned gennem kanalen og i takt 

hermed mindskes skygningseffekten på grødevæksten i den våde del af profilet. 

Foto 4 Vejbred skeblad med de friskgrønne skræppelignende blade bryder hist og her vandspejlet 

på den midterste og nedre del af kanalen. Rørgræs og enkelte steder brudelys danner et 

bælte i overgangen mellem det våde og det tørre profil.
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Foto 5 Umiddelbart ovenfor pumpestationen findes der et parti med flydende vandaks – den tætte 

vegetation på vandoverfladen bagerst i billedet. Ellers er vandpest dominerende her, men 

den er mange steder i de mere lysåbne dele af kanalen overvokset med meterlange bånd 

af trådalger – bemærk tråden, der hænger fast i riven.

På grund af den meget kompakte undervandsvegetation og ringe strøm optræder der et 

tæt dække af andemad på stort set hele strækningen, foto 6. Den meget kompakte 

undervandsvegetation kombineret med ringe strømhastighed betyder at dette tæppe 

kan forekomme stabilt i lange perioder om sommeren, hvor afstrømningen og dermed 

strømhastigheden i kanalen ofte i perioder er meget ringe. Den samlede 

fotodokumentation for hele den undersøgte strækning findes i bilag 2.



9www.niras.dk

Foto 6 Andemad danner et tæt tæppe på meget store strækninger af kanalen. Den meget 

kompakte undervandsvegetation kombineret med ringe strømhastighed betyder at dette 

tæppe kan forekomme stabilt i lange perioder om sommeren, hvor afstrømningen og 

dermed strømhastigheden i kanalen er meget ringe.  

4.2 Grødeskæring

4.2.1 Nuværende grødeskæring

Om skæring af vegetationen i kanalen og på sideskråningerne er følgende angivet i det 

gældende regulativ: 

På alle vandløbsstrækningerne foretages grødeskæring l gang om efteråret. I år med 

ekstraordinær stor grødevækst kan der på kritiske strækninger efter 

vandløbsmyndighedens skøn iværksættes flere grødeskæringer.

Grødeskæringen foretages, så vandføringsevnen svarer til de teoretiske dimensioner, 

der er beskrevet i regulativet.

Vegetationen på vandløbsskråningerne slås 2 gange årligt, i forsommeren og om 

efteråret. Der vil kunne forekomme beskæring af græs- og urtevegetationen i 

forbindelse med etablering af træbevoksninger samt bekæmpelse af brændenælder, 

rød hestehov m.fl. Træer og buske langs vandløbene beskæres, retableres og 

udtyndes efter vandløbsmyndighedens skøn, således at de ikke er til gene for 
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vandføringen i vandløbenes strømrende og således at den skyggegivende effekt 

bevares.

4.2.2 Forslag til ændring af grødeskæring

På strækningen ovenfor Sildestrup Øvej har den tætte bestand af Tagrør en meget 

kraftig bremsende virkning på afstrømningen. Ud fra en miljømæssig betragtning ville 

det ligeledes være optimalt at have en mere varieret vegetation i kanalen. Det foreslås 

derfor i en indledende fase at foretage en skæring af Tagrørsvegetationen i profilet og 

op til øvre kronekant 3-4 gange årligt. Tagrør tåler ikke en så hyppig skæring, og når 

tagrørsbestanden er kraftigt decimeret efter nogle års skæring, og der er etableret en 

mere varieret vegetation både i selve kanalen og på sideskråningerne, kan 

skæringshyppigheden nedsættes til 2 gange årligt i perioderne ultimo juni – primo juli 

og ultimo august – primo september. I dag skæres der kun grøde en gang årligt om 

efteråret 

Der er en beskeden vækst af liden vandaks på dele af strækningen. Når 

tagrørsbestanden decimeres vil der ske en opvækst af grøde i den våde del af 

vandløbsprofilet. Vurderet på baggrund forholdene på den lysåbne strækning længere 

nedstrøms i kanalen vil der ske en meget kraftig i opvækst af planter og etableres et 

tæppe af andemad på vandoverfladen. For at reducere de negative effekter heraf i 

forhold til lav iltkoncentration om natten og bortskygning af grøden foreslås det at 

skære en strømrende svarende til 75 % af bundbredden i kanalen. Det vil mindske 

risikoen for etablering af et andemadsdække på overfladen med efterfølgende delvis 

bortskygning af undervandsvegetationen. Hvor uønskede arter som vandpest og 

trådalger dominerer, skal grøden dog fjernes fuldstændigt, og her kan grøden skæres 

så ofte som det skønnes nødvendigt.

Strømrenden skæres med et svagt slynget forløb. Hvor der forekommer sjældnere arter 

i den ene side af kanalen placeres strømrenden, så disse skånes og fremmes af 

grødeskæringen. Et eksempel ses på foto 5. Her slås strømrenden ved den nærmeste 

bred, så det overvejende er vandpest og trådalger der fjernes, mens størstedelen af 

den flydende vandaks ved den fjerne bred efterlades. 

Der efterlades pletter af brinkvegetation i overgangsfasen mellem den våde og tørre del 

af profilet. Skæringen gennemføres, så der efterlades forskellige arter og skabes en så 

stor artsrigdom som muligt. Anden vegetationen slås fuldstændigt med henblik på at 

forhindre genvækst af tagrør eller kraftig opvækst af stivstænglede græsser som høj 

sødgræs og rørgræs.

