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1. Indledning 
 
Dette tekniske baggrundsnotat til vandplanen for Hovedvandopland 
1.14 Storebælt indeholder en uddybende beskrivelse og anvendelse 
af vandplanenes datagrundlag.  
 
Baggrundsnotatet skal betragtes som en del af grundlaget for 
vandplanen med tilhørende indsatsprogram. 
 
Notatet redegør for de beregningsforudsætninger og metoder, der 
inden for de forskellige områder er anvendt ved vurdering af 
vandområdernes tilstand, belastningsforhold, påvirkninger m.v. i 
forhold til vandløb, søer, kystvande og grundvand. Desuden fremgår 
de konkrete punktkildedata og belastningsdata, der er anvendt som 
udgangspunkt for fastlæggelse af vandplanens indsatsprogram. 
 
Planerne er baseret på det bedst tilgængelige datagrundlag; men det 
skal bemærkes, at det grundlag, der har været til rådighed, af 
historiske årsager, kan variere mellem de forskellige oplande. 
 
Vandplanen og baggrundsnotatet er udarbejdet i overensstemmelse 
med retningslinjerne beskrevet i ”Retningslinjer for udarbejdelse af 
indsatsprogrammer” (Miljøministeriet, By- og Landskabstyrelsen, 
2010) samt under anvendelse af virkemidler som fremgår af 
”Virkemiddelkatalog” (Miljøministeriet, By- og Landskabstyrelsen, 
2010). 
 
Som supplement til vandplanen og baggrundsnotatet er desuden på 
internettet udgivet en række dynamiske kort (WebGIS), der mere 
detaljeret præsenterer de anvendte data.  
 



2. Vandløb  
 
Redegørelse for datagrundlaget og anvendte retningslinjer i 
Hovedvandopland 1.14 Storebælt 
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2.1 Indledning 
Dette tekniske baggrundsnotat for vandløb rummer en beskrivelse af 
vandplanens datagrundlag og de anvendte retningslinjer for 
fastsættelse af mål, vurdering af tilstand og målopfyldelse, samt en 
oversigt over egnede virkemidler og anvendte undtagelser. Notatet 
omtaler og henviser til væsentlige dokumenter anvendt i 
vandplanlægningen, herunder Virkemiddel-kataloget /1/, 
Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer /2/, 
Datamodeller for vandløb /3/ og kontinuitet (spærringer) /4/.  
 
For datagrundlaget vedr. indsatser overfor punktkilder og 
grundvandindvinding henvises til tekniske baggrundsnotater for disse.  
 

2.2 Datagrundlaget 
Vandløb medtaget i vandplanen omfatter: 
 

o Tidligere specifikt målsatte vandløb i regionplanerne (A, B0, 
B1, B2, B3, C, D o.s.v.). 

o Ikke målsatte vandløb beliggende i Habitat-områder, hvor 
vandløbsnaturtyper er en del af udpegningsgrundlaget. 

o Ikke målsatte rørlagte vandløbsstrækninger, som ligger 
nedstrøms specifikt målsatte åbne vandløbsstrækninger. 

 

2.2.1 Opdeling af vandløbsstrækninger 
I det GIS værktøj (datamodel) som ministeriet har anvendt ved 
tilblivelsen af vandplanerne er vandløbene opdelt. Opdelingen er 
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foretaget dels af Gis-tekniske grunde og dels af hensyn til 
udarbejdelsen af vandplanerne og den efterfølgende afrapportering til 
EU.  
 
Opdelingen er foretaget på følgende niveauer efter stigende størrelse: 
segment, strækning, delvandområde og vandområde /2/. Figur 1 
illustrerer hvordan et vandområde kan være underinddelt ned til den 
mindste enhed, segment. 
 

 
 
Figur 1: Eksempel på vandområde og underinddeling i 
delvandområde, strækning og segment. 
 

2.2.2 Stationsnettet  
På landsplan er medgået data fra ca. 14.500 stationer. Data fra disse 
er anvendt til at beskrive tilstanden på de ca. 27.880 km vandløb, 
som indgår i vandplanen. For landet som helhed er der i gennemsnit 
ca. én station pr. 2 kilometer vandløb. Mindst én station 
repræsenterer én strækning. I hovedopland 1.14 Storebælt, er der 
anvendt data fra 193 stationer til beskrivelse af tilstanden på 402 km 
vandløb.  
 

2.2.3 Kvalitetselementer 
Tilstanden og miljømålene fastsættes ud fra en række 
kvalitetselementer. Kvalitetselementerne kan inddeles i Biologiske, 
Hydromorfologiske, Kemiske og Fysisk-kemiske.  
  
2.2.3.1 Biologiske kvalitetselementer 
 

o Bentisk invertebratfauna (smådyrsfauna) 
o Fisk 
o Vandplanter 

 
Bentisk invertebratfauna (Vandløbenes smådyrsfauna)  
Dette kvalitetselement er det eneste, som er EU interkalibreret. Det 
er derfor det bærende kvalitetselement for vandløbene. 
Vandløbskvaliteten er beskrevet ved faunaklasser fastsat efter Dansk 
Vandløbs Fauna Indeks (DFVI), samt i nogle tilfælde faunaklasser 
oversat fra forureningsgrad (saprobiesystemet). Oversættelse fra 
forureningsgrad til faunaklasse er foretaget som angivet i /2/. 
Oversættelsen er vist i tabel 1. 
  
Forureningsgrad Faunaklasse Økologisk 

tilstandsklasse 
I 7 Høj 
I – II 6 God 
II 5 God 
II – III 4 Moderat 
III 3 Ringe 
III – IV 2 Dårlig 
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IV 1 Dårlig 
Tabel 1. Oversættelse fra forureningsgrad (saprobiebedømmelse) til 
faunaklasse og økologisk tilstandsklasse.  
 
Data for faunaklasser og forureningsgrader til vandplanlægningen er 
hentet fra den landsdækkende database Winbio. Data er især 
indsamlet af de tidligere amter og de nuværende miljøcentre, samt 
de nye kommuner. Der er anvendt data fra perioden 1998 – 2007 og 
i nogle tilfælde 2008. 
 
Det antages i vandplanen, at tilstanden bedømt på en given station er 
repræsentativ for en længere strækning (i gennemsnit 2 km lang), 
hvilket ikke nødvendigvis altid er tilfældet. Et eksempel herpå er, at 
tilstanden på visse lokaliteter, som ligger meget tæt ved vejbroer, 
kan være noget afvigende, især hvad angår den fysiske kvalitet. 
 
Fisk og vandplanter 
Disse kvalitetselementer er endnu ikke EU interkalibreret, og det er 
derfor besluttet, at de ikke anvendes i denne første vandplan. 
 
2.2.3.2 Hydromorfologiske kvalitetselementer 
 

o Vandføring 
o Kontinuitet 
o Morfologiske forhold (fysisk variation i vandløbet) 

 
Vandføring 
Der er stillet krav til maksimalt tilladelig påvirkning af median-
minimumsvandføringen i vandløb. En nærmere redegørelse for dette 
fremgår af det tekniske baggrundsnotat for grundvand. 
 
Kontinuitet (spærringer) 
Kontinuitet for fisk og fauna er anvendt som et kvalitetselement i 
vandplanen. Oplysninger om spærringer for fisk og anden fauna 
stammer fra ældre amtslige spærringstemaer, samt i nogle tilfælde 
indhentede oplysninger fra Winbio databasen, kommuner, 
konsulenter m.v. Indskudte rørlagte strækninger er i vandplanen 
defineret som en spærring, hvis de er mere end 20 meter lange og i 
øvrigt beliggende indskudt med målsatte åbne vandløbsstrækninger 
både op- og nedstrøms rørlægningen. Yderligere definition af 
kontinuitet findes i /2/. Da nogle af oplysningerne om forekomst af 
spærringer i vandløb er af ældre dato (mere end 10 år gamle) eller 
mangelfulde, er der en usikkerhed ved angivelse af såvel placering, 
som antallet af spærringer. 
 
2.2.3.3 Morfologiske forhold (fysisk variation i vandløbet) 
Vandløbenes fysiske tilstand er ikke i denne vandplan anvendt som et 
kvalitetselement. Oplysninger om den fysiske tilstand er alene 
anvendt som en såkaldt ”støtteparameter”. Oplysninger om 
vandløbenes fysiske tilstand er anvendt til vurdering af, om der skal 
anvendes virkemidler, der forbedrer vandløbenes fysiske tilstand. 
Oplysninger i form af fysiske indeks værdier er på landsplan uens, så 
tilvejebringelse af datagrundlaget er geografisk 2-delt. 
 

1. Fysiske forhold i vandløbene i Jylland og på Fyn. 
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Til beskrivelse af vandløbenes fysiske tilstand er anvendt data 
fra overvågningsstationer med oplysninger om Dansk Fysisk 
Indeks (DFI) /6/ og/eller Aarhus Indekset (AaI) /7/. Der er 
her antaget, at tilstanden på stationerne er repræsentativ for 
længere strækninger. Værdierne af de anvendte indices er for 
at lette sammenligningen på landsplan normaliserede til 
værdier mellem 0 (dårligste tilstand) og 1 (bedste tilstand) 
/2/. Data for den fysiske vandløbskvalitet er oparbejdet til 
strækningsniveau og dækker ca. 75 % af den samlede jyske 
og fynske vandløbsstrækning opgjort i kilometer. Data er 
hentet fra databasen Winbio eller anden tidligere 
amtsdatabase.  
  

 
2. Fysiske forhold i vandløbene på Sjælland og Bornholm samt 

Lolland-Falster og Møn. 
Der foreligger kun ganske få punktvise registreringer af de 
fysiske forhold (DFI eller AaI) på stationer i vandløb på 
Sjælland og Bornholm, samt Lolland-Falster og Møn. I 
forbindelse med udarbejdelsen af vandplanerne i disse 
landsdele, har der derfor været behov for at udarbejde 
strækningsvise og dækkende beskrivelser af de fysiske 
forhold. Hertil er udviklet en model, der bygger på erfaringer 
fra en analyse af sammenhænge fundet på stationer med 
kendt fysisk indeks (en regressionsanalyse). Ved denne 
metode estimeres DFI for de vandløbsstrækninger, hvor den 
fysiske tilstand i dag er ukendt. 
Følgende strækningsrelaterede data indgår i 
regressionsmodellen: 
 

o Terrænets fald i promille beregnet på grundlag af 
vandløbsstrækningens startkote, slutkote og 
strækningens længde (top10DK højdemodel). 
  

o Vandløbets slyngningsgrad beregnet som antal 
knudepunkter pr. meter (i det anvendte vandløbs-GIS-
tema), der efterfølgende er normaliseret i forhold til 
vandløbets størrelse.  
  

o Landbrugsintensiteten indenfor vandløbsnært areal, 
beskrevet som 5 gange vandløbsbredden + 10 meter. 
 

o Vandløbsstrækningens opland inklusive det opstrøms 
beliggende opland. 
 

o Koten for vandløbsstrækningens midtpunkt (Top10DK 
højdemodel). 
 

o Hvilken landsdel den pågældende vandløbsstrækning 
ligger i (”Bornholm”, ”Sjælland” og ”Møn-Lolland-
Falster”). 

 
Med baggrund i modellen er der for øerne oparbejdet 
stræknings-baserede data for ca. 75 % af den samlede 
vandløbstrækning der indgår i vandplanen. 
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2.2.3.4 Kemiske og fysisk-kemiske kvalitetselementer 
Der er generelt ikke fastsat krav omkring disse kvalitetselementer, 
men der er udarbejdet vejledende kvalitetskrav for udvalgte fysisk-
kemiske parametre, som fremgår af tabellen herunder. Tabellen er 
gengivet fra /2/. 

 
 
2.2.3.5 Miljøfarlige forurenende stoffer 
For hovedvandopland Storebælt foreligger der data for miljøfarlige 
forurenende stoffer for vandløbene Vindinge Å og Ørbæk Å. Af bilag 1 
fremgår, hvilke stoffer der er målt for, middel og max værdien af de 
enkelte stoffer, hvilke år data er fra, hvor mange prøver der er taget, 
samt om miljøkvalitetskravet for det pågældende stof er overskredet.  
 
Da der ikke foreligger tilstrækkelig data til at beregne årsgennemsnit 
for de enkelte stoffer, er max koncentartionen af de enkelte stoffer 
sammenlignet med korttidskvalitetskravet i gældende bekendtgørelse 
om miljkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af 
forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. 
 
På flere vandløbsstrækninger foreligger der desuden oplysninger om 
forarmet vandløbsfauna, der sandsynligvis er forårsaget af 
påvirkninger fra pesticider. På bilag 2 ses, på hvilke strækninger der 
er observeret forarmet fauna, hvilke år oplysninger er fra samt den 
vurderede kilde.   
 

2.2.4 Problemårsager 

På strækninger med manglende målopfyldelse er årsagerne bl.a. 
fundet ved en gennemgang af tilsynsdata, som findes i databasen 
Winbio og i tidligere amtslige rapporteringer af vandløbenes tilstand. 
Der er også anvendt eksisterende gis-tematiseringer af 
forureningskilder som spredt bebyggelse, rensningsanlæg og 
dambrug m.m. Datagrundlaget er forskelligartet og afspejler forskelle 
i de tidligere amters fokusområder og tilgang til opgaven. Opgaven 
med fastsættelsen af årsager til manglende målopfyldelse er derfor 
løst af det enkelte miljøcenter med særligt øje for disse historiske 
forskelligheder. Blandt andet er vandløb med ringe fysisk tilstand 
fremsøgt via fysiske indeks værdier og/eller registreringer af 
regulering, overuddybning, opgravning m.m. I visse tilfælde er 
påvirkningstype og -omfang i dag ukendt og skal belyses nærmere i 
den kommende planperiode. 
 

2. Vandløb, side 5 



2.4.1 Vandindvinding – påvirkning af vandløbene 
Det eksisterende datagrundlag og de modeller, der har været til 
rådighed ved beregning af effekter af vandindvinding i de enkelte 
dele af Danmark, er af historiske årsager ikke ensartede. Det har 
derfor været nødvendigt at beskrive, hvad der lokalt ligger til grund 
for opgørelse af påvirkning og indsatsbehov i de enkelte 
hovedvandoplande. Metoder og usikkerheder ved beregningerne 
fremgår derfor af det tekniske baggrundsnotat for grundvand. Der er 
her lagt særlig vægt på at vurdere, om der forekommer 
overskridelser af de vejledende krav for maksimal tilladt påvirkning af 
medianminimumsvandføringen, idet faunaklassen ikke er velegnet 
som mål for den økologiske effekt af reduktioner af vandføringen, 
herunder de deraf følgende ændringer af afstrømningsmønsteret over 
året. Hvor datagrundlaget er ufuldstændigt eller manglende, er der 
ikke fastlagt nogen indsats. 
 

2.3 Retningslinjer for indsatsprogrammer 
Håndteringen af datagrundlagene og brugen af disse til fastsættelse 
af tilstand og mål er beskrevet i ”Retningslinjer for udarbejdelse af 
indsatsprogrammer”/2/. Til retningslinjerne hører bilag 9, som mere 
uddybende beskriver håndteringen og tolkningen af vandløbsdata. De 
to dokumenter kan hentes her. I det efterfølgende gennemgås nogle 
af de væsentlige retningslinjer. 
 

2.3.1 Udpegning af national vandløbstype (blødbundsvandløb) 
Forud for fastsættelse af mål er der udpeget en særlig vandløbstype - 
blødbundsvandløb. Der er grundlæggende tale om vandløb med ringe 
faldforhold og bløde bundforhold. Disse vandløb skal ligesom alle 
andre vandløb have mindst god økologisk tilstand, men kravet til den 
konkrete faunaklasse er lavere på grund af de naturbetingede ringe 
bundforhold (finkornet bundsubstrat). Udpegningen af blødbunds-
vandløb er sket på baggrund af følgende retningslinje: 
 
Citat.. For visse vandløb – ”blødbundsvandløb”, der er mindre og 
naturlige vandløb, der på den overvejende del af sin længde har et 
naturligt ringe fald (< 0,1 - 0,5 ‰ afhængig af vandløbsstørrelsen), 
ringe vandhastighed, og hvor bundsubstratet naturligt er blødt og 
overvejende organisk.. Citat slut. 
 
Udbredelsen af blødbundsvandløbene er naturligt koncentreret i de 
mindst kuperede egne af landet. 
 

2.3.2 Udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb 

Forud for fastsættelse af mål er de kunstige og stærkt modificerede 
vandløb identificerede. Et eksempel på kunstige vandløb kan være 
menneskeskabte pumpekanaler. Udpegningen af stærkt modificerede 
vandløb er foretaget efter ”Retningslinjer for udarbejdelse af 
indsatsprogrammer, bilag 12. Eksempler på stærkt modificerede 
vandløb er længere vandløbstrækninger der føres under en motorvej 
eller rørlagte vandløb i tæt bymæssig bebyggelse. Korte rørlagte 
vandløbsstrækninger under landeveje er generelt ikke udpeget som 
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stærkt modificerede. De kunstige og stærkt modificerede vandløb 
skal have mindst godt økologisk potentiale. 
 

2.3.3 Fastsættelse af tilstand 

Fastsættelse af vandløbets tilstand tager udgangspunkt i 
bedømmelser af smådyrsfaunaen foretaget i 5 års perioden fra 2003 
til 2007. Hvor det har været muligt, er data fra 2008 blevet 
indarbejdet. Hvor der kun er et ældre datagrundlag (mere end 5 år 
gammelt), er dette kun anvendt, når det vurderes, at data stadig er 
repræsentative for tilstanden i vandløbet. 
Tilstanden på en given station vurderes således, at hvis der er flere 
bedømmelser i 5 års perioden, vurderes tilstanden ud fra flertallet 
(tyngden) af data. Hvor der er ligeværdighed, anvendes den laveste 
tilstand. ”Tyngden af data” bestemmes i hovedregelen som medianen 
rundet ned til nærmeste hele tal /2/.  Hvor der i særlige tilfælde er 
sket en veldokumenteret positiv udvikling i tilstanden, som følge af 
allerede iværksatte miljøforbedringer, er den seneste tilstand dog 
anvendt som udgangspunkt for fastsættelsen. For en del af 
vandløbene betegnes tilstanden som ukendt. Dette skyldes enten, at 
der mangler data for smådyrsfaunaen, eller at disse data er 
forældede (typisk mere end 10 år gamle). 
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2.3.4 Fastsættelse af mål 

Vandløbenes miljømål udtrykkes ved en økologisk tilstandsklasse og 
fastsættes i denne vandplan med udgangspunkt i kendskab til 
smådyrsfaunaens tilstand (faunaklassen). 
 
Miljømålene for vandløb er fastsat jf. nedenstående retningslinjer: 
 
RETNINGSLINJER 
Vandløbenes miljømål beskrives på grundlag af invertebratfaunaen og 
udtrykkes ved en faunaklasse, beregnet ved vurderingsmetoden 
DVFI. 
 
Det generelle miljømål for god økologisk tilstand fastsættes til 
faunaklasse 5 og 6. 
 
For visse vandløb – ”blødbundsvandløb”, der er mindre og naturlige 
vandløb, der på den 
overvejende del af sin længde har et naturligt ringe fald (< 0,1 - 0,5 
‰ afhængig af vandløbsstørrelsen), 
ringe vandhastighed, og hvor bundsubstratet naturligt er blødt og 
overvejende 
organisk, er miljømålet for den nedre grænse for god økologisk 
tilstand fastsat til 
faunaklasse 4, jf. afsnit 4.3.2. 
Såfremt den aktuelle tilstand er faunaklasse 7, fastsættes miljømålet 
til høj økologisk tilstand. 
 
Miljømålet god økologisk tilstand for et vandløbs-delvandområde 
beskrives på baggrund af den aktuelle tilstand for vandområdet. For 
vandområder, hvor tilstanden er bedømt til faunaklasse 5 eller 6, 
indgår begge disse i beskrivelsen for de respektive delstrækninger. 
 
Beskrivelsen af målfastsættelsen sker på baggrund af 
bedømmelserne på flertallet af stationerne indenfor vandområdet. 
Eksempelvis vil et vandløbsvandområde med 3 stationer med 
faunaklasse 5,6 og 6 medføre en målfastsættelse god økologisk 
tilstand med faunaklasse 6.  Et vandløbsvandområde med 2 stationer, 
hvor faunaklassen er bedømt til hhv. 5 og 6, beskrives miljømålet 
med faunaklasse 5. Det forudsættes, at der i forbindelse med diverse 
tilladelser og godkendelser ikke sker forringelser af den tilstand, som 
miljømålet er beskrevet med. 
 
Uddrag af retningslinjer/2/ for fastsættelse af miljømål 

 

2.4 Virkemiddelkatalog og indsats 
Til brug for indsatsen i vandplanen er der udarbejdet et virkemiddel-
katalog /1/. Virkemiddelkataloget kan hentes via By- og 
landskabsstyrelsens hjemmeside her. Indsatser overfor organisk 
belastning og grundvandsindvinding er yderligere beskrevet i 
baggrundsnotat for henholdsvis punktkilder og grundvand.  
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Virkemiddelkatalogets kapitel 3 omhandler virkemidler til forbedring 
af vandløbenes fysiske forhold og reduktion af okkerbelastning. 
Omkostningerne i forbindelse med virkemidlerne er beskrevet i 
virkemiddelkataloget.  
 
Med udgangspunkt i kataloget er der foreslået tiltag til opnåelse af 
miljømålet de steder, hvor tilstanden ikke forventes at nå miljømålet i 
2015. I afklaringen af, om der er målopfyldelse i 2015, er der 
foretaget en fremskrivning af tilstanden (baseline) under 
hensyntagen til allerede iværksatte tiltag. Dette kunne f.eks. være 
vedtagne spildevandsplaner eller større iværksatte vandløbs-
restaureringer. Figuren herunder illustrerer denne proces. 
 

Figur 2. Indsats doseres når den fremskrevne tilstand i 2015 (baseline) ikke 
når miljømålet. 

Miljømål 

Miljøtilstand i 2015 
(baseline) 

{ Behov for indsats 

 
Nedenstående tabel 2 indeholder de virkemidler foreslået som indsats 
til forbedring af de fysiske forhold i vandløbene. 
 
Virkemiddel 

nr. Virkemiddel Kriterier for indsats Indsats overfor 

3.1  
Ændret 
vandløbsvedligeholdelse 

Okkerbelastede vandløb og 
vandløb med ringe fysik, som 
ikke er forurenede med 
spildevand fra spredt 
bebyggelse.  

Ringe fysiske 
forhold og okker 

3.2  Fjernelse af spærringer 
Manglende kontinuitet ved 
opstemninger, bygværker, 
rørstyrt m.v.   

Manglende 
kontinuitet 

3.3  Vandløbsrestaurering 

Vandløb med ringe fysik, som 
ikke er forurenede med 
spildevand fra spredt 
bebyggelse.  

Ringe fysiske 
forhold 

3.4  
Genåbning af rørlagte 
vandløb 

Rørlagte strækninger > 20 
meter indskudt på målsatte 
vandløbsstrækninger. 

Manglende 
kontinuitet 

3.5 Vandstandshævning 
Moderat til stærkt 
okkerbelastede vandløb 

Okker 

Tabel 2. Anvendte virkemidler i vandløbene. 
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Hvor virkemidlerne er doseret fremgår af miljøministeriets WebGIS 
løsning. Se mere under afsnittet ”Miljøministeriets WebGIS”. 
 

2.4.1 Grundlag for dosering af de enkelte virkemidler 
Virkemiddel ændret vedligeholdelse (3.1) er doseret, hvor den 
normaliserede fysiske indeksværdi er mindre end 0,5 /2/, eller hvis 
der foreligger andre oplysninger om vandløbets fysik, der 
dokumenterer, at de fysiske forhold er forringede. Virkemidlet er 
ligeledes doseret for alle okkerbelastede vandløb og for rørlagte 
strækninger, der skal genåbnes.  
 
Virkemiddel fjernelse af spærringer (3.2) er doseret, når en 
menneskeskabt spærring forhindrer en velfungerende op- og 
nedstrøms passage for vandløbets fisk og insekter. Rørlagte 
strækninger af mere end 20 meters længde er regnet som 
spærringer. 
 
Virkemiddel vandløbsrestaurering (3.3) er doseret, hvor den 
normaliserede fysiske indeksværdi er mindre end 0,3 /2/, eller hvis 
der foreligger andre oplysninger om vandløbets fysik, der 
dokumenterer at de fysiske forhold er forringede. 
 
Virkemiddel genåbning af rørlagte vandløb (3.4) er doseret hvor 
rørlagte vandløbsstrækninger er indskudt mellem åbne målsatte 
vandløbsstrækninger. 
 
Virkemiddel vandstandshævning (3.5) er anvendt i okkerbelastede 
vandløb hvor indholdet af ferrojern er større end 0,5 mg/l som 
gennemsnit over vinterhalvåret /1/. 
 

2.5 Undtagelsesbestemmelser 
Der er i denne første vandplan anvendt undtagelsesbestemmelsen: 
”udskydelse af målopfyldelse til 2021”. Undtagelsen er primært 
begrundet i tekniske årsager (manglende viden), men der er også 
anvendt begrundelser relateret til naturgivne årsager og forsinket 
respons efter doseret indsats. 
 
