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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.
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Jordtyperne består hovedsageligt af sandblan-
det lerjord og lerjord, som tilsammen udgør
knap 80%, mens sandjorde udgør knap 10%
af det dyrkede areal. Det svarer stort set til
den gennemsnitlige jordtypefordeling for hele
vanddistrikt 35 (se jordtypekort, afsnit 1.1, fig.
1.1.2 samt tabel 2.6.1).

76% af oplandet anvendes til landbrug. Ande-
len af skov- og naturområder er på kun 13%
mod 17% for hele vanddistrikt 35, og omfat-
ter bl.a. højmosen Horreby Lyng på Falster og
strandengene ved Fanefjord på Møn. Bebyg-
gelse og tekniske anlæg dækker 11% af op-
landsarealet, hvoraf Vordingborg udgør den
største bymæssige bebyggelse.

Punktforureninger
Der findes 12 kommunale renseanlæg i oplan-
det med en samlet belastning på 36.200 PE,
hvilket svarer til 6% af den samlede belast-
ning på kommunale renseanlæg i vanddistrikt
35. Derudover findes der 7 private renseanlæg
med en belastning på 574 PE, 2 virksomheder
med direkte udledning, 2 mindre virksomhe-
der med udledning af spildevand fra produk-

tionsprocesser samt 5 ejendomme med egen
vaskeplads til arbejdskøretøjer, arbejdsred-
skaber eller lignende.
Vordingborg Renseanlæg er det største kom-
munale renseanlæg i oplandet med en belast-
ning på 24.000 PE. Anlægget udleder direkte
til Grønsund.

Tabel 2.6.2 Skønnet udledning af tungmetaller og de

tre vigtigste miljøfremmede stoffer fra Vordingborg

Renseanlæg.

Figur 2.6.2 Punktkilder og

fysiske forstyrrelser i 

Grønsund.

Figur 2.6.3 Kendte grundvandstruende jordforure-

ninger og muligt grundvands- og/eller overflade-

vandstruende slaggeudlæg i oplandet til Grønsund.

Vordingborg Renseanlæg kg/år

Cadmium

Kviksølv

Arsen

Chrom

Bly

Nikkel

Kobber

Zink

TCPP

DEHP

LAS

0,2

0,5

5

3

8

11

13

130

7

2

66
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Figur 2.6.5 Fosforbelastningen til Grønsund fordelt

på kilder.

Renseanlæg

Regnbet. udløb

Spredt bebyg.

Natur

Landbrug

Havbrug

5,8%
0,9%

2,9%

12,6%

74,7%

3,0%

Figur 2.6.4 Kvælstofbelastningen til Grønsund for-

delt på kilder.  

Tungmetal kg

Kviksølv

Cadmium

Kobber
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Krom
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2,5 

12,5 

600 

900 

400 

3300 

Tabel 2.6.3 Overslag over den samlede mængde

tungmetaller tilført Grønsund fra klappladser siden

1987.

Figur 2.6.6 Husdyrtæthe-

den i oplandet til Grøn-

sund (2003). Husdyrtæthe-

den på en ejendom er be-

regnet ud fra husdyrhol-

dets størrelse, som regist-

reres i det centrale hus-

dyrregister (CHR) og stør-

relsen af ejendommens

jordtilliggende oplyst i

hektarstøtte-ansøgningen

(oplysninger herfra er re-

gistreret i det generelle

landbrugsregister - GLR).

I beregningen er der ikke

taget hensyn til overførsel

af husdyrgødning mellem

forskellige bedrifter.

I oplandet findes der 20 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 råstofindvinding i Grøn-
sund (overgangsområde 538-A og afviklings-
område 538-B) og Tolkedyb (afviklingsområ-
de 538-C).

De største havne i området er Vordingborg
havn og Stubbekøbing havn.

Der findes 6 klappladser i området, hvoraf de
3 benyttes. Siden 1987 har klappladserne –
foruden ca. 180.000 m3 rent sand fra oprens-
ning af Nyt Løb og Hestehoved Dyb - modta-
get ca. 56.000 m3 moderat belastet havne-
slam.

Der findes 3 havbrug i Grønsund. Til medici-
nering anvendte de i 2003 tilsammen 118 kg 

Oxolinsyre, 200 kg Sulfadiazin og 40 kg Tri-
methoprim. Netburenes imprægnering afgav
skønsmæssigt 360 kg kobber.

Arealpåvirkninger
Den samlede næringssaltbelastning til
Grønsund er 227 ton kvælstof og 6 ton fos-
for. Næsten 75% af kvælstoffet kommer fra
landbrug (fig. 2.6.4), mens hovedkilderne til
fosforbelastningen er spildevand fra hus-
stande i byerne og på landet og havbrugene
(fig. 2.6.5).

Husdyrtætheden er på godt 0,5 DE/ha.
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Kvantitative påvirkninger af vand
I oplandet indvindes der 1,4 millioner m3

grundvand/år. Omkring 25% af indvindingen
sker omkring Vordingborg.

