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Basisanalyse del 2 
 

Indledning 
 
Vandrammedirektivet er et fælles EU-regelsæt for, hvordan grundvands og overfladevands 
miljømæssige tilstand skal klassificeres, bevares og forbedres. Målet er at sikre en god økologisk 
kvalitet af overfladevand og grundvand inden 2015. 
 
Direktivet er implementeret i dansk lovgivning ved Miljømålsloven  fra 2003. 
 
Efter loven skal der fastsættes mål for alle vandområder; vandløb, søer og havområder samt 
grundvandsforekomster. Og der skal udarbejdes indsatsplaner, som sikrer at målene nås inden 
udgangen af 2015. 
 
Indledningsvis laves en basisanalyse, der ifølge direktivet  skal omfatte en beskrivelse og 
typeinddeling af vandområderne, en opgørelse af påvirkninger, en definition af referencetilstand, 
nye målsætninger i forhold til reference tilstanden, en vurdering af målopfyldelse og en økonomisk 
analyse. 
 
Basisanalysen er lavet i to dele. Del 1blev udført i 2004 og omfattede bl.a. en identifikation og 
typeinddeling af vandområderne. Basisanalysens del 1bygger på eksisterende viden indsamlet i 
forbindelse med amternes almindelige opgaver. 
 
Nærværende del 2 af basisanalysen omfatter bl.a. en analyse af risikoen for, at vandområderne ikke 
opfylder deres målsætning i 2015.  
 
Ifølge Vandrammedirektivet skal vandforekomsterne i 2015 være i en "god økologisk tilstand". Der 
er dog endnu ikke udsendt retningslinier, der definerer denne tilstand. Risikovurderingen tager 
derfor i stedet udgangspunkt i målsætningen fra den gældende regionplan.  
 
Denne rapport omfatter vanddistrikt 30 der udgøres af  Vestsjællands Amt med undtagelse af 
Susåoplandet  samt nogle mindre områder i Roskilde og Frederiksborg amter. 
 
Rapporten er bygget op i opslag med kort på venstresiden og tilhørende tekst på modstående 
højreside. Indholdsfortegnelsen refererer til højresiden. Enkelte steder er der dog flere sider tekst i 
forbindelse med et kort. 
 
Analysen er udarbejdet som GIS-kort, med en større opløsning end gengivet i denne rapport, og 
med tabeller der indeholder en del af de data vurderingerne er baseret på.  
 
Detaljer vedrørende basisanalysen, som ikke fremgår af denne rapport, er samlet i et notat:  Bilag til 
Basisanalyse del 2, VD 30. Notatet indeholder også en nærmere beskrivelse af indholdet i de 
udarbejdede GIS-kort og tabeller. 
 
Basisanalysen, som den fremgår af nærværende rapport, men med større geografisk opløsning, vil 
kunne ses på amtets hjemmeside www.vestamt.dk under ”informationer på kort.  
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Målsætninger for vandløb 
 
Kortet viser regionplanens målsætninger for vandløb hvor der er foretaget vurderinger af 
målsætningsopfyldelsen. 
 
Der skelnes mellem skærpet, basis og lempet målsætning. 
 
Blå: Skærpet målsætning (A) gælder for vandløb med et særligt værdifuldt dyre- og planteliv (A). 
 
Grøn: Basismålsætning (B) er den generelle målsætning der anvendes for vandløb. 
Basismålsætningen skal sikre, at  tilstanden er upåvirket eller kun svagt påvirket af 
spildevandsudledning, vandindvinding, afledning af vand eller andre kulturbetingede påvirkninger 
som kan reguleres gennem planlægningen. Under basismålsætningen, B, hører en 
fiskevandsmålsætning (B0, B1, B2 eller B3). 
 
De steder, hvor amtet har foretaget målinger i vandløb, som ikke er specifikt nævnt i regionplanen, 
er disse medtaget som havende basismålsætning. 
 
Rød: Lempet målsætning (C-F) gælder for vandløb, der tillades påvirket i højere grad af afledning 
af vand (C), spildevandsudledning (D), grundvandsindvinding (E) eller okker (F).   
 
Sort: Kortet omfatter, udover de vandløb som er målsat i regionplanen, også mindre grøfter og 
rørlagte strækninger medtaget i basisanalysens 1. del, hvor der ikke foreligger oplysninger om 
tilstand og kvalitet. 
 
 

Målsætninger for Vandløb
Skærpet målsætning A
Basismålsætning B0, B1, B2 eller B3
Lempet målsætning C, D, E eller F
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Målsætningsklasse for vandløb.  
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Målsætningsklasse for vandløb 
 
Kortet viser den målsætningsklasse, der er fastsat i regionplanen som et minimumskrav, der skal 
opfyldes på de respektive vandløbsstrækninger. 
 
Målsætningsklassen er et krav til den biologiske vandløbskvalitet bedømt efter smådyrsfaunaen på 
faste stationer efter Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI).  
 
Skalaen i indekset går fra det uforurenede og faunamæssigt meget varierede vandløb med 
faunaklasse 7 til det meget forurenede eller faunatomme vandløb med faunaklasse 1.  
 
 

Målsætningsklasser for Vandløb
DVFI minimum 4
DVFI minmum 5
DVFI minimum 6
DVFI 7
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Direkte påvirkning af flora og fauna i vandløb (B) 
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Direkte påvirkning af flora og fauna i vandløb (B) 
 
Kortet viser de vandløbsstrækninger, hvor basisanalysen viser, at der er en direkte påvirkning af 
flora og fauna (påvirkningstype B). Påvirkningstypen omfatter i denne analyse én eller flere af 
følgende faktorer: 

• Okkerpåvirkning 
• Rørlægning 
• Faunaspærringer 
• Overuddybning med dårlig bund til følge 

 
Vestsjællands Amt har tydeligvis ikke foretaget samme vurdering for indplacering i denne kategori, 
som Roskilde og Frederiksborg Amter, der har en langt større procentvis andel B-påvirkede vandløb 
i deres geografiske del af vanddistrikt 30. 
 
For vandløbsstrækninger i risiko for ikke at nå regionplanens målsætning i 2015, og som samtidig 
er udsat for denne påvirkningstype, er strækningen angivet med rødt.  
 
Strækninger, som vil kunne nå regionplanens målsætning i 2015, men som alligevel er udsat for 
denne påvirkningstype er angivet med grønt.  
 

