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fladevandet og grundvandet er foretaget.
Sidst i kapitlet findes der en oversigt over til-
standen i vandløb beskrevet ved faunaklasse
og i søer beskrevet ved fosforkoncentratio-
nen.

1.1 Opland
Vanddistrikt 35 omfatter Sydsjælland, Lol-
land, Falster, Møn og en lang række småøer.
Landskabet er primært formet i den sidste is-
tid. Isen har gentagne gange bevæget sig hen
over området og har aflejret ler, sand og grus.
Dette ses tydeligst i terrænet på Sydsjælland
og Nordfalster, hvor store bakkelandskaber
af ler, sand og grus dominerer. På Lolland er
dette mindre tydeligt, og området fremstår
fladt. Det skyldes dog ikke mangel på istids-
aflejringer. Undergrunden, som består af 

Vanddistrikt 35 omfatter Storstrøms Amt
samt de dele af oplandene til Suså, Saltø Å og
Tryggevælde Å, som ligger i Vestsjællands
Amt og Roskilde Amt. På kortet (fig 1.1) er
angivet amtsgrænserne samt vanddistriktets
grænser.

Vanddistrikt 35 er opdelt i 9 afstrømningsom-
råder, der er fastlagt efter de havområder,
som de forskellige oplande afvander til (fig
1.1). Vanddistrikt 35 har en meget lang kystli-
nie, hvorfor det har været nødvendigt at
underinddele i 9 afstrømningsområder.

I dette kapitel beskrives de landskabsformer,
jordtyper og den menneskelige påvirkning,
der har betydning for vandkvaliteten i vand-
distrikt 35. Endvidere beskrives kort, hvordan
typeinddelingen (typologiseringen) af over-
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Foto: Storstrøms Amt
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Figur 1.1 Vanddistrikt 35 og de 9 afstrømningsområ-

der, samt områdernes placering inden for de 3 amts-

grænser. Endvidere er vist grænsen for biologiske

kvalitetsmål i den kommende vandplan, som i

hovedtrækkene udgør grænsen for basisanalysen –

del 1. 
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10 km

Vanddistrikt 35

Amtsgrænse

Figur 1.1.1 Terrænkort over vanddistrikt 35. (Kort- og

Matrikelstyrelsen og Storstrøms, Vestsjællands og

Roskilde Amter).
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kalk, danner her en fordybning, som i istiden
er fyldt op med ler, sand og grus. På Stevns er
landskabet også relativt fladt. Ved isens bevæ-
gelse hen over området er der kun afsat gan-
ske få aflejringer. Lagene over kalken er der-
for meget tynde. På Stevns og på Østmøn er
kalken højtliggende, hvilket ses ved klinterne.
På Østmøn har isen skubbet kalken op i fla-
ger, og området er derfor meget kuperet.

Som eksempler på landskabsformer dannet i
forbindelse med istiden kan nævnes tunnel-
dale på Nordfalster og Sydøstlolland, dødis-
landskaber på Lolland, åse mange steder i
vanddistriktet, samt hævet og inddæmmet
havbund på Sydlolland og Sydfalster.

Arealanvendelsen og jordtypefordelingen
fremgår af tabel 1.1.1 og figur 1.1.2. De dyr-
kede arealer inddeles i forskellige jordtype.

Dræningsprocenterne varierer i forhold til
jordtypen. Jo tungere jorde, jo mere dræning.
Da ca. 80% af de dyrkede arealer er sand-
blandet lerjord og lerjord, har det meste af
vanddistriktet dræningsprocenter mellem 60
og 80%.

Inden for vanddistrikt 35 er der udpeget 24
EF-habitatområder inklusive et stenrev, samt
4 områder, som deles med andre vanddistrik-
ter. Endvidere er der inden for vanddistriktet
udpeget 15 EF-fuglebeskyttelsesområder og 7
Ramsarområder. Nogle af disse udpegede
områder er helt eller delvist sammenfalden-
de. Områdernes placering fremgår af figur
1.1.3 De 2 typer af EF-naturbeskyttelsesom-
råder benævnes ofte under ét Natura 2000-
områder. Til grund for udpegningen ligger to
EU-direktiver og Ramsarkonventionen.