I tabel 3 herunder er angivet de anvendte undtagelser:  
 

Problemstilling Undtagelse 

Begrundelse 
for 

anvendelse af 
undtagelse 

 
Konsekvens af 

undtagelse 

 
Visse rørlagte vandløb i højt prioriterede 
vandløbssystemer, primært rørlagte 
vandløb i spidser af vandløbssystemer. 

Virkemiddel 3.4 
udskydes 

 
Spærring med rørlægning på stærkt 
modificeret vandløbsstrækning 

Udskydelse af 
tidsfrist for 

målopfyldelse 

Tekniske 
årsager      

Der mangler 
tilstrækkelig 
viden til at 

vurdere 
indsatsen i 

første 
Virkemiddel 3.2 

udskydes 
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Vandløb hvor der mangler viden om 
tilstand og/eller indsatsbehov. 

Indsats eller dele 
af indsats 
udskydes 

 
I vandløb, hvor hovedårsagen til 
manglende målopfyldelse skyldes 
udledning af spildevand fra spredt 
bebyggelse, afventes effekten af en 
forbedret spildevandsrensning før det 
vurderes, hvorvidt der også er brug for at 
ændre vandløbsvedligeholdelsen for at 
kunne opfylde miljømålene 

Virkemiddel 3.1 
udskydes 

 
I vandløb, hvor hovedårsagen til 
manglende målopfyldelse skyldes 
udledning af spildevand fra spredt 
bebyggelse, afventes effekten af en 
forbedret spildevandsrensning før det 
vurderes, hvorvidt der også er brug for at 
foretage en vandløbsrestaurering for at 
kunne opfylde miljømålene 
 

Virkemiddel 3.3 
udskydes 

 
Naturlig saltvandpåvirkning af nedre 
strækninger af vandløb med udløb i havet. 

planperiode. 

 
Målopfyldelse 

kan ikke afgøres 
ved DVFI-
systemet 

 
Tabel 3. Anvendte undtagelser og konsekvens heraf. 

 

2.6 Datamodellen 
Tilstandsdata, miljømål, målopfyldelse, anvendte virkemidler og 
anvendte undtagelser er samlet i to GIS-tabeller. Tabellerne 
indeholder henholdsvis vandløbsdata på strækningsform og 
kontinuitetsdata på punktform. Tabellerne omfatter udelukkende 
vandløb og spærringer, som er omfattet af denne første vandplan.  
Der er udarbejdet to tilhørende datamodeller for henholdsvis vandløb 
/3/ og kontinuitet /4/. Begge gistabeller og tilhørende datamodeller 
og anvendte tematiseringer på Webgis kan hentes via 
Miljøministeriets WebGIS side her. Der er mulighed for at hente data 
i formater til ESRI (Arc-gis) eller Mapinfo. 
 
Af strækningstemaet fremgår det blandt andet, hvor der skal 
gennemføres vandløbsrestaurering, åbnes rørlægninger eller skal ske 
ændret vedligeholdelse. Her er det også muligt at identificere de 
strækninger, som er organisk belastede fra f.eks. spredt bebyggelse, 
lokale rensningsanlæg, dambrug m.m. Spærringstemaet indeholder 
samtlige spærringer, som indgår i denne første vandplan. 
Spærringerne er geografisk identificeret ved x,y koordinatsæt og i 
visse tilfælde også relateret til strækningstemaet via et unikt 
vandløbs-segmentnummer. Ligeledes er spærringstypen angivet. 
Rørlagte vandløbsstrækninger over 20 meter er medtaget i begge 
temaer. 
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2.7 Miljøministeriets Web-Gis 

Via miljøministeriets WebGIS løsning er det muligt at se de fastsatte 
miljømål, vandløbenes tilstande, foreslåede indsatser til forbedring af 
miljøtilstanden og undtagelser m.m. Web-Gis løsningen finder du her 
 

 
Sådan ser WebGIS løsningen ud. 
 
I menuen til venstre på er det bl.a. muligt under ”VPF09 - 
Indsatsprogram og prioriteringer” at få vist indsatser, som f.eks. 
”indsatskrav – Restaurering i vandløb”.  
 

2.8 Referencer 
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/2/ Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer 
/3/ Datamodeller for vandløb 
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/5/ Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5, 1998, Biologisk bedømmelse 

af vandløbskvalitet. 
/6/ Pedersen, M.L. & Baattrup-Pedersen, A.(red.)., 2003. Økologisk 

overvågning i vandløb og på vandløbsnære arealer under NOVANA 
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stof/stofgruppe Miljøkvalitetskrav Kvalitetskrav 
Gældende 
bekendtgørelse *) 

Korttidskvalitetskrav  Bek 921 **)

µg/l µg/l Årstal antal prøver max Årstal antal prøver max

pesticider
2,4-dichlorphenoxyeddikesyre, 2,4-dichlorethansyre 1998, 2001 3 <0,01 1998 2 <0,01
2,6-Dichlorbenzamid 780 1998, 2001 3 0,089 1998 2 0,045
aldrin 1998 2 <0,01 1998 2 <0,01
dieldrin 1998 2 <0,01 1998 2 <0,01
endrin 1998 2 <0,01 1998 2 <0,01
isodrin 1998 2 <0,01 1998 2 <0,01
Aminomethylphosphorsyre, Nedbryd. af glyphosat. 1998, 2001 3 0,077 1998 2 0,36
Bentazon 450 1998, 2001 3 <0,01 1998 2 0,014
Bromoxynil 1998, 2001 3 <0,01 1998 2 <0,01
Carbofuran 1998, 2001 3 <0,01 1998 2 <0,01
Chloridazon 1998, 2001 3 <0,02 1998 2 <0,02
Chlorsulfuron 1998, 2001 3 <0,01 1998 2 <0,01
Cyanazin 1998, 2001 3 <0,01 1998 2 <0,01
Desethylisopropylatrazin,Deisopropyldeethylatrazin 2001 1 0,033
Dichlobenil 1998, 2001 3 <0,01 1998 2 <0,01
Dichlorprop 34 1998, 2001 3 <0,01 1998 2 <0,01
dichlorvos 0,001 1998 2 <0,01 1998 2 <0,01

Dimethoat 1 1998, 2001 3 <0,01 1998 2 <0,01
DNOC 1998, 2001 3 <0,01 1998 2 <0,01
endosulfan 0,01 1998 2 <0,01 1998 2 <0,01

Ethofumesat 1998, 2001 3 <0,01 1998 2 <0,01
Ethylenthiurea 1998 2 <0,01 1998 2 <0,01
Fenitrothion 1998 2 <0,01 1998 2 <0,01
Fenpropimorph 1998 2 0,018 1998 2 <0,01
Glyphosat 1998, 2001 3 0,15 1998 2 0,097
Hexazinon 1998, 2001 3 0,024 1998 2 0,015
Hydroxysimazin 1998, 2001 3 <0,01 1998 2 <0,01
Ioxynil 1998, 2001 3 <0,01 1998 2 <0,01
isoproturon 1 1998, 2001 3 0,3 1998 2 <0,01
Lenacil 1998, 2001 3 <0,01 1998 2 <0,01
lindan (Gamma) 1998 2 <0,01 1998 2 <0,01
Malathion 0,01 1998 2 <0,01 1998 2 <0,01

MCPA 1998, 2001 3 <0,01 1998 2 <0,01
Mechlorprop 187 1998, 2001 3 0,048 1998 2 <0,01
Metamitron 1998, 2001 3 <0,01 1998 2 <0,01
Metazachlor 1998 2 <0,01 1998 2 <0,01
Methabenzthiazuron 1998 2 0,082 1998 2 0,11
metoxuron 1998 2 <0,01 1998 2 <0,01
Metribuzin 1998, 2001 3 <0,01 1998 2 <0,01
Metsulfuron methyl 1998, 2001 3 <0,01 1998 2 <0,01
Mevinphos 1998 2 <0,01 1998 2 <0,01

Parathion 1998, 2001 3 <0,01 1998 2 <0,01
Parathion-methyl 1998 2 <0,02 1998 2 <0,02

Pendimethalin 1998, 2001 3 0,08 1998 2 0,023
Pirimicarb 1998, 2001 3 <0,01 1998 2 <0,01
Propachlor 1998 2 <0,02 1998 2 <0,02
Propiconazol 1998, 2001 3 0,41 1998 2 <0,02
simazin 4 1998, 2001 3 <0,01 1998 2 <0,01
Terbuthylazin 1998, 2001 3 0,054 1998 2 0,029
Terbutylazin, desethyl / Desethylterbuthylazin 1998, 2001 3 0,024 1998 2 <0,01
trifluralin 1998, 2001 3 <0,01 1998 2 <0,01
Trichloroethanoic acid (C13CCO2H) 2001 1 <0,01

Halogener
1,2-dichlorethan 10 1998 1 <0,05 1998 2 <0,05
1-2-dichlorpropan 1998 1 <0,05 1998 2 <0,01
trichlorethylen 10 1998 1 <0,05 1998 2 <0,05
hexachlorbenzen 0,05 1998 1 <0,03 1998 2 <0,01
Trichlormethan (Chloroform) 1998 1 <0,05 1998 2 <0,05

polyaromatiske kulbrinter (PAH)
Acenaphthen 3,8 1998 1 <0,01 1998 2 <0,01
anthracen 0,4 1998 1 <0,01 1998 2 <0,01
Benz(a)anthracen 0,018 1998 1 0,011 1998 2 <0,01
benz(b+j+k)flouranthen 1998 1 0,041 1998 2 <0,01

benz(ghi)perylen 1998 1 0,018 1998 2 <0,01
indeno(1,2,3-cd)pyren 1998 1 0,014 1998 2 <0,01
Dibenz(ah)anthracen 0,018 1998 1 <0,01 1998 2 <0,01

Fluoranthen 1 1998 1 0,042 1998 2 <0,01
Fluoren 21,2 1998 1 <0,01 1998 2 <0,01
Naphtalen 1 1998 1 <0,01 1998 2 <0,01
Pyren 0,023 1998 1 0,035 1998 2 <0,01

Bilag 1. Data for miljøfarlige forurendende stoffer anvendt i vandplanen 

Vandløbsstrækning Vandløbsstrækning

Ørbæk ÅVindinge Å



stof/stofgruppe Miljøkvalitetskrav Kvalitetskrav 
Gældende 
bekendtgørelse *) 

Korttidskvalitetskrav  Bek 921 **)

Vandløbsstrækning Vandløbsstrækning

Ørbæk ÅVindinge Å

phthalater
di(2-ethylenhexyl)phthalat (DEHP) 1998 1 <0,05 1998 2 <0,05

Metaller

Jern

1991, 
1999, 2004
2006 6 0,34

Natrium 2004-2006 3 310
Chlorid 2004-2006 3 58
Calcium 2004-2006 3 130
Siliciumdioxid

Phenoler
nonylphenolethoxylater 1998 2 <0,05 1998 2 <0,05
C15H24O, nonylphenol, mixed isomers 1998 1 0,16 1998 2 0,093
4-Nitrophenol 1998, 2001 2 <0,01 1998 2 <0,01
pentachlorphenol 1 1998 1 <0,01 1998 2 <0,01
Ether
tert-butylmethylether (MTBE) 1998 2 <0,01 1998 2 <0,01
Anioniske etergenter
lineær alkylbenzensulfonater (LAS) 160 1998 2 5 1998 2 <0,01

furaner

Hydroxycarbofuran 1998, 2001 3 <0,01 1998 2 <0,01



Bilag 2 Oversigt over vandløbsstrækninger med oplysninger om forarmet vandløbsfauna 
 
 

Vandløbsstrækning År 
Vurderet på 
baggrund af  

Vurderet kilde 

Vindinge Å 2000 (døde gammarus) Faunaliste / faglig Væksthusgartneri/Landbrug 
Refsvindinge-Ellinge Bæk 2003 (1997-1998)  Faunaliste / faglig Væksthusgartneri/Landbrug  
Kappendruprenden 2002-2006 Faunaliste / faglig Væksthusgartneri/Landbrug 
Kogsbølle Bæk 2002-2006, 2009 Faunaliste / faglig Landbrug/frugtplantage 
Skjoldmoserenden 2002-2006 Faunaliste / faglig Væksthusgartneri/Landbrug 
Tudserenden 2003, 2005-2006 Faunaliste / faglig Landbrug 
Ydbjergrenden 2006 Faunaliste / faglig Landbrug 
Fladmose-Hellevad Afløb 2003, 2006 Faunaliste / faglig Landbrug 
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Bilag: 
Bilag 3.1 Stamoplysninger for søen, herunder beliggenhed inkl. kort 
over oplandet, morfometri, international beskyttelse samt oplandsbe-
skrivelse, dvs. arealanvendelse og jordbundsforhold  
 
Bilag 3.2 Udvikling i sommermiddelværdier af sigtdybde, klorofyl a, 
total-fosfor og total-kvælstof i søerne i hovedvandoplandet 
 
 

3.1. Beregningsforudsætninger og -metoder 
 
3.1.1 Datagrundlag 

Datagrundlaget for fastsættelse af søernes tilstand og belastningsfor-
hold er den nationale og regionale overvågning, der er gennemført 
frem til og med 2007, dels af det tidligere Fyns Amt og fra 2007 af 
Miljøcenter Odense.  
 
Undersøgelserne har især omfattet næringsstoffer og biologiske for-
hold, og der er kun i begrænset omfang gennemført undersøgelser af 
forurenende miljøfarlige stoffer. I langt de fleste søer er status for 
disse – og dermed også søernes kemiske tilstand – ukendt. 
 
 
3.1.2 Fastsættelse af miljømål  

Miljømålet for søerne er fastsat i overensstemmelse med kapitel 4.4 i 
Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer, version 4.0, 
januar 2010. 
 
 
3.1.3 Vurdering af tilstand 

Økologisk tilstand 
Søernes nuværende økologiske tilstand er primært vurderet ud fra 
det gennemsnitlige målte klorofylindhold i sommerperioden i forhold 
til kravene til de forskellige økologiske tilstandsklasser, se kapitel 
3.2.4 i Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer, version 
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4.0. Søens forventede tilstand i 2015 er beregnet ud fra den nuvæ-
rende tilstand og belastning samt den forventede reduktion i belast-
ningen frem til 2015 jf. kapitel 3.3.3, i Retningslinjer for udarbejdelse 
af indsatsprogrammer, version 4.0, januar 2010.  
 
Kemisk tilstand, herunder miljøfarlige forurenende stoffer 
Tilstedeværelsen af miljøfarlige forurenende stoffer som tungmetaller, 
pesticider, PAH’er, PCB’er mm., kan have indflydelse på både den 
økologiske og kemiske tilstand i en sø.  
 
Effekten af målte miljøfarlige forurenende stoffer på søens økologiske 
og kemiske tilstand er vurderet og præsenteret ud fra retningslinjer-
ne i afsnit 3.2.1.2, 3.2.1.3 og 3.2.4.3 i Retningslinjer for udarbejdelse 
af indsatsprogrammer, version 4.0, januar 2010. 
 
 
3.1.4 Beregning af belastning 

Der er gennemført en beregning af den nuværende belastning og den 
forventede belastning i 2015 med fosfor og kvælstof. Beregningsme-
toden fremgår af det tekniske baggrundsnotat for belastning (Bilag 6 
til retningslinjer for indsatsprogrammer: Retningslinjer vedr. belast-
ningsopgørelse og beskrivelse af indsatsbehov i forhold til søer, fjorde 
og kystområder). Den atmosfæriske belastning på søoverfladen ind-
går i beregningen af belastningen for alle søer. Der er regnet med et 
årligt P bidrag på 0,1 kg pr. ha og et kvælstof bidrag på 15 kg N pr. 
ha.   
 
 
3.1.5 Beregning af indsatsbehov 

Ekstern fosforbelastning 
Hvis søen ikke forventes at opfylde miljømålet i 2015 på grund af 
eksterne tilførsler af fosfor, beregnes et indsatsbehov overfor disse 
ved anvendelse af simple, empiriske sømodeller, jf. kapitel 6.4 i Ret-
ningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer, version 4.0, janu-
ar 2010.   
 
Intern fosforbelastning / sørestaurering 
Manglende målopfyldelse kan også skyldes intern belastning eller bio-
logisk træghed i søen. Begge dele er forårsaget af tidligere høje til-
førsler af fosfor.  
 
Tilstedeværelse af intern belastning er vurderet ud fra årsvariationen 
i fosforindholdet i søvandet. Hvis fosforkoncentrationen stiger betyde-
ligt i sommerperioden, hvor tilførslen udefra er forholdsvis lille, skyl-
des denne stigning intern belastning som følge af fosforfrigivelse fra 
bunden.  
 
Biologisk træghed optræder når fosforbelastningen til søen og næ-
ringsindholdet i søen er faldet, men de biologiske forhold - især fiske-
bestanden - stadig ikke er i ligevægt med det nye næringsniveau. 
Hvis fiskebestanden stadig er domineret af dyreplanktonspisende fisk 
som skaller og brasener, kan dette være med til at fastholde søen i 
en uklar tilstand.     
 



3. Søer, side 3 

Intern belastning og biologisk træghed kan reduceres eller fjernes 
ved gennemførelse af sørestaurering, hvor man enten fjerner næ-
ringsstofferne, binder dem i søbunden eller ændrer på fiskebestan-
den. Selvom der i en sø er konstateret intern belastning eller biolo-
gisk træghed, vil det ikke nødvendigvis være hensigtsmæssigt at 
gennemføre en sørestaurering. Eksempelvis kan der være usikkerhed 
om hensigtsmæssighed, metode eller effekt af restaurering i den kon-
krete sø. Eller der kan stadig være en for stor ekstern belastning af 
søen. De principper, der er taget i anvendelse ved den tekniske vur-
dering af, om der bør gennemføres sørestaurering i en konkret sø, 
fremgår af Vejledning i anvendelse af sørestaurering, Bilag 13 til Ret-
ningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer, version 4.0, janu-
ar 2010. 
 
Miljøfarlige forurenende stoffer. 
For miljøfarlige forurenende stoffer placeres søerne i 4 forskellige 
indsatskategorier alt efter resultatet af de målinger, der måtte være 
gennemført i søerne, jf. kapitel 3.2.1.2 i Retningslinjer for udarbej-
delse af indsatsprogrammer, version 4.0, januar 2010. 
 
Søer med betydende udledning fra renseanlæg, spredt bebyggelse, 
regnbetingede udløb, industri samt dambrug er generelt sat i indsats-
kategori 2 "under observation" for de stoffer, der nævnes i vandpla-
nens tabel 2.2.5. Den foreløbige udpegning af søer med væsentlig 
spildevandspåvirkning er foretaget på baggrund af en gis-udvælgelse 
af de søer, hvor der inden for søfladen eller en rand på 25 meter er 
intersect med punkt(er) fra gis-temaerne renseanlæg, industri, regn-
betingede udløb, dambrug eller spredt bebyggelse.
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3.2 Økologisk og kemisk tilstand for søerne 
 
Økologisk tilstand 
I tabel 3.2.1 nedenfor er givet en oversigt over hvilken økologisk til-
standsklasse de forskellige søer i hovedvandopland Storebælt tilhø-
rer. Tilstandsklassen er beskrevet på baggrund af klorofylindholdet. 
Tilstanden vurderes primært på baggrund af målinger fra perioden 
2002-2007 (tidsvægtede gennemsnit for sommerperioden). Hvis til-
standsvurderingen bygger på ældre eller fåtallige data er den anført i 
parentes. For myndigheder er der adgang til primærdata gennem 
Danmarks Miljøportal. 
 
 

Klorofyl a, µg/l, sommermiddel 
Økologisk 

tilstandsklasse Sø navn 
 

S
ø

ty
p

e
 

mid-
del 

max min Periode 
Antal 

måleår 
 

Flødstrup Sø 9 89 - - 2002 1 Ringe 

Gammellung 9 42 - - 2003 1 Moderat 

Gammelmølle Sø 9 65 - - 2002 1 Ringe 

Grusgravsø 4.1 ? - - - - - - 

Grusgravsø 4.3 10 12,7 - - 1994 1 (Moderat) 
Grusgravsø 5.16, 
Hudevad Sø 10 8 - - 1992 1 (God) 

Grusgravsø 5.2 ? - - - - - - 
Hannebjerg Mose NØ-
bassin 9 37 - - 2003 1 Moderat 

Hannebjerg Mose SV-
bassin 9 54 - - 2003 1 Moderat 

Hjulby Sø 9 93 96 90 2002-05 2 Dårlig 

Keldsnor 11 291 400 192 2003-06 2 Dårlig 

Kobbermose 9 159 - - 2002 1 Dårlig 

Ladegårds Sø 9 29 32 26 2002-05 2 Moderat 

Stengade Sø V-bassin 9 10,6 - - 2004 1 Høj 
Stengade Sø Ø-
bassin 13 12,1 - - 2004 1 God 

Sædballe Fredmose 
Ø-bassin 13 11,7 12,6 10,2 2004-06 1 Høj 

Vomme Sø 9 75 80 70 2002-05 2 Ringe 

Østerø Sø 11 255 - - 2007 1 Dårlig 
 
Tabel 3.2.1 
Oversigt over klorofylindhold og heraf følgende tilstandsklasse for søerne i 
hovedvandoplandet. 
 
Miljøfarlige forurenende stoffer og kemisk tilstand 
For mange søer i hovedvandoplandet foreligger der ingen eller kun 
sporadiske målinger af miljøfarlige forurenende stoffer. Dog er sedi-
mentet i en del søer undersøgt for indhold af tungmetaller og i en 
enkelt sø andre miljøfarlige forurenende stoffer. I de tilfælde, hvor 
målte stoffer overskrider fastsatte grænseværdier, fremgår de målte 
koncentrationer af vandplanen. Nedenstående tabeller giver en over-
sigt over resultater fra de søer, hvor der foreligger målinger af miljø-
farlige forurenende stoffer. For myndigheder er der adgang til pri-
mærdata gennem Danmarks Miljøportal. Der er ikke gennemført må-
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linger af miljøfarlige forurenende stoffer i vandfasen i søerne i hoved-
oplandet. 
 
1) Tungmetaller i sedimentet 
Tabel 3.2.2 angiver resultaterne fra målinger af tungmetaller i søse-
dimenter.  
 
 
Sønavn og årstal Bly Cadmium Krom Kobber Kviksølv Nikkel Zink 
Flødstrup Sø, 1981 33,6 0,96 11,6 14,0 0,08 10,8 90 
Gammelmølle, 1980 39,6 0,88 7,6 14,4 0,38 7,6 80 
Hjulby Sø, 1992 40,0 0,48 20,5 27,5 0,10 11,5 360 
Kobbermosen, 1980 29,0 0,88 8,0 12,0 0,30 8,8 60 
Ladegårds Sø, 1974 * 52,0  16,0  0,32  170 
Stengade Sø, 1980 45,6 1,24 3,2 11,6 0,16 2,8 81 
Vomme Sø, 1999 20,3 0,34 7,7 15,3 0,08 7,7 71 

                
75% fraktil 65 1,6 23 33 0,2 27 235 
90% fraktil 90 2,9 36 50 0,4 65 506 

 
Tabel 3.2.2 
Indholdet af tungmetaller (mg/kg TS) i overfladesedimentet i de dybere dele i 
søer. Gennemsnit af 1-3 stationer pr. sø. Prøvedybde 0-5 cm, dog * 0-10 cm. 
Som vurderingskriterier er 75%- og 90%- fraktilen for indholdet i danske 
søsedimenter angivet, jf. Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogram-
mer, version 4, og værdier over disse er markeret. 
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2) Andre miljøfarlige forurenende stoffer i sedimentet 
Tabel 3.2.3 angiver resultaterne fra en undersøgelse af et udvalg af 
andre miljøfarlige stoffer end tungmetaller gennemført i 2002. Under-
søgelsen omfattede i alt 6 søer på Fyn, hvoraf kun 1 ligger i Hoved-
vandopland Storebælt. Kun resultater over detektionsgrænsen er an-
givet. Undersøgelsen omfattede 28 PAH-forbindelser, 12 polychlore-
rede biphenyler, 4 phenoler, 5 chlorphenoler, 4 nonylphenoler, 10 
chlorerede pesticider (DDT m.fl.), 4 fosfor-triestere, 5 blødgørere, 5 
chlorbenzener, 1 lineær alkylbenzensulfonater (LAS) samt 9 brome-
rede biphenyletere (PBDE’er), i alt 87 stoffer. 
 
I de 6 søer blev der samlet fundet 26 af 28 PAH-forbindelser (93 %), 
6 af 12 polychlorerede biphenyler (50 %), 2 af 4 phenoler (50 %), 1 
af 1 LAS (100 %) og 1 af 9 PBDE’er (11 %). Chlorphenoler, no-
nylphenoler, chlorerede pesticider, fosfor-triestere, blødgørere og 
chlorbenzener blev ikke fundet. 
 
