
2.1 Afstrømningsområde Smålandsfarvandet  [ 81 ]2.8 Afstrømningsområde Fakse Bugt [ 81 ]

ning af afløbet. Den nye sø er endnu ikke
kommet i balance, men man kan forvente, at
søens miljøtilstand vil blive bedre end dens 
2 forgængeres, alene på grund af den større
vanddybde. En reduktion af den eksterne be-
lastning vil yderligere fremme denne udvik-
ling.

Søen i Maglemosen er opstået som følge af
tørvegravning. Søen er grumset på grund af
den store mængde plankteplankton, som ned-
sætter gennemsigtigheden af vandet. Specielt
belastningen fra den spredte bebyggelse i op-
landet og fra andeholdet skal nedbringes, hvis
søens tilstand skal forbedres.

Søen i Maglemosen er målsat med lempet
målsætning i amtets regionplan, mens de øvri-
ge søer har generel målsætning. Bundløs Sø
og Stensby Sø opfylder målsætningen. Ingen
af søerne ligger i internationale naturbeskyt-
telsesområder.

2.8 afstrømningsområde Fakse Bugt
Området omfatter Fakse Bugt og Præstø
Fjord med tilhørende oplande.

Bugten, oplandet og den menneskelige 
påvirkning
Præstø Fjord og den vestlige del af Fakse
Bugt er udlagt som naturbeskyttelsesområder
under Natura-2000. Herunder er Maderne,
som ligger ved overgangen mellem Præstø
Fjord og Fakse Bugt, udlagt som prioriteret
naturtype som kystlagune. Flere stenrev fin-
des i området, hvoraf nogle har betydning
som opvækstområde for torskeyngel, og sam-
tidig er vigtige fuglelokaliteter. En lang ræk-
ke badeområder findes langs Sjællands øst-
kyst, samt ved nordkysten af Møn. Derudover
findes der enkelte badeområder inde i Præstø
Fjord.

Specielt på Møn, vil variationen i vandløbe-
nes fysiske tilstand kunne forbedres væsent-
ligt ved udlægning af sten og grus og dermed
give bedre levesteder for vandløbsdyr og fisk.

Søerne
5 målsatte søer på Sjælland afvandes til Stege
Bugt. 4 søerne indgår i Mern Å-systemet og
har med deres brunfarvede vand karakter af
moser. Disse søer tilhører søtype 13. Som i de
øvrige afstrømningsområder må det formodes,
at hovedparten af søerne tilhører søtype 9.

Tabel 2.7.4 viser størrelsesfordelingen af søer-
ne i oplandet. Området indeholder flere hun-
drede, hovedsageligt mindre søer, hvis til-
stand ikke er kendt. Kun i de 5 målsatte søer
er der ført regelmæssigt tilsyn.

Stensby Sø er en lavvandet, opstemmet sø,
hvis lille opland hovedsageligt består af park.
Søen er derfor praktisk taget ubelastet, hvil-
ket afspejler sig i dens lave næringsstofkon-
centrationer. Et tykt dyndlag på bunden er
sandsynligvis årsag til, at kun en enkelt art af
undervandsplanter har fundet fodfæste i sø-
en. Søen tilhører søtype 9.

Bundløs Sø er den øverste af søerne i Mern
Å-systemet og er trods navnet lavvandet. Sø-
ens lille opland er skovdækket, så dens rela-
tivt høje fosforniveau må skyldes udsætnin-
gen og fodringen af ænder med jagt for øje.
Den har en kraftig undervandsvegetation
udelukkende bestående af hornblad.

Benthes Sø er en lille lavvandet sø, som er
under tilgroning. I søen udsættes ænder, lige-
som i Bundløs Sø. Fodringen af ænderne tilfø-
rer store mængder næringstoffer til søen og er
med til at fastholde den i dårlig miljømæssig
tilstand.

Ugledige-Lekkende Sø er opstået som et na-
turgenopretningsprojekt ved sammensmelt-
ning af 2 tidligere søer, som følge af opstem-

Tabel 2.7.4 Antal og størrel-

sesfordeling af søerne i op-

landet til Stege Bugt, samt

størrelsen af oplandet.

