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Arter og Naturbeskyttelse 

J.nr. 2021 - 6618   

Ref. GEKOU 

Den 22. september 2021 

 

Michael Thanild på vegne af  

Grundejerforeningen Marielyst Strandpark Ferieby 

 

 
 

Afgørelse om udsætning af græskarpe i sø ved Marielyst 

Strandpark Ferieby 
 

Michael Thanild har på vegne af Grundejerforeningen Marielyst Strandpark 

Ferieby d. 4. august 2021 ansøgt om tilladelse til udsætning af græskarper 

(Ctenopharyngodon idella) i søen ved Marielyst Strandpark Ferieby i henhold til 

Naturbeskyttelseslovens § 31, stk. 1 om forbud mod udsætning af dyr, der ikke 

findes naturligt vildtlevende i Danmark.  

 

Afgørelse  

Miljøstyrelsen meddeler hermed tilladelse til, at der må udsættes op til 20 

græskarper i søen ved Marielyst Strandpark Ferieby på adressen Marielyst 

Strandpark, 4873 Væggerløse jf. Naturbeskyttelseslovens (Lov nr. 240 af 13. 

marts 2019 om naturbeskyttelse) § 31, stk. 1. 
 

Tilladelsen gælder alene udsætning af græskarpe, jf. Naturbeskyttelseslovens 

§31. Ansøger skal selv sikre, at eventuelle andre tilladelser bliver indhentet hos 

de relevante myndigheder. 

 

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er 

meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. 

naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 

 

Vilkår 

Tilladelsen gives på følgende vilkår: 

 

 Denne tilladelse gælder for udsætning af maksimalt 20 græskarper i søen 

ved Marielyst Strandpark Ferieby. Ønskes der udsat flere individer, skal der 

søges en ny tilladelse.  

 Denne tilladelse gælder kun udsætning i søen ved Marielyst Strandpark 

Ferieby, som er uden til- eller afløb. Det skal sikres, at græskarperne ikke 

udsættes eller undslipper til andre søer eller vådområder, samt ikke fiskes 

op i forbindelse med lystfiskeri.  

 Hvis der, mod forventning, skulle ske et udslip af græskarper til 

nærliggende vandløb eller vådområder, skal ansøger indsamle de individer 

af græskarper, der er undsluppet samt underrette Miljøstyrelsen om 

udslippet på MST@mst.dk Att: Arter og Naturbeskyttelse. 

 Før udsætning af græskarper skal der foretages en visuel screening efter 

ikke-målarter på fiskene og i vandet der følger med (f.eks. andre fisk, 

parasitter eller lign). Hvis der konstateres ikke-målarter, må disse ikke 

sættes ud i søen. 
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 Ansøger skal oplyse, når tilladelsen udnyttes ved at sende en mail til 

MST@mst.dk Att: Arter og Naturbeskyttelse senest en måned efter første 

udsætning.  

 

Hvis ovenstående vilkår ikke overholdes, kan tilladelsen tilbagetrækkes.  

 

Ansøgning  

Michael Thanild har på vegne af Grundejerforeningen Marielyst Strandpark 

Ferieby d. 4. august 2021 ansøgt om tilladelse til udsætning af græskarper 

(Ctenopharyngodon idella) i søen ved Marielyst Strandpark Ferieby beliggende 

på Marielyst Strandpark, 4873 Væggerløse (se nedenstående kort) i henhold til 

Naturbeskyttelseslovens § 31, stk. 1. Søen er kunstigt anlagt mellem 2004-2005. 

I bunden af søen er der en plastikmembran.  

 

 
 

Regelgrundlag 

I henhold til Naturbeskyttelseslovens (Lov nr. 240 af 13. marts 2019 om 

naturbeskyttelse) § 31, stk. 1 er der et forbud mod udsætning af dyr, der ikke 

findes naturligt vildtlevende i Danmark. Disse må ikke udsættes i naturen uden 

tilladelse fra miljøministeren. Dette gælder både på landjorden, på søterritoriet 

og på fiskeriterritoriet. Bestemmelsen skal værne naturen mod arter, der kan 

have negative effekter på naturligt hjemmehørende arter og deres levesteder. 

 

Miljøstyrelsen kan dispensere fra denne beskyttelsesbestemmelse, jf. Bek. nr. 1514 

af 25. juni 2021 om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen § 22 stk. 