Tabel 1.1.1 Arealanven-

delsen og jordtypeforde-

lingen i vanddistrikt 35.

(Danmarks Miljøundersø-

gelsers arealanvendelses-

kort og Statens Planteavls-

forsøgs landdækkende

jordklassificering af dyrke-

de arealer 1975-1979). 

Arealtype Arealstørrelse Jordtype Dræningsprocent

km2 % %

Bebyggelse

Tekniske anlæg og veje

Skov og natur 

Vådområder

Ferskvand

Landbrug

● Grovsandet jord

● Finsandet jord

● Lerblandet sandjord

● Sandblandet lerjord

● Lerjord

● Svær lerjord

● Humus

● Kalkholdig jord

246

159

567

119

53

3055

31

31

397

1619

825

31

92

0

1

1

13

53

27

1

3

0

20-30

20-30

35-45

60-70

70-80

70-80

-

-
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Figur 1.1.2 Jordtypefordelingen i vanddistrikt 35

med angivelse af dominerende jordtyper i pløjela-

gets dybde (Statens Planteavlsforsøgs landdækkende

jordklassificering af dyrkede arealer 1975-1979).
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Alle tre aftaler indeholder bestemmelser om
beskyttelse og bevarelse af bestemte naturty-
per samt af arter af dyr og planter. For hvert
område er der et specifikt udpegningsgrundlag.

70% af landområderne i vanddistrikt 35 af-
vander til internationale naturbeskyttelses-
områder

1.2 Menneskelige påvirkninger
I dette afsnit beskrives de væsentligste men-
neskelige påvirkninger i vanddistrikt 35 ind-

delt i punktforureninger, arealpåvirkninger,
kvantitative påvirkninger af vand og regule-
ring af vandløb, søer og kystområder.

Punktforureninger
Belastningen fra punktforureninger omfatter
spildevand fra henholdsvis kommunale rense-
anlæg, private renseanlæg, virksomheder og
spredt bebyggelse, samt regnbetingede udløb
og udledning af vand fra afværgepumpninger.
Forurenede grunde, slamudspredning, klap-
pladser og havbrug er også punktforurening-
er.

Figur 1.1.3 Internationale

naturbeskyttelsesområder

omfattet af EF-fuglebe-

skyttelsesdirektivet, EF-

Habitatdirektivet og

Ramsarkonventionen. 
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Der findes 174 kommunale renseanlæg i
vanddistrikt 35. Anlæggene spænder fra simp-
le mekaniske anlæg (67 anlæg) til fuldt udbyg-
gede anlæg med alle rensetrin inklusive fjer-
nelse af næringsstoffer. Endvidere findes der
53 private anlæg, der typisk kun har mekanisk
rensning. Kun et fåtal har også  biologisk
rensning. Spildevand fra spredt bebyggelse
gennemgår mekanisk rensning, ledes gennem
hustanke, nedsives eller udledes direkte til
overfladevand uden rensning. I vanddistrikt
35 er der 32.000 ejendomme i det åbne land.

Slam fra kommunale renseanlæg, der udspre-
des på marker, er medregnet i den samlede
opgørelse af belastningen med næringsstoffer.
Ved for høj koncentration af miljøfremmede
stoffer eller tungmetaller genanvendes slam-
met på anden vis eller deponeres, så stofferne
ikke spredes til vandmiljøet.

Regnbetingede udløb kan - udover at belaste
med næringsstoffer, tungmetaller og miljø-
fremmede stoffer - give anledning til erosion
af bund og brinker samt bortskylning af dyr og
planter i vandløbene. Derudover giver disse
udledninger til tider anledning til uæstetiske
forhold med toiletpapir og slam i vandløbene.