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

Stege Bugt 629 140 8 229
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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

20

9

65

10

2

262

6

2

18

3

0

71

1

1

6

57

30

1

4

0

Tabel 2.8.1 Arealanvendelsen og jordtypeforde

lingen i oplandet til Fakse Bugt. Kilde: Danmarks

Miljøundersøgelsers arealanvendelseskort og

Statens Planteavlsforsøgs landdækkende jordklas-

sificering af dyrkede arealer 1975-1979.
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Det samlede opland til Fakse Bugt har et are-
al på 370 km2, der fordeler sig med 310 km2

på den sydøstlige del af Sjælland og 60 km2

på den nordøstlige del af Møn. På Sjælland er
området afgrænset af kystoplandene til vand-
systemerne Tubæk Å, øvrige tilløb til Præstø
Fjord, Lille Å, Fakse Å og Vivede Mølleå. På
Møn omfatter oplandet bl.a. Sømosebæk, som
kunstigt afvander den tidligere Borre mose
og Borre sø.

Jordtyperne er domineret af sandblandet ler-
jord og lerjord, som tilsammen udgør knap
90% af jordtyperne på det dyrkede areal,
mens den resterende del primært består af
sandjord. På Møn er det især den svære ler-
jord, der dominerer samt humusjorden i de
afvandede ferskvandsområder (se jordtype-
kort, afsnit 1.1, fig. 1.1.2 og tabel 2.8.1). Jord-
typerne afviger således ikke væsentligt fra
fordelingen i hele vanddistrikt 35.

71% af oplandet anvendes til landbrugspro-
duktion. Arealer med skov eller natur udgør
17% og vådområder ca. 3% af oplandsarea-
let. Af områdets større skov-og naturarealer
kan nævnes skovene omkring Vemmetofte
Gods, på Feddet ved Præstø Fjord og den
nordlige del af Klinteskovene på Møn. Vå-
dområdearealerne omfatter især strandenge-

ne på Nyord og Ulvshale samt Maderne ved
Præstø Fjords udmunding til Fakse Bugt.

Bebyggelse og arealer med tekniske anlæg og
industri udgør tilsammen under 8% af op-
landsarealet. De største byområder omfatter
Fakse, Fakse Ladeplads og Præstø, der alle
ligger på Sjællandsdelen af området.

Andelen af skov, natur- og vådområder er ge-
nerelt højere i oplandet til Fakse Bugt end
for  vanddistrikt 35 som helhed.

Punktforureninger
Der findes 12 kommunale renseanlæg i op-
landet med en samlet belastning på 131.000
PE, hvilket svarer til 23% af den samlede be-
lastning på kommunale renseanlæg i vanddis-
trikt 35. Derudover findes der 10 private ren-
seanlæg med en samlet belastning på 2.700
PE, 2 store og 2 mindre virksomheder med
direkte udledning af processpildevand, 3 af-
værgeudledninger samt 12 ejendomme med
egen vaskeplads til landbrugs- og entrepre-
nørkøretøjer eller lignende.

Fakse Renseanlæg er det største kommunale
renseanlæg i afstrømningsområdet men en
belastning på 110.000 PE. Anlægget udleder
direkte til Fakse Å.

Figur 2.8.1 Arealanven-

delsen i oplandet til Fakse

Bugt. (Danmarks Miljø-

undersøgelser (Corine 

kortlægningen) og

Storstrøms, Vestsjællands

og Roskilde amter).
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I den østlige del af Fakse Bugt findes der
forekomster af sand og grus i et nord-sydgå-
ende, 3-10 km bredt bælte. Kraftig indvin-
dingsaktivitet har mange steder efterladt dy-
be sugehuller i bunden. Der er tilladt indvin-
ding og efterforskning efter grus og sand ved
Nordmanns Hage øst for Feddet og Gylden-
løves Flak. Endvidere er er tilladt råstofind-
vinding centralt i Fakse Bugt.

Der er 2 større fiskerihavne i området, Rød-
vig Havn og Fakse Ladeplads Havn. Derud-
over er der en række mindre fiskerihavne
som Bøgeskov Havn, Præstø Havn og Lund
Havn. Flere af  havnene er samtidig vigtige
lystbådehavne.

I Fakse Bugt findes der 4 klappladser, som 
alle benyttes. Siden 1987 har klappladserne
modtaget ca. 26.000 m3 moderat belastet hav-
neslam. Sejlrenden i Bøgestrømmen oprenses
jævnligt for tilført sand. Siden 1987 er der op-
renset ca. 70.000 m3.