Risiko for manglende målopfyldelse 2015
Direkte biologisk påvirkede vandløb

Risiko
Ingen risiko
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Fysisk (morfologiske) forandringer i vandløb (FM) 
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Fysiske (morfologiske) forandringer i vandløb (FM) 
 
Kortet viser de vandløbsstrækninger, hvor basisanalysen viser, at strækningen er påvirket af fysiske 
(morfologiske) forandringer (FM). Påvirkningstypen omfatter i denne analyse én eller flere af 
følgende faktorer: 

• Overuddybning med dårlig bund til følge, 
• Anden hårdhændet vedligeholdelsespraksis, 
• Regulering 

 
For vandløbsstrækninger i risiko for ikke at nå regionplanens målsætning i 2015, og som samtidig 
er udsat for denne påvirkningstype, er strækningen angivet med rødt.  
 
Strækninger, som vil kunne nå regionplanens målsætning i 2015, men som alligevel er udsat for 
denne påvirkningstype er angivet med grønt.  
 

Risiko for manglende målopfyldelse 2015
Fysisk/morfologisk påvirkede vandløb

Risiko
Ingen risiko
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Kvantitative hydrologiske forandringer i vandløb (KH) 
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Kvantitative hydrologiske forandringer i vandløb (KH) 
 
Kortet viser de vandløbsstrækninger, hvor basisanalysen viser, at strækningen er påvirket af 
kvantitative hydrologiske forandringer (KH). Påvirkningstypen omfatter i denne analyse én eller 
flere af følgende faktorer: 

• Sommerudtørring, evt. som følge af dræning i oplandet 
• Vandindvinding 

 
For vandløbsstrækninger i risiko for ikke at nå regionplanens målsætning i 2015, og som samtidig 
er udsat for denne påvirkningstype, er strækningen angivet med rødt.  
 
Strækninger, som vil kunne nå regionplanens målsætning i 2015, men som alligevel er udsat for 
denne påvirkningstype er angivet med grønt.  
 
 

Risiko for manglende målopfyldelse 2015
Kvatitativt hydrologisk påvirkede vandløb

Risiko
Ingen risiko
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Påvirkninger af miljøfarlige stoffer i vandløb (MFS) 
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Påvirkning med miljøfarlige stoffer i vandløb (MFS) 
 
Kortet viser de vandløbsstrækninger, hvor basisanalysen viser, at strækningen er påvirket af 
miljøfarlige stoffer (MFS). Påvirkningstypen omfatter i denne analyse én eller flere af følgende 
faktorer: 

• Indikation gennem faunasammensætning om påvirkning med MFS uden at kilden er kendt 
• Tilledning af spildevand med dokumenteret højt indhold af MFS   

 
Det skal understreges, at der for vanddistriktet er et mangelfuldt kendskab til vandløbenes tilførsel 
og indhold af miljøfarlige stoffer, som bevirker, at det generelt ikke er muligt at vurdere stoffernes 
eventuelle betydning for målopfyldelsen, hvorfor der på kortet kun fremgår et par vandløb, hvor 
miljøfarlige stoffer vurderes at have en erkendt betydning.   
 
For vandløbsstrækninger i risiko for ikke at nå regionplanens målsætning i 2015, og som samtidig 
er udsat for denne påvirkningstype, er strækningen angivet med rødt.  
 
Strækninger, som vil kunne nå regionplanens målsætning i 2015, men som alligevel er udsat for 
denne påvirkningstype er angivet med grønt (intet tilfælde i vanddistriktet). 
 
 

Risiko for manglende målopfyldelse 2015
Vandløb påvirkede af miljøfarlige stoffer

Risiko
Ingen risiko
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Næringssalte (eutrofiering) i vandløb (N) 
 
Kortet viser de vandløbsstrækninger, hvor basisanalysen viser, at strækningen er påvirket af 
næringssalte (N) og evt. direkte forurening med iltforbrugende organisk stof. Påvirkningstypen 
omfatter i denne analyse én eller flere af følgende faktorer: 

• Tilledning af spildevand fra samlet bebyggelse, spredt bebyggelse og/eller regnbetingede udløb 
• Tilledning af næringsfyldt vand fra søafløb 

 
For vandløbsstrækninger i risiko for ikke at nå regionplanens målsætning i 2015, og som samtidig 
er udsat for denne påvirkningstype, er strækningen angivet med rødt.  
 
Strækninger, som vil kunne nå regionplanens målsætning i 2015, men som alligevel er udsat for 
denne påvirkningstype er angivet med grønt. 
 

Risiko for manglende målopfyldelse 2015
Næringssaltpåvirkede vandløb

Risiko
Ingen risiko
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Upåvirkede vandløb (U) 
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Upåvirkede vandløb (U) 
 
Kortet viser de vandløbsstrækninger, hvor strækningen er upåvirket (U). ”U” dækker i 
basisanalysen over reelt upåvirkede vandløbsstrækninger. ”U” omfatter efter aftale med Skov- og 
Naturstyrelsen dog også vandløbsstrækninger påvirket af en naturlig saltvandsindstrømning, som 
alene eller sammen med andre påvirkninger bevirker en risiko for at målsætningen ikke nås i 2015.  
 
De upåvirkede vandløbsstrækninger svarer til de markerede strækninger, som er opstrømsliggende 
vandløbsspidser med en skærpet målsætning, der i dag er opfyldt. De fleste af disse strækninger er 
markeret med grønt svarende til, at målsætningen forventes opfyldt i 2015.  
 
De enkelte opstrømsliggende strækninger markeret med rødt, og hvor der dermed er risiko for at 
målsætningen ikke er opfyldt i 2015, selvom strækningen betragtes som upåvirket, indikerer, at den 
nuværende målsætning kan være sat for højt.  
 
De kystnære strækninger, som på kortet er rødt-markerede svarer til kystnære saltvandspåvirkede 
strækninger, hvor der er risiko for at målsætningen ikke nås i 2015.  
 

Risiko for manglende målopfyldelse 2015
Upåvirkede vandløb

Risiko
Ingen risiko
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Samlet risikovurdering for vandløb 
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Samlet risikovurdering for vandløb 
 
Kortet viser amtets vurdering af risikoen for at regionplanens målsætninger ikke er opfyldt i 2015. 
 