De stoffer, der blev analyseret for, men som ikke blev fundet over 
detektionsgrænsen er: 1,2,3,4-tetrachlorbenzen, 1,2,4-
trichlorbenzen, 1,4-dichlorbenzen, 2,3,4,6-tetrachlorphenol, 2,4+2,5-
dichlorphenol, 2-methylphenol, 3,6-dimethylphenanthren, 3-
methylphenol, 4-chlor-3-methylphenol, 9_10-dimethylphenanthren, 
alfa-HCH, BDE-28, BDE-47, BDE-85, BDE-99, BDE-100, BDE-153, 
BDE-154, BDE-183, Bisphenol A, Butylbenzylphthalat, DDD (op), 
DDD (pp), DDE (op), DDE (pp), DDT (op), DDT (pp), delta-HCH, Di-
(2-ethylhexyl)adipat, Di-2-ethylhexyl-phthalat(DEHP), Di-n-
butylphtalat, Di-n-octylphthalat, gamma HCH, Hexachlorbenzen, No-
nylphenoldiethoxylater, Nonylphenoler, Nonylphenolmonoethoxylater, 
PCB nr. 28, PCB nr. 31, PCB nr. 52, PCB nr. 105, PCB nr. 156, PCB 
nr. 170, Pentachlorbenzen, Pentachlorphenol, Tributylphosphat, 
Trichlorpropylphosphat (TCPP), Tricresylphosphat og Triphe-
nylphosphat. 
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Danske søer Stof Hjulby Sø 

75% fraktil 90% fraktil 

PAH-forbindelser     
1-Methylnaphthalen    
2-Methylnaphthalen 3,2   
1-Methylphenanthren    
2-Methylphenanthren    
Acenaphthen 1,2   
1-Methylpyren 3,7   
Acenaphthylen 5,8   
Anthracen 5,3   
Benz(a)anthracen 35   
Benzafluoren 13   
Benz-a-pyren 34   
Benz-e-pyren 34   
Benzfluoranthener - b+j+k 81   
Benz-ghi-perylen 28   
Chrysen/triphenylen 41   
Dibenz-ah-anthracen 7,9   
Dibenzothiophen 1,9   
Dimethylnaphthalener 16   
Fluoranthen 67   
Fluoren 3,8   
Indeno-1,2,3-cd-pyren 38   
Naphathalen 6,1   
Perylen 25   
Phenanthren 21   
Pyren 57   
Trimethylnaphathalener 1,3   
Sum 530 5786 1) 16.296 1) 
      
Polychlorerede biphenyler    
PCB nr. 101    
PCB nr. 138 1,1   
PCB nr. 149 0,5   
PCB nr. 153 0,9   
PCB nr. 180 0,3   
PCB nr.118 0,5   
Sum 3,3 48 2) 89 2) 
     
Phenoler    
Phenol 110   
4-Methylphenol    
Sum  110   
     
LAS     
Alkylbenzensulfonat - LAS, mg/kg ts    
     
Bromerede diphenyletere (PBDE)    
BDE-209    
     
Karakterisering af sedimentet    
Dybde, m 3,6   
Tørstof, % 22   
Glødetab, % af TS 19   
Kvælstof, total, g/kg TS 8,3   
Fosfor, total, g/kg TS 1,8   
TOC, total org. kulstof, g/kg TS 74,6   
Tabel 3.2.3 
Koncentrationen (i µg/kg TS med mindre andet er nævnt) af miljøfarlige foru-
renende stoffer (ud over tungmetaller) over detektionsgrænsen i overflade-
sedimentet (0-2 cm) i de dybeste dele i søer, november/december 2002. 
Som vurderingskriterier er 75%- og 90%- fraktilen for indholdet i danske 
søsedimenter angivet, jf. Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogram-
mer, version 4. 
1) Sum af 18 PAH 
2) Sum af 7 PCB 
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3.3 Beregnet belastning og indsatsbehov 
 
Ekstern belastning med fosfor 
Den beregnede belastning af søerne med fosfor i 2005 og 2015 
(baseline og målbelastning) fremgår af tabel 3.3.1. Belastningen ved 
målopfyldelse angiver den belastning søen vurderes at kunne tåle ud 
fra anvendelse af en model for sammenhængen mellem belastning og 
søens tilstand. I alle tilfælde er anvendt den såkaldte Vollenweider-
model jf. afsnit 6.4.1.2 i Retningslinjer for udarbejdelse af indsats-
programmer, version 4.0. For de søer der ikke forventes at opfylde 
miljømålet i 2015 er indsatsbehovet beregnet efterfølgende.  
 
Sønavn Belastning 

 
 
 

2005 

Baseline 
belastning 

 
 

2015 

Beregnet  
maksimal  
belastning 

 
ved mål- 

opfyldelse 

Indsats-
behov 

Indløbs-
koncen-
tration 

 
2005 

Maksimal 
indløbs-

koncentration 
 

ved mål-
opfyldelse 

 kg kg kg kg mg/l mg/l 

Flødstrup Sø 17 17 12 5 0,166 0,119 

Gammellung 22 18 12 5 0,155 0,087 

Gammelmølle Sø 105 103 87 16 0,104 0,087 

Grusgravsø 4.1 14 14 - - 1) 0,092 - 

Grusgravsø 4.3 5 5 5 0 2) 0,131 0,131 

Grusgravsø 5.16, Hudevad Sø 15 13 13 0 2) 0,094 0,082 

Grusgravsø 5.2 14 14 - - 1) 0,092 - 

Hannebjerg Mose samlet 10 10 8 2 0,153 0,123 

Hjulby Sø 619 415 415 0 2) 0,121 0,081 

Keldsnor 73 67 59 9 0,156 0,125 

Kobbermose 89 87 65 22 0,115 0,084 

Ladegårds Sø 511 348 348 0 2) 0,099 0,067 

Stengade Sø samlet 96 92 92 0 2) 0,134 0,089 

Sædballe Fredmose Ø-bassin 224 206 206 0 2) 0,153 0,140 

Vomme Sø 50 41 41 0  0,153 0,124 

Østerø Sø 7 7 7 0 0,066 0,066 
 
Tabel 3.3.1 
Belastning med fosfor til søer i Hovedvandopland Storebælt. Den beregnede 
totale indløbskoncentration (samlet belastning divideret med samlet vandtil-
førsel) er ligeledes angivet, dels i 2005 og dels ved målopfyldelse. Belastnin-
gen og indløbskoncentrationen ved målopfyldelse angiver den maksimale 
belastning/indløbskoncentration søen vurderes at kunne tåle ud fra anvendel-
se af en model for sammenhængen mellem belastning og søens tilstand. I 
alle tilfælde er anvendt den såkaldte Vollenweidermodel jf. afsnit 6.4.1.2 i 
Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer, version 4.0, januar 
2010. 
Bemærkninger: 
1) Der er ikke opgjort et indsatsbehov, da det er ukendt om søen opfylder 
miljømålet  
2) Søen forventes at opfylde miljømålet i 2015 uden yderligere indsats. 
 
 
Intern belastning med fosfor / sørestaurering 
I mange søer er der en intern belastning med fosfor som følge af, at 
tidligere fosfortilførsler er akkumuleret i søbunden, hvorfra de stadig 
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kan frigives til vandet og danne grundlag for øget algevækst. I Ho-
vedvandopland Storebælt vurderes det teknisk set hensigtsmæssigt 
at gennemføre en sørestaurering i Vomme Sø. Begrundelsen er anført 
under de enkelte søer i afsnit 3.4.   
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3.4 De enkelte søer 
 
I det følgende er der for hver sø angivet en kort beskrivelse indehol-
dende: Målsætning, international beskyttelse, tilstand, belastning, 
indsatsbehov. 
 
Hvis der foreligger målinger af miljøfarlige forurenende stoffer, som 
placerer søen i indsatskategori 1, 2 eller 3 (jf. vandplanens tabel 
2.4.1), er dette anført under tilstand og for kategori 2 og 3's ved-
kommende også under indsats. 
 
For de søer, hvor der ikke er lavet undersøgelser af miljøfarlige stof-
fer i søvand og/eller sediment, fremgår placeringen i indsatskategori 
og en evt. heraf følgende indsats af vandplanens tabel 2.4.7 og tabel 
2.4.1. 
 
I bilag 3.1.og 3.2 er angivet en række af de data, der ligger til grund 
for beskrivelsen af de enkelte søer.  
 
 
Flødstrup Sø 
Målsætning 
Målsættes god tilstand med øvre grænse for klorofyl (25 µg/l).  
Tilstand 
Søen er sidst undersøgt i 2002. Tilstanden er ringe og har været sta-
bil siden 1980’erne. Søen ligger omgivet af dyrkede marker, har 
uklart vand og stor algemængde. Der er ingen åbne tilløb til søen, der 
hovedsagelig får tilført vand og næringsstoffer via dræn.  
Belastning 
Søen er udelukkende belastet med næringsstoffer fra de omgivende 
dyrkede arealer. Der er desuden andeopdræt ved søen. 
Indsatsbehov 
Den eksterne fosforbelastning skal reduceres med 5 kg årligt. Da der 
ikke er punktkilder i oplandet, skal dette alene gøres ved indsats over 
for den diffuse afstrømning fra oplandet. Det forudsættes dog, at der 
ikke er andeopdræt ved søen. I modsat fald skal der gennemføres en 
supplerende indsats overfor fosfortilførslen fra andre kilder svarende 
til tilførslen fra andeopdrættet.  Det vurderes ud fra de foreliggende 
data, at der forekommer intern belastning i søen, som vil hindre må-
lopfyldelse i 2015. Datagrundlaget er dog utilstrækkeligt til at vurde-
re, om det er relevant at restaurere søen, og i givet fald hvilken me-
tode, der er den bedst egnede.  
 
 
Gammellung 
Målsætning 
Målsættes god tilstand med øvre grænse for klorofyl (25 µg/l).  
Tilstand 
Søen er sidst undersøgt i 2003. Tilstanden er moderat. Meget udbredt 
vegetation af tornløs hornblad (95 % dækning) og trådalger. 
Belastning 
Efter gennemførelse af rensning af spildevandet fra spredt bebyggel-
se vil belastningen til søen i 2015 hovedsagelig skyldes afstrømning 
af næringsstoffer fra dyrkede arealer.  
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Indsatsbehov 
Den eksterne fosforbelastning skal reduceres med 5 kg årligt. Dette 
skal gøres ved indsats over for den diffuse afstrømning fra oplandet.  
 
 
Gammelmølle Sø 
Målsætning 
Målsættes godt økologisk potentiale svarende til god økologisk til-
stand med øvre grænse for klorofyl (25 µg/l).  
Tilstand 
Søen er sidst undersøgt i 2002. Tilstanden er ringe, og der er ingen 
tegn på bedring, snarere tværtimod. Som navnet antyder, er Gam-
melmølle Sø en mølleopstemning. Den er karakteristisk ved sin tætte 
bevoksning af åkander, især gul åkande, der dækker ca. 40 % af 
vandoverfladen. Der er en meget sparsom undervandsvegetation 
(dækningsgrad 0,08 %) af tornfrøet hornblad. Søen er i øvrigt lav-
vandet, meget næringsrig og med blød bund og uklart vand. 
Resultatet af undersøgelser af miljøfarlige forurenende stoffer i sedi-
mentet fremgår af tabel 2.2. Tilstedeværelsen af forhøjet indhold af 
kviksølv i sedimentet gør, at søen placeres som et vandområde under 
observation (indsatskategori 2). Der er dog tale om en gammel un-
dersøgelser fra 1980, og indholdet kan have ændret sig siden da. 
Belastning 
Forureningen skyldes tilførsel af næringsstoffer fra ejendomme og 
dyrkede arealer i oplandet, bl.a. tidligere tilførsler af spilde-
vand/møddingsvand fra godset Lykkesholm, der ligger umiddelbart 
opstrøms søen. Efter gennemførelse af rensning af spildevandet fra 
spredt bebyggelse vil belastningen til søen i 2015 hovedsagelig skyl-
des afstrømning af næringsstoffer fra dyrkede arealer. Der foregår 
endvidere et betydeligt andeopdræt i søen. 
Indsatsbehov 
Den eksterne fosforbelastning skal reduceres med 16 kg årligt. Da 
forbedret spildevandsrensning ved den spredte bebyggelse er en del 
af baseline, og der ikke i øvrigt er punktkilder i oplandet, skal dette 
gøres ved indsats over for den diffuse afstrømning fra oplandet. Des-
uden skal andeopdræt ved søen ophøre. I modsat fald skal der gen-
nemføres en supplerende indsats overfor fosfortilførslen fra andre 
kilder svarende til tilførslen fra andeopdrættet.  Miljømålet forventes 
dog ikke opnået i denne planperiode på grund af intern belastning. 
Datagrundlaget skal imidlertid forbedres, inden det kan vurderes, om 
en sørestaurering er relevant, og i givet fald hvilken metode, der er 
den bedst egnede. I forhold til sedimentets forhøjede indhold af kvik-
sølv medfører placeringen i indsatskategori 2 en indsats, der fremgår 
af tabel 2.4.1 i vandplanen. 
 
 
Grusgravsø 4.1 
Målsætning 
Målsættes god tilstand med øvre grænse for klorofyl (25 µg/l).  
Tilstand 
Tilstanden er ukendt. Søen blev færdiggravet i 2005. Det forventes, 
at tilstanden i denne sø er god eller høj ligesom i de andre grusgravs-
søer.  
Belastning 
Lille 
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Indsatsbehov 
Søens tilstand er ikke kendt, men den forventes at ville opfylde mil-
jømålet ligesom nærliggende grusgravssøer. Derfor er der ikke plan-
lagt en særskilt indsats. Det skal dog sikres, at der ikke ved aktivite-
ter i oplandet sker en øget tilførsel af næringsstoffer.  
 
 
Grusgravssø 4.3  
Målsætning 
Målsættes god tilstand med øvre grænse for klorofyl (12 µg/l).  
Tilstand 
I 1992 var klorofylindholdet 12,7 µg/l, og ved en enkelt måling i au-
gust 1997 måltes 3 µg/l. Undervandsvegetationen omfattede 8 arter, 
dækkede 70-80 % af søens areal og havde en dybdegrænse på 6,5 
m. Søen forventes derfor at opfylde god tilstand i 2015. 
Belastning 
Lille 
Indsatsbehov 
Søen var tæt på at opfylde miljømålet i 1992, men den nuværende 
tilstand er ikke kendt. Der er derfor ikke beregnet nogen indsats. Det 
skal dog sikres, at der ikke ved aktiviteter ved søen eller i oplandet 
sker en øget tilførsel af næringsstoffer.  
 
 
Grusgravssø 5.2  
Målsætning 
Målsættes god tilstand med øvre grænse for klorofyl (12 eller 25 µg/l 
afhængig af dybde).  
Tilstand 
Tilstanden er ukendt. Søen blev færdiggravet i starten af 1990’erne. 
Søen forventes at være i god eller høj tilstand ligesom de andre grus-
gravssøer. 
Belastning 
Lille 
Indsatsbehov 
Intet. Det skal dog sikres, at der ikke ved aktiviteter ved søen eller i 
oplandet sker en øget tilførsel af næringsstoffer.  
 
 
Grusgravssø 5.16, Hudevad Sø  
Målsætning 
Målsættes god tilstand med nuværende klorofylindhold (8 µg/l).  
Tilstand 
I 1992 var klorofylkoncentrationen 8 µg/l, hvorfor søen opfyldte god 
tilstand. I 1997 bestod undervandsvegetationen af 9 arter, med en 
samlet dækningsgrad på 50-60 % og en dybdegrænse på 3,5 m. Der 
gennemføres Put & take fiskeri i søen, men dette synes ikke at for-
hindre målopfyldelse. 
Belastning 
Lille 
Indsatsbehov 
Søen forventes at opfylde miljømålet, så der er ikke behov for sær-
skilt indsats. Det skal dog sikres, at der ikke ved aktiviteter ved søen 
eller i oplandet sker en øget tilførsel af næringsstoffer.  
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Hannebjerg Mose NØ 
Målsætning 
Målsættes god tilstand med øvre grænse for klorofyl (25 µg/l).  
Tilstand 
Søen er sidst undersøgt i 2003. Hannebjerg Mose består af to søbas-
siner. Det nordøstlige bassin er i moderat tilstand og påvirket af an-
deudsætninger. I 2000 var vandet temmelig klarvandet og med et 
lavt indhold af næringsstoffer. Der var en udbredt vegetation af torn-
løs hornblad, som dækkede omkring 90 % af bunden og voksede ud 
til 3 m dybde. I 1997 var vegetationen mindre udbredt, næringsind-
holdet var højere og sigtdybden mindre. Dette bassin er altså for-
holdsvis rent, men påvirket af næringsstoffer og tilstanden er ustabil. 
Belastning 
Belastningen er opgjort samlet for de to bassiner. Søen er belastet af 
udsætning og opfodring af ænder. Desuden af diffus tilførsel af næ-
ringsstoffer fra dyrkede arealer i oplandet. 
Indsatsbehov 
Den eksterne fosforbelastning til de to bassiner skal reduceres med 2 
kg årligt. Da der ikke er punktkilder i oplandet, skal dette gøres ved 
indsats over for den diffuse afstrømning fra oplandet. Desuden skal 
andeopdræt ved søen ophøre. I modsat fald skal der gennemføres en 
supplerende indsats overfor fosfortilførslen fra andre kilder svarende 
til tilførslen fra andeopdrættet. Miljømålet forventes dog ikke opnået i 
denne planperiode på grund af intern belastning. Datagrundlaget er 
imidlertid utilstrækkeligt til at vurdere, om en sørestaurering er rele-
vant, og i givet fald hvilken metode, der er den bedst egnede.  
 
 
Hannebjerg Mose SV 
Målsætning 
Målsættes god tilstand med øvre grænse for klorofyl (25 µg/l).  
Tilstand 
Søen er sidst undersøgt i 2003. Hannebjerg Mose består af to søbas-
siner. Det sydvestlige bassin er i moderat tilstand. Påvirket af an-
deudsætning og -fodring. Som følge af dette har fosforindholdet væ-
ret stigende siden midten af 1990’erne. Der vokser ingen under-
vandsplanter. Hovedårsagen til den dårlige tilstand er antagelig, at 
der opdrættes ænder i bassinet.  
Belastning 
Belastningen er opgjort samlet for de to bassiner. Søen er belastet af 
udsætning og opfodring af ænder. Desuden af diffus tilførsel af næ-
ringsstoffer fra dyrkede arealer i oplandet. 
Indsatsbehov 
Den eksterne fosforbelastning til de to bassiner skal reduceres med 2 
kg årligt. Da der ikke er punktkilder i oplandet, skal dette alene gøres 
ved indsats over for den diffuse afstrømning fra oplandet. Desuden 
skal andeopdræt ved søen ophøre. I modsat fald skal der gennemfø-
res en supplerende indsats overfor fosfortilførslen fra andre kilder 
svarende til tilførslen fra andeopdrættet. Miljømålet forventes dog 
ikke opnået i denne planperiode på grund af intern belastning. Data-
grundlaget er imidlertid utilstrækkeligt til at vurdere, om en sørestau-
rering er relevant, og i givet fald hvilken metode, der er den bedst 
egnede.  
 
 
Hjulby Sø 
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Målsætning 
Målsættes god tilstand med øvre grænse for klorofyl (25 µg/l).  
Tilstand 
Søen er sidst undersøgt i 2005. Den er i dårlig tilstand. Hjulby Sø er 
en lavvandet og stærkt forurenet sø. Den gennemstrømmes af Lade-
gårds Å, som er en gren af den vandrige Vindinge Å. Søens vand ud-
skiftes derfor meget hurtigt. Som følge af tidligere og nuværende 
tilførsler af spildevand fra bl.a. Sdr. Nærå, Ferritslev og Ullerslev Ren-
seanlæg er søens indhold af kvælstof og fosfor højt, algemængden 
stor, og vandet meget uklart. Der vokser ingen undervandsplanter. 
På grund af forbedret rensning af spildevandet er fosforindholdet i 
søvandet mindsket med ca. 80 % siden 1980. Det er dog stadigvæk 
højt, især som følge af fosforafgivelse fra sedimentet. Algemængden 
er reduceret til ca. en tredjedel, men vandet er stadig uklart. 
Resultatet af undersøgelser af miljøfarlige forurenende stoffer i sedi-
mentet fremgår af tabel 2.2. Tilstedeværelsen af forhøjet indhold af 
zink i sedimentet gør, at søen placeres som et vandområde under 
observation (indsatskategori 2). 
Belastning  
Efter gennemførelse af rensning af spildevand fra spredt bebyggelse 
vil søen i 2015 hovedsagelig være belastet med renset spildevand fra 
Sdr. Nærå, Ferritslev og Ullerslev Renseanlæg, regnbetingede udled-
ninger og afstrømning fra dyrkede arealer. 
Indsatsbehov 
Den allerede vedtagne indsats i oplandet gør, at der ikke er behov for 
en supplerende indsats overfor den eksterne belastning. Miljømålet 
forventes dog ikke opnået i denne planperiode på grund af intern be-
lastning. Datagrundlaget er imidlertid utilstrækkeligt til at vurdere, 
om en sørestaurering er relevant, og i givet fald hvilken metode, der 
er den bedst egnede. I forhold til sedimentets forhøjede indhold af 
zink medfører placeringen i indsatskategori 2 en indsats, der fremgår 
af tabel 2.4.1 i vandplanen. 
 
 
Keldsnor 
Målsætning 
Målsættes god tilstand med øvre grænse for klorofyl (25 µg/l).  
International beskyttelse 
Noret indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde H 111 Syd-
fynske Øhav, med naturtypen 1150 Strandsøer og kystlaguner. 
Tilstand 
Noret er sidst undersøgt i 2006. Det er en brakvandssø med en salt-
holdighed på 6-8 promille. Den er i dårlig tilstand, og tilstanden er 
muligvis under forværring, idet fosfor-, kvælstof- og klorofylindholdet 
er steget voldsomt siden 1980’erne. Der synes at være en betydelig 
intern belastning i forbindelse med, at bundmateriale hvirvles op i 
vandet. Der foregår et begrænset vandskifte med havet ved indsiv-
ning gennem strandvolden mod syd, og de registrerede ændringer i 
tilstanden kan bl.a. hænge sammen med, at vandskiftet med havet i 
perioder har været lavt, således at vandet i noret i mindre grad er 
blevet fortyndet af havvand. Desuden kan den naturlige forekomst af 
fugle muligvis tilføre næringsstoffer med deres ekskrementer. Optæl-
linger af ynglende vandfugle siden 1970 peger dog ikke på nogen 
entydig udvikling. Ved en vegetationsundersøgelse i 1997 blev der 
registreret udbredt undervandsvegetation ned til 0,8 m dybde, pri-
mært bestående af (børstebladet?) vandaks i de dybere områder og 
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havgræs på lavt vand. Vegetationen var overvokset med epifytiske 
kiselalger og mosdyr. I 2006 var vegetationen gået tilbage, idet den 
havde en dybdegrænse på 0,5 m og en samlet dækningsgrad på 16 
%. Alm. havgræs var den dominerende art og desuden voksede 
børstebladet vandaks og langstilket havgræs.  
Belastning 
Kelds Nor belastes først og fremmest af diffus fosforafstrømning fra 
dyrkede arealer i oplandet, idet der i 2015 vil være gennemført vide-
regående rensning af spildevandet fra spredtliggende ejendomme. 
Desuden kan den naturlige forekomst af fugle muligvis tilføre næ-
ringsstoffer med deres ekskrementer, og der forekommer en betyde-
lig intern belastning i forbindelse med, at bundmateriale hvirvles op i 
vandet.  
Indsatsbehov 
Den eksterne fosforbelastning skal reduceres med 8 kg årligt. Dette 
skal gøres ved indsats over for den diffuse afstrømning fra oplandet. 
Miljømålet forventes dog ikke opnået i denne planperiode på grund af 
intern belastning. Det høje indhold af næringsstoffer kan endvidere til 
dels skyldes naturlige forhold, f.eks. en naturlig bestand af fugle ved 
søen. Datagrundlaget er således utilstrækkeligt til at vurdere, i hvil-
ket omfang fugle er årsag til et forhøjet fosforindhold, om en sø-
restaurering er relevant, og i givet fald hvilken metode, der er den 
bedst egnede.  
 
