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Tabel 2.5.1 Arealanvendelsen og jordtypefordeling-

en i oplandet til Østersøen. (Danmarks

Miljøundersøgelsers arealanvendelseskort og

Statens Planteavlsforsøgs landdækkende jordklassifi-

cering af dyrkede arealer 1975-1979.) 

Figur 2.5.1 Arealanvendelsen i oplandet til Øster-

søen (Danmarks Miljøundersøgelser (Corine kortlæg-

ningen) og Storstrøms, Vestsjællands og Roskilde

amter). 

Hulsø og Iglekærgård Sø opfylder målsæt-
ningen.

Strandby Sø og Borremosen ligger i interna-
tionale naturbeskyttelsesområder.

2.5 Afstrømningsområde Østersøen
Området omfatter Hjelm Bugt med tilhøren-
de opland samt de dele af Østersøen, der lig-
ger i vanddistrikt 35.

Farvandet, oplandet og den menneskelige
påvirkning
Områderne ud for Møns klint og Grønsund
samt Bøchers Grund indgår i naturbeskyttel-
sesområder under Natura-2000. Herunder
findes der stenrev ud for Møns Klint, langs
Møns sydkyst, samt et stenrev - Præstebjerg
Rev - mellem Korselitze og Elkenøre.

På Møns sydkyst og langs hele Falsters øst-
kyst er der en lang række badeområder.

Oplandet omfatter et smalt kystopland på
østkysten af Falster med et areal på 45 km2

og et tilsvarende smalt kystopland på sydøst-
kysten af Møn med et areal på 61 km2. Områ-
det strækker sig fra Høje Møn til den sydlig-
ste del af Østerskoven på Falster og er
sammensat af en række små vandløbsoplan-
de.

Området domineres af den tunge lerjord,
hvoraf lerjord og svær lerjord tilsammen ud-
gør knap 70% af jordtyperne på det samlede
dyrkede areal. Den svære lerjord findes især
langs Møns sydkyst. Her forekommer der og-
så overfladiske kalkaflejringer, som samlet
udgør 2% af arealet (se jordtypekort, afsnit
1.1, fig. 1.1.2 samt tabel 2.5.1). Området er så-
ledes atypisk for jordtypefordelingen for
vanddistrikt 35 som helhed på grund af den
svære lerjord og kalkforekomsterne.

Arealtype Arealstørrelse Jordtype

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

4

2

22

3

0,5

72

3

2

22

3

0

70

0

0

7

17

58

11

5

2
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Figur 2.5.2 Punktkilder og fysiske forstyrrelser i den

del af Østersøen der hører til vanddistrikt 35.

70% af oplandet anvendes til landbrugspro-
duktion. Andelen af dyrkede arealer er dog
forholdsvis lav sammenlignet med dyrknings-
graden for hele vanddistrikt 35. Det skyldes
især de større skov- og naturområder bl.a.
Korselitze skov langs Falsters østkyst og Fa-
nefjord skov og Klinteskoven på Møn. Der er
ingen større byer i området, hvilket forklarer
den lave andel af bebyggelser og tekniske an-
læg på kun 5%.

Punktforureninger
Der findes 5 kommunale renseanlæg i oplan-
det med en samlet belastning på 3.100 PE,
hvilket svarer til 1% af den samlede belast-
ning fra kommunale renseanlæg i vanddi-
strikt 35. Derudover findes der 7 private ren-
seanlæg med en belastning på 1.400 PE.

Tunderup Renseanlæg er det største kommu-
nale renseanlæg i oplandet med en belastning
på 1.500 PE. Der foreligger ikke data for ud-
ledte mængder tungmetaller og miljøfremme-
de stoffer fra anlægget.

Figur 2.5.3 Kendte grund-

vandstruende jordfor-

ureninger og muligt

grundvands- og/eller 

overfladevandstruende

slaggeudlæg i oplandet 

til Østersøen.

Tungmetal kg

Kviksølv

Cadmium

Kobber

Bly

Krom

Zink

3 

10 

600 

900 

400 

3200 

Tabel 2.5.2 Overslag over

den samlede mængde

tungmetaller tilført

Østersøen fra klappladser

siden 1987.
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I oplandet findes der 13 kendte forureninger,
som kan true enten grundvand eller overfla-
devand. Af disse er 25% kortlagte som muligt
grundvandstruende jordforureninger, mens
resten er muligt grundvands- og/eller overfla-
devandstruende slaggeudlæg.

Der er tilladelse til indvinding af råstoffer ved
Bjelkes Flak syd for Møn.

De største havne i området er Klintholm
Havn og Hesnæs Havn.

Der findes 2 klappladser i området, der begge
benyttes. Siden 1987 har klappladserne mod-
taget ca. 57.000 m3 moderat belastet havnes-
lam.

Arealpåvirkninger
Den samlede næringssaltbelastning til Øster-
søen er 131 ton kvælstof og 3,5 ton fosfor.

Renseanlæg

Regnbet. udløb

Spredt bebyg.