Kilde Kvælstof Kvælstof Fosfor Fosfor

ton kg/ha ton kg/ha

Renseanlæg

Regnbetingede udløb

Havbrug

Spredt Bebyggelse

Naturbidrag

Landbrug

13

2

7

7

30

170

0,7

0,1

-

0,4

1,5

8,9

0,10

0,03

-

0,08

0,06

0,01

1,9

0,6

0,8

1,5

1,1

0,3

Figur 2.6.7 Indvinding af

grundvand i oplandet til

Grønsund opgjort pr. bo-

ring.

Tabel 2.6.4. Kvælstof og

fosforbelastningen fordelt

på kilder i afstrømnings-

område Grønsund.

Mængderne er beregnet

som et gennemsnit for

perioden 1995-2003.

Koncentrationen af næringsstoffer svarer til
niveauet i Østersøen og Smålandsfarvandet.
De næringsstoffer, der tilføres fra oplandet,
bliver blandet med de passerende vandmas-
ser, og en meget stor del af disse vil blive ført
ud af området med strømmen, inden de bliver
omsat. Den vestlige del af farvandet er lav-
vandet med dybder under 3 meter i store dele
af området. Her vil vegetationen i perioder
kunne udnytte en del af de næringsstoffer,
der strømmer igennem området.

I Grønsund langs strømdybet står der tætte
bede med ålegræs. Langs de mere beskyttede
fjorde og vige ved Bogø, Møns og Falsters
kyster findes der en mere varieret sammen-
sætning af  fastsiddende undervandsplanter,
stedvis med forekomst af kransnålalger. Der-
udover forekommer øgede mængder af tråd-
alger, som på det lave vand kan hæmme eller
hindre væksten af de fastsiddende under-
vandsplanter. Efter at olietankeren Baltic
Carrier i 2001 lækkede store mængder olie,
som drev ind på kysten i dele af Grønsund,
har miljøtilstanden på de berørte kyst-
strækninger været præget deraf. Badevands-
kvaliteten ved områdets badeområder er ge-
nerelt god.

I regionplanen vurderes tilstanden  i forhold
til forekomst og sammensætning af under-
vandsplanter. Selvom dele af Grønsund in-
klusive Storstrømmen og Færgestrømmen 
opfylder kravene, lever området som helhed
ikke op til målsætningen.
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Havet
Grønsund forbinder Smålandsfarvandet med
Østersøen. Det er et strømfyldt farvand, hvor
der er en god opblanding af vandsøjlen. Der-
med er der ikke lagdelt i længere perioder,
hvilket betyder, at risikoen for iltsvind er mi-
nimal.
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Vandløbene
I oplandet til Grønsund er der kun ét større
og betydende vandløb, Fribrødre Å på Fal-
ster, der udmunder i Grønsund. Fribrødre Å
løber gennem intensivt dyrkede land-
brugsområder og har tidligere være kraftigt
reguleret. Igennem de senere år er der imid-
lertid på længere strækninger foretaget gen-
nemgribende restaureringer af de fysiske for-
hold. Ørredbestanden i åen er fortsat lille,
mens karpefiskene er i fremgang.

De øvrige vandløb i oplandet svinger meget i
miljøtilstand og fysiske forhold. Der er en del
mindre vandløb med varierende fysisk-kemi-
ske forhold og et varieret dyre- og planteliv.
Vandløb med den dårligste tilstand ligger på
Falster, Østmøn og Bogø, mens de bedste
vandløb ligger på det sydligste af Sjælland.
I de seneste år er der gennemført flere forbe-
dringer i Vintersbølle Bæk, først og fremmest
af de fysiske forhold. Det betyder, at vandlø-
bet i fremtiden vil kunne rumme en større 
ørredbestand.

75% af vandløbene er type 1 og 24% type 2.
Vandløbene har altså generelt et lille opland,
er korte i deres forløb og har en lille bredde.

I forhold til nugældende regionplan har 26%
af vandløbsstationerne en tilfredsstillende
miljøtilstand, hvilket er lidt dårligere end
gennemsnittet for samtlige vandløb i vanddis-
trikt 35 (fig. 2.6.8).

Kun 8% af vandløbsstationerne har en til-
fredsstillende fiskebestand i forhold til nugæl-
dende regionplan.

Der er fortsat en del betydende faunaspær-
ringer tilbage i oplandet. 56% af vandløbene
i oplandet har tilfredsstillende fysiske for-
hold, hvilket svarer til gennemsnittet for
vanddistrikt 35 som helhed. (fig. 2.6.9).

Specielt på Falster vil variationen i vandløbe-
nes fysiske forhold kunne forbedres væsent-

  

  

Figur 2.6.8 Fordelingen 

af vandløb med tilfreds-

stillende og ikke tilfreds-

stillende miljøtilstand i

henholdsvis afstrømnings-

område Grønsund og i 

hele vanddistrikt 35.

Figur 2.6.9 Fordelingen 

af vandløbsstationer med

tilfredsstillende og ikke

tilfredsstillende fysiske

forhold i henholdsvis af-

strømningsområde Grøn-

sund og i hele vanddistrikt

35.

ligt ved udlægning af sten og grus og dermed
sikre nogle bedre levesteder for vandløbsdyr
og fisk.