Fra virksomheder, vaskepladser, afværgeud-
ledninger, klappladser, havbrug og forurene-
de grunde er forureningerne mangeartede og
spænder fra udledning af næringsstoffer til
forurening med tungmetaller, oliekomponen-
ter og miljøfremmede stoffer bl.a. pesticider.

Arealpåvirkninger
Den diffuse belastning kommer fra det åbne
land og fra atmosfæren. Bidraget fra det åbne

land opdeles typisk i landbrug, natur og
spredt bebyggelse. Landbrugsbidraget bereg-
nes som den målte belastning i vandløb fra-
trukket natur, spredt bebyggelse, renseanlæg
og regnbetingede udløb. Naturbidraget er
den mængde kvælstof og fosfor, der tilføres
udover bidraget fra menneskelige aktiviteter
i oplandet.

Husdyrtætheden i vanddistrikt 35 er lav
sammenlignet med resten af landet. I 2003
var husdyrtætheden gennemsnitligt på 0,4 
dyreenheder (DE)/hektar  – det samme som i
1990. 1 dyreenhed svarer til ca. 100 kg ud-
bragt kvælstof om året i husdyrgødning. På
landsplan var husdyrtætheden 0,9 DE/hektar
i 2003.

Det er generelt sådan, at jo mere husdyrgød-
ning, der er til rådighed til markerne, desto
større er risikoen for tab af kvælstof og fosfor
til vandmiljøet. I vanddistriktet kommer den
største del af husdyrgødningen fra svinebe-
drifter, hvor man må udbringe husdyrgød-
ning svarende til 1,4 DE/hektar. Der er der-
for risiko for et større tab af næringsstoffer i
forbindelse med en øget animalsk produk-
tion. Der foregår dog løbende en optimering
af udnyttelsen af næringsstoffer i landbruget,
hvilket har ført til et fald i overskud og tab af
næringsstoffer siden 1990.

Vanddistriktet domineres af leret overflade-
jord og undergrund. I lerjord omsættes nitrat,
hvilket betyder, at der kun få steder er risiko
for, at grundvandet forurenes med nitrat.
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Figur 1.2.1 Den diffuse belastning med kvælstof fra

det åbne land (spredt bebyggelse + atmosfærisk

bidrag + naturbidrag + landbrug) til vandmiljøet.

Belastningen er beregnet som gennemsnittet for

perioden 1995-2003 ved at fratrække kendte punkt-

kilder fra målte kvælstoftransporter i vandløbene i

de respektive oplande. Det ses, at belastningen fra

hovedparten af oplandene ligger fra 10 - 20 kg

kvælstof/hektar.
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Figur 1.2.2 Den diffuse belastning med fosfor fra det

åbne land (spredt bebyggelse + atmosfærisk bidrag

+ naturbidrag + landbrug) til vandmiljøet.

Belastningen er beregnet som gennemsnittet for

perioden 1995-2003 ved at fratrække kendte punkt-

kilder fra målte fosfortransporter i vandløbene i de

respektive oplande. Det ses, at belastningen fra

hovedparten af oplandene ligger fra 0,15-0,30 kg

fosfor/hektar.
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Omvendt er de lerede jorder typisk drænede
(afsnit 1.1, fig. 1.1.2), hvorfor der foregår en
stor og hurtig transport af vand fra marker til
overfladevand uden tilbageholdelse af næ-
ringsstoffer.

Der er store lokale forskelle i dyretætheden i
vanddistriktet. På figur 1.2.3 er dyretætheden
opgjort for de respektive vandløbsoplande.

En stor dyretæthed kan lokalt være med til at
forklare en dårlig vandkvalitet, som skyldes
næringsstofbelastning i vandmiljøet.

I tabel 1.2.1 er angivet mængdeintervaller for
de totale mængder pr. år af svovl, fosfor og
kvælstof, samt de totale mængder af ammoni-
ak, der kommer fra luften i løbet af 1 år. Tal
og oplysninger stammer fra DMU – Faglig
rapport nr. 418.

Figur 1.2.3 Husdyrtæt-

heden i vandløbsoplande

i vanddistrikt 35 (2003).