Natur

Landbrug

76,6%

4,9%

15,7%

0,3%

2,4%

Figur 2.5.4 Kvælstofbe-

lastningen til Østersøen

fordelt på kilder.

Figur 2.5.5 Fosforbelast-

ningen til Østersøen for-

delt på kilder.

Kilde Kvælstof Kvælstof Fosfor Fosfor

ton kg/ha ton kg/ha

Renseanlæg

Regnbetingede udløb

Spredt Bebyggelse

Naturbidrag

Landbrug

6

0,5

3

20

100

0,6

0,04

0,3

2,0

10,6

0,11

0,01

0,07

0,08

0,06

1,2

0,1

0,7

0,8

0,7

Figur 2.5.6 Husdyrtætheden i oplandet til Østersøen

(2003). Husdyrtætheden på en ejendom er beregnet

ud fra husdyrholdets størrelse, som registreres i 

det centrale husdyrregister (CHR) og størrelsen af 

ejendommens jordtilliggende oplyst i hektarstøtte-

ansøgningen (oplysninger herfra er registreret i det

generelle landbrugsregister - GLR). I beregningen 

er der ikke taget hensyn til overførsel af husdyrgød-

ning mellem forskellige bedrifter.

Tabel 2.5.3 Kvælstof og

fosforbelastningen fordelt

på kilder i afstrøm-

ningsområde Østersøen.

Mængderne er beregnet

som et gennemsnit for pe-

rioden 1995-2003.
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Lidt over 75% af kvælstoffet kommer fra
landbrug (fig. 2.5.4), mens hovedkilden til
fosforbelastningen er spildevand fra husstan-
de i byerne og på landet (fig. 2.5.5).
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Figur 2.5.7 Indvinding af grundvand i oplandet til

Østersøen opgjort pr. boring.

Husdyrtætheden er på godt 0,4 DE/ha.

Kvantitative påvirkninger af vand
I oplandet indvindes der 0,2 millioner m3

grundvand/år.

Havet
Afstrømningsområde Østersøen ligger på en
tærskel til den egentlige Østersø, også kaldet
Darsstærsklen. Når bundvand fra farvandene
syd for bælterne har passeret denne tærskel
på vej mod Østersøen, vender det ikke tilba-
ge til danske farvande, før det efter mange år
er blandet op i de øvre vandmasser i Østersø-
en.
Der strømmer store vandmængder igennem
området. Tilførte næringsstoffer fra oplande-
ne i afstrømningsområde Østersøen udgør
derfor kun en brøkdel af de næringsstoffer,
der samlet passerer igennem området.

De største dybder på omkring 18 m findes i
den sydlige del af området. Ud for midten af
Falster til Klintholm på Møn er der en for-
sænkning i havbunden med en dybde på 22
m, som afgrænses af en tærskel i omkring 20
m’s dybde. I dette bassin fanges der ofte i
længere perioder bundvand med en højere
saltholdighed. Bassinet rammes derfor hvert
år af iltsvind.

Koncentrationen af næringsstoffer i den øvre
del af vandsøjlen ligger generelt på niveau
med baggrundskoncentrationerne i Femern
Bælt og Storebælt. I området findes der mo-
derate forekomster af ålegræs og alsidig fore-
komst af makroalger, sten og hård bund. Der-
udover forekommer der store sandede områ-
der, som er uden vegetation. Diversiteten af
blomsterplanter er lavere end af makroalger.
Langs kysterne findes der enkelte steder mo-
derate mængder af trådalger. Badevandskva-
liteten ved områdets mange badeområder er
generelt god.

I regionplanen vurderes tilstanden i forhold
til forekomst og sammensætning af under-
vandsplanter. Selvom dele af området opfyl-
der kravene, er målsætningen som helhed ik-
ke opfyldt.

Vandløbene
I oplandet til afstrømningsområde Østersøen
er der ingen betydende vandløb. Der findes
dog en række mindre vandløb, hvoraf flere
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har gode fysisk-kemiske forhold og et varieret
dyre- og planteliv. Forholdene ligger som hel-
hed over gennemsnittet for Falster. Igennem
de senere år er der foretaget restaureringer af
de fysiske forhold i flere af vandløbene på
Østfalster blandt andet i Donnemoseløbet.
Det betyder, at der i dag er ørreder i vandlø-
bet.

96% af vandløbene er type 1 og kun 4% type
2. Vandløbene har således generelt et lille op-
land, er korte i deres forløb og har en lille
bredde.
Oplandet til afstrømningsområde Østersøen
er det område i vanddistrikt 35, hvor den stør-
ste del af vandløbene er type 1.

22% af vandløbsstationerne har en tilfreds-
stillende miljøtilstand, hvilket ligger noget
under gennemsnittet for vanddistrikt 35 som
helhed. (fig. 2.5.8)

Kun 7% af undersøgte vandløbsstationer har
en tilfredsstillende fiskebestand i forhold til
nugældende regionplan.

