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Klodskov Nor afvandes med pumper og passiv sluse

Klodskov Nor

Inddæmning fra Guldborg Sund af 37 
hektar i 1888, ni kilometer nord for Ny-
købing F.
Afvandet med vindmølle frem til 1929, 
hvor der blev bygget pumpestation.
Ejes af Vennerslund Gods.
Kortene er fra 1888 og 1995.
Guldborgsund Kommune.
Koordinater: 6079509, 681150.

I begyndelsen af 1800-tallet iværksat-
tes en omfattende opdyrkning og kul-
tivering af de store hovedgårdsmarker 
under Vennerslund Gods. Skidenvig 
og Klodskov Nor blev inddæmmet og 
store områder drænet og tørlagt.
 Den 600 meter lange dæmning, 
der indvandt 37 hektar fra Guldborg 
Sund, anses af museumsfolkene for 
opført mellem 1820 og 1848, men 
dette stemmer ikke overens med den 
kongelige koncession fra 1885, som 
stamhuset Vennerslund modtog til 
at inddæmme og tørlægge Skidenvig 
samt en »vig syd for denne«. Sandsyn-
ligvis har det været Klodskov Nor.
 I 1929 blev der opført et regulært 

pumpehus i røde mursten, der stadig 
er i funktion. Pumperne afvander den 
nordlige del af Noret gennem nordka-
nalen, mens den sydlige del afvandes 
passivt gennem sydkanalen og en høj-
vandssluse.
 Det afvandede Nor rummer et over-
raskende rigt fugleliv. Hele 147 for-
skellige fuglearter er noteret fra lo-
kaliteten, og blandt dem finder man 
hyppige iagttagelser af både rød glente 
og havørn. Vandrefalk er set fire gan-
ge, og også en farvestrålende biæder 
er indberettet. Sangsvanerne er glade 
for Noret og ses hyppigt i flokke på 
mere end hundrede. Lokalrekorden 
blev sat 7. januar 2012, hvor der blev 
optalt 625 af de gulnæbbede svaner.
 Vennerslund Gods blev oprettet 
som Danmarks sidste »stamhus«, før 
Grundloven af 1849 forbød denne ude-
mokratiske skik.

Kilder
Forfatterens besøg på lokaliteten, 31. maj 2005 og 
27. februar 2014.

www.dofbasen.dk

www.museum-online.dk/kulturm_rapport/opslag.
asp?liste=70

Det eksisterende pumpehus blev færdiggjort i 
1929, men fungerer stadig i dag for den nordlige 
afvandingskanal. Foto: H.M. Markersen 1929 
(sh), forfatteren 2005 ( farve).

Den gamle 1888-dæmning er blevet forstærket med en ordentlig dynge kampesten gennem tiderne. 
Så sent som i 2005 blev der kørt ekstra sten på i læssevis.
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2 fugleliveT i dag

Fuglelivet i dag

Med tilladelse fra Dansk Ornitologisk Forening bringes her et uddrag af DOF-basen, der rummer et meget 
stort antal fugleobservationer fra alle betydningsfulde fuglelokaliteter i landet. Ønskes der en detaljeret og 
aktuel status for fuglelivet i Klodskov Nor, så brug dette link: www.dofbasen.dk.

Herunder ses en oversigt over de 147 fuglearter, som er registreret fra Klodskov Nor, pr. 20 marts 2014. 
I parentes ses antallet af observationer og individer i alt.
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Blisgås (6/99)
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Krikand (4/6)
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Rødben (89/1558)
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Sorthovedet Måge (1/3)
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Dværgterne (1/1)
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Bjergvipstjert (1/1)
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Sivsanger (3/3)
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Grå Fluesnapper (4/4)
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Halemejse (4/29)
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Musvit (15/55)

Spætmejse (2/2)

Korttået Træløber (1/1)

Stor Tornskade (2/2)

Allike (4/450)

Råge (1/400)

Sortkrage (1/1)
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Stær (13/844)

Skovspurv (12/356)
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Kvækerfinke (8/238)
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Stillits (15/167)
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Hortulan (7/10)

Rørspurv (6/15)
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