I oplandet findes der 69 kendte forureninger,
som kan true enten grundvand eller overfla-
devand. Af disse er 33% kortlagte som muligt
grundvandstruende jordforureninger, mens
resten er muligt grundvands- og/eller overfla-
devandstruende slaggeudlæg. I den østlige del
af oplandes findes en række "nedhældnings-
brønde" som udgør en forureningskilde til
grundvandet, idet drænvand fra marker og
spildevand fra ejendomme i det åbne land 
ledes direkte ned til grundvandet.

Tabel 2.8.2 Udledning af tungmetaller og de tre vig-

tigste miljøfremmede stoffer fra Fakse Renseanlæg.

Fakse Renseanlæg kg/år

Cadmium

Arsen

Kviksølv

Bly

Kobber

Chrom

Nikkel

Zink

TCPP

DEHP

Tri-n-butylphosphat

0,1

0,8

0,9

1

4

5

14

70

2

2

2

Figur 2.8.2 Punktkilder og

fysiske forstyrrelser i 

Fakse Bugt.

Figur 2.8.3 Kendte grundvandstruende jordforure-

ninger, muligt grundvands- og/eller overfladevand-

struende slaggeudlæg og tilledning af forurenet

vand til grundvandet (nedhældningsbrønde) i oplan-

det til Fakse Bugt.
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Tungmetal kg

Kviksølv

Cadmium

Kobber

Bly

Krom

Zink

1,2

6

300

400

200

1500

Tabel 2.8.3 Overslag over

den samlede mængde

tungmetaller tilført Fakse

Bugt fra klappladser siden

1987.

Tabel 2.8.4 Kvælstof og

fosforbelastningen fordelt

på kilder i afstrømnings-

område Fakse Bugt.

Mængderne er beregnet

som et gennemsnit for

perioden 1995-2003. 

Kilde Kvælstof Kvælstof Fosfor Fosfor

ton kg/ha ton kg/ha

Renseanlæg

Regnbetingede udløb

Spredt Bebyggelse

Naturbidrag

Landbrug

3,2

4

13

80

360

0,9

0,1

0,3

2,1

9,8

0,16

0,03

0,08

0,08

0,04

5,8

1,0

3,0

3,0

1,5

Figur 2.8.4 Kvælstofbe-

lastningen til Fakse Bugt

fordelt på kilder.

Figur 2.8.5 Fosforbe-

lastningen til Fakse Bugt

fordelt på kilder.

Renseanlæg

Regnbet. udløb

Spredt bebyg.

Natur

Landbrug

2,6%

6,6%
0,8%

16,0%

74,1%
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Arealpåvirkninger
Den samlede næringssaltbelastning til Fakse
Bugt er 490 ton kvælstof og 14 ton fosfor.
Omkring 75% af kvælstoffet kommer fra
landbrug (fig. 2.8.4), mens hovedkilden til fos-
forbelastningen er spildevand fra husstande i
byerne og på landet (fig. 2.8.5).

Husdyrtætheden er for deloplandet Stevns
(den nordvestlige del af oplandet) 0,55
DE/ha, for deloplandet Møn 0,46 DE/ha og
for oplandet til Præstø Fjord mindst 0,35
DE/ha.

Kvantitative påvirkninger af vand
I oplandet indvindes der ca. 2,7 millioner
m3/år. Denne relativt store indvinding skyldes
stort indvinding omkring fakse til erhverv.

Figur 2.8.6 Husdyrtætheden i oplandet til Fakse Bugt

(2003). Husdyrtætheden på en ejendom er beregnet

ud fra husdyrholdets størrelse, som registreres i det

centrale husdyrregister (CHR) og størrelsen af ejen-

dommens jordtilliggende oplyst i hektarstøtte-an-

søgningen (oplysninger herfra er registreret i det 

generelle landbrugsregister - GLR). I beregningen 

er der ikke taget hensyn til overførsel af husdyrgød-

ning mellem forskellige bedrifter.

▲▲
▲
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ar derfor et højere saltindhold (salinitet),
hvilket gør det tungere end det vand, der el-
lers er i Fakse Bugt. Når der ikke er ind-
strømning til Østersøen, er det kun overflade-
vand fra Østersøen, der findes i Fakse Bugt,
på nær i bassinet inden for tærsklen ved Fak-
se Ladeplads.