En selektiv skæring af grøden og brinkvegetationen, som beskrevet herover, vil med 

tiden skabe et mere alsidigt planteliv, hvilket også vil skabe grundlag for en større 

artsrigdom af smådyr, hvilket er en forudsætning for at opfylde miljømålet i kanalen. 
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Som det også fremgår af grødeskæringsforsøget beskrevet i afsnit 4.2.3 vil skæringen 

også give anledning til en væsentligt forbedret vandafledning.

4.2.3 Forsøg med grødeskæring

Som baggrund for rapporten blev der afholdt en besigtigelse ultimo juni 2011. Her 

deltog repræsentanter for Guldborgsund Kommune, og det blev aftalt at foretage et 

forsøg med grødeskæring efter de overordnede retningslinjer, der er foreslået i afsnit 

4.2.2, se foto 7.
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Foto 7 Strækningen lige nedenfor Sildestrup Øvej før og efter grødeskæring.  

Skæringen blev foretaget af pumpemester Torben Dynesen med start d. 5/7 ved 

Sildestrup Øvej. Martin Bruun fra Guldborgsund Kommune deltog i opstarten med 

henblik på at anvise principperne for skæringen med hensyn til hvilke vandplanter der 

skal bevares og hvilke der kan bortklippes, samt forløb af strømrenden. Klipning blev 

foretaget med mejekurv fra Sildestrup Øvej til udløb af Nørrevangsløbet i perioden 5/7 –

7/7. Fra udløb af Nørrevangsløbet til pumpestation blev skæringen foretaget med

grødeskæringsbåd d. 8/7. Bilag 2 indeholder en samlet fotodokumentation for 

grødeskæringsforsøget.

En efterfølgende opmåling af vandspejl viste et vandspejlsfald på ca. 50 cm ved 

kontrolmålinger på 2 forskellige bro- og overkørsler. I perioden er der faldet 10 mm 

nedbør, som næppe har haft nogen væsentlig indflydelse på afstrømningen i kanalen.

Der er iværksat supplerende hydrauliske beregninger til vurdering af effekterne af 

strømrendeskæring og skæring af bredvegetation som beskrevet i afsnit 4.2.2 i 

forbindelse med behandlingen af reguleringsprojektet for udvidelse af Bøtø Nordkanal, 

/6/.

Ved store afstrømninger viser beregningerne, at den ændrede grødeskæring vil 

reducere vandstanden med ca. 0,4-0,5 m for nuværende regulativ. Indføres den 

ændrede grødeskæringspraksis på en udgravet kanal, hvor bundbredden generelt er 2 

m breddere og der er afgravet af bunden, giver den ændrede grødeskæringspraksis en 

vandstandsændring på ca. 0,35 – 0,45 m.
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5 KONKLUSION

Miljømålet for Nordkanalen er reduceret fra faunaklasse 5 til 4, da kanalen er udpeget 

som kunstigt vandløb i det foreløbige forslag til Vandplan. Miljømålet er i dag kun 

opfyldt på en kortere delstrækning af kanalen, hvor faunaklassen er bedømt til 4. 

Den nuværende vedligeholdelse består i en total skæring af grøden i den våde del af

profilet 1 gang årligt om efteråret. På sideskråningerne skæres der på den tørre del

men efterlades en bræmme af vegetation i kanten af den nedre våde del af profilet. Det 

vurderes, at skæring af en strømrende på 75 % af bundbredden og en selektiv og 

kraftigere skæring af vegetationen på sideskråningerne vil kunne øge artsrigdommen af 

planter i og omkring vandløbet. Det vil forbedre forholdene for bestanden af smådyr i 

kanalen og dermed medvirke til at leve op til miljømålet i Vandplanen.

Skæring af grøden i sommerhalvåret vil også forbedre vandafledningsevnen i 

vandløbet.  Der blev forsøgsvis skåret en strømrende i starten af juli neden for 

Sildestrup Øvej. Det resulterede i et vandspejlsfald på ca. 50 cm ved kontrolmålinger på 

2 forskellige bro- og overkørsler. Forsøget blev udført ved en omtrentlig normal 

sommervandstand og vandføring. 

Hydrauliske beregninger for store afstrømninger viser, at den ændrede grødeskæring 

vil reducere vandstanden med ca. 0,4-0,5 m for nuværende regulativ. Indføres den 

ændrede grødeskæringspraksis på en udgravet kanal, hvor bundbredden generelt er 2 

m bredere og der er afgravet af bunden, vil den akkumulerede effekt af både afgravning 

og ændret grødeskæringspraksis være ca. 1-1,2 m.
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Grødeskæring før og efter

Foto 1 taget nedstrøms Sildestrup Øvej før grødeskæring

Foto 2 taget nedstrøms Sildestrup Øvej efter grødeskæring



Foto 3 taget nedstrøms Sildestrup Øvej d. 28. juli 2011

Foto 4 taget ved broen v. Rensdyrstien før grødeskæring



Foto 5 taget ved broen v. Rensdyrstien efter grødeskæring

Foto 6 taget ca. 800 m nedstrøms renseanlægget før grødeskæring



Foto 7 taget ca. 500 m nedstrøms renseanlægget efter grødeskæring

Foto 8 taget ca. 500 m. nedstrøms renseanlægget d. 28. juli 2011
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Bilag 5 § 3 beskyttede områder langs Nordkanalen
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Bilag 6 Terrænkoter langs Bøtø Nordkanal
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