1, nr. 9. Tilladelsen kan gives på vilkår. 

 

Miljøstyrelsens vurdering 

Miljøstyrelsen bemærker, at hensynet bag bestemmelsen i 

naturbeskyttelseslovens § 31, er at forhindre, at udsætning af ikke-naturligt 
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vildtlevende arter får negative økologiske effekter på naturligt hjemmehørende 

arter og deres levesteder.  

 

Græskarpen stammer oprindeligt fra de større flodsystemer i Asien. Arten er 

introduceret til Danmark som prydfisk, og blev i 1960’erne til 1980’erne udsat i 

søer som forsøg på grødebekæmpelse.  

 

Græskarpen stiller store krav til temperatur, vandføring og længden af de floder, 

hvori de yngler. Disse krav opfyldes ikke af nogen danske vandløb og det anses 

derfor ikke for sandsynligt, at arten kan yngle i Danmark. Dog kan arten blive 

gammel, og derfor kan den have en negativ påvirkning over en længere årrække, 

hvis den slipper ud i naturen.  

 

Græskarpen (Ctenopharyngodon idella) er en stimefisk, og de holder sig derfor 

tæt sammen. Græskarper kan æde mere end deres egen vægt af planter hver dag. 

Omkring halvdelen af denne plantemængde udnyttes, resten passerer igennem 

græskarpen og udledes som en næringsrig afføring.  

 

Miljøstyrelsen vurderer, at der i forbindelse med udsætning af op til 20 

græskarper i søen ved Marielyst Strandpark Ferieby er lav risiko for spredning, 

da udsætningen foregår i en lukket sø uden til- og afløb og det desuden ikke er 

tilladt at fiske i søen.   

 

Miljøstyrelsen bemærker, at Guldborgsund kommune i forbindelse med 

dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 har foretaget en besigtigelse af søen. 

På besigtigelsen blev der observeret Troldand, Toppet lappedykker, Blishøns, 

Grågås og Knopsvane i søen. Ligeledes ægklumper efter Springfrø og Stor 

Mosesnegl og af planter langs søen Lådden Dueurt, Vandpileurt, Lav Ranunkel 

og Sumpkarse, mens der i søen var Smalbladet Dunhammer, Kærsnerre, Tagør, 

Trådalger og Akstusindblad. Derudover blev sværtevæld, Almindelig Sumpstrå 

og Vejbred-skeblad observeret. Der var en del trådalger langs bredden. 

 

Kommunen vurderer, at vandet i søen er forholdsvist uigennemsigtigt og 

naturtilstanden vurderes til at være moderat jf., dispensationen fra 

Naturbeskyttelseslovens §3. 

 

Miljøstyrelsen konkluderer, at der ikke er grund til at afvige fra kommunens 

vurdering ift. naturpåvirkning i forbindelse med udsætning af græskarper i søen.   

 

Natura 2000-områder og bilag IV-arter 

Søen ved Marielyst Strandpark Ferieby er ikke beliggende i Natura 2000-

område. Miljøstyrelsen vurderer, at det nærliggende Natura 2000 område nr. 

173 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-

Rødsand ikke vil påvirkes væsentligt ved udsætning af græskarper, da området 

er beliggende mere end 3 km fra udsætningsstedet samt et eventuelt udslip af 

græskarper primært vil påvirke vandplanter og vandløb, hvilket ikke er på 

udpegningsgrundlaget. 

 

Ud fra tilgængelig data, er der ikke kendte forekomster af bilag IV-arter i søen 

ved Marielyst Strandpark Ferieby.  



 

 

4 

 

Klagevejledning  

Afgørelsen kan ikke påklages til andre administrative myndigheder, jf. § 47, jf. § § 

22 stk. 1, nr. 9. i bekendtgørelse nr. 1514 af 25. juni 2021 om delegation af opgaver 

og beføjelser til Miljøstyrelsen.  

Søgsmål til prøvelse af Miljøstyrelsens afgørelse skal være anlagt ved domstolene 

inden 6 måneder efter modtagelsen af denne afgørelse, jf. § 88, stk. 1 i 

naturbeskyttelsesloven. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Gerbrich Koudenburg 

AC fuldmægtig 

+45 20 60 86 68 

gekou@mst.dk 

 