Da det oftest er vand fra de øvre lag i Øster-
søen, der er i Fakse Bugt, antages det, at næ-
ringsstofkoncentrationerne i den ydre del af
Fakse Bugt følger næringsstofkoncentratio-
nerne i Østersøen. I den indre del bekræfter
observationer antagelsen for kvælstofs ved-
kommende, men for fosfor optræder der en
tydelig overkoncentration. Den overkoncen-
tration forekommer kun om sommeren, og
varierer betydeligt i størrelse fra år til år.
Årsagen til overkoncentrationen vurderes at
være frigivelse af fosfor fra sedimentet, enten
i Præstø Fjord eller i bassinet indenfor tær-
sklen ved Fakse Ladeplads.

Vegetationen i Fakse Bugt afspejler et åbent
område, som er eksponeret ud mod Østersø-
en og som kun i begrænset omfang påvirkes
af lokalt tilførte næringsstoffer. I området fin-
des der moderate forekomster af både åle-
græs, andre blomsterplanter og kransnålalger,
der alle afspejler et sundt miljø, og kun lave
forekomster af de mere uønskede trådalger.
Bugten har et alsidigt planteliv med stor di-
versitet og uden dominans af enkelte arter.

Store dele af kyststrækningen langs Fakse
Bugt er udlagt med badeområder, og generelt
er badevandskvaliteten god. Gennem de sid-
ste år har der dog været badeforbud øst for 

Figur 2.8.7 Indvinding af grundvand i oplandet til

Fakse Bugt opgjort pr. boring, samt tilledning til

grundvand (nedhældningsbrønde).

Havet
I Fakse Bugt er Præstø Fjord behandlet for
sig, idet der er stor forskel i miljøtilstanden.
Det er ikke de samme problemstillinger i de
to områder, og der er stor forskel på hvor
langt de er fra at opfylde deres nuværende
målsætning.

Fakse Bugt
Fakse Bugt er farvandet imellem Stevns i
nord og Møn i syd. Bunden i Fakse Bugt er
skrånende ud imod Østersøen, og der er in-
gen tærskler i den ydre del af bugten. Ud for
Fakse Ladeplads er der en tærskel i 8,5 me-
ters dybde, der afgrænser et bassin på 1 x 6
km2 mellem Fakse Ladeplads og Feddet.
Dybden i dette bassin er op til 15 meter, og
der vil der kunne fastholdes et nedre lag
igennem længere tid, hvori der om sommeren
er risiko for iltsvind.

Der optræder to forskellige vandmasser i
Fakse Bugt. Dels vand fra Køge Bugt og dels
vand fra øvre lag i Østersøen. Vand fra Køge
Bugt optræder kun i forbindelse med, at der
strømmer vand ind i Østersøen igennem Øre-
sund. Dette vand stammer fra Kattegat og 
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der frigives massive mængder fosfor fra bun-
den i Præstø Fjord om sommeren.

Vegetationen  i Præstø Fjord er fysisk beskyt-
tet i forhold til de ydre farvande, men påvir-
ket af begrænset vandskifte og lokal nærings-
tilførsel fra land. Vegetationen i Præstø fjord
er præget af generelt høje forekomster af
trådalger, der typisk dækker mere end halvde-
len af havbunden. De hurtigvoksende trådal-
ger har optimal vækst ved meget lys og næ-
ringsrigt vand, og kan under optimale forhold
udkonkurrere eller hæmme væksten af den
fastsiddende vegetation. I Præstø fjord er
forekomsten af både ålegræs og den øvrige
fastsiddende vegetation enten lav eller mode-
rat, ligesom diversiteten i området er mode-
rat. Også forekomsten af kransnålalger er
ringe, selvom de fysiske betingelser i form af
beskyttede, lavvandede brakvandsområder er
til stede.

Ved de få  badeområder i  fjorden er bade-
vandskvaliteten generelt god.

I regionplanen vurderes tilstanden i Præstø
Fjord  i forhold til forekomst og sammensæt-
ning af undervandsplanter. Der er generelt
for lidt ålegræs og for store forekomster af
trådalger, hvorfor Præstø Fjord ikke lever op
til målsætningen.