Beregningen er baseret

på data om husdyrhold

fra det centrale husdyrre-

gister (CHR) og oplysning-

er om placering af ejen-

dommenes jordtilliggende

fra hektarstøtteansøg-

ninger. 
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Depositionen af kvælstof er fordelt på for-
skellige kvælkstofforbindelser. Ammoniak og
ammonium stammer hovedsagelig fra land-
brugsproduktion, hvor navnlig husdyrgødning
er en meget stor kilde. Kvælstofoxider stam-
mer hovedsageligt fra diverse forbrændings-
processer.

Fosfor kommer både fra menneskeskabte og
naturlige kilder. De menneskeskabte stam-

ton/km2/år

over land over hav

Svovl o,56-0,86 -

Total kvælstof 1,3-2,3 0,7-1,7

Ammoniak 0,7-1,4 0,4-0,9

Total fosfor 0,002-0,004 0,002-0,004

Tabel 1.2.1 Atmosfærisk

deposition (DMU /Faglig

rapport nr. 418/). 

Figur 1.2.4 Faunaspær-

ringer og tørlagte søer i

vanddistrikt 35

(Storstrøms Amt, kommu-

nerne og Danmarks

Sportsfiskerforbund).



1.3 Typologisering af overflade- og
grundvand
For at kunne opstille operationelle målsæt-
ninger i den kommende vandplan, er det nød-
vendigt at operere med et begrænset antal
veldefinerede typer af vandområder. Vand-
områderne er inddelt efter de parametre, som
har størst indflydelse på deres fysisk/kemiske
og biologiske tilstand.

Den anvendte inddeling for havområderne
følger vejledningen. De åbne havområder
omkring vanddistrikt 35 er af typen OW3.
Dette betyder, at vandmassens indhold af salt
er middelstort, fra 5-18‰, og at tidevandsfor-
skellen er mindre end 1 m. Fjordene i vand-
distriktet er inddelt efter saltholdighed, fore-
komst af periodevis lagdeling, samt vandskif-
tets størrelse, som er afgørende for fjordenes
følsomhed over for næringssaltbelastning.
Tabel 1.3.1 giver en samlet oversigt over ty-
perne af åbne havområder og fjorde i vand-
distrikt 35.
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mer primært fra forbrænding af kul og halm,
herunder markafbrænding. De naturlige kil-
der er primært ophvirvlet jordstøv, og luftbå-
ren biologisk materiale som fx pollen og
svampesporer.

Depositionen af svovl via svovlforbindelser
stammer især fra forbrændingsprocesser, men
der findes også naturlige svovlkilder, blandt
andet fra dråber af havvand, der kan trans-
porteres over store afstande ind over land.

Der findes mange forskellig tungmetaller og
de kan stamme fra både naturlige og mennes-
keskabte kilder. Tungmetaldepositionen til
vandmiljøet er i mange tilfælde betydelig i
forhold til andre kilder. Tungmetallerne i luf-
ten stammer hovedsagelig fra menneskelig
aktivitet, hvor forbrændingsprocesser er de
vigtigste.

Kvantitative påvirkninger af overflade- og
grundvand
Indvinding af grundvand sker fra 803 vand-
indvindingsanlæg, der samlet indvinder ca. 36
millioner m3 grundvand om året. Anlæggene
er typisk små til mellemstore vandværker.
Derudover findes der en del anlæg til mark-
vanding og industriformål.

Indvinding af overfladevand sker fra 22 an-
læg med en samlet indvinding på 1,8 millio-
ner m3 om året. Langt størstedelen af indvin-
dingen sker fra ganske få industrianlæg, hvor
vandet typisk anvendes som procesvand.

Udstrømningen af grundvand til overflade-
vand og vådområder kan blive reduceret væ-
sentligt, hvis der foregår en betydelig grund-
vandsindvinding i området. Dette kan medfø-
re vandløb med forringet vandføring samt
mere eller mindre tørlagte vådområder.