I alt er der vurderet 860 km vandløb ud fra 560 vandløbsstationer. Det betyder, at hver station i 
gennemsnit repræsenterer 1,5 km vandløb, hvilket dog dækker over en variation fra 0,09-8,4 km.  
 
Der er for den del af Vanddistrikt 30, som ligger indenfor Vestsjællands Amt lavet en 
risikovurdering for opfyldelsen af regionplanens målsætninger defineret som et mindstekrav til 
sammensætningen af vandløbets smådyrsfauna (Dansk Vandløbsfauna Indeks, DVFI) og et krav til 
fiskebestandens sammensætning og tæthed, såfremt der til vandløbet er knyttet en 
fiskevandsmålsætning.  
 
For den mindre del af Vanddistrikt 30 som ligger indenfor Frederiksborg og Roskilde Amter har 
Vestsjællands Amt anvendt de 2 amters fremsendte risikovurdering for opfyldelsen af målsætningen 
defineret ud fra DVFI, idet de to amter har valgt ikke at lade fiskebestanden indgå i 
risikovurderingen.   
 

Risiko for manglende målopfyldelse 2015
Samlet risikovurdering

Risiko
Ingen risiko
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Nedenstående skema viser en fordeling af de vurderede vandløb på de forskellige risikokategorier. 
Det kan ud af skemaet konkluderes, at 25% af vandløbsstrækningerne vurderes at opfylde 
regionplanens målsætninger i 2015. 75% af vandløbsstrækningerne vurderes således at være i risiko 
for at gældende regionplanmål ikke nås i 2015. Hvis resultaterne fra Vestsjællands Amt, i lighed 
Frederiksborg og Roskilde amter, kun baseres på DVFI ville opfyldelsesgraden have været noget 
højere, nemlig 36 %. 
 
I 
 

Det vurderes at gældende regionplans målsætninger for vandløbet kan nås 
senest 22. dec. 2015 

Kilometer 
vandløb 

Ia Det er allerede klart, uden yderligere karakterisering eller overvågning, at 
gældende regionplanmål nås. 

5 

Ib Tilgængelige data indikerer ikke risiko for at gældende regionplanmål ikke 
nås, men kvaliteten og anvendeligheden af de tilgængelige data kan forbedres. 

209 

II 
 

Det vurderes at der er risiko for at gældende regionplans målsætninger 
vandløbet ikke kan opfyldes senest 22. dec. 2015 

Kilometer 
vandløb 

IIa Det er muligt at gældende regionplanmål ikke nås, men der mangler data til at 
vurdere dette tilstrækkelig sikkert. 

313 

IIb Det er sandsynligt at gældende regionplanmål ikke nås, men hvor yderligere 
karakterisering og / eller overvågning er nødvendig for at iværksætte 
foranstaltninger. 

277 

IIc Det er allerede er klart, uden yderligere karakterisering eller overvågning, at 
gældende regionplanmål ikke kan nås. 

56 

 
Fremskrivning 
I risikovurderingen skal der i.h.t. Miljøstyrelsens vejledning så vidt muligt, tages hensyn til, hvis 
der i tilstrækkelig tid inden 2015 vil ske en ændring af omfanget af de forskellige påvirkningstyper 
til, at det vil kunne få betydning for målopfyldelsen i 2015.  
 
Fremskrivning af påvirkning med næringssalte 
For påvirkningstype N, svarende til påvirkning med næringssalte (eutrofiering) og organisk 
iltforbrugende stof, indeholder kommunernes spildevandsplaner investeringsplaner for mange 
spildevandstekniske forbedringer, som vil reducere næringsstofudledningen fra samlet bebyggelse, 
spredt bebyggelse eller regnbetingede udløb, såfremt investeringerne gennemføres. For nogle 
kommuner rækker investeringsplanen ud over 2015.  
 
I basisanalysen har det ikke på det foreliggende grundlæg været muligt, at foretage en beregning af 
hvilken reduktion af næringssalttilførslen der kan forventes inden 2012 med de planlagte tiltag og 
derved kunne få en betydning for en opfyldelse af vandløbenes målsætning i 2015. Det betyder 
også, at amtet ud et forsigtighedsprincip har vurderet, at der ikke er et tilstrækkeligt grundlag for 
med sikkerhed at fastslå hvorvidt en vandløbsstrækning, der i dag ikke opfylder målsætningen, efter 
gennemførelsen af de planlagte forbedringer på spildevandsområdet, omvendt vil kunne opfylde 
målsætningen i 2015.  
 
I de tilfælde, hvor der frem til ca. 2012 er planlagt forbedringer på spildevandsområdet og 
målsætningen i dag ikke er opfyldt for vandløbsstrækningen p.g.a. spildevandspåvirkning, er der i 
analysen valgt at tillægge det den betydning, at strækningen i denne situation er markeret med 
risikokategori IIa frem for en højere risikokategori (IIb eller IIc). 
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For vandløbsstrækninger, hvor målsætningen i dag ikke er opfyldt, og hvor amtet ikke har kendskab 
til eventuelle planlagte forbedringer på spildevandsområdet m.m., men hvor der er data indenfor 
perioden 2001-2005, som viser, at én eller flere faunaklasse-bedømmelser (DVFI) alligevel lever op 
til den ønskede målsætningsklasse, er der ligeledes angivet en risikokategori IIa. 
 
I situationer, hvor den nødvendige målsætningsklasse ikke har været opnået ved nogen af de 
foretagne vandløbsundersøgelser indenfor perioden 2001-2005 er risikoen fastsat som kategori IIb 
med få undtagelser, hvor risikoen derfor er fastsat som kategori IIc (ex. saltvandpåvirkede 
strækninger) 
 
 
Fremskrivning af andre påvirkningstyper 
For påvirkningstyperne B, FM, KH og MFS (beskrevet andetsteds i rapporten) er det vurderet, at 
der i basisanalysen ikke er grundlag for at lave en fremskrivning af disse.  
 
Vandløb der i dag allerede opfylder målsætningen 
Ved risikovurderingen for vandløb, som i dag opfylder regionplanens målsætninger svarende til 
hele perioden 2001-2005, er der ud fra et forsigtighedsprincip i de fleste tilfælde valgt en 
risikokategori Ib. Dette skyldes, at stationsnettets omfang og undersøgelsesfrekvens ikke er 
tilstrækkelig til, at amtet finder det forsvarligt at placere vandløbet i risikokategori Ia. Undtaget er 
mindre A-målsatte kildevæld/skovvvandløb med tilfredsstillende målsætningsklasse igennem 
mange år. 
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Målsætninger for søer 
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Målsætninger for søer 
 
 
Kortet viser regionplanens målsætninger for søer. 
 