Vandløbene
I oplandet til Fakse Bugt er der 4 betydende
vandsystemer: Fakse Å/Lille Å og Vivede
Mølleå på Sydstevns samt Orup Bæk og Tu-
bæk, som ligger i oplandet til Præstø Fjord.
Derudover findes der en lang række mindre
vandløb i området. En del af disse har gode
fysisk-kemiske forhold og et varieret dyre- 
og planteliv. Oplandet rummer således det
største antal vandløb med optimal miljøtil-
stand blandt de 9 afstrømningsområder i
vanddistrikt 35.

76% af vandløbene er type 1 og kun 24% 
type 2. Vandløbene har altså generelt en lille
bredde og er korte i deres forløb. Det betyder
også, at oplandene er små (se afsnit 1.3).

I forhold til den nugældende regionplan har
41% af vandløbsstationerne en tilfredsstillen-
de miljøtilstand, hvilket ligger over gennem-
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Rødvig. Flere tiltag er uden held iværksat det
seneste år for at forbedre badevandskvalite-
ten. Derudover har der i enkelte år været
tvivlsom badevandskvalitet ved flere af de
øvrige badeområder i bugten.

I regionplanen vurderes tilstanden i forhold
til forekomst og sammensætning af under-
vandsplanter. Selvom dele af området opfyl-
der kravene i regionplanen, lever Fakse Bugt
som helhed ikke op til målsætningen.

Præstø Fjord
Præstø Fjord kan deles i en nordlig og en syd-
lig del, som er adskilt af en tærskel, der ligger
i 2-2,5 meters dybde. I den nordlige del af
fjorden er dybden omkring 4,5 meter og tær-
sklen afgrænser derved tærsklen et bassin.
Den sydlige del af fjorden er karakteriseret
ved en gravet sejlrende til Præstø Havn, mens
resten omfatter områder med under 1 meters
dybde.

Denne udformning medfører, at vandets op-
holdstid i fjorden vurderes at ligge i interval-
let 1-2 måneder. Dette fremgår bl.a. af, at der
i flere måneder kan opretholdes en højere
saltholdighed i fjorden end i Fakse Bugt. Det-
te viser samtidigt, at der med jævne mellem-
rum strømmer vand fra Køge Bugt igennem
Fakse Bugt og ind i Præstø Fjord. Undertiden
er dette vand så saltholdigt, at det får kata-
strofale følger for fjordens bestande af fersk-
vands/brakvandsfisk, idet det saltholdige
vand trækker ferskvand ud af fiskenes celler
(saltslåning), så fiskene dør.

Kvælstof- og fosforkoncentrationerne ligger
om sommeren væsentlig over koncentratio-
nerne i Fakse Bugt. For fosfor skyldes det, at
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snittet for vanddistrikt 35 som helhed
(fig.2.8.8).

36% af vandløbsstationerne har en tilfreds-
stillende fiskebestand i forhold til den nugæl-
dende regionplan.

Der er stadig en del faunaspærringer tilbage i
oplandet. Den mest betydende er pumpesta-
tionen ved Orup Bæks udløb i Præstø Fjord.

Vandløbene er generelt karakteriseret ved at
have et forholdsvis naturligt forløb. Dog ad-
skiller Nordmøn sig fra resten af området ved
hovedsaglig at indeholde vandløb, der er gra-
vet som kanaler, og hvor vandet pumpes ud.
Der er således ikke passagemuligheder for
fisk fra det omgivende havområde.

58% af vandløbene har tilfredsstillende fysi-
ske forhold, hvilket ligger over gennemsnittet
for vanddistrikt 35 som helhed (fig. 2.8.9)

Søerne
Søerne i oplandet til Fakse Bugt spænder fra
de næringsrige, lavvandede i morænelandska-
bets lavninger til de dybe, højtliggende søer
på Høje Møn. Hovedparten af søerne kan,
som i resten af vanddistrikt 35, karakteriseres
som søtype 9 (se afsnit 1.3).

Søtype 9 er normalt lavvandet. På Høje Møn
findes der dog 3 dybe søer: Aborresø, som
med sin beliggenhed i et jordfaldshul har en
største dybde på 18,5 meter, Sibirien (en af
Liselund søerne),der ligeledes er et jordfalds-
hul dannet ved sammensynkning i kalkunder-
grunden, samt Store Geddesø, der er dannet
ved forskydninger af store kridtflager i
undergrunden.