Søerne
Grønsund, herunder Storstrømmen, er af-
strømningsområde for 5 målsatte søer på Fal-
ster og 1 målsat sø på Sjælland. Søerne tilhø-
rer hovedsagelig søtype 9, men nogle søer i
udgravede tørvemoser er brunfarvede fra tør-
vens humusstoffer. De tilhører derfor søtype
10.
De målsatte søer i omfatter 2 tørvemoser, 2
naturlige søer samt 2 søer, som tidligere har
været afvandede og jorden brugt til land-
brugsformål, men hvor driften nu er opgivet.

Tabel 2.6.5 viser størrelsesfordelingen af søer-
ne i oplandet. Området indeholder flere hun-
drede, hovedsageligt mindre søer, hvis til-
stand ikke er kendt. Kun i de 6 målsatte søer
er der ført regelmæssigt tilsyn.

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

Grønsund 544 120 16 192

Tabel 2.6.5 Antal og stør-

relsesfordeling af søerne i

oplandet til Grønsund samt

størrelsen af oplandet.
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Hulemose Sø på Sydsjælland er oprindelig
opstemmet og brugt som mølledam. Herefter
afvandet, så jorden kunne anvendes til land-
brugsformål, for i dag atter at være etableret
som en kunstig sø. Søen har en uforholds-
mæssig høj fosforkoncentration, hvilket mu-
ligvis hænger sammen med de mange ande-
fugle, der raster i søen.

Skerne Sø, Sømosen og Barup Sø ligger alle i
tilknytning til Gundslev Å på Nordfalster.
Skerne Sø, som gennemløbes af Gundslev Å,
er hårdt belastet af spildevand fra Skerne by
og overløbsbygværker i Nørre Alslev. I Sømo-
sen har tørvegravning skabt 2 mindre søer,
hvor specielt den vestlige, hvor åen løber
igennem, er tydelig spildevandspåvirket. Ba-
rup Sø har tidligere været en større, lavvandet
sø. Efter afvandingen er opgivet, er der opstå-
et en mindre sø, som trods en nylig opstem-
ning af afløbet er ved at gro til.

Lyngmosen Falkerslev omfatter en række
mindre søer, som er opstået i forbindelse med
tørvegravning. Flere af dem bærer præg af at
have modtaget utilstrækkelig renset spilde-
vand fra Falkerslev. Byen har nu fået biolo-
gisk renseanlæg, så der er håb om en bedring
i søernes tilstand.

Mølle Sø er en forholdsvis dyb sø med en ud-
bredt undervandsvegetation. Søen har et lille
opland og ingen overjordiske tilløb, så dens
relativt høje fosforniveau må skyldes diffus
belastning fra den spredte bebyggelse i oplan-
det. Specielt sedimentets fosforindhold er
højt, hvilket medfører, at der under somme-
rens lagdeling af vandsøjlen frigives fosfor til
vandfasen, som medfører en øget vækst af
planteplankton.

Mølle Sø er målsat med skærpet målsætning 
i amtets regionplan, Skerne Sø med lempet
målsætning og de øvrige søer med generel
målsætning. Ingen af søerne opfylder deres
målsætning.

Lyngmosen med tilhørende  søer udgør et
internationalt naturbeskyttelsesområde.
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2.7 Afstrømningsområde Stege Bugt
Området omfatter Stege Bugt inklusive Ulv-
sund, Kalvestrøm, Bogø Letten, Jungshoved
Nor og Bøgestrømmen og Stege Nor med til-
hørende oplande.

Bugten, oplandet og den menneskelige 
påvirkning
Store dele af området indgår i naturbeskyttel-
sesområder under Natura-2000. Herunder er
Stege Nor udlagt som prioriteret naturtype
som kystlagune. Der er badeområder ved
Bogø, Sandvig og Dronning Louises Bro ved
Kalvehave.

Det samlede opland  på Sydsjælland, Møn og
dele af Bogø har et areal på 229 km2. Heraf
ligger lidt over halvdelen på Sydsjælland. Det
eneste større vandsystem er Mern Å på Syd-
sjælland.

Jordtyperne består primært af sandblandet
lerjord og lerjord, som udgør knap 80% af
jordtyperne på det dyrkede areal. Sammen-
lignet med jordtyperne for hele vanddistrikt
35 er det primært de lidt lettere jordtyper der
karakteriserer området (se jordtypekort, af-
snit 1.1, fig. 1.1.2 samt tabel 2.7.1).

Tabel 2.7.1 Arealanvendelsen og jordtypefordeling-

en i oplandet til Stege Bugt. (Danmarks Miljøunder-

søgelsers arealanvendelseskort og Statens Plante-

avlsforsøgs landdækkende jordklassificering af dyr-

kede arealer 1975-1979.) 

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

12

5

18

7

1

165

5

2

16

4

0

72

0

1

15

59

20

3

2

0