Der skelnes mellem skærpet, basis og lempet målsætning. 
 
Skærpet målsætning vælges når bevarelse af en god tilstand prioriteres særligt højt fordi der er tale 
om et naturvidenskabeligt interesseområde (A1), søen skal kunne anvendes til badning (A2) eller 
søens vand skal kunne anvendes som råvand til vandforsyning (A3). 
 
Basismålsætning er den generelle målsætning der anvendes hvor ingen særlige forhold gør sig 
gældende. Den er defineret ved at søen skal have et naturligt og alsidigt dyre- og planteliv kun svagt 
påvirket af menneskelige aktiviteter. (B) 
 
Lempet målsætning er valgt, hvor det skønnes uoverkommeligt at opfylde en basismålsætning på 
grund af stor næringssaltbelastning (C) eller i tilfælde hvor søer accepteres påvirket af 
vandindvinding (D). 
 
Kortet omfatter kun søer, der er større end ca. 3 ha og som er individuelt målsat i regionplanen. Alle 
de mindre søer er ikke omfattet af basisanalysen; i regionplanen betragtes de som havende 
basismålsætning. 
 

Målsætninger for Søer
Skærpet målsætning A1, A2 eller A3

Basismålsætning B

Lempet målsætning C eller D
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Påvirkninger af søer 
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Påvirkninger af søer 
 
Kortet viser hvilke typer af påvirkninger der skønnes at være væsentligst for de enkelte søer.  
 
Påvirkningerne er defineret som følgende: 
 
U – Upåvirket. Ingen påvirkning af en størrelse der har væsentlig effekt på miljøtilstanden 
 
B – Biologiske forhold. Direkte påvirkning af flora og fauna. I det enkeltstående tilfælde i VD30 er 
der tale om en meget lavvandet sø, det er stærkt påvirket af græssende kvæg i området. 
 
FM – fysiske morfologiske forandringer. F.eks.  Kysterosion. Påvirkning af græssende kvæg. 
 
N - Næringssalte (eutrofiering). For søers vedkommende primært fosfat som tilføres med 
spildevand fra renseanlæg og fra den spredte bebyggelse, og som udvaskningsbidrag fra 
landbrugsarealer. 
 
KH – Kvantitative hydrologiske påvirkninger som vandindvinding og dræning. 
 
 

 
 

Påvirkninger af Søer 
   U 
   B + FM 
   FM 
   N 
   N + KH 
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Risikovurdering for søer 
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Risikovurdering for søer 
 
Kortet viser amtets vurdering af risikoen for at regionplanens målsætninger ikke er opfyldt i 2015. 
 
Da intensionen er at målsætningerne skal opfyldes, er det samtidigt en oversigt over, hvor det er 
nødvendigt med yderligere tiltag til forbedring af tilstanden. 
 
Vurderingen er baseret på forhåndenværende overvågningsresultater som er af meget varierende 
kvalitet og omfang, fra de mest intensivt undersøgte søer, hvor der findes månedlige data fra de 
seneste 17 år og specialundersøgelser af fisk, vegetation og sediment m.v.,  til de mest ekstensivt 
undersøgte, hvor der kun foreligger enkelte målinger evt. af ældre dato. Da vurderingerne således er 
med stærkt varierende sikkerhed er de gradueret som angivet i nedenstående tabel. I tabellen er 
desuden anført hvor mange søer der er i hver undekategori.  
Kun i undergrupperne Ia og IIc skønnes datagrundlaget at være tilstrækkeligt til at det ikke er 
nødvendigt med yderligere undersøgelser. 
 
 
I 
 

Det vurderes at gældende regionplans målsætninger for søens kvalitet kan opfyldes 
senest 22. dec. 2015 

antal
søer

Ia Det er allerede klart, uden yderligere karakterisering eller overvågning, at gældende 
regionplanmål nås. 

2 

Ib Tilgængelige data indikerer ikke risiko for at gældende regionplanmål ikke nås, men 
kvaliteten og anvendeligheden af de tilgængelige data kan forbedres. 

7 

II 
 

Det vurderes at gældende regionplans målsætninger for søens kvalitet ikke kan opfyldes 
senest 22. dec. 2015 

 

IIa Det er muligt at gældende regionplanmål ikke nås, men der mangler data til at vurdere 
dette tilstrækkelig sikkert. 

11 

IIb Det er sandsynligt at gældende regionplanmål ikke nås, men hvor yderligere 
karakterisering og / eller overvågning er nødvendig for at iværksætte foranstaltninger. 

9 

IIc Det er allerede er klart, uden yderligere karakterisering eller overvågning, at gældende 
regionplanmål ikke kan nås. 

4 

 
 
Udviklingstendenser. 
Der er ved vurderingen taget udgangspunkt i den aktuelle belastning med næringssalt. For søer er 
det primært fosforbelastningen der er afgørende.  Der er ikke vedtaget foranstaltninger der giver 
grundlag for at anslå en lavere fosforbelastning i 2015 end den aktuelle. Det forventes dog at VMP 
III og spildevandsrensning i den spredte bebyggelse vil medføre et fald i belastningen.  
 
 

Risikovurdering for Søer
Ikke i risiko

I risiko
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Målsætninger for kystvande 
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Målsætninger for kystvande 
 
Der skelnes mellem skærpet, generel og lempet målsætning. 
 
Princippet i fastsættelsen af målsætninger for kystvande er, at områder med skærpet og lempet 
målsætning afgrænses i forhold til det øvrige kystvand, der har generel målsætning. Se 
Miljøstyrelsens Vejledning nr. 2-1983, Recipientkvalitetsplanlægning for Kystvande. Fastlæggelsen 
af målsætninger for vandområderne koordineres med den fysiske planlægning og under 
hensyntagen til områdernes nuværende anvendelse. Disse er koordineret og afvejet i forhold til 
planlægningen for det åbne land og miljøbeskyttelsen i øvrigt i amtets Regionplan. 
 
Generel målsætning: 
Den generelle målsætning omfatter områder med et upåvirket eller kun svagt påvirket dyre- og 
planteliv. Denne påvirkning må ikke kunne henføres til en eller flere menneskebetingede 
identificerbare kilder, f.eks. spildevandsudledning eller opdyrkning af jord.  
 