 
Kobbermose 
Målsætning 
Målsættes god tilstand med øvre grænse for klorofyl (25 µg/l).  
Tilstand 
Søen er sidst undersøgt i 2002. Den er i dårlig tilstand.  
Kobbermose er en meget lavvandet, opstemmet sø med højt fosfor-
indhold og stor algemængde. Bunden er blød, og der er ingen under-
vands- eller flydebladsplanter. Indholdet af fosfor har været stigende 
siden 1995, først og fremmest på grund af intensivt andeopdræt og 
fodring ved søen. Der er en betydelig afgivelse af fosfor fra bund-
slammet om sommeren. De dårlige forhold skyldes endvidere tidlige-
re og nuværende tilførsler fra det åbne land, dvs. spildevand fra 
spredtliggende ejendomme og udvaskning fra dyrkede marker. 
Søen er desuden undersøgt i 2008, hvor der var sket et fald i indhol-
det af både fosfor, kvælstof og klorofyl. Der var ingen undervandsve-
getation. 
Resultatet af undersøgelser af miljøfarlige forurenende stoffer i sedi-
mentet fremgår af tabel 2.2. Tilstedeværelsen af forhøjet indhold af 
kviksølv i sedimentet gør, at søen placeres som et vandområde under 
observation (indsatskategori 2). Der er dog tale om en gammel un-
dersøgelser fra 1980, og indholdet kan have ændret sig siden da. 
Belastning 
Når der er gennemført videregående rensning af spildvandet fra 
spredt bebyggelse vil belastningen i 2015 hovedsagelig skyldes fos-
forafstrømning fra dyrkede arealer. Ud over denne diffuse tilførsel fra 
oplandet sker der en stor belastning som følge af andeopdræt ved 
søen. 
Indsatsbehov 
Den eksterne fosforbelastning skal reduceres med 22 kg årligt. Dette 
skal gøres ved indsats over for den diffuse afstrømning fra oplandet. 
Desuden skal andeopdræt ved søen ophøre. I modsat fald skal der 
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gennemføres en supplerende indsats overfor fosfortilførslen fra andre 
kilder svarende til tilførslen fra andeopdrættet. Miljømålet forventes 
dog ikke opnået i denne planperiode på grund af intern belastning. 
Datagrundlaget er imidlertid utilstrækkeligt til at vurdere, om en sø-
restaurering er relevant, og i givet fald hvilken metode, der er den 
bedst egnede. I forhold til sedimentets forhøjede indhold af kviksølv 
medfører placeringen i indsatskategori 2 en indsats, der fremgår af 
tabel 2.4.1 i vandplanen. 
 
 
Ladegårds Sø 
Målsætning 
Målsættes god tilstand med øvre grænse for klorofyl (25 µg/l).  
Tilstand 
Søen er sidst undersøgt i 2005. Den er moderat tilstand, og forholds-
vis tæt på at opfylde god tilstand. Tilstanden er bedret betydeligt si-
den 1980’erne. Søen ligger ca. 2 km neden for Hjulby Sø, og gen-
nemstrømmes ligesom denne af en gren af Vindinge Å. Søen er me-
get lavvandet. Der er sket tydelige forbedringer i søen, efter at der er 
gennemført forbedret spildevandsrensning i bl.a. Sdr. Nærå, Ferrits-
lev og Ullerslev. Fosforindholdet er således reduceret med næsten tre 
fjerdedele til 0,25 mg/l, algemængden er faldet til under en tredjedel 
og sigtdybden fordoblet til 1,3 m som gennemsnit for sommerperio-
den. Desuden blev der i 1999 fundet spredte forekomster af under-
vandsplanter (Tornløs Hornblad), hvilket ikke er observeret før, men 
dog heller ikke siden. Søen er således i bedring.  
Resultatet af undersøgelser af miljøfarlige forurenende stoffer i sedi-
mentet fremgår af tabel 2.2. Tilstedeværelsen af forhøjet indhold af 
kviksølv i sedimentet gør, at søen placeres som et vandområde under 
observation (indsatskategori 2). Der er dog tale om en gammel un-
dersøgelse fra 1974, og indholdet kan have ændret sig siden da. 
Belastning 
Efter gennemførelse af rensning af spildevand fra spredt bebyggelse 
vil søen i 2015 hovedsagelig være belastet med renset spildevand fra 
Sdr. Nærå, Ferritslev og Ullerslev Renseanlæg, regnbetingede udled-
ninger og afstrømning fra dyrkede arealer. 
Indsatsbehov 
Søen forventes at opfylde miljømålet ved gennemførelsen af den alle-
rede vedtagne indsats, så der er ikke planlagt en supplerende ind-
sats. I forhold til sedimentets forhøjede indhold af kviksølv medfører 
placeringen i indsatskategori 2 en indsats, der fremgår af tabel 2.4.1 i 
vandplanen. 
 
 
Stengade Sø, vest 
Målsætning 
Målsættes god tilstand med nuværende klorofylindhold som grænse 
(11 µg/l).  
Tilstand 
Søen er sidst undersøgt i 2004. Den er i høj tilstand hvad angår klo-
rofyl.  
Stengade Sø er betegnelsen for et moseområde med flere søbassiner. 
Det vestlige bassin har det laveste fosforindhold, der er målt i fynske 
søer, men det er desværre stigende. I begge bassiner er vandet så 
klart, at man altid kan se bunden. Der er udbredte bevoksninger af 
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undervandsplanter (Tornløs Hornblad, Alm. Blærerod og Krans-
Tusindblad).  
Belastning 
Søen er kun svagt belastet fra oplandet. Andeopdræt i det østlige 
bassin kan medføre næringsberigelse i det vestlige. 
Indsatsbehov 
Søen opfylder miljømålet, så der er ikke behov for særskilt indsats. 
Søen er dog sårbar overfor, om der ved aktiviteter ved søen (f.eks. 
andeopdræt) eller i oplandet sker en øget tilførsel af næringsstoffer.  
 
 
Stengade Sø, øst 
Målsætning 
Målsættes god tilstand med nuværende klorofylindhold som grænse 
(12 µg/l).  
Tilstand 
Søen er i god tilstand, men er dog tæt på at opfylde høj tilstand. Sø-
en har tidligere været i høj tilstand med udbredte bevoksninger af 
bl.a. Blærerod. Tilstanden blev forringet på grund af andeopdræt i 
søen, der førte til en øgning af næringsstofindhold og algemængde, 
ligesom Blærerod forsvandt. Genskabelse af bevoksningerne af Blæ-
rerod og opfyldelse af høj tilstand vil kræve at andeopdrættet ophø-
rer. Dette vil samtidig medvirke til fortsat målopfyldelse i Stengade 
Sø vest.  
Belastning 
Søen er kun svagt belastet fra oplandet. Tidligere forekomst af an-
deopdræt har medført næringsberigelse. 
Indsatsbehov 
Søen opfylder miljømålet, så der er ikke behov for særskilt indsats. 
Søen er dog sårbar overfor, om der ved aktiviteter ved søen (f.eks. 
andeopdræt) eller i oplandet sker en øget tilførsel af næringsstoffer. 
Derfor bør evt. andeopdræt ved søen ophøre. I modsat fald skal der 
gennemføres en supplerende indsats overfor fosfortilførslen fra andre 
kilder svarende til tilførslen fra andeopdrættet. 
 
 
Sædballe Fredmose, østbassin 
Målsætning 
Målsættes god tilstand med nuværende klorofylindhold som grænse 
(12 µg/l).  
Tilstand 
Søen er sidst undersøgt i 2006. Den havde i 1990’erne et klorofylind-
hold på 8-10 µg/l, og opfyldte altså en høj tilstand. På grund af an-
deudsætning og fodring i 2003-2004, er algemængden øget, således 
at søen er på grænsen til ikke længere at være i høj tilstand. Endvi-
dere er en udbredt bevoksning af den rentvandskrævende Blærerod 
gået stærkt tilbage. Hvis der ikke forekommer andeudsætning for-
ventes det, at søen inden 2015 vil opfylde en høj tilstand uden yderli-
gere indgreb. Søen målsættes derfor med høj tilstand. 
Belastning 
Der er i 2002-03 gennemført forbedret rensning af spildevandet fra 
den spredte bebyggelse i oplandet. Herefter er afstrømning an næ-
ringsstoffer fra dyrkede arealer den væsentligste belastningskilde. 
Evt. andeopdræt ved søen vil udgøre en trussel mod målopfyldelsen 
idet tilstanden ikke må forringes. 
Indsatsbehov 
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Søen opfylder miljømålet, så der er ikke behov for særskilt indsats. 
Søen er dog sårbar overfor, om der ved aktiviteter ved søen (f.eks. 
andeopdræt) eller i oplandet sker en øget tilførsel af næringsstoffer. 
Derfor bør evt. andeopdræt ved søen ophøre. I modsat fald bør der 
gennemføres en supplerende indsats overfor fosfortilførslen fra andre 
kilder svarende til tilførslen fra andeopdrættet. 
 
 
Vomme Sø 
Målsætning 
Målsættes god tilstand med øvre grænse for klorofyl (25 µg/l).  
 
 
Tilstand 
Søen er sidst undersøgt i 2005. Den er ringe tilstand, og viser ingen 
tegn på bedring. Tvært imod har klorofylindholdet været stigende 
siden midten af 1990’erne. Søen har moderat til stor algemængde og 
ret uklart vand. Der er ingen undervandsvegetation. Fosforindholdet 
steg markant i 2005 i forbindelse med en massiv fosforfrigivelse fra 
sedimentet i efteråret.  
Belastning 
Søens forhøjede indhold af næringsstoffer skyldes formodentlig tidli-
gere udledninger af ajle og møddingsvand, samt spildevand fra et 
ukloakeret område, Boveskov Huse. Der er dog gennemført forbedret 
rensning af størsteparten af dette spildevand. Endvidere er der tilfør-
sel af næringsstoffer fra dyrkede arealer i oplandet.  
Indsatsbehov 
Den allerede vedtagne indsats i oplandet gør, at der ikke er behov for 
en supplerende indsats over for den eksterne belastning. Et evt. an-
deopdræt ved søen skal dog ophøre. I modsat fald skal der gennem-
føres en supplerende indsats overfor fosfortilførslen fra andre kilder 
svarende til tilførslen fra andeopdrættet. For at opnå målopfyldelse i 
2015, skal der endvidere gennemføres en sørestaurering, f.eks. i 
form af kemisk fældning af fosfor i sedimentet. 
 
 
Østerø Sø 
Målsætning 
Målsættes god tilstand med øvre grænse for klorofyl (25 µg/l).  
International beskyttelse 
Søen ligger i habitatområde H99 Østerø Sø, og er en del af udpeg-
ningsgrundlaget med naturtypen 1150 Kystlaguner og strandsøer, 
som er en prioriteret naturtype. Den er et vigtigt yngle- og fourage-
ringsområde for mange ande- og vadefugle.  
Tilstand 
Søen er dårlig tilstand, med et stærkt forhøjet fosfor- og kvælstofind-
hold, forhøjet algemængde og ringe sigtdybde. Den viser ingen tegn 
på bedring. Tvært imod er indholdet af både fosfor, kvælstof og klo-
rofyl steget siden 1984. 
Belastning 
Søens opland er meget lille, og tilførslen af næringsstoffer må derfor 
antages at være ringe. 
Indsatsbehov 
Søen opfylder ikke miljømålet, men det er næppe muligt at nedbringe 
belastningen fra oplandet, der består af naturområder. Det er uklart, 
hvad grunden er til det høje næringsindhold i søen. Datagrundlaget er 
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således utilstrækkeligt til at vurdere, om det forhøjede fosforindhold 
evt. har naturlige årsager.  
 
 
3.5 Referencer 
 
Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer. Version 
4.0, Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen, januar 2010.  
 
Bilag 6 til retningslinjer for indsatsprogrammer. Retningslinjer 
vedr. belastningsopgørelse og beskrivelse af indsatsbehov i forhold til 
søer, fjorde og kystområder. 



Bilag 3.1  
 
Stamoplysninger for søer i hovedoplandet, herunder 
beliggenhed inkl. kort over oplandet, morfometri, 
international beskyttelse samt oplandsbeskrivelse, dvs. 
arealanvendelse og jordbundsforhold. 
 
 
Omfattede søer: 
 
Flødstrup Sø 
Gammellung 
Gammelmølle Sø 
Grusgravsø 4.1 
Grusgravsø 4.3 
Grusgravsø 5.16, Hudevad Sø 
Grusgravsø 5.2 
Hannebjerg Mose NØ-bassin 
Hannebjerg Mose SV-bassin 
Hjulby Sø 
Keldsnor 
Kobbermose 
Ladegårds Sø 
Stengade Sø V-bassin 
Stengade Sø Ø-bassin 
Sædballe Fredmose Ø-bassin 
Vomme Sø 
Østerø Sø 
 
 



Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.14: Storebælt Søareal, ha 5,0

Delvandopland Middeldybde, m 1,36

Vandløbssystem Kavslunde Å Max. dybde, m 2,30

Volumen, m3 67.403

Opholdstid, år 0,7

Afløb ingen åbne afløb Oplandsareal, km2 0,49

Landbrugsjord, % 87

Befæstet/bebygget areal, % 2

Skov, % 6

Naturarealer, % 4

Ferskvand, %

Andet, %

Ikke opgjort % 2

Ramsar område F1 – grovsand, %

F2 – finsand, %

F3 – lerblandet sandjord, % 24

F4 – sandblandet lerjord, % 67

F5 – lerjord, %

Badevandssø 1) F6 – svær lerjord, %

Fredning F7 – humus, %

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
1) Omfattet af EF- badevandsdirektiv FKX – uklassificeret, % 9

Sø-naturtype

Habitatarter

Arealanvendelse

Jordbunds-forhold

drænTilløb

9: Kalkrig, ikke 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

Opland

450: Nyborg

Søen: Flødstrup Sø

Beskyttelse

Beliggenhed

EF-fuglebeskyttelsesområde

Natura  2000-område

EF-habitatområde



Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.14: Storebælt Søareal, ha 2,9

Delvandopland Middeldybde, m 0,50

Vandløbssystem Påø Bæk Max. dybde, m ?

Volumen, m3 14.546

Opholdstid, år 0,1

Afløb ingen åbne afløb Oplandsareal, km2 0,51

Landbrugsjord, % 76

Befæstet/bebygget areal, % 4

Skov, % 1

Naturarealer, % 15

Ferskvand, %

Andet, %

Ikke opgjort % 4

Ramsar område F1 – grovsand, %

F2 – finsand, %

F3 – lerblandet sandjord, %

F4 – sandblandet lerjord, % 81

F5 – lerjord, % 0,4

Badevandssø 1) F6 – svær lerjord, %

Fredning F7 – humus, % 19

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
1) Omfattet af EF- badevandsdirektiv FKX – uklassificeret, %

Sø-naturtype

Habitatarter

Arealanvendelse

Jordbunds-forhold

ingen åbne tilløbTilløb

9: Kalkrig, ikke 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

Opland

482: Langeland

Søen: Gammellung

Beskyttelse

Beliggenhed

EF-fuglebeskyttelsesområde

Natura  2000-område

EF-habitatområde



Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.14: Storebælt Søareal, ha 6,9

Delvandopland Middeldybde, m 1,45

Vandløbssystem Ørbæk Å Max. dybde, m 2,20

Volumen, m3 100.000

Opholdstid, år 0,1

Afløb Ørbæk å Oplandsareal, km2 4,00

Landbrugsjord, % 77

Befæstet/bebygget areal, % 3

Skov, % 14

Naturarealer, %

Ferskvand, % 2

Andet, %

Ikke opgjort % 4

Ramsar område F1 – grovsand, %

F2 – finsand, %

F3 – lerblandet sandjord, % 0,9

F4 – sandblandet lerjord, % 83

F5 – lerjord, %

Badevandssø 1) F6 – svær lerjord, %

Fredning F7 – humus, % 1

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
1) Omfattet af EF- badevandsdirektiv FKX – uklassificeret, % 15

Sø-naturtype

Habitatarter

Arealanvendelse

Jordbunds-forhold

Afløb fra KobbermoseTilløb

9: Kalkrig, ikke 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

Opland

450: Nyborg

Søen: Gammelmølle Sø

Beskyttelse

Beliggenhed

EF-fuglebeskyttelsesområde

Natura  2000-område

EF-habitatområde



Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.14: Storebælt Søareal, ha 6,5

Delvandopland Middeldybde, m 0,00

Vandløbssystem Vindinge Å Max. dybde, m ?

Volumen, m3 ?

Opholdstid, år ?

Afløb ingen åbne afløb Oplandsareal, km2 0,63

Landbrugsjord, %

Befæstet/bebygget areal, %

Skov, %

Naturarealer, %

Ferskvand, %

Andet, %

Ikke opgjort % 100

Ramsar område F1 – grovsand, %

F2 – finsand, %

F3 – lerblandet sandjord, %

F4 – sandblandet lerjord, %

F5 – lerjord, %

Badevandssø 1) F6 – svær lerjord, %

Fredning F7 – humus, %

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
1) Omfattet af EF- badevandsdirektiv FKX – uklassificeret, % 100

Natura  2000-område

EF-habitatområde

Søen: Grusgravsø 4.1

Beskyttelse

Beliggenhed

ingen åbne tilløbTilløb

0: ikke oplyst

Opland

430: Faaborg-Midtfyn

Sø-naturtype

Habitatarter

Arealanvendelse

Jordbunds-forhold

EF-fuglebeskyttelsesområde



Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.14: Storebælt Søareal, ha 8,4

Delvandopland Middeldybde, m 5,00

Vandløbssystem Vindinge Å Max. dybde, m ?

Volumen, m3 417.700

Opholdstid, år 15,2

Afløb ingen åbne afløb Oplandsareal, km2 0,14

Landbrugsjord, % 84

Befæstet/bebygget areal, % 1

Skov, % 2

Naturarealer, % 0

Ferskvand, %

Andet, %

Ikke opgjort % 13

Ramsar område F1 – grovsand, %

F2 – finsand, %

F3 – lerblandet sandjord, % 88

F4 – sandblandet lerjord, %

F5 – lerjord, %

Badevandssø 1) F6 – svær lerjord, %

Fredning F7 – humus, %

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
1) Omfattet af EF- badevandsdirektiv FKX – uklassificeret, % 12

Sø-naturtype

Habitatarter

Arealanvendelse

Jordbunds-forhold

ingen åbne tilløbTilløb

10: Kalkrig, ikke 
brunvandet, fersk, 
dyb

Opland

430: Faaborg-Midtfyn

Søen: Grusgravsø 4.3

Beskyttelse

Beliggenhed

EF-fuglebeskyttelsesområde

Natura  2000-område

EF-habitatområde



Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.14: Storebælt Søareal, ha 4,7

Delvandopland Middeldybde, m 3,50

Vandløbssystem Vindinge Å Max. dybde, m ?

Volumen, m3 164.500

Opholdstid, år ?

Afløb ingen åbne afløb Oplandsareal, km2 0,76

Landbrugsjord, % 30

Befæstet/bebygget areal, % 7

Skov, % 6

Naturarealer, % 0,1

Ferskvand, % 21

Andet, %

Ikke opgjort % 37

Ramsar område F1 – grovsand, %

F2 – finsand, %

F3 – lerblandet sandjord, % 57

F4 – sandblandet lerjord, %

F5 – lerjord, %

Badevandssø 1) F6 – svær lerjord, %

Fredning F7 – humus, % 1

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
1) Omfattet af EF- badevandsdirektiv FKX – uklassificeret, % 42

Natura  2000-område

EF-habitatområde

Søen: Grusgravsø 5.16, Hudevad

Beskyttelse

Beliggenhed

ingen åbne tilløbTilløb

10: Kalkrig, ikke 
brunvandet, fersk, 
dyb

Opland

430: Faaborg-Midtfyn

Sø-naturtype

Habitatarter

Arealanvendelse

Jordbunds-forhold

EF-fuglebeskyttelsesområde



Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.14: Storebælt Søareal, ha 6,8

Delvandopland Middeldybde, m 0,00

Vandløbssystem Vindinge Å Max. dybde, m ?

Volumen, m3 ?

Opholdstid, år ?

Afløb ingen åbne afløb Oplandsareal, km2 0,63

Landbrugsjord, % 32

Befæstet/bebygget areal, % 6

Skov, % 5

Naturarealer, %

Ferskvand, % 22

Andet, %

Ikke opgjort % 35

Ramsar område F1 – grovsand, %

F2 – finsand, %

F3 – lerblandet sandjord, % 73

F4 – sandblandet lerjord, %

F5 – lerjord, %

Badevandssø 1) Ja - en mindre del af søen F6 – svær lerjord, %

Fredning F7 – humus, %

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
1) Omfattet af EF- badevandsdirektiv FKX – uklassificeret, % 27

Natura  2000-område

EF-habitatområde

Arealanvendelse

Jordbunds-forhold

Sø-naturtype

Habitatarter

EF-fuglebeskyttelsesområde

Søen: Grusgravsø 5.2

Beskyttelse

Beliggenhed

ingen åbne tilløbTilløb

0: ikke oplyst

Opland

430: Faaborg-Midtfyn



Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.14: Storebælt Søareal, ha 2,6

Delvandopland Middeldybde, m 1,52

Vandløbssystem Påø Bæk Max. dybde, m 2,90

Volumen, m3 40.000

Opholdstid, år 0,7

Afløb ingen åbne afløb Oplandsareal, km2 0,23

Landbrugsjord, %

Befæstet/bebygget areal, %

Skov, %

Naturarealer, %

Ferskvand, %

Andet, %

Ikke opgjort % 100

Ramsar område F1 – grovsand, %

F2 – finsand, %

F3 – lerblandet sandjord, %

F4 – sandblandet lerjord, %

F5 – lerjord, %

Badevandssø 1) F6 – svær lerjord, %

Fredning F7 – humus, %

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
1) Omfattet af EF- badevandsdirektiv FKX – uklassificeret, % 100

Natura  2000-område

EF-habitatområde

Søen: Hannebjerg Mose NØ-bassin

Beskyttelse

Beliggenhed

ingen åbne tilløbTilløb

9: Kalkrig, ikke 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

Opland

482: Langeland

Sø-naturtype

Habitatarter

Arealanvendelse

Jordbunds-forhold

EF-fuglebeskyttelsesområde



Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.14: Storebælt Søareal, ha 1,0

Delvandopland Middeldybde, m 0,90

Vandløbssystem Påø Bæk Max. dybde, m 1,50

Volumen, m3 9.000

Opholdstid, år 0,1

Afløb ingen åbne afløb Oplandsareal, km2 0,23

Landbrugsjord, % 65

Befæstet/bebygget areal, % 1

Skov, % 11

Naturarealer, %

Ferskvand, % 12

Andet, %

Ikke opgjort % 11

Ramsar område F1 – grovsand, %

F2 – finsand, %

F3 – lerblandet sandjord, %

F4 – sandblandet lerjord, % 54

F5 – lerjord, % 17

Badevandssø 1) F6 – svær lerjord, %

Fredning F7 – humus, %

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
1) Omfattet af EF- badevandsdirektiv FKX – uklassificeret, % 29

Natura  2000-område

EF-habitatområde

Søen: Hannebjerg Mose SV-bassin

Beskyttelse

Beliggenhed

ingen åbne tilløbTilløb

9: Kalkrig, ikke 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

Opland

482: Langeland

Sø-naturtype

Habitatarter

Arealanvendelse

Jordbunds-forhold

EF-fuglebeskyttelsesområde



Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.14: Storebælt Søareal, ha 15

Delvandopland Middeldybde, m 2,12

Vandløbssystem Ladegårds Å Max. dybde, m 3,50

Volumen, m3 326.000

Opholdstid, år 0,06

Afløb Ladegårds Å Oplandsareal, km2 158,64

Landbrugsjord, % 74

Befæstet/bebygget areal, % 7

Skov, % 11

Naturarealer, % 0,1

Ferskvand, % 1

Andet, %

Ikke opgjort % 7

Ramsar område F1 – grovsand, % 0,8

F2 – finsand, % 0,1

F3 – lerblandet sandjord, % 30

F4 – sandblandet lerjord, % 49

F5 – lerjord, % 0

Badevandssø 1) F6 – svær lerjord, %

Fredning F7 – humus, % 4

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
1) Omfattet af EF- badevandsdirektiv FKX – uklassificeret, % 17

Søen: Hjulby Sø

Beskyttelse

Beliggenhed

Ladegårds ÅTilløb

9: Kalkrig, ikke 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

Opland

450: Nyborg

Sø-naturtype

Habitatarter

EF-fuglebeskyttelsesområde

Natura  2000-område

EF-habitatområde

Arealanvendelse

Jordbunds-forhold



Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.14: Storebælt Søareal, ha 63

Delvandopland Middeldybde, m 0,60

Vandløbssystem intet Max. dybde, m 1,00

Volumen, m3 378.000

Opholdstid, år 0,9

Afløb tidvis,  strandvold til Gulstav Flak Oplandsareal, km2 1,53

Landbrugsjord, % 82

Befæstet/bebygget areal, % 3

Skov, % 2

Naturarealer, % 4

Ferskvand, % 5

Andet, %

Ikke opgjort % 4

Ramsar område F1 – grovsand, %

F2 – finsand, %

F3 – lerblandet sandjord, % 5

F4 – sandblandet lerjord, %

F5 – lerjord, % 61

Badevandssø 1) F6 – svær lerjord, %

Fredning F7 – humus, %

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
1) Omfattet af EF- badevandsdirektiv FKX – uklassificeret, % 34

Natura  2000-område

EF-habitatområde

Søen: Keldsnor

Beskyttelse

Beliggenhed

Keldsnor tilløbTilløb

11: Kalkrig, ikke 
brunvandet, brak, 
lavvandet

Opland

482: Langeland

1150: Kystlaguner og strandsøerSø-naturtype

Habitatarter

Arealanvendelse

Jordbunds-forhold

127: Sydfynske Øhav

H111: Sydfynske Øhav

F72: Marstal Bugt og den sydlige 
del af Langeland

EF-fuglebeskyttelsesområde



Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.14: Storebælt Søareal, ha 9,4