Tabel 2.8.5 viser størrelsesfordelingen af søer-
ne i oplandet. Området indeholder flere hun-
drede, hovedsageligt mindre søer, hvis til-
stand ikke er kendt. Kun i de 12 målsatte søer
er der ført regelmæssigt tilsyn.

Gevnø Mose, Snesere Sø, Liselund Søerne,
Høje Tørvemose, Huno Sø og Store Geddesø
er nærmere undersøgt i forbindelse med ud-
arbejdelse af handlingsplaner for forbedring
af søernes tilstand. Undersøgelserne viste, at
søerne manglede undervandsvegetation, og at

  

  

Figur 2.8.8 Fordelingen 

af vandløb med tilfreds-

stillende og ikke tilfreds-

stillende miljøtilstand

henholdsvis i afstrøm-

ningsområde Fakse Bugt

og i hele vanddistrikt 35.

Figur 2.8.9 Fordelingen af

vandløbsstationer med 

tilfredsstillende og ikke

tilfredsstillende fysiske

forhold i henholdsvis

afstrømningsområde

Fakse Bugt og hele vand-

distrikt 35.

fiskebestanden enten var fåtallig eller havde
en skæv sammensætning med overvægt af
fredfisk. I flere af søerne er der efterfølgende
udsat geddeyngel og i enkelte desuden store
aborrer.

Af de målsatte søer ligger Even, Skriversøen,
Store Geddesø og Aborresø i internationale
naturbeskyttelsesområder.

Næsten alle søerne er påvirket af det omlig-
gende kulturlandskab. Specielt Gevnø Mose
har med sin bynære beliggenhed tidligere
modtaget husspildevand, hvilket afspejler sig
i søens voldsomme fosfor- og klorofylindhold
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Bugten, oplandet og den menneskelige 
påvirkning
Afgrænsningen af oplandet til Køge Bugt føl-
ger i store træk oplandet til Tryggevælde Å,
som afvander hele den nordlige del af Stevns
og strækker sig vestover til Haslev. Endvidere
omfatter oplandet enkelte mindre vandsyste-
mer med direkte tilløb til Østersøen. Hele 
oplandet er på 352 km2, hvoraf vandløbsop-
landet til Tryggevælde Å alene udgør de 295
km2. Oplandet udgør den nordøstlige af-
grænsning mod vanddistriktet for HUR
(Hovedstadens Udviklings Råd).

Der findes en række badeområder langs ky-
sten.

Jordtyperne i områder domineres af sand-
blandet lerjord og lerjord, som udgør knap
90% af jordtyperne på de dyrkede arealer.
Jordtypesammensætningen er ret homogen i
forhold til fordelingen for vanddistrikt 35 som

Tabel 2.8.5 Antal og stør-

relsesfordeling af søerne i

oplandet til Fakse Bugt

samt størrelsen af oplan-

det.

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

Fakse Bugt 1457 188 7 368
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samt ringe sigtdybde. Kun Aborresø, som helt
er omgivet af skov og uden tilløb, kan beteg-
nes som uden eller næsten uden menneskelig
påvirkning.

I dag er det primært den diffuse belastning
(bidraget fra spredt bebyggelse, landbrugs-
arealer, naturområder og atmosfærisk depo-
sition) af søerne, som er et problem, idet
hovedparten af  punktkilderne (rensningsan-
læg og regnbetingede udledninger) er afskå-
ret fra søerne.

Af søerne i oplandet er det kun Aborresø ud
af 12 målsatte søer, som opfylder regionpla-
nens målsætning.

2.9 Afstrømningsområde Køge Bugt
Området omfatter af den sydlige del af Køge
Bugt, hvortil Tryggevælde Å løber med tilhø-
rende opland.

Figur 2.9.1 Arealanvendelsen i oplandet til Køge

Bugt. Kortmateriale (Danmarks Miljøundersøgelser

(Corine kortlægningen) og Storstrøms, Vestsjællands

og Roskilde amter).

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

23

9

54

4

2

261

6

3

15

1

1

74

0

0

9

63

25

0

2

0

Tabel 2.9.1 Arealanven-

delsen og jordtypeforde-

lingen i oplandet til Køge

Bugt (Danmarks Miljø-

undersøgelsers arealan-

vendelseskort og Statens

Planteavlsforsøgs land-

dækkende jordklassifice-

ring af dyrkede arealer

1975-1979).