Skærpet målsætning: 
Der er ingen forskel på områder med skærpet målsætning hvad angår kvalitet, men bestemte typer 
områder kræver skærpet kontrol og opstilling af specifikke krav. Der er 5 typer skærpet målsætning: 
’naturvidenskabelige’, ’fiskeri’, ’rekreative’, ’følsomme/kritiske naturforhold’ og ’områder med 
kontrolkrav - reference områder’. 
 
Lempet målsætning: 
I en række områder kan den generelle målsætning ikke opfyldes på grund af kulturbetingede 
årsager. En påvirkning i områder med lempet målsætning må ikke have akut karakter over for 
plante- og dyrelivet. Opfyldelsen af krav til lempet målsætning kan betyde en væsentlig forbedring 
af en nuværende forringet tilstand i et vandområde. Der er 4 typer målsætninger med lempede krav: 
’spildevandsnærområde, kraftværksområde, havbrug, klapområde m.m.’, ’råstofindvinding’, 
’skibsfart’ og ’anlægsarbejder’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34

  
Påvirkninger af kystvande 
 



 35

Påvirkninger af kystvande 
 
 
Oversigt: 
Biologiske forhold - B 
Områder med direkte påvirkning af flora og fauna. 

ex: havbrug, fiskeri, sejlrender, klappladser, råstofindvinding, skibstrafik, kølevand, 
spildevandsudledning. 

 
Hydromorfologiske forhold - FM 
Områder med fysiske og permanente forandringer. 
 ex: sejlrender og større havne. 
 Inddæmmede områder er ikke medtaget. 
 
Hydromorfologiske forhold - KH 
Områder med kvantitative forandringer. 
 ex: der er ingen af denne slags områder. 
 
Fysisk-kemiske forhold - MFS 
Områder med miljøfarlige stoffer og tungmetaller 
 ex: klappladser, havne, spildevandsnærområder, havbrug, atmosfærisk nedfald, m.v. 
 
Fysisk-kemiske forhold - N 
Områder påvirket af næringsstoffer. 

ex: Afstrømning fra land, punktkilder, atmosfærisk nedfald, indstrømning fra 
omkringliggende havområder. 
Da ingen af vore havområder, på nær Korsør Nor, vil opfylde målsætningen i 2015, og 
da dette vurderes at skyldes for høje næringssaltkoncentrationer angives dette med 
kystvandets totale areal. 

 
Fysisk-kemiske forhold - U 
Upåvirkede områder. 
 ex: Der er ingen kystvande der er upåvirkede. 
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Risikovurdering for kystvande 
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Risikovurdering for kystvande 
 
Kortet næste side viser amtets vurdering af risikoen for at Regionplanens målsætninger ikke er 
opfyldt i 2015. 
 
Da målsætningerne skal opfyldes i henhold til EU’s Vandrammedirektiv senest 2015, er det 
samtidig en oversigt over, hvor der skal sættes ind med yderligere tiltag for at forbedre tilstanden i 
kystvandene. 
 
Vurderingen er foretaget ud fra målinger af belastning, vandkemi og profilmålinger, planteplankton 
og primærproduktion, bunddyr, vegetationsundersøgelser samt tungmetaller fra 1972 og frem med 
fokus primært på data fra 1989 med starten af de nationale overvågningsplaner. Materialet er af 
varierende omfang fra ekstensive til meget intensive undersøgelser. I de senere vandmiljøplaner er 
også miljøfarlige stoffer undersøgt. 
 
Kun i et område, nemlig Korsør Nor, forventes målsætningen at være opfyldt i 2015. 
 
Farvandsområder: 

1)  Isefjord 
2)  Kattegat Syd (Nyrup Bugt) 
3)  Sejerø Bugt inkl. dobbeltkysten 
4)  Kalundborg Fjord 
5)  Jammerland Bugt inkl. Flasken 
6)  Musholm Bugt 
7)  Korsør Nor 
8)  Agersø Sund Nord 
9)  Skælskør Fjord og Nor 
10)  Agersø Sund Syd 
11)  Basnæs Nor 
12) Holsteinborg Nor 
13) Smålandsfarvandet (Karrebæksminde Bugt) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risikovurdering for Kystvande
Ikke i risiko

I risiko
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Kvantitativ tilstand af grundvandsforekomster i sand 

 
Den kvantitative tilstand for grundvandsforekomster er generelt god i store dele af vanddistrikt 30. 
Udviklingen i vandforbruget har været faldende og det generelle forbrug forventes ikke at stige i 
fremtiden 
 
Følgende kriterier er indgået ved bedømmelsen af den kvantitative tilstand af 
grundvandsforekomster i sand: 

Overindvinding 
For kystnære grundvandsforekomster, samt forekomster på øer er et potentiale > eller < 0 m DNN 
benyttet til at evaluere om den nuværende indvinding er bæredygtig. 

Potentialet for grundvandsforekomsten på Sejerø holdes > 0 m DNN, men grundet ringe 
grundvandsdannelse resulterer overindvinding i en lang række vandkvalitetsmæssige problemer. 

Opfyldelse af målsatte vandføringskrav og kontakt til vådområder 
Forekomster i områder uden større vandløb vurderes ikke at have negativ betydning for 
vådområder.  

I områder med større vandløb er en positiv eller negativ opfyldelse af vandføringskravet i 
vandløbene indgået i den kvantitative evaluering af forekomsterne. 

For en enkelt grundvandsforekomst er risikoen for at påvirke højt målsatte kildevæld indgået i 
bedømmelsen. 

Øvrigt bedømmelsesgrundlag 
Mindre grundvandsindvindinger i hele Vanddistrikt 30 er udpeget som en forekomst. Disse 
vurderes hver især at være så små, at de ikke påvirker vandkredsløbet. 

Der mangler data til at vurdere fem grundvandsforekomster. To af disse er udpeget af HUR og de 
tilstødende og sammenhængende forekomster er beskrevet af HUR. Her er HUR’s bedømmelse 
benyttet. For tre andre forekomster haves ingen data. Disse forekomster er foreløbigt bedømt til 
ikke at have en negativ kvantitativ påvirkning. Det skal overvejes om disse tre forekomster skal 
revurderes som vandforekomster. 

