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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/).