Inden for de seneste år er der fjernet flere
faunaspærringer i oplandet bl.a. sluseklapper
ved udløbet fra Donnemoseløbet og Askeha-

veløbet. Der findes dog fortsat nogle få mere
eller mindre passable faunaspærringer i om-
rådet.

35% af vandløbene i oplandet har tilfredsstil-
lende fysiske forhold, hvilket ligger noget
under gennemsnittet for vanddistrikt 35 som
helhed (figur 2.5.9).

Afstrømningsområde Østersøen er det områ-
de i vanddistrikt 35, som har flest vandløb,
hvor de fysiske forhold ikke er tilfredsstillen-
de.

I flere af vandløbene på Østfalster kunne ud-
lægning af sten og grus give en større varia-
tion i vandløbenes fysiske tilstand og dermed
bedre levevilkår for både vandløbsdyr og
fisk.

Søerne
Oplandet indeholder relativt få søer. Kun 1 sø
er målsat, nemlig søen i Busemarke Mose på
Møn.

Tabel 2.5.4 viser størrelsesfordelingen af søer-
ne i oplandet. Området indeholder relativt få
søer i forhold til oplandets størrelse. Relativt
mange af disse er dog lidt større end normalt.

    

Figur 2.5.8 Fordelingen af vandløb med tilfredsstil-

lende og ikke tilfredsstillende miljøtilstand i hen-

holdsvis afstrømningsområde Østersøen og i hele

vanddistrikt 35.

Figur 2.5.9 Fordelingen af vandløbsstationer med 

tilfredsstillende og ikke tilfredsstillende fysiske for-

hold i henholdsvis afstrømningsområde Østersøen

og i hele vanddistrikt 35.

Afstrømningsområde 0,01 – 0,1 ha 0,1-1,0 ha 1,0-5,0 ha Oplandsstørrelse, km2

Østersøen 165 165 7 102

Tabel 2.5.4 Antal og størrel-

sesfordeling af søerne i op-

landet til Østersøen, samt

størrelsen af oplandet.
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Kun i Busemarke Mose er der ført regelmæs-
sigt tilsyn.

Busemarke Sø er en del af Busemarke Mose.
Området er oprindeligt et nor, som ved sedi-
mentering er blevet afsnøret fra havet. Mose-
området gennemstrømmes af 2 vandløb,
hvoraf det ene forsætter gennem mosen og
ud i Østersøen. I stranden er afløbet ofte blo-
keret af sand, hvilket holder vandstanden i
mosen oppe. Der foregår årlige rørskæringer 
i mosen. For at lette rørskæringen sænkes
vandstanden i mosen, herunder også i søen,
ved at oprense udløbet i strandkanten. Ved
disse oprensninger trænger der havvand ind
mosen, hvilket giver svingende saltkoncentra-
tioner i søen.

Søen i mosen  belastes med husspildevand fra
den spredte bebyggelse i det meget store op-
land. Belastningen medfører en ret høj fos-
forkoncentration. På trods heraf optræder 
søen klarvandet og med en udbredt under-
vandsvegetation. Den tilhører søtype 11.

Busemarke Mose er sammen med Råby Sø,
der er en afvandet sø vest herfor, udpeget
som potentielt egnet som vådområde. I den
forbindelse er der udarbejdet et projekt om
reetablering af Råby Sø og hævning af vand-
standen i Busemarke Mose. Gennemføres
projektet, vil det betyde, at Råby Sø får en
udbredelse på 60 hektar og vådområdet i Bu-
semarke får en udbredelse på 74 hektar.

Busemarke Mose indgår i et internationalt
naturbeskyttelsesområde. Søen er målsat ge-
nerel målsætning i amtets regionplan og har
opfyldt sin målsætning siden 1993.

2.6 Afstrømningsområde Grønsund
Området omfatter Grønsund, Storstrømmen
og Færgestrømmen med tilhørende oplande.

Farvandet, oplandet og den menneskelige
påvirkning
Store dele af oplandet indgår i naturbeskyt-
telsesområder under Natura-2000. Der findes
en række badeområder ved Falsters nordkyst,
samt ved Møns og Sjællands sydkyster.

Arealtype Arealstørrelse Jordtype

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

15

5

18

7

1

144

8

3

9

4

1

76

0

0

9

57

30

1

3

0

Tabel 2.6.1 Arealanven-

delsen og jordtypeforde-

lingen i oplandet til Grøn-

sund (Danmarks Miljø-

undersøgelsers arealan-

vendelseskort og Statens

Planteavlsforsøgs land-

dækkende jordklassifice-

ring af dyrkede arealer

1975-1979).

Figur 2.6.1 Arealanvendelsen i oplandet til Grønsund

(Danmarks Miljøundersøgelser (Corine kortlægning-

en) og Storstrøms, Vestsjællands og Roskilde Amter).

Det samlede opland på Sydsjælland, Falster
og Møn (inklusive en del af Bogø) har et are-
al på 192 km2. Hvoraf udgør det største del-
område den nordøstlige del af Falster. Det
største vandsystem er Fribrødre Å på Falster.