Delvandopland Middeldybde, m 0,64

Vandløbssystem Ørbæk Å Max. dybde, m 1,10

Volumen, m3 60.000

Opholdstid, år 0,1

Afløb Afløb til Gammelmølle Oplandsareal, km2 2,90

Landbrugsjord, % 84

Befæstet/bebygget areal, % 2

Skov, % 10

Naturarealer, %

Ferskvand, %

Andet, %

Ikke opgjort % 4

Ramsar område F1 – grovsand, %

F2 – finsand, %

F3 – lerblandet sandjord, % 1

F4 – sandblandet lerjord, % 88

F5 – lerjord, %

Badevandssø 1) F6 – svær lerjord, %

Fredning F7 – humus, % 2

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
1) Omfattet af EF- badevandsdirektiv FKX – uklassificeret, % 9

Natura  2000-område

EF-habitatområde

Søen: Kobbermose

Beskyttelse

Beliggenhed

Gl. Fjellerup AfløbetTilløb

9: Kalkrig, ikke 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

Opland

450: Nyborg

Sø-naturtype

Habitatarter

Arealanvendelse

Jordbunds-forhold

EF-fuglebeskyttelsesområde



Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.14: Storebælt Søareal, ha 2,6

Delvandopland Middeldybde, m 0,90

Vandløbssystem Ladegårds Å Max. dybde, m 1,90

Volumen, m3 24.000

Opholdstid, år 0,005

Afløb Ladegårds Å Oplandsareal, km2 160,90

Landbrugsjord, % 73

Befæstet/bebygget areal, % 7

Skov, % 11

Naturarealer, % 0,2

Ferskvand, % 1

Andet, %

Ikke opgjort % 7

Ramsar område F1 – grovsand, % 0,7

F2 – finsand, % 0,1

F3 – lerblandet sandjord, % 30

F4 – sandblandet lerjord, % 48

F5 – lerjord, % 0

Badevandssø 1) F6 – svær lerjord, %

Fredning F7 – humus, % 4

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
1) Omfattet af EF- badevandsdirektiv FKX – uklassificeret, % 17

Natura  2000-område

EF-habitatområde

Søen: Ladegårds Sø

Beskyttelse

Beliggenhed

Ladegårds ÅTilløb

9: Kalkrig, ikke 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

Opland

450: Nyborg

Sø-naturtype

Habitatarter

Arealanvendelse

Jordbunds-forhold

EF-fuglebeskyttelsesområde



Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.14: Storebælt Søareal, ha 2,5

Delvandopland Middeldybde, m 1,50

Vandløbssystem Ålerenden Max. dybde, m 2,50

Volumen, m3 37.500

Opholdstid, år 0,1

Afløb ingen åbne afløb Oplandsareal, km2 2,60

Landbrugsjord, % 72

Befæstet/bebygget areal, % 2

Skov, % 17

Naturarealer, % 3

Ferskvand, % 3

Andet, %

Ikke opgjort % 4

Ramsar område F1 – grovsand, %

F2 – finsand, %

F3 – lerblandet sandjord, % 16

F4 – sandblandet lerjord, % 37

F5 – lerjord, %

Badevandssø 1) F6 – svær lerjord, %

Fredning F7 – humus, % 28

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
1) Omfattet af EF- badevandsdirektiv FKX – uklassificeret, % 19

Natura  2000-område

EF-habitatområde

Søen: Stengade Sø V-bassin

Beskyttelse

Beliggenhed

ingen åbne tilløbTilløb

9: Kalkrig, ikke 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

Opland

482: Langeland

Sø-naturtype

Habitatarter

Arealanvendelse

Jordbunds-forhold

EF-fuglebeskyttelsesområde



Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.14: Storebælt Søareal, ha 5,1

Delvandopland Middeldybde, m 1,00

Vandløbssystem Ålerenden Max. dybde, m 2,00

Volumen, m3 51.400

Opholdstid, år 0,1

Afløb ingen  åbne afløb Oplandsareal, km2 2,60

Landbrugsjord, %

Befæstet/bebygget areal, %

Skov, %

Naturarealer, %

Ferskvand, %

Andet, %

Ikke opgjort % 100

Ramsar område F1 – grovsand, %

F2 – finsand, %

F3 – lerblandet sandjord, %

F4 – sandblandet lerjord, %

F5 – lerjord, %

Badevandssø 1) F6 – svær lerjord, %

Fredning F7 – humus, %

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
1) Omfattet af EF- badevandsdirektiv FKX – uklassificeret, % 100

Natura  2000-område

EF-habitatområde

Søen: Stengade Sø Ø-bassin

Beskyttelse

Beliggenhed

ingen åbne tilløbTilløb

13: Kalkrig, 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

Opland

482: Langeland

Sø-naturtype

Habitatarter

Arealanvendelse

Jordbunds-forhold

EF-fuglebeskyttelsesområde



Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.14: Storebælt Søareal, ha 7,5

Delvandopland Middeldybde, m 0,50

Vandløbssystem Tangrenden Max. dybde, m 1,80

Volumen, m3 38.000

Opholdstid, år ?

Afløb Tagrenden Oplandsareal, km2 5,38

Landbrugsjord, % 84

Befæstet/bebygget areal, % 5

Skov, % 8

Naturarealer, % 0,5

Ferskvand, % 0,5

Andet, %

Ikke opgjort % 3

Ramsar område F1 – grovsand, %

F2 – finsand, %

F3 – lerblandet sandjord, % 5

F4 – sandblandet lerjord, % 65

F5 – lerjord, % 11

Badevandssø 1) F6 – svær lerjord, %

Fredning Arealfredning nr. 07437.00 F7 – humus, % 9

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
1) Omfattet af EF- badevandsdirektiv FKX – uklassificeret, % 9

Natura  2000-område

EF-habitatområde

Søen: Sædballe Fredmose Ø-bassin

Beskyttelse

Beliggenhed

ingen åbne tilløbTilløb

13: Kalkrig, 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

Opland

482: Langeland

Sø-naturtype

Habitatarter

Arealanvendelse

Jordbunds-forhold

EF-fuglebeskyttelsesområde



Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.14: Storebælt Søareal, ha 15

Delvandopland Middeldybde, m 3,33

Vandløbssystem Vindinge Å Max. dybde, m 6,40

Volumen, m3 507.330

Opholdstid, år 1,6

Afløb Hulemoseafløbet Oplandsareal, km2 2,57

Landbrugsjord, % 67

Befæstet/bebygget areal, % 5

Skov, % 24

Naturarealer, %

Ferskvand, % 0,4

Andet, %

Ikke opgjort % 4

Ramsar område F1 – grovsand, %

F2 – finsand, %

F3 – lerblandet sandjord, % 55

F4 – sandblandet lerjord, % 15

F5 – lerjord, %

Badevandssø 1) F6 – svær lerjord, %

Fredning F7 – humus, %

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
1) Omfattet af EF- badevandsdirektiv FKX – uklassificeret, % 30

Natura  2000-område

EF-habitatområde

Søen: Vomme Sø

Beskyttelse

Beliggenhed

BoveskovrendenTilløb

9: Kalkrig, ikke 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

Opland

440: Kerteminde

Sø-naturtype

Habitatarter

Arealanvendelse

Jordbunds-forhold

EF-fuglebeskyttelsesområde



Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.14: Storebælt Søareal, ha 23

Delvandopland Middeldybde, m 0,33

Vandløbssystem intet Max. dybde, m 0,65

Volumen, m3 74.750

Opholdstid, år 1,0

Afløb ingen åbne afløb Oplandsareal, km2 0,31

Landbrugsjord, % #I/T

Befæstet/bebygget areal, % #I/T

Skov, % #I/T

Naturarealer, % #I/T

Ferskvand, % #I/T

Andet, % #I/T

Ikke opgjort % #I/T

Ramsar område F1 – grovsand, % #I/T

F2 – finsand, % #I/T

F3 – lerblandet sandjord, % #I/T

F4 – sandblandet lerjord, % #I/T

F5 – lerjord, % #I/T

Badevandssø 1) F6 – svær lerjord, % #I/T

Fredning Arealfredning nr. 07974.00 F7 – humus, % #I/T

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, % #I/T
1) Omfattet af EF- badevandsdirektiv FKX – uklassificeret, % #I/T

Natura  2000-område

EF-habitatområde

Søen: Østerø Sø

Beskyttelse

Beliggenhed

ingen åbne tilløbTilløb

11: Kalkrig, ikke 
brunvandet, brak, 
lavvandet

Opland

450: Nyborg

1150: Kystlaguner og strandsøerSø-naturtype

Habitatarter

Arealanvendelse

Jordbunds-forhold

115: Østerø Sø

H99: Østerø Sø

EF-fuglebeskyttelsesområde



Bilag 3.2  
 
Udvikling i sommermiddelværdier af sigtdybde, klorofyl a, 
total-fosfor og total-kvælstof i søer i hovedvandoplandet.  
 
 
Omfattede søer: 
 
Flødstrup Sø 
Gammelmølle Sø 
Grusgravsø 4.3 
Grusgravsø 5.16, Hudevad Sø 
Grusgravsø 5.2 
Hannebjerg Mose NØ-bassin 
Hannebjerg Mose SV-bassin 
Hjulby Sø 
Keldsnor 
Kobbermose 
Ladegårds Sø 
Stengade Sø V-bassin 
Stengade Sø Ø-bassin 
Sædballe Fredmose Ø-bassin 
Vomme Sø 
Østerø Sø 
 
 



Stations nr: FYN0408000001
X_ETRS89: 606294

Y_ETRS89: 6137712

Sigtdybde, m
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DMU Nr:

Sommermiddelværdier, overfladevand

Flødstrup Sø

Sommermiddelværder beregnes som tidsvægtede gennemsnit for  perioden 1/5 til 30/9. Værdierne for første og sidste dato i perioden beregnes ved 
interpolation mellem nærmeste værdi indenfor perioden og nærmeste værdi op til 90 dage uden for sommerperioden. Hvor dette ikke er muligt, kan 
sommerperiodens start- og slutdatoer ændres med op til 30 dage. Der skal være mindst 5 data indenfor perioden 20/4 -10/10. 
Gennemsnit af sommermiddel  er udført for perioden 2002-2007. Statistiske beregninger, r²(log) og p(log) er udført på logaritmetransformerede data på 
mindst 4 sommermiddelværdier i årene 1995-2007. Procentvise ændringer i parentes angiver at udviklingen ikke er signifikant på 10% niveau.

Sommermiddel 0,702002: Sommermiddel 0,1472002:

Sommermiddel 89,112002: Sommermiddel 1,6182002:

0,7 (0,7 - 0,7)2002-2002, gns. (min-max): 0,147 (0,147 - 0,147)2002-2002, gns. (min-max): 

89,11 (89,11 - 89,11)2002-2002, gns. (min-max): 1,618 (1,618 - 1,618)2002-2002, gns. (min-max): 

Stationsnavn: Flødstrup Sø/001

Beregningsforudsætninger:



Stations nr: FYN0708110001
X_ETRS89: 603307

Y_ETRS89: 6122945
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DMU Nr:

Sommermiddelværdier, overfladevand

Gammelmølle

Sommermiddelværder beregnes som tidsvægtede gennemsnit for  perioden 1/5 til 30/9. Værdierne for første og sidste dato i perioden beregnes ved 
interpolation mellem nærmeste værdi indenfor perioden og nærmeste værdi op til 90 dage uden for sommerperioden. Hvor dette ikke er muligt, kan 
sommerperiodens start- og slutdatoer ændres med op til 30 dage. Der skal være mindst 5 data indenfor perioden 20/4 -10/10. 
Gennemsnit af sommermiddel  er udført for perioden 2002-2007. Statistiske beregninger, r²(log) og p(log) er udført på logaritmetransformerede data på 
mindst 4 sommermiddelværdier i årene 1995-2007. Procentvise ændringer i parentes angiver at udviklingen ikke er signifikant på 10% niveau.

Sommermiddel 0,952002: Sommermiddel 0,3422002:

Sommermiddel 64,812002: Sommermiddel 1,0142002:

0,95 (0,95 - 0,95)2002-2002, gns. (min-max): 0,342 (0,342 - 0,342)2002-2002, gns. (min-max): 

64,81 (64,81 - 64,81)2002-2002, gns. (min-max): 1,014 (1,014 - 1,014)2002-2002, gns. (min-max): 

Stationsnavn: Gammelmølle

Beregningsforudsætninger:



Stations nr: FYN0608220001
X_ETRS89: 595296

Y_ETRS89: 6130930

Sigtdybde, m
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DMU Nr:

Sommermiddelværdier, overfladevand

Grusgravsø nr. 4.3

Sommermiddelværder beregnes som tidsvægtede gennemsnit for  perioden 1/5 til 30/9. Værdierne for første og sidste dato i perioden beregnes ved 
interpolation mellem nærmeste værdi indenfor perioden og nærmeste værdi op til 90 dage uden for sommerperioden. Hvor dette ikke er muligt, kan 
sommerperiodens start- og slutdatoer ændres med op til 30 dage. Der skal være mindst 5 data indenfor perioden 20/4 -10/10. 
Gennemsnit af sommermiddel  er udført for perioden 2002-2007. Statistiske beregninger, r²(log) og p(log) er udført på logaritmetransformerede data på 
mindst 4 sommermiddelværdier i årene 1995-2007. Procentvise ændringer i parentes angiver at udviklingen ikke er signifikant på 10% niveau.

Sommermiddel 4,441992:

Sommermiddel 12,741992:

Stationsnavn: Grusgravsø nr. 4.3/001

Beregningsforudsætninger:



Stations nr: FYN0608200001
X_ETRS89: 597539

Y_ETRS89: 6131354
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Sommermiddelværdier, overfladevand

Grusgravsø nr. 5.16

Sommermiddelværder beregnes som tidsvægtede gennemsnit for  perioden 1/5 til 30/9. Værdierne for første og sidste dato i perioden beregnes ved 
interpolation mellem nærmeste værdi indenfor perioden og nærmeste værdi op til 90 dage uden for sommerperioden. Hvor dette ikke er muligt, kan 
sommerperiodens start- og slutdatoer ændres med op til 30 dage. Der skal være mindst 5 data indenfor perioden 20/4 -10/10. 
Gennemsnit af sommermiddel  er udført for perioden 2002-2007. Statistiske beregninger, r²(log) og p(log) er udført på logaritmetransformerede data på 
mindst 4 sommermiddelværdier i årene 1995-2007. Procentvise ændringer i parentes angiver at udviklingen ikke er signifikant på 10% niveau.

Sommermiddel 2,981992:

Sommermiddel 8,331992:

Stationsnavn: Grusgravsø nr. 5.16/001

Beregningsforudsætninger:



Stations nr: FYN3508080001
X_ETRS89: 610684

Y_ETRS89: 6079454
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DMU Nr:

Sommermiddelværdier, overfladevand

Hannebjerg Mose NØ-lige bassin

Sommermiddelværder beregnes som tidsvægtede gennemsnit for  perioden 1/5 til 30/9. Værdierne for første og sidste dato i perioden beregnes ved 
interpolation mellem nærmeste værdi indenfor perioden og nærmeste værdi op til 90 dage uden for sommerperioden. Hvor dette ikke er muligt, kan 
sommerperiodens start- og slutdatoer ændres med op til 30 dage. Der skal være mindst 5 data indenfor perioden 20/4 -10/10. 
Gennemsnit af sommermiddel  er udført for perioden 2002-2007. Statistiske beregninger, r²(log) og p(log) er udført på logaritmetransformerede data på 
mindst 4 sommermiddelværdier i årene 1995-2007. Procentvise ændringer i parentes angiver at udviklingen ikke er signifikant på 10% niveau.

Sommermiddel 1,842003: Sommermiddel 0,0822003:

Sommermiddel 37,112003: Sommermiddel 1,5152003:

1,84 (1,84 - 1,84)2003-2003, gns. (min-max): 0,082 (0,082 - 0,082)2003-2003, gns. (min-max): 

37,11 (37,11 - 37,11)2003-2003, gns. (min-max): 1,515 (1,515 - 1,515)2003-2003, gns. (min-max): 

Stationsnavn: Hannebjerg Mose NV-lige bassin/001

Beregningsforudsætninger:



Stations nr: FYN3508070001
X_ETRS89: 610491

Y_ETRS89: 6079354
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Sommermiddelværdier, overfladevand

Hannebjerg Mose SV-lige bassin

Sommermiddelværder beregnes som tidsvægtede gennemsnit for  perioden 1/5 til 30/9. Værdierne for første og sidste dato i perioden beregnes ved 
interpolation mellem nærmeste værdi indenfor perioden og nærmeste værdi op til 90 dage uden for sommerperioden. Hvor dette ikke er muligt, kan 
sommerperiodens start- og slutdatoer ændres med op til 30 dage. Der skal være mindst 5 data indenfor perioden 20/4 -10/10. 
Gennemsnit af sommermiddel  er udført for perioden 2002-2007. Statistiske beregninger, r²(log) og p(log) er udført på logaritmetransformerede data på 
mindst 4 sommermiddelværdier i årene 1995-2007. Procentvise ændringer i parentes angiver at udviklingen ikke er signifikant på 10% niveau.

Sommermiddel 0,982003: Sommermiddel 0,3532003:

Sommermiddel 54,012003: Sommermiddel 1,3912003:

0,98 (0,98 - 0,98)2003-2003, gns. (min-max): 0,353 (0,353 - 0,353)2003-2003, gns. (min-max): 

54,01 (54,01 - 54,01)2003-2003, gns. (min-max): 1,391 (1,391 - 1,391)2003-2003, gns. (min-max): 

Stationsnavn: Hannebjerg Mose SV-lige bassin/001

Beregningsforudsætninger:



Stations nr: FYN0508020001
X_ETRS89: 610959

Y_ETRS89: 6132589
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Sommermiddelværdier, overfladevand

Hjulby Sø

Sommermiddelværder beregnes som tidsvægtede gennemsnit for  perioden 1/5 til 30/9. Værdierne for første og sidste dato i perioden beregnes ved 
interpolation mellem nærmeste værdi indenfor perioden og nærmeste værdi op til 90 dage uden for sommerperioden. Hvor dette ikke er muligt, kan 
sommerperiodens start- og slutdatoer ændres med op til 30 dage. Der skal være mindst 5 data indenfor perioden 20/4 -10/10. 
Gennemsnit af sommermiddel  er udført for perioden 2002-2007. Statistiske beregninger, r²(log) og p(log) er udført på logaritmetransformerede data på 
mindst 4 sommermiddelværdier i årene 1995-2007. Procentvise ændringer i parentes angiver at udviklingen ikke er signifikant på 10% niveau.

r²: 0,415
p(log) 0,3290

Sommermiddel 0,742005:

r²(log) 0,629
p: 0,2100r²: 0,624
p(log) 0,2070

Sommermiddel 0,1722005:

r²(log) 0,933
p: 0,0510r²: 0,901
p(log) 0,0340

Sommermiddel 89,502005:

r²(log) 0,279
p: 0,5130r²: 0,237
p(log) 0,4710

Sommermiddel 1,4062005:

Procentvis ændring i perioden 1996-2005 Procentvis ændring i perioden 1996-2005

Procentvis ændring i perioden 1996-2005 Procentvis ændring i perioden 1996-2005

0,8 (0,74 - 0,86)2002-2005, gns. (min-max): 0,189 (0,172 - 0,207)2002-2005, gns. (min-max): 

92,93 (89,5 - 96,36)2002-2005, gns. (min-max): 1,537 (1,406 - 1,668)2002-2005, gns. (min-max): 

Stationsnavn: Hjulby Sø

(21%)

-36%

(-53%)

(-21%)

Beregningsforudsætninger:



Stations nr: FYN3508025001
X_ETRS89: 609890

Y_ETRS89: 6065908
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Sommermiddelværdier, overfladevand

Kelds Nor

Sommermiddelværder beregnes som tidsvægtede gennemsnit for  perioden 1/5 til 30/9. Værdierne for første og sidste dato i perioden beregnes ved 
interpolation mellem nærmeste værdi indenfor perioden og nærmeste værdi op til 90 dage uden for sommerperioden. Hvor dette ikke er muligt, kan 
sommerperiodens start- og slutdatoer ændres med op til 30 dage. Der skal være mindst 5 data indenfor perioden 20/4 -10/10. 
Gennemsnit af sommermiddel  er udført for perioden 2002-2007. Statistiske beregninger, r²(log) og p(log) er udført på logaritmetransformerede data på 
mindst 4 sommermiddelværdier i årene 1995-2007. Procentvise ændringer i parentes angiver at udviklingen ikke er signifikant på 10% niveau.

Sommermiddel 0,422006: Sommermiddel 0,7352004:

Sommermiddel 279,092006: Sommermiddel 10,0082004:

0,29 (0,15 - 0,42)2003-2006, gns. (min-max): 0,556 (0,376 - 0,735)2003-2004, gns. (min-max): 

290,51 (192,13 - 400,3)2003-2006, gns. (min-max): 7,441 (4,874 - 10,008)2003-2004, gns. (min-max): 

Stationsnavn: Kelds Nor/001

Beregningsforudsætninger:



Stations nr: FYN0708100001
X_ETRS89: 602452

Y_ETRS89: 6122481
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Sommermiddelværdier, overfladevand

Kobbermosen

Sommermiddelværder beregnes som tidsvægtede gennemsnit for  perioden 1/5 til 30/9. Værdierne for første og sidste dato i perioden beregnes ved 
interpolation mellem nærmeste værdi indenfor perioden og nærmeste værdi op til 90 dage uden for sommerperioden. Hvor dette ikke er muligt, kan 
sommerperiodens start- og slutdatoer ændres med op til 30 dage. Der skal være mindst 5 data indenfor perioden 20/4 -10/10. 
Gennemsnit af sommermiddel  er udført for perioden 2002-2007. Statistiske beregninger, r²(log) og p(log) er udført på logaritmetransformerede data på 
mindst 4 sommermiddelværdier i årene 1995-2007. Procentvise ændringer i parentes angiver at udviklingen ikke er signifikant på 10% niveau.

Sommermiddel 0,712002: Sommermiddel 0,3232002:

Sommermiddel 159,302002: Sommermiddel 1,7422002:

0,71 (0,71 - 0,71)2002-2002, gns. (min-max): 0,323 (0,323 - 0,323)2002-2002, gns. (min-max): 

159,3 (159,3 - 159,3)2002-2002, gns. (min-max): 1,742 (1,742 - 1,742)2002-2002, gns. (min-max): 

Stationsnavn: Kobbermose

Beregningsforudsætninger:



Stations nr: FYN0508010001
X_ETRS89: 613055

Y_ETRS89: 6131227
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Sommermiddelværdier, overfladevand

Ladegårds Sø

Sommermiddelværder beregnes som tidsvægtede gennemsnit for  perioden 1/5 til 30/9. Værdierne for første og sidste dato i perioden beregnes ved 
interpolation mellem nærmeste værdi indenfor perioden og nærmeste værdi op til 90 dage uden for sommerperioden. Hvor dette ikke er muligt, kan 
sommerperiodens start- og slutdatoer ændres med op til 30 dage. Der skal være mindst 5 data indenfor perioden 20/4 -10/10. 
Gennemsnit af sommermiddel  er udført for perioden 2002-2007. Statistiske beregninger, r²(log) og p(log) er udført på logaritmetransformerede data på 
mindst 4 sommermiddelværdier i årene 1995-2007. Procentvise ændringer i parentes angiver at udviklingen ikke er signifikant på 10% niveau.

r²: 0,219
p(log) 0,4760

Sommermiddel 1,092005:

r²(log) 0,732
p: 0,1590r²: 0,708
p(log) 0,1440

Sommermiddel 0,2042005:

r²(log) 0,844
p: 0,1390r²: 0,741
p(log) 0,0820

Sommermiddel 26,332005:

r²(log) 0,810
p: 0,1020r²: 0,807
p(log) 0,1000

Sommermiddel 1,3792005:

Procentvis ændring i perioden 1996-2005 Procentvis ændring i perioden 1996-2005

Procentvis ændring i perioden 1996-2005 Procentvis ændring i perioden 1996-2005

1,18 (1,09 - 1,28)2002-2005, gns. (min-max): 0,244 (0,204 - 0,284)2002-2005, gns. (min-max): 

29,06 (26,33 - 31,8)2002-2005, gns. (min-max): 1,462 (1,379 - 1,544)2002-2005, gns. (min-max): 

Stationsnavn: Ladegårds Sø/001

(28%)

-84%

(-52%)

-19%

Beregningsforudsætninger:



Stations nr: FYN3508040001
X_ETRS89: 617028

Y_ETRS89: 6093381
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Sommermiddelværdier, overfladevand

Stengade Sø V-lige sø

Sommermiddelværder beregnes som tidsvægtede gennemsnit for  perioden 1/5 til 30/9. Værdierne for første og sidste dato i perioden beregnes ved 
interpolation mellem nærmeste værdi indenfor perioden og nærmeste værdi op til 90 dage uden for sommerperioden. Hvor dette ikke er muligt, kan 
sommerperiodens start- og slutdatoer ændres med op til 30 dage. Der skal være mindst 5 data indenfor perioden 20/4 -10/10. 
Gennemsnit af sommermiddel  er udført for perioden 2002-2007. Statistiske beregninger, r²(log) og p(log) er udført på logaritmetransformerede data på 
mindst 4 sommermiddelværdier i årene 1995-2007. Procentvise ændringer i parentes angiver at udviklingen ikke er signifikant på 10% niveau.