 

 

 
 

Grundvandsforekomst i sand

Risiko

Ikke risiko
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Kvantitativ tilstand af grundvandsforekomster i kalk 
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Kvantitativ tilstand af grundvandsforekomster i kalk 
 
Den kvantitative tilstand for grundvandsforekomster er generelt god i store dele af vanddistrikt 30. 
Udviklingen i vandforbruget har været faldende og det generelle forbrug forventes ikke at stige i 
fremtiden 

Følgende kriterier er indgået ved bedømmelsen af den kvantitative tilstand af 
grundvandsforekomster i kalk: 

Overindvinding 
For kystnære grundvandsforekomster, samt forekomster på øer er et potentiale > eller < 0 m DNN 
benyttet til at evaluere om den nuværende indvinding er bæredygtig. 

Indvinding der overstiger 30 % af grundvandsdannelsen vurderes at give risiko for overindvinding. 
Resultater fra DK-modellen er benyttet til at bedømme den kvantitative tilstand for to forekomster. 

Opfyldelse af målsatte vandføringskrav og kontakt til vådområder 
Forekomster i områder uden større vandløb vurderes ikke at have negativ betydning for 
vådområder.  

Øvrigt bedømmelsesgrundlag 
Der mangler data til at vurdere tre grundvandsforekomster i kalken. Disse er udpeget af HUR og de 
tilstødende og sammenhængende forekomster er beskrevet af HUR. Her er HUR’s bedømmelse 
benyttet. 

 

 

 
 

Grundvandsforekomst i kalk

Risiko

Ikke risiko
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Kvantitativ tilstand af sekundære grundvandsforekomster udpeget i bufferzoner til vandløb 
 
 



 43

Kvantitativ tilstand af sekundære grundvandsforekomster udpeget i 
bufferzoner til vandløb  
 

Der er i basisanalysens 1. del udpeget sekundære grundvandsforekomster som bufferzoner til A-
målsatte vandløb samt til vandløbsstrækninger, hvor der forekommer en vandføringstilvækst (A- og 
B-målsatte vandløb). Risikoen for en kvantitativ påvirkning fra disse sekundære forekomster er 
vurderet på baggrund af nedenstående kriterier. 

Risikoen for øget indvinding er vurderet i de områder, hvor der foreligger data.  

I områder uden data er det vurderet at der ikke er risiko for kvantitativ påvirkning. 

 

Risiko

Ikke risiko
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Kvalitativ tilstand af grundvandsforekomster i sand 
Grundvandets kvalitative tilstand er generelt god i store dele af Vanddistrikt 30. Råvandet 
indeholder hyppigt såvel fosfat som arsen i værdier over grænseværdien for drikkevand. Udførte 
undersøgelser viser at indholdet af begge stoffer er geologisk betinget. Både fosfat og arsen fælder 
dog ud ved den almindelige vandbehandling på vandværkerne og der er derfor kun få overskridelser 
af grænseværdien i drikkevand. Fosfat og arsen indgår derfor ikke i vurderingen af den kvalitative 
tilstand af grundvandsforekomster i vanddistrikt 30. 

Overskridelser af grænseværdier 
Til vurdering af den kvalitative tilstand af grundvandsforekomster er overskridelser af 
grænseværdien for drikkevand for en række stoffer udtrukket af Vestsjællands Amts GeoGIS 
database for perioden 1990-2004. 

Følgende stoffer er udtrukket og vurderet: 

Nitrat. Fund i ti boringer. 

Chlorid. Fund i 52 boringer. 

Nikkel. Fund i 11 boringer. 

Natrium. Indgår i vurderingen for grundvandsforekomsten i sand på Sejerø, samt i kalk ved 
Bisserup. 

Sulfat. Indgår i vurderingen for grundvandsforekomsten i sand på Sejerø. 

Pesticider generelt. Fund i ti boringer. Følgende stoffer er fundet i koncentrationer over 
grænseværdien: 2,6-Dichlorbenzamid, Dichlorprop; MCPA; Atrazin, desisopropy; Hexazinon; 
Pendimethalin og Bentazon. 

Organiske mikroforureninger generelt. Fund i tre boringer. Følgende stoffer er fundet i 
koncentrationer over grænseværdien: Phenol og Pentachlorphenol. 

Øvrigt bedømmelsesgrundlag 
Der mangler data til at vurdere fem grundvandsforekomster i sand og kalk. Disse er alle udpeget af 
HUR og de tilstødende og sammenhængende forekomster er beskrevet af HUR. Her er HUR’s 
bedømmelse benyttet. 
 
 

Grundvandsforekomst i sand

Risiko

Ikke risiko
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Kvalitativ tilstand af grundvandsforekomster i kalk 
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Kvalitativ tilstand af grundvandsforekomster i kalk 
Grundvandets kvalitative tilstand er generelt god i store dele af Vanddistrikt 30. Råvandet 
indeholder hyppigt såvel fosfat som arsen i værdier over grænseværdien for drikkevand. Udførte 
undersøgelser viser at indholdet af begge stoffer er geologisk betinget. Både fosfat og arsen fælder 
dog ud ved den almindelige vandbehandling på vandværkerne og der er derfor kun få overskridelser 
af grænseværdien i drikkevand. Fosfat og arsen indgår derfor ikke i vurderingen af den kvalitative 
tilstand af grundvandsforekomster i vanddistrikt 30. 

Overskridelser af grænseværdier 
Til vurdering af den kvalitative tilstand af grundvandsforekomster er overskridelser af 
grænseværdien for drikkevand for en række stoffer udtrukket af Vestsjællands Amts GeoGIS 
database for perioden 1990-2004. 

Følgende stoffer er udtrukket og vurderet: 

Nitrat. Fund i ti boringer. 

Chlorid. Fund i 52 boringer. 

Nikkel. Fund i 11 boringer. 

Natrium. Indgår i vurderingen for grundvandsforekomsten i sand på Sejerø, samt i kalk ved 
Bisserup. 

Sulfat. Indgår i vurderingen for grundvandsforekomsten i sand på Sejerø. 

Pesticider generelt. Fund i ti boringer. Følgende stoffer er fundet i koncentrationer over 
grænseværdien: 2,6-Dichlorbenzamid, Dichlorprop; MCPA; Atrazin, desisopropy; Hexazinon; 
Pendimethalin og Bentazon. 

Organiske mikroforureninger generelt. Fund i tre boringer. Følgende stoffer er fundet i 
koncentrationer over grænseværdien: Phenol og Pentachlorphenol. 