Andre påvirkninger – regulering 
af vandområder
Forskelligartede spærringer i vandløb er et
forholdsvist stort problem i vanddistriktet.
De nyeste registreringer tæller mindst 389
hele eller delvise spærringer. Dertil skal læg-
ges et ukendt antal spærringer i private vand-
løb samt i enkelte offentlige vandløb. Spær-

ringerne fordeler sig med 121 på Lolland, 107
på Sjælland, 44 på Falster og 17 på Møn.
I vanddistriktet er der desuden registreret
396 km vandløb, der er delvist rørlagt.

16 søer over 10 hektar er tørlagte med hen-
blik på dyrkning af jorden. Af disse er 3 re-
etablerede. Endvidere oplyses 23 søer under
10 hektar at være sløjfede (Skov- og Natur-
styrelsen, /Tørlagte søer og fjorde i Danmark,
1986/).
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Tabel 1.3.1 Typeindde-

lingen af åbne havom-

råder og fjorde i vanddi-

strikt 35.

Type Typeparameter Område

OW3

M1

M2

M3

Køge Bugt

Fakse Bugt

Østersøen

Femern Bælt

Langelandsbælt Øst

Smålandsfarvandet åben

Grønsund

Nakskov Fjord

Dybsø Fjord

Præstø Fjord

Stege Bugt

Stege Nor

Smålandsfarvandet Syd

Avnø Fjord

Guldborgsund

Rødsand

Karrebæk Fjord

Saltholdighed: 5-18 ‰

Tidevandsforskel: < 1 m

Saltholdighed: 5-18 ‰

Periodevis lagdelt

Stor følsomhed over for menneskelig påvirkning

Saltholdighed: 5-18 ‰

Opblandet

Stor følsomhed over for menneskelig påvirkning

Saltholdighed: 5-18 ‰

Periodevis lagdelt

Mindre følsomhed over for menneskelig påvirkning

Tabel 1.3.2 Typeindde-

lingen af vandløb i vand-

distrikt 35.

Tabel 1.3.3 Typeinddelin-

gen af søer i vanddistrikt

35.

Type Oplandsareal i km2 Vandløbsbredde i m Afstand til kilden i km

1

2

3

<10

10 - 100

>100

<2

2-10

>10

<2

2-40

>40

Type Alkalinitet Saltholdighed Farve (brun eller klar) Gennemsnitsdybde

meq/l ‰ Pt/l meter

9

10

11

12

13

14

> 0,2

> 0,2

>0,2

> 0,2

> 0,2

>0,2

<0,5

<0,5

>0,5

>0,5

<0,5

<0,5

<3

>3

<3

>3

<3

>3

<60

<60

<60

<60

>60

<60

Vandløb og søer i vanddistrikt 35 er på sam-
me måde inddelt efter parametre, som har
særlig indflydelse på de fysisk/kemiske og
biologiske forhold. Vandløbene er inddelt i
3 typer efter oplandsstørrelse, bredde på
vandløbet og afstand til vandløbets ud-
spring, kilden (tabel 1.3.2).

Af de ca. 3.300 km vandløb i vanddistrikt 35
er godt 76% type 1 og 23% type 2, mens
kun 1,3% (= 44 km) er type 3.

Søerne er inddelt i forhold til vandets indhold
af kalk (alkalinitet), saltholdighed, vandets
brunfarvning og dybden. Disse fire parametre
kan kombineres til 16 forskellige søtyper.
I vanddistrikt 35 er der dog kun 6 typer (tabel
1.3.3) fordelt på de 93 søer, som er målsatte i
regionplanen.

Knap 67% af søerne i vanddistrikt 35 hører
til type 9 og 17% til type 10. Over 80% af sø-
erne er altså kalkrige, ferske søer uden brun-
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farvning. Af type 13 (brunvandede søer) er
der 9%. Dette er typisk søer, der er dannet
ved tørvegravning . Der er kun 1 sø af type
14, som er en dyb, brunvandet sø. De fleste
brunfarvede søer er tørvemoser med en gen-
nemsnitsdybde på normalt under 3 meter Dy-
be brakvandssøer (type 12) er der 2 af i vand-
distriktet. Begge er opstået ved grusgravning
i kystnære områder.