Sommermiddel 1,782004: Sommermiddel 0,0402004:

Sommermiddel 10,572004: Sommermiddel 1,4262004:

1,78 (1,78 - 1,78)2004-2004, gns. (min-max): 0,04 (0,04 - 0,04)2004-2004, gns. (min-max): 

10,57 (10,57 - 10,57)2004-2004, gns. (min-max): 1,426 (1,426 - 1,426)2004-2004, gns. (min-max): 

Stationsnavn: Stengade Sø V-lige sø/001

Beregningsforudsætninger:



Stations nr: FYN3508050001
X_ETRS89: 617299

Y_ETRS89: 6093464
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Sommermiddelværdier, overfladevand

Stengade Sø Ø-lige sø

Sommermiddelværder beregnes som tidsvægtede gennemsnit for  perioden 1/5 til 30/9. Værdierne for første og sidste dato i perioden beregnes ved 
interpolation mellem nærmeste værdi indenfor perioden og nærmeste værdi op til 90 dage uden for sommerperioden. Hvor dette ikke er muligt, kan 
sommerperiodens start- og slutdatoer ændres med op til 30 dage. Der skal være mindst 5 data indenfor perioden 20/4 -10/10. 
Gennemsnit af sommermiddel  er udført for perioden 2002-2007. Statistiske beregninger, r²(log) og p(log) er udført på logaritmetransformerede data på 
mindst 4 sommermiddelværdier i årene 1995-2007. Procentvise ændringer i parentes angiver at udviklingen ikke er signifikant på 10% niveau.

Sommermiddel 1,192004: Sommermiddel 0,0502004:

Sommermiddel 12,122004: Sommermiddel 1,6792004:

1,19 (1,19 - 1,19)2004-2004, gns. (min-max): 0,05 (0,05 - 0,05)2004-2004, gns. (min-max): 

12,12 (12,12 - 12,12)2004-2004, gns. (min-max): 1,679 (1,679 - 1,679)2004-2004, gns. (min-max): 

Stationsnavn: Stengade Sø Ø-lige sø/001

Beregningsforudsætninger:



Stations nr: FYN3508030002
X_ETRS89: 611921

Y_ETRS89: 6072944
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Sommermiddelværdier, overfladevand

Sædballe Fredmose

Sommermiddelværder beregnes som tidsvægtede gennemsnit for  perioden 1/5 til 30/9. Værdierne for første og sidste dato i perioden beregnes ved 
interpolation mellem nærmeste værdi indenfor perioden og nærmeste værdi op til 90 dage uden for sommerperioden. Hvor dette ikke er muligt, kan 
sommerperiodens start- og slutdatoer ændres med op til 30 dage. Der skal være mindst 5 data indenfor perioden 20/4 -10/10. 
Gennemsnit af sommermiddel  er udført for perioden 2002-2007. Statistiske beregninger, r²(log) og p(log) er udført på logaritmetransformerede data på 
mindst 4 sommermiddelværdier i årene 1995-2007. Procentvise ændringer i parentes angiver at udviklingen ikke er signifikant på 10% niveau.

r²: 0,000
p(log) 0,9960

Sommermiddel 0,772006:

r²(log) 0,258
p: 0,4680r²: 0,187
p(log) 0,3820

Sommermiddel 0,0492006:

r²(log) 0,148
p: 0,6380r²: 0,083
p(log) 0,5220

Sommermiddel 12,312006:

r²(log) 0,196
p: 0,4280r²: 0,218
p(log) 0,4550

Sommermiddel 1,6372006:

Procentvis ændring i perioden 1997-2006 Procentvis ændring i perioden 1997-2006

Procentvis ændring i perioden 1997-2006 Procentvis ændring i perioden 1997-2006

0,84 (0,77 - 0,95)2004-2006, gns. (min-max): 0,058 (0,039 - 0,085)2004-2006, gns. (min-max): 

11,68 (10,16 - 12,57)2004-2006, gns. (min-max): 1,478 (1,255 - 1,637)2004-2006, gns. (min-max): 

Stationsnavn: Sædballe Fredmose/002

(-1%)

(18%)

(57%)

(13%)

Beregningsforudsætninger:



Stations nr: FYN0608300002
X_ETRS89: 603570

Y_ETRS89: 6133607
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Sommermiddelværdier, overfladevand

Vomme Sø

Sommermiddelværder beregnes som tidsvægtede gennemsnit for  perioden 1/5 til 30/9. Værdierne for første og sidste dato i perioden beregnes ved 
interpolation mellem nærmeste værdi indenfor perioden og nærmeste værdi op til 90 dage uden for sommerperioden. Hvor dette ikke er muligt, kan 
sommerperiodens start- og slutdatoer ændres med op til 30 dage. Der skal være mindst 5 data indenfor perioden 20/4 -10/10. 
Gennemsnit af sommermiddel  er udført for perioden 2002-2007. Statistiske beregninger, r²(log) og p(log) er udført på logaritmetransformerede data på 
mindst 4 sommermiddelværdier i årene 1995-2007. Procentvise ændringer i parentes angiver at udviklingen ikke er signifikant på 10% niveau.

r²: 0,466
p(log) 0,1560

Sommermiddel 1,452005:

r²(log) 0,218
p: 0,2580r²: 0,302
p(log) 0,3500

Sommermiddel 0,1462005:

r²(log) 0,570
p: 0,0820r²: 0,572
p(log) 0,0830

Sommermiddel 70,312005:

r²(log) 0,001
p: 0,8730r²: 0,007
p(log) 0,9510

Sommermiddel 2,1462005:

Procentvis ændring i perioden 1995-2005 Procentvis ændring i perioden 1995-2005

Procentvis ændring i perioden 1995-2005 Procentvis ændring i perioden 1995-2005

1,35 (1,26 - 1,45)2002-2005, gns. (min-max): 0,109 (0,072 - 0,146)2002-2005, gns. (min-max): 

75,3 (70,31 - 80,29)2002-2005, gns. (min-max): 2,099 (2,052 - 2,146)2002-2005, gns. (min-max): 

Stationsnavn: Vomme Sø

(20%)

62%

(48%)

(-3%)

Beregningsforudsætninger:



Stations nr: FYN3008100001
X_ETRS89: 617010

Y_ETRS89: 6128820
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Sommermiddelværdier, overfladevand

Østerø Sø

Sommermiddelværder beregnes som tidsvægtede gennemsnit for  perioden 1/5 til 30/9. Værdierne for første og sidste dato i perioden beregnes ved 
interpolation mellem nærmeste værdi indenfor perioden og nærmeste værdi op til 90 dage uden for sommerperioden. Hvor dette ikke er muligt, kan 
sommerperiodens start- og slutdatoer ændres med op til 30 dage. Der skal være mindst 5 data indenfor perioden 20/4 -10/10. 
Gennemsnit af sommermiddel  er udført for perioden 2002-2007. Statistiske beregninger, r²(log) og p(log) er udført på logaritmetransformerede data på 
mindst 4 sommermiddelværdier i årene 1995-2007. Procentvise ændringer i parentes angiver at udviklingen ikke er signifikant på 10% niveau.

Sommermiddel 0,282007: Sommermiddel 0,8422007:

Sommermiddel 254,672007: Sommermiddel 6,5872007:

0,28 (0,28 - 0,28)2007-2007, gns. (min-max): 0,842 (0,842 - 0,842)2007-2007, gns. (min-max): 

254,67 (254,67 - 254,67)2007-2007, gns. (min-max): 6,587 (6,587 - 6,587)2007-2007, gns. (min-max): 

Stationsnavn: Østerø Sø/001

Beregningsforudsætninger:



4. Kystvande 
Det tekniske baggrundsnotat består af dels en oversigtstabel med de 
områder, der indgår i hovedvandoplandet, og dels en tekstdel der 
kort redegør for datagrundlaget og fastsættelse af værdier i tabel 4.1. 
Områder af samme typologi og med samme grundlag kan være 
behandlet samlet i tekstdelen. 
 
Procedurer for fastsættelse af referencetilstand, miljømål og tilstand 
fremgår af Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer. 
 
 
 
Hovedvandopland  
1.14 Storebælt Reference Miljømål Tilstand 
      Ålegræs Ålegræs Ålegræs 
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Åbne STB Syd OW3a V3 10,9 2 8,1 7,1 A 0,65 M N 
Åbne STB Nord OW2 V3 12,2 2 9,0 5,3 A 0,44 R N 
Kerteminde 
Fjord P3 V2 7,0 5 5,2 0 A 0,00 D N 

Kertinge Nor P2 V2 4,8 3C 3,6 3,5 B 0,72 M N 
Holckenhavn 
Fjord M3 V2 5,8 3B 4,3 0 A 0,00 D N 

Nyborg Fjord P3 V2 8,4 3A 6,2 2,8 A 0,33 R N 
 
Forklaringer jf. Retningslinje 3.0 (bilag 5) 
Vandområde Typologi Bekendtgørelse om karakterisering af 

vandforekomster, opgørelse af 
påvirkninger og kortlægning af 
vandressourcer (BEK nr. 1355 af 
11/12/2006) 

 Vidensniveau V1, V2 eller V3. Vidensniveau for 
fastsættelse af 
målpåvirkning/indsatsbehov jf. 
Retningslinjer for udarbejdelse af 
indsatsprogrammer, bilag 5 

Reference Ålegræs  Dybdegrænse (meter) 
  Grundlag Procedurenummer er beskrevet i 

Retningslinjer for udarbejdelse af 
indsatsprogrammer, bilag 5 

Miljømål Ålegræs Dybdegrænse (meter) ved grænsen 
mellem God og Moderat tilstand 

Tilstand Ålegræs Aktuel dybdegrænse for ålegræs 
(meter) 

  Grundlag  Procedurenummer er beskrevet i 
Retningslinjer for udarbejdelse af 
indsatsprogrammer, bilag 5. Dog er 
betegnelserne her forenklet: 
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klassifikationen af miljøtilstanden 
foretages i områder, hvor der foreligger 
brugbare ålegræsdata (A) eller områder 
hvor der ikke foreligger ålegræsdata 
(B). 

  EQR Ecologica Quality Ratio 
  Kvalitetsklasse H, G, M, R, D eller Mål ej opfyldt, ikke 

klassificerbar (IK) 
  Målopfyldelse (J/N) Opfylder tilstanden miljømålet? 
Tabel 4.1. Vandområder i hovedvandopland 1.14 Storebælt. 
Referencetilstand, miljømål og aktuel tilstand. 

 
 
4.1 Åbne Storebælt Syd og Åbne Storebælt Nord 

4.1.1 Referencetilstand ålegræs 

Referencetilstanden i det Åbne Storebælt Syd og Nord, hhv. 10.9 m 
og 12.2 m, er fastsat ved en typespecifikværdi gældende for åbne 
vandområder (her hhv. OW3a/OW3b og OW1/OW2). 

4.1.2 Miljømål ålegræs 

Miljømålet for ålegræs dybdegrænse for Åbne STB Syd og Nord, hhv. 
8.1 m og 9 m, er fastsat på baggrund af den typespecifikke 
referencetilstand, jf. 4.1.1 ovenfor, og findes ved at gange denne 
med 0,74.  
 
4.1.3 Tilstand ålegræs 
Tilstanden i Åbne STB Syd og Nord er fastsat ud fra målinger af 
ålegræs maksimale udbredelse i hhv. 2001 (nær Vresen) og 2001-
2003 (Romsø). Ålegræs dybdegrænse beregnes som 90 % heraf, den 
såkaldte hovedudbredelse, svarende til 7,1 m STB Syd og 5,3 m i 
STB Nord. 
 
Figur 4.1.1 og 4.1.2 samt tabel 4.1.1 og 4.1.2 viser værdier for 
ålegræs dybdegrænse for de år hvor der foreligger overvågningsdata. 
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Figur 4.1.1. Ålegræs dybdegrænse (hovedudbredelse) i Åbne Storebælt Syd 
(Vresen). Middelværdi (m) med standardafvigelse. Miljømål indtegnet som 
stiplet linje. 
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År 

Dybdegrænse 
(m) 

SD Transekter 
(n) 

1989 7,5  1 
1990 6,8  1 
1991 6,7  1 
1992 4,9  1 
1993 5,9  1 
1994 5,6  1 
1996 6,3  1 
1997 6,4  1 
2001 7,1  1 

Tabel 4.1.1.: Ålegræs dybdegrænse (hovedudbredelse) i Åbne STB Syd 
(Vresen). Middelværdi (m), standardafvigelse (SD), og antal transekter (n) 
for hvert år. 
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Figur 4.1.2. Ålegræs dybdegrænse (hovedudbredelse) i Åbne Storebælt Nord 
(Romsø). Middelværdi (m) med standardafvigelse. Miljømål indtegnet som 
stiplet linje. 
 
 

 
År 

Dybdegrænse 
(m) 

SD Transekter 
(n) 

1988 6  1 
1989 6,5  1 
1990 6,8  1 
1991 5,4  1 
1992 6,1  1 
1993 5,6  1 
1994 5  1 
1995 5,3  1 
1996 4  1 
1997 3,9  1 
1998 4,6  1 
1999 4,7  1 
2000 4,6  1 
2001 5,6  1 
2002 5,1  1 
2003 5,2  1 

Tabel 4.1.2.: Ålegræs dybdegrænse (hovedudbredelse) i Åbne Storebælt 
Nord (Romsø). Middelværdi (m), standardafvigelse (SD), og antal transekter 
(n) for hvert år. 
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4.1.4 Metode til opgørelse af indsatsbehov 

De målsatte næringsstofpåvirkninger kan ikke fastsættes specifikt for 
områderne.  
 

4.1.5 Miljøfarlige stoffer 

 
Tabel 4.1.3 og 4.1.4 viser de stoffer der er vurderet i forhold til 
placering af områderne i indsatskatagorierne 2 og 3. 
Vurderingskriterierne for hhv. muslinger og sediment er angivet 
sammen med målte værdier i områderne. 
 
 
Stof, 
Blåmuslinger 

Vurderingskriterier 

Åbne STB Syd, bropille 2003 

Åbne STB Syd, 
s.f. Spodsbjerg 
2007 

  

75 % 
fraktil 

90 % 
fraktil 

EAC-
lav * 

Gældende 
bek. ** 

BEK nr 
148 *** 

Enhed 

Antal 
prøver 

median/gns 
**** max 

Antal 
prøver Konc 

bly 
1,70 2,60 

  
  

7,5 mg/kg TS 
3 0,2 0,4 1 3,4 

cadmium 
1,7 2,3 

  
  

5 mg/kg TS 
3 0,513 0,54 1 1,6 

kobber 
11,1 16,4 

      mg/kg TS 
3 6,2 6,3 1 37,8 

kviksølv 
0,23 0,36 

  0,1   mg/kg TS 
3 0,123 0,132 1 0,2 

nikkel 
3,20 4,30 

      mg/kg TS 
3 0,5 0,6 1 4 

zink 
148 187 

      mg/kg TS 
3 141,8 153 1 163 

TBT 53,7 106 0,40     µg Sn/kg 
TS 3 29,9 34 1 23,1 

Sum PAH16 458 623       µg/kg TS 
3 283,7 284,6 1 341,2 

Naphtalen 43,8 54,9 500     µg/kg TS 
3 26,2 32 1 55,7 

Phenanthren 94 116 5000     µg/kg TS 
3 3,6 4 1 123,2 

Benz(a)anthracen 18,5 29,1       µg/kg TS 
3 29,5 32,5 1 14,4 

Fluoranthen  92,1 130 1000     µg/kg TS 
3 45,3 11,2 1 32,4 

Anthracen 5,3 8,3 5     µg/kg TS 
3 78,8 79,8 1 6 

Pyren 60,7 83,8 1000     µg/kg TS 
3 11,2 12,6 1 19,2 

Benz[a]pyren 20,1 33,2 5000 
  

50 µg/kg TS 
3 9,2 9,2 1 5,3 

Crysen 34,8 50,7       µg/kg TS 
3 25,9 30,5 1 25,2 

Sum PCB7 22,7 37,3 5     µg/kg TS 
3 10,1 12,3     

p.p.-DDE 3,8 4,4 5     µg/kg TS 
3 7 7     

Lindan (g-HCH) <dl * <dl *       µg/kg TS 
3 0,6 0,7     

*EAC er den vejledende økotoksikologiske effektværdi som er udarbejdet af Oslo-Paris Kommissionen 

** Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende 
stoffer til vandløb, søer og havet. Værdierne omregnet fra vådvægt til tørvægt. Tørvægt udgør 20 % af vådvægt. Dette indbefatter krav i 
relevante EU/EF direktiver. 

*** Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders bekendtgørelse nr. 148 af 19-02-2007 om visse forureninger af fødevarer. 

***** Gennemsnitsværdi for analyser i området for stoffer der er omfattet af bekendtgørelse 1022 om miljøkvalitetskrav og median for øvrige 
stoffer 

Til beregning af median- og gennemsnitværdier indgår værdier under detektionsgrænsen med detektionsgrænsen, da stofferne i nationale 
screeningsundersøgelser er påvist i marint biota og sediment 

  
angiver værdier der giver anledning til at området placeres i indsatskatagori 
2      

  
angiver værdier der giver anledning til at området placeres i indsatskatagori 
3         

Tabel 4.1.3. Vurderingskriterier og målte værdier for muslinger i 
vandområderne i forhold til placering i indsatskatagori 2 og 3. 
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Stof, Sediment Vurderingskriterier Åbne STB Nord 1997 
  

75 % 
fraktil 

90 % 
fraktil 

EAC-
lav 
* 

Enhed, 
normaliseret 
til 1 % TOC 

Antal 
prøver 

Median,  
normaliseret 
til 1 % TOC 

Max,  
normaliseret 
til 1 % TOC 

Sum PAH16 972 1622 
  µg/kg TS 

2,00 284,8 319,2 
Naphtalen 

25,9 44 
50 µg/kg TS 

2,00 7,40 8,1 
Phenanthren 

52,1 98,9 
100 µg/kg TS 

2,00 48,70 75,9 
Benz(a)anthracen 

42,4 86,9 
100 µg/kg TS 

2,00 17,70 19,4 
Fluoranthen  

94,2 201 
500 µg/kg TS 

2,00 40,30 43 
Anthracen 

18,3 34,3 
50 µg/kg TS 

2,00     
Pyren 

65,9 135 
50 µg/kg TS 

2,00 37,50 40,9 
Benz[a]pyren 

49,8 104 
100 µg/kg TS 

2,00 22,80 24,2 
Crysen 

62,3 154 
100 µg/kg TS 

2,00 22,00 25,7 
diethylhexylphthalat 
(DEHP) 336 1074 

  µg/kg TS 
2 43,3 50,7 

nonylphenol 
74,2 139 

  µg/kg TS 
2 297,7 299,8 

*EAC er den vejledende økotoksikologiske effektværdi som er udarbejdet af Oslo-Paris Kommissionen 

Til beregning af medianværdier indgår værdier under detektionsgrænsen med detektionsgrænsen, da stofferne i 
nationale screeningsundersøgelser er påvist i marint biota og sediment 

  
angiver værdier der giver anledning til at området placeres i indsatskatagori 
3   

  
angiver værdier der giver anledning til at området placeres i indsatskatagori 
2   

 
Tabel 4.1.4. Vurderingskriterier og målte værdier for sediment i 
vandområderne i forhold til placering i indsatskatagori 2 og 3. 
 
 

4.2 Kerteminde Fjord og Kertinge Nor 

4.2.1 Referencetilstand ålegræs 

Der foreligger ikke historiske data for Kerteminde Fjord og Kertinge 
Nor til fastlæggelse af referencetilstanden. Referencetilstanden for 
Kerteminde Fjord, 7 m, er fastsat som et gennemsnit af de 
stedspecifikke værdier for referencetilstanden i de nærtliggende 
Nyborg Fjord og Odense Fjord, der har samme typologi som 
Kerteminde Fjord. For Kertinge Nor er referencetilstanden fastsat som 
den typespecifikke værdi for type P2. 
 
Af beregningstekniske årsager overstiger referencetilstanden 
bunddybden i Kertinge Nor (se nedenfor). 

4.2.2 Miljømål ålegræs 

Miljømålet på 5,2 m og 3.6 m for ålegræs dybdegrænse i hhv. 
Kerteminde Fjord og Kertinge Nor er fastsat på baggrund af 
referencetilstanden, jf. 4.2.1 ovenfor, og findes ved at gange 
værdierne for denne med 0,74.  
 
Miljømålet overstiger områdedybden i Kertinge Nor. Målopfyldelse 
forudsætter her, at ålegræs, hvor bundforholdene tillader, vokser på 
den maksimale dybde i området med en dækningsgrad på minimum 
10%. 
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4.2.3 Tilstand ålegræs 

I Kerteminde Fjord er der ikke observeret ålegræs ved overvågningen 
i 2000-2005, mens ålegræs forekom sidst i 1990’erne. Således er 
tilstanden for ålegræs dybdegrænse vurderet til 0 m. 
 
I Kertinge Nor blev der i 2001 og 2004-2005 observeret ålegræs til 
områdets maksimale dybde. For at kunne sammenligne med 
miljømålet er tilstanden for ålegræssets dybdegrænse vurderet ud fra 
en gennemsnitlig TN koncentrationen på 497 µg N/l (marts-oktober, 
2001-03 og 2005-06) ved brug af den såkaldte Laurentius-relation 
mellem koncentrationen af total kvælstof og en hertil svarende 
ålegræs dybde, se Retningslinjer for udarbejdelse af 
indsatsprogrammer, Bilag 5. Ud fra den beregning kunne ålegræs i 
perioden vokse ned til 3,5 m i Kertinge Nor, hvis der havde været 
dybt nok.  

4.2.4 Metode til opgørelse af indsatsbehov 
De målsatte næringsstofpåvirkninger kan ikke fastsættes specifikt for 
områderne.  

4.2.5 Miljøfarlige stoffer 

Der foreligger ingen data for miljøfarlige stoffer i områderne. 
 

4.3 Nyborg Fjord og Holckenhavn Fjord  

4.3.1 Referencetilstand ålegræs 
Referencetilstanden for Nyborg Fjord, 8.4 m, er fastsat ud fra 
stedspecifikke historiske data af hovedudbredelsen af ålegræs fra 
omkring år 1900. For Holckenhavn Fjord foreligger der ingen 
historiske data, og her er referencetilstanden, 5.8 m, fastsat som et 
gennemsnit af den typespecifikke værdi for type M1-4 (da der 
foreligger meget få data for M-typerne, er disse her slået sammen),  
 
Af beregningstekniske årsager overstiger referencetilstanden 
bunddybden i Holckenhavn Fjord (se nedenfor). 

4.3.2 Miljømål ålegræs 

Miljømålene på 6.2 m og 4,3 m for ålegræs dybdegrænse i hhv. 
Nyborg Fjord og Holckenhavn Fjord er fastsat på baggrund af 
referencetilstanden, jf. 4.3.1 ovenfor, og findes ved at gange denne 
med 0,74.  
 
Miljømålet overstiger områdedybden i Holckenhavn Fjord. 
Målopfyldelse forudsætter her, at ålegræs, hvor bundforholdene 
tillader, vokser på den maksimale dybde i området med en 
dækningsgrad på minimum 10%. 
 
4.3.3 Tilstand ålegræs 
I Holckenhavn Fjord er der ikke observeret ålegræs siden 1989. 
Havgræs blev observeret i fjorden senest i 1995, og siden er der ikke 
set rodfæstet vegetation. Således er tilstanden for ålegræs 
dybdegrænse vurderet til 0 m. I 2006 og de følgende år er der 
iagttaget en høj, og til tider meget dominerende, forekomst af den 
invasive rødalge Brunlig Gracilaria. 
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I Nyborg Fjord blev der i 2007 observeret en ålegræs dybdegrænse 
på 2,8 m. Til sammenligning blev der i 1986 observeret en 
dybdegrænse på 3,2 m. 

4.3.4 Metode til opgørelse af indsatsbehov 

De målsatte næringsstofpåvirkninger kan ikke fastsættes specifikt for 
områderne.  
 

4.3.5 Miljøfarlige stoffer 

Tabel 4.3.1 og 4.3.2 viser de stoffer, der er vurderet i forhold til 
placering af områderne i indsatskatagorierne 2 og 3. 
Vurderingskriterierne for hhv. muslinger og sediment er angivet 
sammen med målte værdier i områderne. 
 