Øvrigt bedømmelsesgrundlag 
Der mangler data til at vurdere fem grundvandsforekomster i sand og kalk. Disse er alle udpeget af 
HUR og de tilstødende og sammenhængende forekomster er beskrevet af HUR. Her er HUR’s 
bedømmelse benyttet. 
 
 
 

Grundvandsforekomst i kalk

Risiko

Ikke risiko
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Summeret risiko for tilstand af grundvandsforekomster i sand 
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Summeret risiko for tilstand af grundvandsforekomster i sand 
 
 
 

Grundvandsforekomst i sand

Risiko

Ikke risiko
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Summeret risiko for tilstand af grundvandsforekomster i kalk 
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Summeret risiko for tilstand af grundvandsforekomster i kalk 
 
 
 Grundvandsforekomst i kalk

Risiko

Ikke risiko
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Sammenfatning af data 
 
 
Nedenstående tabeller giver en sammenfatning af alle vandforekomster med hensyn til   
inddeling i kategori samt identificering af påvirkningstyper. 
 
For overfladevand er det et skema for hvert tilhørende kystvandsafsnit og et samlet for hele 
vanddistrikt 30. Grundvandsforekomsterne er samlet i et enkelt skema. 
 
 

Skema 1: Overfladevand 
 
 

Total

Vandløb

Total længde  km: 858.921 B FM KH MFS N U
Kategori I Ia 1.266 1.266 0 0 0.995 1.68

Ib 1.803 126.176 15.426 0 64.633 1.761
Kategori II IIa 1.465 258.671 31.282 0 169.041 15.124

IIb 2.642 226.752 35.408 3.493 193.663 6.044
IIc 13.562 43.916 9.052 2.938 40.75 6.061

Søer 9 24

Total areal ha: 3399 B FM KH MFS N U
Kategori I Ia 0 0 0 0 15 21

Ib 7 11 0 0 1494 0
Kategori II IIa 0 0 0 0 67 0

IIb 0 0 0 0 275 0
IIc 0 0 1273 0 1516 0

Kystvande

Total areal ha: 233100 B FM KH MFS N U
Kategori I Ia 0 0 0 0 0 0

Ib 800 800 0 800 800 0
Kategori II IIa 112000 0 0 112000 112000 0

IIb 120300 0 0 120300 120300 0
IIc 0 0 0 0 0 0

Antal søer i Kat I: Antal søer i Kat II:

Vestsjællands Amt
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Vandsystem navn:

Vandløb

Total længde  km: 247.33 B FM KH MFS N U
Kategori I Ia 1.266 1.266 0 0 0.995 0

Ib 1.803 28.891 4.489 0 5.4 1.25
Kategori II IIa 0.453 59.381 1.082 0 30.464 3.745

IIb 2.213 56.897 3.571 0 50.081 2.881
IIc 12.738 31.33 7.435 2.938 28.168 2.826

Søer 1 3

Total areal ha: 152 B FM KH MFS N U
Kategori I Ia 15

Ib
Kategori II IIa 19

IIb 118
IIc

Kystvande

Total areal ha: 31400 B FM KH MFS N U
Kategori I Ia

Ib
Kategori II IIa

IIb 31400 31400 31400
IIc

Antal søer i Kat I: Antal søer i Kat II:

Isefjord

 
 
 

Vandsystem navn:

Vandløb

Total længde  km: 10.44 B FM KH MFS N U
Kategori I Ia 0 0 0 0 0 0

Ib 0 1.235 0 0 4.086 0
Kategori II IIa 0 1.137 0 0 0.446 0

IIb 0 0 0 0 2.975 0
IIc 0 0 0 0 1.007 0

Søer 2 1

Total areal ha: 64 B FM KH MFS N U
Kategori I Ia 21

Ib 4
Kategori II IIa

IIb
IIc 39

Kystvande

Total areal ha: 30400 B FM KH MFS N U
Kategori I Ia

Ib
Kategori II IIa 30400 30400 30400

IIb
IIc

Antal søer i Kat I: Antal søer i Kat Il:

Nyrup Bugt
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Vandsystem navn:

Vandløb

Total længde  km: 100.634 B FM KH MFS N U
Kategori I Ia 0 0 0 0 0 0

Ib 0 25.052 1.766 0 11.437 0
Kategori II IIa 0 55.671 8.433 0 35.728 11.379

IIb 0 12.173 1.473 0 11.44 0.347
IIc 0 0 0 0 0 0

Søer 1 2

Total areal ha: 1445 B FM KH MFS N U
Kategori I Ia

Ib 1420
Kategori II IIa

IIb 25
IIc

Kystvande

Total areal ha: 81500 B FM KH MFS N U
Kategori I Ia

Ib
Kategori II IIa

IIb 81500 81500 81500
IIc

Antal søer i Kat I: Antal søer i Kat lI:

Sejrø Bugt

 
 
 

Vandsystem navn:

Vandløb

Total længde  km: 8.868 B FM KH MFS N U
Kategori I Ia 0 0 0 0 0 0

Ib 0 0.781 0 0 0 0
Kategori II IIa 0 0.167 0 0 0 0

IIb 0 7.757 0 0 7.757 0
IIc 0 0 0 0 0 0

Søer 0 0

Total areal ha: B FM KH MFS N U
Kategori I Ia

Ib
Kategori II IIa

IIb
IIc

Kystvande

Total areal ha: 7400 B FM KH MFS N U
Kategori I Ia

Ib
Kategori II IIa

IIb 7400 7400 7400
IIc

Antal søer i Kat I: Antal søer i Kat II:

Kalundborg Fjord
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Vandsystem navn:

Vandløb

Total længde  km: 243.497 B FM KH MFS N U
Kategori I Ia 0 0 0 0 0 1.68

Ib 0 25.945 6.07 0 22.436 0.511
Kategori II IIa 1.012 64.636 16.616 0 44.726 0

IIb 0.429 78.032 21.303 0 49.666 0
IIc 0 7.548 1.617 0 6.534 0

Søer 0 7

Total areal ha: 1512 B FM KH MFS N U
Kategori I Ia

Ib
Kategori II IIa 22

IIb 36
IIc 1250 1454

Kystvande

Total areal ha: 13900 B FM KH MFS N U
Kategori I Ia

Ib
Kategori II IIa 13900 13900 13900

IIb
IIc

Antal søer i Kat I: Antal søer i Kat II:

Jammerland Bugt

 
 
 

Vandsystem navn:

Vandløb

Total længde  km: 222.806 B FM KH MFS N U
Kategori I Ia 0 0 0 0 0 0

Ib 0 43.748 2.577 0 21.274 0
Kategori II IIa 0 72.868 3.414 0 52.866 0

IIb 0 55.27 2.796 3.493 55.121 0.77
IIc 0.824 1.65 0 0 2.015 3.235

Søer 2 9

Total areal ha: 185 B FM KH MFS N U
Kategori I Ia

Ib 55
Kategori II IIa 19

IIb 88
IIc 23 23

Kystvande

Total areal ha: 15300 B FM KH MFS N U
Kategori I Ia

Ib
Kategori II IIa 15300 15300 15300

IIb
IIc

Antal søer i Kat I: Antal søer i Kat II:

Musholm Bugt
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Vandsystem navn:

Vandløb

Total længde  km: 1.393 B FM KH MFS N U
Kategori I Ia 0 0 0 0 0 0

Ib 0 0 0 0 0 0
Kategori II IIa 0 0 0 0 0 0

IIb 0 1.393 1.393 0 1.393 0
IIc 0 0 0 0 0 0

Søer 1 0

Total areal ha: 10 B FM KH MFS N U
Kategori I Ia

Ib 10
Kategori II IIa

IIb
IIc

Kystvande

Total areal ha: 13200 B FM KH MFS N U
Kategori I Ia

Ib
Kategori II IIa 13200 13200 13200

IIb
IIc

Antal søer i Kat I: Antal søer i Kat II:

Agersøsund, nord

 
 
 

Vandsystem navn:

Vandløb

Total længde  km: 4.286 B FM KH MFS N U
Kategori I Ia 0 0 0 0 0 0

Ib 0 0.524 0.524 0 0 0
Kategori II IIa 0 0 0 0 0 0

IIb 0 3.4 0 0 3.4 0
IIc 0 0.362 0 0 0 0

Søer 1 0

Total areal ha: 9 B FM KH MFS N U
Kategori I Ia

Ib 9
Kategori II IIa

IIb
IIc

Kystvande

Total areal ha: 800 B FM KH MFS N U
Kategori I Ia

Ib 800 800 800 800
Kategori II IIa

IIb
IIc

Antal søer i Kat I: Antal søer i Kat II:

Korsør Nor
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Vandsystem navn:

Vandløb

Total længde  km: 0 B FM KH MFS N U
Kategori I Ia 0 0 0 0 0 0

Ib 0 0 0 0 0 0
Kategori II IIa 0 0 0 0 0 0

IIb 0 0 0 0 0 0
IIc 0 0 0 0 0 0

Søer 1 0

Total areal ha: 7 B FM KH MFS N U
Kategori I Ia

Ib 7 7
Kategori II IIa

IIb
IIc

Kystvande

Total areal ha: 8100 B FM KH MFS N U
Kategori I Ia

Ib
Kategori II IIa 8100 8100 8100

IIb
IIc

Antal søer i Kat I: Antal søer i Kat II:

Agersøsund, syd

 
 
 

Vandsystem navn:

Vandløb

Total længde  km: 2.642 B FM KH MFS N U
Kategori I Ia 0 0 0 0 0 0

Ib 0 0 0 0 0 0
Kategori II IIa 0 0 0 0 0 0

IIb 0 2.642 0 0 2.642 0.524
IIc 0 0 0 0 0 0

Søer 0 1

Total areal ha: 7 B FM KH MFS N U
Kategori I Ia

Ib
Kategori II IIa 7

IIb
IIc

Kystvande

Total areal ha: 500 B FM KH MFS N U
Kategori I Ia

Ib
Kategori II IIa 500 500 500

IIb
IIc

Antal søer i Kat I: Antal søer i Kat II:

Skælskør Nor
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Vandsystem navn:

Vandløb

Total længde  km: 3.402 B FM KH MFS N U
Kategori I Ia 0 0 0 0 0 0

Ib 0 0 0 0 0 0
Kategori II IIa 0 0 0 0 0 0

IIb 0 3.402 3.402 0 3.402 0
IIc 0 0 0 0 0 0

Søer 0 1

Total areal ha: 8 B FM KH MFS N U
Kategori I Ia

Ib
Kategori II IIa

IIb 8
IIc

Kystvande

Total areal ha: 29100 B FM KH MFS N U
Kategori I Ia

Ib
Kategori II IIa 29100 29100 29100

IIb
IIc

Karrebæksminde Bugt

Antal søer i Kat I: Antal søer i Kat II:

 
 
 

Vandsystem navn:

Vandløb

Total længde  km: 11.886 B FM KH MFS N U
Kategori I Ia 0 0 0 0 0 0

Ib 0 0 0 0 0 0
Kategori II IIa 0 3.074 0 0 3.074 0

IIb 0 5.786 1.47 0 5.786 1.522
IIc 0 3.026 0 0 3.026 0

Søer 0 0

Total areal ha: B FM KH MFS N U
Kategori I Ia

Ib
Kategori II IIa

IIb
IIc

Kystvande

Total areal ha: 900 B FM KH MFS N U
Kategori I Ia

Ib
Kategori II IIa 900 900 900

IIb
IIc

Basnæs Nor

Antal søer i Kat I: Antal søer i Kat II:
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Vandsystem navn:

Vandløb

Total længde  km: 1.737 B FM KH MFS N U
Kategori I Ia 0 0 0 0 0 0

Ib 0 0 0 0 0 0
Kategori II IIa 0 1.737 1.737 0 1.737 0

IIb 0 0 0 0 0 0
IIc 0 0 0 0 0 0

Søer 0 0

Total areal ha: B FM KH MFS N U
Kategori I Ia

Ib
Kategori II IIa

IIb
IIc

Kystvande

Total areal ha: 600 B FM KH MFS N U
Kategori I Ia

Ib
Kategori II IIa 600 600 600

IIb
IIc

Holsteinborg Nor

Antal søer i Kat I: Antal søer i Kat II:

 
 
 
 
 

Skema 2:  Grundvandsforekomster 
 

Antal grundvandsforekomster: 25 (+13)

Kvantitative påvirkninger Kemiske påvirkninger

 Kategori I 14 (+ 9) 7

 Kategori II 11 (+ 4) 18

Grundvand
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