Påvirkede vandområder (almindelig modifi-
cerede vandområder) er vandområder, der er
påvirket af menneskelig aktiviteter. I vand-
distrikt 35 gælder dette for hovedparten af
vandløbene, som er påvirkede enten ved ud-
dybning, udretning eller ved rørlægning.

Stærkt modificerede vandområder er vand-
områder, der er blevet fysisk ændrede i væ-

Figur 1.3.1 Typeinddelin-

gen af havområder og 

søer i vanddistrikt 35. 
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sentlig grad som følge af menneskelig aktivi-
tet, og som samtidigt ikke kan restaureres og
dermed opnå god økologisk tilstand på grund
af tekniske vanskeligheder og/eller uforholds-
mæssig store omkostninger. At udpege et om-
råde som stærkt modificeret skal betragtes
som en undtagelse. I vanddistrikt 35 gælder
det vandløb, der løber gennem områder, hvor
vandet pumpes væk, såsom inddæmmede

Figur 1.3.2 Typeinddelin-

gen af vandløb i vanddi-

strikt 35.

fjorde og rørlagte vandløb, der løber under
bymæssig bebyggelse. Ca. 18% af vandløbene
i vanddistrikt 35 er kunstige eller stærkt modi-
ficerede. Næstved Kanal  og Karrebæksminde
Fjord inklusiv Fladstrand og Krageholms
Strøm er det eneste stærkt modificerede hav-
område, mens der ikke er nogen foreløbig
identifikation af stærkt modificerede eller
kunstige søer.
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Kunstige vandområder omfatter områder,
hvor der ved graveaktivitet kunstigt er skabt
adgang for vand som samtidig ikke kan opnå
god økologisk tilstand. I vanddistrikt 35 op-
fattes kun større, interne afvandingskanaler i
pumpelag som kunstige vandområder.

Upåvirkede vandområder er områder, der ik-
ke er fysisk ændrede af menneskelig aktivitet.

Figur 1.3.3 Kunstige og

stærkt modificerede vand-

områder i vanddistrikt 35. 

Grundvandet er i vanddistrikt 35 inddelt i 81
grundvandsforekomster. Ved inddelingen
skelnes mellem grundvandsforekomster i
sand- og kalklag, samt om der er kontakt
med nærliggende vandløb.

Lokalt findes der små grundvandsforekom-
ster i sandlag, som kan forsyne vandløb samt
levere grundvand til drikkevandsforsyning.
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Figur 1.3.4 Skematisk

fremstilling af primære

grundvandsforekomster

og sekundære grund-

vandsforekomster (i kalk

eller sand) med kontakt

enten til vandløb eller

direkte afstrømning til

havet.

Figur 1.3.5 Udbredelsen 

af primære grundvands-

forekomster i kalk eller

sand i vanddistrikt 35.

Desuden vises om grund-

vandsforekomsten har

kontakt til overfladevand

eller er uden kontakt til

overfladevand (direkte

afstrømning til havet).

Figur 1.3.6 Udbredelsen 

af sekundære grund-

vandsforekomster i kalk

eller sand i vanddistrikt

35. Desuden vises om

grundvandsforekomsten

har kontakt til overflade-

vand eller er uden kon-

takt til overfladevand

(direkte afstrømning til

havet).

▼ ▼

▼
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Længere nede i undergrunden findes der
større grundvandsforekomster i sand- og
kalklag. Disse har en mere regional betyd-
ning, og udgør en større og langt mere sikker
drikkevandsforsyning. De største mængder
grundvand findes dog i de dybe grundvands-
forekomster i kalklag, som i vanddistriktet
har meget stor udstrækning. De store regio-
nale forekomster kaldes populært de primæ-
re grundvandsforekomster, idet stort set alt
vandindvinding sker fra disse.