 
Stof, blåmuslinger Vurderingskriterier Nyborg Fjord 2002 
  75 % - 

fraktil 
90 % -
fraktil 

EAC-lav 
* 

Gældende 
BEK** 

BEK nr 148 
*** 

Enhed Antal 
prøver  median/gns max 

bly 1,70 2,60     7,5 mg/kg TS 3 1 1,5 
cadmium 1,7 2,3     5 mg/kg TS 3 0,57 1,54 
kobber 11,1 16,4       mg/kg TS 3 7,8 7,9 
kviksølv 0,23 0,36   0,1   mg/kg TS 3 0,054 0,064 
nikkel 3,20 4,30       mg/kg TS 3 1,2 1,9 
zink 148 187       mg/kg TS 3 131,6 133,4 
TBT 53,7 106 0,40     µg Sn/kg TS 3 215,4 248 
Sum PAH16 458 623       µg/kg TS 3 831,8 848,9 
Naphtalen 43,8 54,9 500     µg/kg TS 3 29,3 37,22 
Phenanthren 94 116 5000     µg/kg TS 3 151 163,3 
Benz(a)anthracen 18,5 29,1       µg/kg TS 3 50,7 62,1 
Fluoranthen  92,1 130 1000     µg/kg TS 3 82,9 89 
Anthracen 5,3 8,3 5     µg/kg TS 

3 5,4 8,3 
Pyren 60,7 83,8 1000     µg/kg TS 3 65 72,7 
Benz[a]pyren 20,1 33,2 5000   50 µg/kg TS 3 47,7 59,4 
Crysen 34,8 50,7       µg/kg TS 3 43,5 48,4 
Sum PCB7 22,7 37,3 5     µg/kg TS 3 12,8 13,2 
hexachlorbenzen 
(HCB) 

<dl 
(o,5) 

<dl 
(o,5) 

  50   µg/kg TS 
3 <dl   

p.p.-DDE 3,8 4,4 5     µg/kg TS 3 1 1 
Lindan (g-HCH) <dl 

(o,5) 
<dl 
(o,5) 

      µg/kg TS 
3 1 1 

*EAC er den vejledende økotoksikologiske effektværdi som er udarbejdet af Oslo-Paris Kommissionen 
  

** Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende 
stoffer til vandløb, søer og havet. Værdierne omregnet fra vådvægt til tørvægt. Tørvægt udgør 20 % af vådvægt. Dette indbefatter krav i 
relevante EU/EF direktiver. 

*** Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders bekendtgørelse nr. 148 af 19-02-2007 om visse forureninger af fødevarer. 

***** Gennemsnitsværdi for analyser i området for stoffer der er omfattet af bekendtgørelse 1022 om miljøkvalitetskrav og median for 
øvrige stoffer 

Til beregning af median- og gennemsnitværdier indgår værdier under detektionsgrænsen med detektionsgrænsen, da stofferne i nationale 
screeningsundersøgelser er påvist i marint biota og sediment 

  angiver værdier der giver anledning til at området placeres i indsatskatagori 2     

  angiver værdier der giver anledning til at området placeres i indsatskatagori 3       

Tabel 4.3.1. Vurderingskriterier og målte værdier for muslinger i 
vandområderne i forhold til placering i indsatskatagori 2 og 3. 
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Stof, sediment Vurderingskriterier Holckenhavn Fjord 1997 

  

75 %-
fraktil 

90 %-
fraktil 

EAC-
lav * 

Enhed, 
normaliseret 
til 1 % TOC 

Antal 
prøver 

Enhed, 
normaliseret til 1 
% TOC 

Sum PAH16 972 1622 
  µg/kg TS 

1,00 1075,1 
Naphtalen 

25,9 44 
50 µg/kg TS 

1,00 5,80 
Phenanthren 

52,1 98,9 
100 µg/kg TS 

1,00 83,00 
Benz(a)anthracen 

42,4 86,9 
100 µg/kg TS 

1,00 93,90 
Fluoranthen  

94,2 201 
500 µg/kg TS 

1,00 173,30 
Anthracen 

18,3 34,3 
50 µg/kg TS 

1,00 20,60 
Pyren 

65,9 135 
50 µg/kg TS 

1,00 169,70 
Benz[a]pyren 

49,8 104 
100 µg/kg TS 

1,00 101,10 
Crysen 

62,3 154 
100 µg/kg TS 

1,00 86,60 
diethylhexylphthalat 
(DEHP) 336 1074 

  µg/kg TS 
1 39,6 

nonylphenol 
74,2 139 

  µg/kg TS 
1 303,9 

*EAC er den vejledende økotoksikologiske effektværdi som er udarbejdet af Oslo-Paris 
Kommissionen 
Til beregning af medianværdier indgår værdier under detektionsgrænsen med detektionsgrænsen, 
da stofferne i nationale screeningsundersøgelser er påvist i marint biota og sediment 

  angiver værdier der giver anledning til at området placeres i indsatskatagori 3 

  angiver værdier der giver anledning til at området placeres i indsatskatagori 2 

 
Tabel 4.3.2. Vurderingskriterier og målte værdier for sediment i 
vandområderne i forhold til placering i indsatskatagori 2 og 3. 
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5.1  Datagrundlag  

5.1.1 Indvindingsdata og boringer 

 
Ved beregninger af grundvandsforekomsternes kvantitative tilstand 
indgår indvindingsdata: 
 

• Ved opgørelsen af vandbalancen på forekomstniveau 
• I den regionale model til at vurdere påvirkningen af median-

minimumsafstrømningen i vandløbene  
 
Til begge vurderinger har Miljøcenter Odense valgt at anvende resul-
tater fra ”DK-model Fyn”. Modelopsætningen svarer stort set til den, 
GEUS har anvendt til en opgørelse over ferskvandets kredsløb i Dan-
mark (Henriksen, H.J. og A. Sonnenborg, 2003). 
 
Beregning af vandbalancen er udført for samtlige regionale grund-
vandsforekomster men ikke for den terrænnære forekomst. Det sid-
ste skyldes, at den geografiske afgrænsning af den terrænnære 
grundvandsforekomst svarer til hovedvandoplandets afgrænsning og 
dermed dækker et areal på ca. 540 km2.. Her vurderes det, at arealet 
er stort nok til, at den langsigtede oppumpning på hovedoplandsni-
veau ikke overstiger indvindingen fra terrænnære grundvandsfore-
komster.  
 
I beregningen af den del af vandbalancen, der vedrører oppump-
ningsmængderne, indgår samtlige indvindingsboringer. Til den ende-
lige vandbalanceberegning er hver af disse boringers filtre blevet en-
tydigt relateret til en grundvandsforekomst. Der er beregnet ved 
hjælp af tal for den årlige indvinding i tiårsperioden 1991-2000, som 
har været den periode for hvilken beregninger af grundvandsdannel-
sen har stået til rådighed fra DK-modellen.      
 
I beregning af påvirkningen af vandløbenes medianminimumsaf-
strømning er brugt tal for den årlige indvinding for perioden 1995-
2005, svarende til den nyeste periode, for hvilke vandføringsbereg-
ninger har stået til rådighed fra DK-modellen. Beregningerne er lavet 
ved hjælp af de faktiske indvindingsmængder, og ikke de tilladte ind-
vindingsmængder, for at få en prognose for den faktiske påvirkning 
og ikke den teoretisk set størst mulige påvirkning. Den tilladte ind-
vindingsmængde er typisk 25 % større end den faktiske indvindings-
mængde. 
Det valgte datamateriale er bearbejdet elektronisk ud fra den form, 
det har i de respektive databaser JUPITER og GeoGis. Der kan såle-
des være data, der ikke indgår i beregningsgrundlaget, fordi de ikke 
er inddateret, eller boringer, der ikke er opdateret med nyeste oplys-
ninger. 
 
Samtlige oppumpninger større end 25.000 m3 pr. år har været re-
præsenteret i modellen, uanset om indvindingen har fundet sted fra 
terrænnære eller regionale forekomster. Dermed er påvirkningen fra 
alle forekomstniveauer taget med i påvirkningsberegningen. Indvin-
dingen fra overfladevand fra vandløb og kanaler er ikke indregnet i 
modellen, men som en del af efterbearbejdning af modelresultaterne. 
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Når der til indvinding er valgt 1 årlig værdi, er der dermed set bort 
fra eventuelle sæsonvariationer. 
 

 
 
Figur 1.1 Middelindvinding i perioden 1991 - 2000 for Hovedvandopland Sto-
rebælt 
 
 
Koblingen af boringer og indtag til grundvandsforekomster blev fore-
taget manuelt under hensyntagen til den geografiske og dybdemæs-
sige beliggenhed af såvel grundvandsforekomsterne som de enkelte 
filtre. Hvis en kildeplads har flere boringer, er den årlige indvindings-
mængde fordelt ligeligt mellem antal boringer og herunder antal filt-
re, der er tilknyttet den enkelte indvindingstilladelse, da der ikke er 
indhentet oplysninger hos de enkelte boringsejere om den aktuelle 
indvindingsfordeling. 
 
Indvindingsmængder, hvor der er tilknyttet et anlæg, udgør for ho-
vedvandopland til Storebælt 5,57 mio. m3 pr. år og er fordelt på i alt 
111 boringer, se figur 1.1.   
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5.1.2 Medianminimumsværdier og vandløbsoplande 

 
De nyeste medianminimumsvandføringer er beregnet ud fra synkrone 
vandføringsmålinger udført i perioden 1976-1991 (Hedeselskabet, 
1995), hvor medianminimum er medianen af en tidsserie af årlige 
døgnmiddel-minimumsvandføringer for perioden. Der er i perioden 
udført 1800 vandføringsmålinger fordelt på ca. 600 målestationer.  
 
For synkronmålingerne i Fyns Amt bestod beregningen af medianmi-
nimumvandføringen af følgende punkter:  
 

• Korrektion for middelpåvirkninger  
• Beregning af medianminimum på referencestationer 
• Fastsættelse af omsætningsfaktorer  
• Beregning af medianminimum på enkelte målesteder  
• Beregning af medianminimumvandføringens kontinuerte 

forløb:  
o Model for nettovandføringen  
o Fastlæggelse af medianminimumvandføringens 

kontinuerte forløb 
 

Middelpåvirkningerne skyldes primært udledning fra renseanlæg, og 
der korrigeres for disse “unaturlige” middelbidrag ved at trække dem 
fra afstrømningen fra målepunkter nedstrøms det sted, hvortil der 
udledes. Medianminimum bestemmes herefter ved udvalgte referen-
cepunkter i vandløbssystemerne, hvilket typisk er lokaliteter, hvor 
faste målestationer er eller har været i drift gennem en årrække.  
 
På baggrund af de beregnede medianminimumvandføringer beregnes 
nettomedianminimumvandføringer i hovedløb, dvs. at tilløbenes bi-
drag til medianminimum er fratrukket. Baseret på de omsatte netto-
vandføringer opstilles en model af nettomedianminimumvandføringen 
Qmm:  
 
Qmm = a • exp(- exp(b + c • L) 
 
- hvor L er længden i vandløbet. Det gælder her om at bestemme 
koefficienterne a, b og c ved at logaritmetransformere ovenstående 
ligning og lave lineær regression på denne. Herefter kan a, b og c 
bestemmes og indsættes i ovenstående ligning, og en modelberegnet 
nettovandføring kan beregnes for alle punkter i vandløbet. 
 
Det endelige medianminimum for vandløbet findes ved at addere net-
totilstrømningen og bidragene fra mindre tilløb. Bidraget fra de min-
dre tilløb findes ved at omsætte den målte værdi i tilløbet med om-
sætningsfaktoren. Beregningsmetoden er anvendt på Storå, Odense 
Å, Sallinge Å, Hågerup Å og Pugemølle Å. 
 
Udover medianminimumsdatasettet fra 1995, som mest afspejler hy-
drometeorologiske og indvindingsmæssige forhold i 1980’erne, fore-
ligger der ingen systematiske målingsbaserede vurderinger af mini-
mumsvandføringer for hele det tidligere Fyns Amt, som vil kunne an-
vendes til påvirkningsberegningerne.  
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Til vurderingen af indvindingsbetingende afstrømningspåvirkninger 
har Miljøcenter Odense valgt at anvende resultater af DK-model Fyn 
(Modelopsætningen svarer stort set til den, GEUS har anvendt til en 
opgørelse over ferskvandets kredsløb i Danmark (Henriksen, H.J. og 
A. Sonnenborg, 2003). Modellens grundvandsdel består i alt af 7 be-
regningslag, hvor det øverste beregningslag består af 3 geologiske 
lag. Da disse øverste lag mangler en detailleret kalibrering, er resul-
taterne nær terrænoverfladen mindre pålidelige end fra dybere lag, 
hvilket der skal tages hensyn til ved vurdering af kontakt til overfla-
devand og grundvandsafhængige terrestriske naturtyper. Beregnin-
gen af medianminimumsvandføringen, som antages overvejende at 
være afhængig af tilstrømning fra grundvand, er baseret på median-
minimums-værdierne for perioden 1995-2005. 
 
 
Der foreligger ca. 3 gange så mange beregningspunkter i modellen 
(ca. 1600) end det antal målestationer (556), der indgår i den oven-
nævnte medianminimums database.  Det betyder, at modelresulta-
terne i teorien kan være egnet til en mere geografisk opløst vurde-
ring, men i praksis er der mange steder hvor der mangler målte vær-
dier til at sammenligne med modelresultater. Desuden har miljøcen-
teret valgt at anvende en nyere periode til vurderingen af påvirk-
ningsforholdene end den, der har dannet baggrund for medianmini-
mum databasen.   
     
Resultaterne på vandløbsstrækningsniveau blev senere relateret til i 
alt 459 deloplande, som det tidligere Fyns Amts oplandsdatabase in-
deholder. Oplandenes gennemsnitsstørrelse er på ca. 2 km2, hvilket 
indiker at amtets database er noget mere detaljeret end DMU’s natio-
nale oplandsdatabase på ca. 3 km2 for det fynske område. På figur 
1.2 ses oplande til de enkelte vandløbssystemer med tilhørende de-
loplande. Af figuren fremgår placeringen af de steder i vandløbsnet-
værket, for hvilke der foreligger modelbaserede resultater af medi-
anminimumsafstrømninger. Oplande hvor der ikke eksisterer medi-
anminimumsberegninger på strækningsniveau er skraveret med gul. 
For disse mangler en vurdering af vandløbspåvirkningen.  
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Figur 1.2. Fordelingen af deloplande med tilhørende vandløbsstrækninger, 
der indgår i vurderingen af vandløbspåvirkningerne 
 
 

5.1.3 Vandløbsmålsætninger 
 
Til brug for Vandplan 2009 er der givet vejledende retningslinjer for 
fastsættelsen af kravværdier for medianminimumsvandføringen Qmed-

min i forhold til vandindvindingen (Retningslinjer for udarbejdelse af 
indsatsprogrammer. Miljøministeriet, 2010):  
 
1. Som udgangspunkt bør indvindingen ikke medføre en reduktion af 

vandløbenes vandføring på over 5 % og 10-25 % af det 
oprindelige medianminimum, hvor miljømålene for vandløbet er 
hhv. høj økologisk tilstand og god økologisk tilstand. Den 
nærmere fastsættelse af den tilladelige reduktion indenfor 
sidstnævnte interval vurderes i forhold til vandløbstypen og 
vandløbets sårbarhed i øvrigt. 
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2. I områder der er påvirket af almene vandforsyninger kan der for 
vandløb, hvor miljømålene er enten høj eller god økologisk 
tilstand, fastsættes kravværdier for medianminimums-
vandføringen, der accepterer en større %-reduktion end ovenfor 
angivet, hvis det ud fra et konkret kendskab til de 
hydromorfologiske og fysisk-kemiske forhold vurderes, at 
miljømålene kan opnås.  

 
 
 

 
 
Figur 1.3. Vandløbsmålsætningerne i % for Hovedvandopland Storebælt.  
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Figur 1.3 viser vandløbsmålsætningerne i % for Hovedvandopland 
Storebælt. 
 
Det fremgår af retningslinjerne, at kravværdier for Qmedmin er define-
ret som en påvirkningsgrad af den oprindelige Qmedmin. I det følgende 
beskrives det, hvordan Miljøcenter Odense har vurderet og fastlagt 
disse krav som forarbejde til Vandplan 2009.  
 
Det er blevet besluttet at bevare vandløbsmålsætningerne på stræk-
ningsniveau og relatere alle de punkter, for hvilke der foreligger si-
mulerede medianminimums oplysninger til disse strækninger.    

 
5.2 Metodevalg og baggrund for metodevalg 

5.2.1 Beregning af vandbalance 

 
Beregningen af den langsigtede vandbalance for hver regional grund-
vandsforekomst er baseret på en sammenligning af indvindings-
mængder og en modelberegnet udnyttelig ressource, i begge tilfælde 
i m3 på årsbasis. Beregningen af den udnyttelige ressource foretages 
ved at summere grundvandsdannelse i en situation uden grundvands-
indvinding for alle de 1 km2 modelceller, der viser nedadrettede po-
tentialegradienter. Denne grundvandsdannelse ganges med 0.35 for 
at fastlægge forekomsternes udnyttelige ressource. Hvis den langsig-
tede indvinding overstiger størrelsen af den udnyttelige ressource, er 
forekomsten tilstand ringe i forhold til vanbalance. 

 
5.2.2 Beregning af oprindelig medianminimum 

 
Databasen med den aktuelle Qmedmin er ikke blevet opdateret, siden 
Hedeselskabet gennemførte den analyse, der er beskrevet i kapitel 
1.2, som giver et skøn over medianminimumsvandføringen ved i alt 
556 stationer.  Som nævnt er antallet af disse punkter betydeligt 
mindre end antallet af punkter, for hvilke der foreligger modellerede 
værdier. Selv hvis det havde været muligt at relatere en del model-
punkter geografisk til de modellerede for at korrigere for fejlen i mo-
delresultaterne, er det ikke muligt at foretage tilsvarende korrektio-
ner ved de modelpunkter, for hvilke der mangler målingsbaserede 
værdier. Det skyldes, at forskel mellem målte og modellerede værdi-
er af aktuelle Qmedmin geografisk ikke er systematiske. Desuden har 
påvirkningsanalyserne i langt større grad været fokuseret på forskel-
len mellem den upåvirkede og den påvirkede tilstand end på de abso-
lutte medianminimumsvandføringer. Derfor har Miljøcenter Odense 
valgt direkte at arbejde med modelresultater, der ikke er korrigeret 
med målte resultater.  
 
Punkterne i den hydrologiske model, der bruges til at definere vand-
løbsnetværket og for hvilke simuleringer kunne foretages, findes som 
udgangspunkt i en ”punktversion”, hvor placeringen af hver station er 
vist. Ved hjælp af en GIS-funktion er de relevante modeldata (bl.a. 
difference i Qmedmin med og uden aktuel vandindvinding og udledt 
spildevandsmængde) lagt ind på vandløbsnetværket. Stræknings-
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værdierne svarer til gennemsnittet af værdierne fra de punkter, som 
udgør det respektive start- og slutpunkt på strækningen. Disse 
strækninger kan udgøre en delstrækning af de strækninger, som er 
defineret til gennemførelse af vandløbsvurderingen, men strækningen 
kan også indbefatte flere af de sidstnævnte. Begge situationer skyl-
des, at Miljøcenter Odense har valgt at bevare det højest mulige de-
taljeringsniveau til både fastlæggelse af miljømål på vandløbssiden og 
repræsentation af modelværdierne på vandløbsnetværket.                
Dermed foreligger der i GIS-tabellen for hver strækning mellem 2 
modelpunkter et modelleret estimat for såvel den oprindelige Qmedmin 
som den aktuelle Qmedmin med vandindvinding og inklusiv spildevand.  
 

5.2.3 Beregning af indvindingens påvirkning 
 
Den aktuelle påvirkningsgrad af den oprindelige upåvirkede Qmedmin 
er beregnet i % som: 
 
Aktuel påvirkningsgrad af Qmedmin  i % =  100 x (A – B) / A  

 
 - hvor:  

 
A = Oprindelig Qmedmin uden vandindvinding  
B = Aktuel Qmedmin med vandindvinding og inklusiv spildevand  

 
 
Bemærk at der i den oprindelige Qmedmin (A) ikke er medregnet spil-
devand udledt fra oplandet, da det ikke bidrog til den oprindelige 
vandføring.  Omvendt er der for den aktuelle Qmedmin (B) valgt at 
medregne udledning af spildevand, da det bidrager til den aktuelle 
vandføring. Påvirkningsgraden af Qmedmin kan antage en negativ %-
værdi i de tilfælde, hvor spildevandsbidraget mere end opvejer en 
given reduktion af den oprindelige Qmedmin, som følge af vandindvin-
ding. I de tilfælde er den aktuelle Qmedmin større end den oprindelige 
Qmedmin. Der skal gøres opmærksom på, at såvel den oprindelige som 
den aktuelle medianminimumsvandføring er modelberegnede.   
 
Vandløbsnetværket for Storebælt består af 476 delstrækninger.  Det 
blev valgt helt at fjerne 395 strækninger fra 
påvirkningsberegningerne, for hvilke der ikke forelå nogen resultater 
fra modellen. Figur 2.1 viser fordelingen af de beregnede 81 
vandløbsdelstrækninger. Der er for hver af disse vandløbsstrækninger 
fastlagt kravværdier for den maksimalt acceptable påvirkningsgrad af 
oprindelig Qmedmin. 
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Figur 2.1 Fordelingen i Hovedvandopland Storebælt af de 81 vandløbsdel-
strækninger med beregnet aktuel påvirkningsgrad af oprindelig Qmedmin, op-
delt i fem størrelsesklasser samt 395 strækninger hvor vurderingen ikke er 
foretaget. 
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5.2.4 Fremgangsmåde for beregning af vandløbspåvirkning 

 
Medianminimumsdata er trukket ud for hele den tilgængelige periode 
- 1995-2005.   
Som det fremgår af figur 2.2, vurderes det, at modellen overordnet 
set er velegnet til at simulere medianminimumsværdierne i de fynske 
vandløb. Specielt er det ikke muligt at identificere systematiske for-
skelle som kunne bruges til at op- eller nedjustere modelresultaterne 
i forhold til de målte værdier.  
 
Udtræk af data fra modellen har vist, at den generelt beregner en 
højere medianminimum end den observerede medianminimum. Det 
er derfor valgt ikke at bruge de modelberegnede medianminima som 
et udtryk for de reelle observerede medianminima. Modellen er der-
imod væsentlig bedre til at give svar på differencer i minimumsvand-
føringen mellem forskellige indvindingsscenarier. Modellen er derfor 
blevet brugt til at beregne en vandløbspåvirkning i liter pr. sekund 
ved at finde differencen mellem et modelscenarie uden indvinding og 
et scenarie med indvinding.  
 