Størstedelen af grundvandet i de store pri-
mære grundvandsforekomster strømmer
overvejende vandret, ofte over meget store
afstande. Omkring vandløbene vil grundvan-
det strømme op og sørge for, at der er vand i
vandløbene om sommeren.

En væsentlig del af grundvandet strømmer
dog ikke til vandløbene, men løber direkte
ud i havet.

Figur 1.3.5-1.3.6 viser udbredelsen af primæ-
re og sekundære grundvandsforekomster i
vanddistriktet.

Der er udpeget 43 primære grundvandsfore-
komster i vanddistriktet, hvoraf 24 leverer
vand til vandløbene. De sekundære grund-
vandsforekomster ligger generelt meget
spredt. I alt er der udpeget 38 sekundære
grundvandsforekomster i vanddistriktet.
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Figur 1.4.1 Søernes og

havområdernes miljøtil-

stand i forhold til målsæt-

ningerne i gældende

regionplan.

1.4 Målopfyldelse i henhold til nugæl-
dende regionplan
I regionplanen er der fastsat forskellige kvali-
tetskrav til vandområderne. Hvis vandområ-
derne kan opfylde kravene, betegnes miljøtil-
stand som tilfredsstillende.

De yderste dele af de åbne havområder har
gode miljømæssige forhold, mens det ikke
gælder for de indre dele. Derfor opfylder de

fleste åbne havområder ikke regionplanens
målsætninger. Heller ikke fjordene har en så
god miljøtilstand, at de opfylder regionpla-
nens mål (fig. 1.4.1). For vandløbene og søer-
ne er der i vanddistrikt 35 henholdsvis 32%
og 31%, der opfylder målene i regionplanen.
55% af vandløbene har tilfredsstillende fysis-
ke forhold. (fig. 1.4.1 og 1.4.2)
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Figur 1.4.2 Vandløbenes

tilstand i forhold til

regionplanens målsæt-

ninger bedømt ud fra

undersøgelser af vand-

løbsdyr i 2001-2002

(Dansk Vandløbs Fauna

Indeks). Figuren er base-

ret på den dårligste til-

stand i de to år. Af tekni-

ske grunde har resultater-

ne fra Vestsjælland Amt

ikke kunnet medtages,

men ca. 50% af vandløbe-

ne I Vestsjællands Amt

lever op til målsætningen

i nugældende regionplan.  
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1.5 Tilstanden i vandløb og søer
Tilstanden i vandløb bedømmes ud fra
sammensætningen af smådyr (faunaklassen)
og af fiskebestanden. En fiskemålsætning an-
ses for opfyldt, hvis der enten er tilfredsstil-
lende tæthed af ørred eller tilfredsstillende
antal af arter. For vurderingen af fiskebestan-

den er anvendt data fra perioden 1993-2002.
Tilstanden i søer bedømmes ud fra afledte
faktorer af fosforkoncentrationen, såsom sigt-
dybde og vandets klorofylindhold. Bedøm-
melserne fremgår af kort 1.5.1 og 1.5.2.

Figur 1.5.1 Søernes til-

stand bedømt i forhold til

fosforkoncentrationen i

søerne. Den angivne fos-

forkoncentration er for

de fleste søer et gennem-

snit af fosforkoncentratio-

nen 1995-2003. For ca. 20

søer er dette gennemsnit

vurderet ikke at give et

retvisende billede af fos-

forkoncentrationen, der-

for er andet gennemsnit

anvendt.
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Figur 1.5.2 Miljøtilstanden

i vandløb bedømt ud fra

undersøgelser af vand-

løbsdyr i 2001-2002

(Dansk Vandløbs Fauna

Indeks). Figuren viser den

dårligste tilstand i de to

år. Stærkt modificerede

og kunstige vandløb

omfatter vandløb i inter-

esseområder for pumpe-

lag (dog undtaget tidlige-

re søer), samt rørlagte

vandløb under bymæssig

bebyggelse.