#

#

#

#

#

#

##

##

##

#
#

#
#

##

#

#

##

#

#

#

#
#

#

#

##

#
#

#

#

#

#

#

#
#

#

##
#

#

#
#

#

#

#
#

###

##

#

#

#

#

#

#

#

#

#

### #

#
##

#

#

#

#

#

#

#

# #
#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

###

## #

#

#

#

#

#

#

#

#
###

#

#

#

##

#
#

#

#

#
#

#

###
##

##

#

#

#

# #

#
#

#

#

#

#

#
# #

#

##

#

#

#
#

#

#

##

#

#

#

#

#

#

#

#

#

##
#

##

##

#

#

#

#

#
#

#

#

#
#

#

#
##

##

# ##

##

###

#
#
# #

# #

#

#

#

#
#

#
# # ##

#
#

#

#

#

##

#

#

#

#

#

#

#

#

##
#

#
# ##

#####
#

#

### ### #

# ##

###

#
#

#
#

##

#

# #

# #
# ##

#

#
##

#
#

#

##

#

#
#
###

#

##
#
#

##
#

#
#

#

##

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

##

#

#

#

#

#

## #

#

#
##

#

#

###

#

#

#

#

##

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#
#

#

#

#

# #

#

##

#
##

#

#
#

#

#

#

#

#
#

# #

#

#

##

#

#

#

#

#

#

#

#

#

###

#

#

#

#

#

#

#
#

#

#

#

#

#

##

#
# #

#

##

##

# #

#
#

##
#

#

#

#

#

#
#
#

#

#

#

#

###
#
##
##
#

#

##

##

##
#

#
# #

##

##
#

#

##

#

#

#
#

##

#
#

#
#

#
#

#

# #

#
##

#

#

#

#
#

#

#
#

#
#

#
#

##

#
#

# #
# #

#

#

####

#

#

#

#
#

#

#
#

# ### ##

##
#

#

#
#
# ## #

#

#

###

#
##

#

#

#

#

#

##

#

#

#

#

###

#

## #
##

##

#
#

##

#

#

#

#

#
#

#

#

#

##
#
##

#

###
##

#
###

#
###

#
####

#

###

####
##
##

##

##
#
#
#
####

##

###
###

#####
# ##

#

##
#
#
#
#
#
#

#
#
#
###

###
#

#

#

######
###

#
#
#

#

#######
##

#

#
#
#####

##
######

##
## ###

###
#
#
#
##

#

#

#

#

##
#
##
##
#
##
#
##

###
#

#
#

##
#

#
#####

#
##
###

#
##

#
#
#

#
###

#####

####
###

#
##

#

##
#####

###
##

##
#

#
#

#
#
#
#

##

###
#
#

###

###
#

#

#
#
#
##
#
##

## #####
#
##
##

#

## #
#
#
#
#

#
##
###

##
# # ###

#
##

##
##
##
# #

#
##
#
#

######
##

##

####

#

#
#
##

####
###

# ##
###

####
## #

## ## #

#
#

##
##

##
##

#

#

##

###

# ##
########

##
###

###
#

# ##
##

#
#
###

#
#
##
##

##

##
## #####

#

##
##
##

#
#
#

#

#
### ##

# # ###

#
#####

#
##
#
#
#

##

###
#

####

# ######
#####

###
##

###

###

#

#
#
#
#
#
#
##

#

#

#
#
#
##

#

#
########

#

####
###

###
##

###
#

#
#######

#####
######

###
#

#
### #

##
#

###
###

#
#

#
##########

###
###

####
#
#
#

##

#

###
##
#
#####

###
##

######

######## ###

###### ######

#####
## # # ## ###

# #
#

# #
##
##

#
#
#
#
#
#
####

#
##

#
#
#
##

##
#

#
#

#

#
#

#
#
##
#
#
#
#
##
##

#
#

#### ###
#

#
#

#
#
#
#

#

# #
# #

#
##

#
#

#

# #
####
#
##
###

#
####

#### ##
#
##

#

##
#############

####

##

##
##
#

##
###

#
#
#
#
#
#
#
#
#

##
#
#

#

#####
#
#

#
#
#####

#

#
#
#

#
#
#
#
#

#
##
#
##
#
###
###

#

#

#####
#
##
# #

###

#
###

#

####
####

#
#

###

##

#

##
#
#

## ###

# ####
## ## #

##
#
##

#

### # ##

# # ###

####
# ##

# # ##

########## # #### #
# #

# ##
#

#

## #

#
#
# #

#
#
##
#

#
#
###

#######

####
##

##

## #
#
###
#
## # ##

#

#
##
# ##

#

#
#
##

#

######

###
#
#
#
#

####
#
#
## ###

#
##
# # #

#
##
## #

#

##
#
# #

##
##

#

#
#

##
#
# #

##### # ###
#

#

## #
## ###

##
#

#
###

#
##
#
#

##

#

#
##
#
#

#

# # ###

#
# #

#####

#

###
#

###
#

####

#######
##

## # # ###
###

##
#
##
##

#
##
# ##

#
#
#

#

##

#
#
##
#

#
#
#
#

#
## ###

#
##
### ##### #

#
#

#
#

#####

#
# ##

###
##
###

###

##
#
#
#
#

# # ##

####
###

####
### ##

#

#

###
##
#

#
##

####
##

###
#

#
##
#######

# #
##

#

#

###
#

#
####

###
###

####
#

#
#
###

####

#####
####

########
#
####

#

#

##
#

###

##
# #

#####
##

####
#
##
#
#
##
#
#

#
#

####
####### #

##
#

#

#

######
#

######
#
#

##
####

#

##
#
#
#
#
#
##
########

##
#
##

#
#
##

##
##

#

###

#
##

##
#

#

###
#

##

#

##
####
### ##
##

#

###
##

#
#

#
#
#
#

#####
#
#

####

##
#
#
#

###
#

#
## ##

##
#
#
##

###
###

##

##
#
##
#
#
#

####
##

#

#
#####

##

#
##

###
##
# ##

#
#
#

## #####
# # #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

# #

#

#

#
#

#

##

#

# # #

#
#
#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#
#
#

#

#

#

#
#

#
#

#

#

#
#

#

#

#

Amts-graense_proj_dissolved.shp

mål t  (l /  s)
# 0 - 3 0
# 31  - 95
# 96  - 23 0
# 23 1 - 6 80
# 68 1 - 9 50

model leret  (m3 /s)
# 0 - 0 .0 3
# 0.0 3  - 0.09 5
# 0.0 9 6 - 0 .2 3
# 0.2 3 1 - 0 .6 8
# 0.6 8  - 0.95

modelleret  og  mål t  
medianminimums af st rømning

- aktuel indvinding
 

 
 
Figur 2.2. Forskel mellem modellerede og målte medianminimumsvandfø-

ringer. De modellerede værdier er perioden 1995-2005, mens 
de målte værdier er fra perioden 1971-1990 

 
For at bestemme referencesituationen er differencen mellem scenari-
et uden indvinding og scenariet med aktuel indvinding for modelperi-
oden 1995-2000 lagt til den synkronmålte vandføring (eksklusiv spil-
devandsudledninger) for hver af de 661 synkronstationer, som vist i 
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eksemplet på figur 2.2 (for delperioden 2001-2005 er de årlige ind-
vindinger af år 2000 gentaget). 
 
Det havde som udgangspunkt været ønskeligt at vurdere ”behov for 
ændringer i indvinding i deloplande for at nå mindstekrav” ud fra mo-
delscenarie kørsler med forskellige indvindingsforhold og -strategier 
efter et trial-and- error princip, der tager udgangspunkt i at fjerne 
indvindingsanlæg placeret tæt på vandløbsspidserne og dermed ar-
bejde sig ned gennem vandløbssystemet, som vist i figur 2.3. Det har 
dog ikke været muligt at gennemføre scenariekørslerne, da Miljøcen-
ter Odense ikke var i besiddelse af modellen, men kun af de eksiste-
rende modelresultater.  
 
 
Modelscenarie 1:       2     3   6 
Medianminimum ved aktuelle  
Indvinding inkl. spildevand (amm) (l(s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelscenarie 2:       4     6   8 
Medianminimum uden Indvinding og sv  
= oprindelig / reference medianminimum (l/s) (rmm) 
 
Mindstekrav til målsætning inkl. spildevand (l/s) 3    4,5   6 
Bestemt i forhold til modelscenarie 2: 
rmm* ((100 - acceptabel påvirk i %)/100) 
 
Mindstekrav – (amm) (l/s)     1    1,5   0 
 
Behov for ændringer i indvinding    -1    -0,5   1,5 
i deloplande for at nå mindstekrav(l/s)     
 
 
 
Figur 2.3.  Tænkt eksempel på bestemmelse af reference medianminimum 
og behov for ændring af indvinding langs tre deloplande. Mindstekrav til 
vandføringen er givet i ” Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogram-
mer. Miljøministeriet, 2010” og heri indgår eventuelle spildevandsudledninger 
fra oplandet. I eksemplet svarer mindstekravet til en værdi der tillader en 
reduktion i medianminimumsvandføring på 25 % af reference medianmini-
mum. Behovet for ændring i indvindingen er forskellen mellem dette mind-
stekrav og den målte medianminimum inklusiv spildevandsudledninger fra 
oplandet. Længst opstrøms er der i eksemplet behov for en reduktion i ind-
vindingen, der giver 1 l/s mere i medianminimum, hvorved der kun bliver 
behov for en reduktion på 0,5 l/s i det midterste delopland. Hvis disse tiltag 
gennemføres, vil det i princippet være muligt at placere den samme indvin-
ding i det længst nedstrøms delopland, hvor der vil komme et overskud på 
1,5 l/s i forhold til kravværdien. 
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Ved beregningerne af ”behov for ændringer i indvinding i deloplande 
for at nå mindstekrav” er det vigtigt at være opmærksom på to ting. 
For det første indebærer den valgte metode (figur 2.3), at indsatser-
ne opstrøms også kan komme vandløbsstrækninger længere ned-
strøms 100 % til gode. Selv om der givetvis vil være gavnlige effek-
ter, må det betvivles, at vandtilførslen opstrøms vil bidrage 100 % til 
øgning af vandføring på nedstrøms liggende delstrækninger, da noget 
af vandet vil gå tabt via udstrømningen til f.eks. ådalene af helt na-
turlige årsager. For det andet kan vandløbspåvirkningen fra grund-
vandsindvinding være både af lokal og regional karakter. Afstand og 
lækageforhold har stor betydning for hvilke vandløbsgrene, der påvir-
kes. Oftest er det de nærmeste vandløbsstrækninger der påvirkes 
mest, men i områder med store lerlagstykkelser over indvindingsma-
gasinet (lille lækage) vil sænkningstragten udbrede sig over et stort 
område og derved påvirke vandløb langt væk, om end mindre in-
tenst.  
 
Sidstnævnte effekt kan man også få i områder med et generelt stort 
indvindingstryk, og hvor der er sket en regional sænkning af grund-
vandsstanden. 
 

5.3 Resultater  
 

5.3.1  Reduktionsbehov 

 
Beregningerne i modellen har givet svar på, hvor meget indvindingen 
bør reduceres i Hovedvandopland Storebælt for at overholde krav-
værdierne for acceptabel minimumsvandføring i vandløbene. 
 
Med en middelindvinding på 5,57 mio. m3 pr. år er kravet til de ac-
ceptable minimumsvandføringer sammenlignet med summen af de 
modelberegnede ændringer i medianminimum samt de målte medi-
anminimum. Resultatet fremgår af figur 3.1.  
 
Kortet viser 42 røde områder, hvor kravværdierne overskrides, sva-
rende til, at 9 % af i alt 476 vandløbstrækninger i Hovedvandopland 
Storebælt ikke kan overholde de fastsatte krav.  
 
De gennemførte simuleringer viser, at middelindvindingen i perioden 
1995-2000 bør reduceres i alt med ca. 385.000 m3 vand 
for at overholde kravværdierne ved de 81 delvandstrækninger, som 
indgår i analysen.  
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Figur 3.1. Opfyldelsen af kravværdier for acceptable minimumsvandføringer i 
forhold til middelindvinding for perioden 1995- 2005 (for perioden til og med 
2000 blev der anvendt faktuelle indvindinger, derefter indvindingstal fra år 
2000). De røde farvemarkeringer indikerer overskridelse af kravværdierne for 
de acceptable medianminimumsvandføringer. 

 

5.3.2 Generelle metodiske rammebetingelser  

Vurderingen af den kvantitative tilstand indebærer estimeringen af en 
referencetilstand både i forhold til grundvandsdannelse (identificering 
af den udnyttelige ressource) og medianminimumsafstrømningen. 
Denne estimering såvel som modellering af de hydrologiske forhold 
ved den aktuelle indvindingssituation er som nævnt baseret på 
tolkning af resultater fra simuleringsværktøjet Dk-model for 
tiårsperioden 1991-2000 (Vandbalance) og 1995-2005 
(medianminimumspåvirkning). Det er som grundlag for opbygning af 
DK-modellen valgt at anvende MIKE SHE -systemet. MIKE SHE er et 
dynamisk modelsystem, som beskriver de væsentligste 
strømningsprocesser i landfasen af det hydrologiske kredsløb. MIKE 
SHE kan beskrive afstrømning på jordoverfladen, i vandløb, over og 
under grundvandspejlet samt drænvandsafstrømning.  
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Beregningen af både den udnyttelige ressource og påvirkningen af 
medianminimumsafstrømningen er behæftet med en del usikkerhed, 
da: 

• Versionen af DK-model Fyn hvis beregningsresultater stod til 
rådighed har en geografisk opløsning på 1 km2 pr. celle. 

• Den geologiske model, der indgår i modelberegningerne, er 
ikke opdateret i forhold til den nyeste viden om de 
hydrogeologiske forhold. 

• Modellen er ikke kalibreret for langt de fleste af de 1650 måle-
stationer. Til kalibreringen af modellen blev der kun anvendt 
11 stationer. Fejlen på vandbalance ved disse stationer varie-
rede mellem en afstrømning overestimeret på 25 % for Vejrup 
Å og underestimeret på 34 % for Kongshøj Å, se tabel 3.1: 

 

Løbenr. Fbal % Vandløb med oplandsstørrel-
se 
 

1 -14 Storå (137 km2)  
2 -8 Vindinge å (128 km2) 
3 4 Odense å (486 km2)  
4 -18 Stavids å (78 km2)  
5 10 Lunde å (36 km2) 
6 -25 Vejrup å (42 km2)  
7 1 Brende å (102 km2) 
8 -7 Hårby å (79 km2)  
9 23 Stokkebæk (53 km2) 
10 34 Kongshøj å (54 km2)  
11 19 Hundstrup å (58 km2) 

  
Tabel 3.1. Procentuel forskel mellem simuleret og målt middelvands-
føring (Fbal %) ved udvalgte vandløb og tilhørende deloplande. 
 
 

• Beregningerne tager ikke højde for eventuel import og eksport 
af vand mellem grundvandsforekomster, som ligger nær hin-
anden, hvilket specielt kan give misvisende resultater for 
grundvandsdannelse ved å-nære grundvandsforekomster. Det 
skyldes især, at potentialgradienterne i å-nære arealer typisk 
vil være opadrettede. De grundvandsdannede arealer til disse 
forekomster vil typisk ligge udenfor de arealer, der dækker de 
respektive forekomster. 

 
• Modellen er som udgangspunkt opstillet som en grundvands-

model, hvilket indebærer, at der ved etablering, kalibrering og 
validering har været langt mindre fokus på beskrivelsen af 
kontakt mellem grundvand og overfladevand.  
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5.3.3 Kobling til grundvandsforekomster 
 
Den enkelte grundvandsforekomst må ikke være påvirket af grund-
vandsindvinding i en sådan grad, at tilknyttede vandløb ikke er i 
stand til at opnå deres miljømål. Det gælder typisk, at flere vandløbs-
strækninger med forskellige kvantitative tilstande ligger inden for 
samme grundvandsforekomst. Vurderingen af, hvorvidt grundvands-
forekomsten kan opfylde miljømål for kvantitativ tilstand, baseres 
derfor på en vurdering af størrelsen af den del af grundvandsfore-
komsten, hvor den maksimale vandløbspåvirkning er overskredet.   
   
Der er flere forehold der komplicerer indsatsen i grundvandsforekom-
sterne ud fra overudnyttelse i vandløbspåvirkningerne. Her kan næv-
nes: 
 

• Et vandløbssystem strækker sig over to grundvandsforekom-
ster. 
 
Her kan der opstå det problem, at overudnyttelsen i et vand-
løbssystem ligger over en grundvandsforekomst, men at pro-
blemet skal løses i begge grundvandsforekomster, da det op-
strøms liggende areal strækker sig hen over begge grund-
vandsforekomster. Problemet kompliceres yderligere af, at der 
kan være flere vandløbssystemer, der ligger ind over en 
grundvandsforekomst, som strækker sig hen over flere grund-
vandsforekomster.  

 
• Et vandløbssystem i relation til flere underliggende grund-

vandsforekomster. 
 
Vandløbspåvirkningen måles i relation til vandløbsafstrømnin-
gen, men påvirkningen kan komme fra flere underliggende 
grundvandsmagasiner, her de terrænnære og regionale maga-
siner, samt forekomster der ligger forholdsvis langt fra de re-
spektive vandløbsstrækninger.       

 
• Størrelsesforhold mellem deloplande i vandløbssystemer og 

grundvandsforekomster. 
 
 
Medianminimumsvandføringen er målt ned gennem et vand-
løbssystem, så medianminimumsafstrømningen og variationen 
i denne er velbeskrevet. Til hvert målepunkt knytter der sig 
såvel et opland, der udgør hele det opland som ligger op-
strøms målepunktet i vandløbssystemet, og et delopland der 
udgør arealet mellem et målepunkt og den/de opstrøms lig-
gende målepunkter. Disse oplande er små i relation til grund-
vandsforekomsternes størrelse, hvilke betyder at et lille vand-
løbsareal reelt kan bedømme en hel grundvandsforekomst til 
en ringe tilstand. Det er derfor valgt at arbejde med, at der 
skal være mindst 20 % af grundvandsforekomstens areal, som 
skal have et overliggende overudnyttet vandløbsareal, før 
grundvandsforekomsten vurderes ringe. Men i forhold til vand-
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løbene er det fortsat nødvendigt at forholde sig til de enkelte 
overudnyttelser.  

  
• Vandløbsoplande og vandløbsstrækninger i MIKE SHE -

vandløbssystemet er ikke samstemmende. 
 

De anvendte vandløbsoplande er ikke samstemmende med de 
vandløbsstrækninger, hvor der ved hjælp af modellen er be-
regnet overpåvirkning. Da alle oplande, hvori der indgår over-
påvirkede vandløbsstrækninger, er identificeret og vurderet 
overpåvirkede, betyder det at resultatet er mere konservativt, 
end hvis overpåvirkede vandløbsoplande udelukkende dække-
de overpåvirkede vandløbsstrækninger. 

 
Ovennævnte forhold gør det tilsammen kompliceret at beskrive pro-
blemerne i vandløbssystemerne ud fra grundvandsforekomsterne. 
Miljøcenter Odense har derfor valgt ikke at koble de topografiske de-
loplande til grundvandsforekomsterne.  

•   
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6 Punktkilder  
 
 

6.1 Indledning 
Dette notat beskriver, hvordan data for punktkilder er anvendt i 
vandplanerne og den usikkerhed, der knytter sig hertil. 
 
Udledninger fra punktkilderne beregnes for både status og baseline, og 
nogle steder foreslås gennemført en supplerende indsats. Status er 
beregnet for 2005, medmindre andet er anført. Baseline er udledningen i 
2015 efter, at der frem til 2012 er gennemført de tiltag, som allerede er 
besluttet med regionplaner og spildevandsplaner.  
 
Den supplerende indsats for punktkilder er den indsats, der vurderes at 
være behov for til at sikre målopfyldelse i vandområderne inden 
udgangen af 2015. De forskellige virkemidler (indsatser) er nærmere 
beskrevet i virkemiddelkataloget /1/. 
 
Beregning af udledninger er foretaget for den enkelte punktkilde, og 
notatet beskriver, hvordan denne beregning er foretaget, særlig i de 
situationer hvor der mangler data.  
 
Til vandplanerne findes en række kortbilag med blandt andet data for 
punktkilder. De kan ses interaktivt http://miljoegis.mim.dk.  
 
Bilag 3, 4 og 5 præsenterer et uddrag af data for Hovedvandoplandet. 
 
Når det er vigtigt, at udledningen beregnes for den enkelte punktkilde – 
uanset type – er det fordi vurderingen af de enkelte vandområder 
baseres på vurdering af tilstand og beregning af belastningsforhold for 
hvert af de små deloplande til vandløb og søer, som tilsammen udgør det 
aktuelle vandområde.  
 
Det er derfor nødvendigt at knytte hver enkelt punktkildeudledning til 
det delopland, hvor den udgør en del af belastningen. 
 
 
6.1.1 Usikkerhed på oplande 
 
De enkelte punktkilders belastningsbidrag er medregnet i det opland, 
hvor udløbet er registreret som et punkt med UTM-koordinater i 
bagvedliggende databaser. DMU har defineret de anvendte 
oplandsgrænser. Der er konstateret nogle uoverensstemmelser i forhold 
til de faktiske forhold, som er registreret af Miljøcentret.  
 
Det har ikke været muligt at korrigere alle fundne fejl, ligesom det pga. 
manglende adgang til elektroniske kloakoplandskort og drænkort med 
registrering af afstrømning, der går på tværs af vandskel, ikke har været 
muligt at korrigere oplandskortene for sådanne forhold.  
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Derfor kan udløbenes lokalisering i oplande være behæftet med fejl. 
Sådanne fejl vil primært være knyttet til udløb med beliggenhed tæt på 
en oplandsgrænse og i byområder. 
 

6.2 Renseanlæg 

I bilag 3 er vist en oversigt over samtlige renseanlæg i 
Hovedvandoplandet. Af oversigten fremgår udledningen af vand og stof 
(NPO) i status og baseline, samt om der er foreslået en indsats på 
anlægget. 
 
 
6.2.1 Status 
Som status er anvendt udledningsdata for 2005, som de er beregnet i 
den fællesoffentlige database WinSpv. Der er tale om data for 
udledningen beregnet på grundlag af målinger på det enkelte 
renseanlæg. For anlæg uden måling af vandmængde og/eller 
stofkoncentrationer anvender WinSPV standardtal, som de fremgår af 
NOVANA Teknisk Anvisning for Punktkilder /2/. Dette gælder både 
kommunale og private renseanlæg. 
 
 
6.2.2 Baseline 
Baseline beregnes efter allerede gennemførte ændringer (siden 2005) og 
gennemførelse af de tiltag der med de kommunale spildevandsplaner er 
besluttet gennemført inden 2015. 
 
Hvis der ikke er ændringer er udledningen i baseline sat med lig status. I 
forbindelse med forhøringen af vandplanerne er der kun kommet få 
tilbagemeldinger fra kommunerne om ændring af data for renseanlæg.  
 
Ved afskæring af renseanlæg er der for baseline ikke medregnet øgede 
udledte mængder for det modtagende renseanlæg, da renseeffekten er 
betydeligt større og forøgelsen i spildevandsmængde er relativt lille. 
Fejlen vurderes derfor at ligge indenfor usikkerheden. 
 
6.2.3 Indsats 
Renseanlæggene i Hovedvandoplandet drives generelt meget effektivt, 
og der er ikke foreslået indsats på renseanlæg i Hovedvandoplandet. 
 
6.2.4 Usikkerhed i data 
Ved transportberegninger er der usikkerhed på både den målte 
vandføring og den målte koncentration. Usikkerheden på vandføringen er 
i dag begrænset væsentligt, idet alle større renseanlæg har kontinuert 
registrering af vandføringen. Årsvandmængden eller samtlige 
døgnvandmængder kan derfor inddrages i beregningerne. 
Koncentrationen i afløbsvandet bestemmes kun et mindre antal gange 
hvert år. Minimumsprøveantallet er fastlagt i 
spildevandsbekendtgørelsen /3/. På renseanlæg med en kapacitet under 
100 PE skal der foreligge 2 prøver pr. år, og for renseanlæg mellem 100 
og 1.000 PE skal der foreligge 6 analyser pr. år.  På anlæg indtil 50.000 
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PE skal der analyseres mindst 12 prøver. På anlæg over 50.000 PE skal 
der analyseres mindst  24 prøver. Ved belastningsopgørelsen anvendes 
den bedst mulige opgørelse af vandmængderne sammen med de målte 
koncentrationer, derfor kan det generelt siges, at jo mere betydende en 
kilde er, desto bedre er udledningen bestemt. 
 
Analyseusikkerheden på koncentrationsbestemmelserne er mindre end 
10 %. Usikkerheden i forbindelse med prøvetagningen kan imidlertid 
være betydende. Hvor stor usikkerheden er, afhænger af spildevandet 
og prøvetagningsudstyret. For mekaniske renseanlæg er indholdet af 
partikulært stof så stort, at det kan være vanskeligt at udtage en 
repræsentativ prøve af afløbsvandet. På moderne biologiske renseanlæg 
med næringssaltfjernelse er indholdet af partikulært stof lavt og 
afløbsvandet derfor så homogent, at denne usikkerhed er væsentligt 
reduceret. Usikkerheden på prøvetagningen reduceres også, fordi flere 
og flere renseanlæg får installeret moderne permanent 
prøvetagningsudstyr. 
 
Når det forudsættes, at prøverne er udtaget repræsentativt i forhold til 
nedbørshændelse m.v. , kan der på det enkelte anlæg være en 
væsentlig usikkerhed i bestemmelsen af den samlede udledning. 
Usikkerheden knytter sig til de få bestemmelser af koncentrationen. På 
hovedoplandsniveau, hvor der typisk vil være flere renseanlæg, vil 
usikkerheden dog blive begrænset, fordi de enkelte usikkerheder 
udligner hinanden. 
 
Udledningen fra renseanlæg varierer generelt med årets 
nedbørsmængde. By- og Landskabsstyrelsen har vurderet, at de udledte 
mængder for 2005 repræsenterer et gennemsnit for de forudgående års 
udledning, og således er rimeligt repræsentativ. 
 

6.3 Regnbetingede udløb (RBU) 

I bilag 4 er vist en oversigt over RBU i Hovedvandoplandet. Af oversigten 
fremgår udledningen af vand og stof (NPO) i status og baseline, samt om 
der er foreslået en indsats på udløbet. 
 
 
6.3.1 Status 
Status beregnes på baggrund af de data, kommunerne og tidligere 
amterne har langt ind i databasen WinRis. Der anvendes normalårs data 
fra 2007. Der er i et vist omfang benyttet komplicerede modeller 
(Mouse/Samba/Mike Urban) til beregning af udledningerne. Tallene fra 
disse modeller blev indtastet i WinRis. I nogle tilfælde er der benyttet tal 
for udledningerne angivet i udledningstilladelser.  
 
Det skal bemærkes, at der er huller i databasen. Enkelte udløb mangler. 
Andre steder er udløbet registreret i databasen, men der er ikke anført 
udløbsmængder. Udledningerne fra disse udløb er ikke søgt beregnet 
ved hjælp af erfaringstal, da beregninger af udledninger, hvor 
udformningen af afløbssystemet ikke kendes, er meget usikre. 
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I forbindelse med forhøringen af vandplanerne er data for de 
regnbetingede udløb kvalificeret yderligere efter tilbagemelding fra 
kommunnerne. 
 
 
6.3.2 Baseline 
For baseline blev udledningerne reduceret i forhold til statussituationen i 
Odense, Svendborg, Aarup og Søndersø svarende til den reduktion, der 
var fastlagt i de enkelte kommuners udledningstilladelser for de 
regnbetingede udløb. I de øvrige kommuner er baseline sat lig 
statussituationen, da der i disse kommuner ikke fandtes 
udledningstilladelser, der fastlagde tiltag overfor de regnbetingede 
udløb.  
 
Det må antages, at mange kommuner i de nærmeste år vil etablere 
bassiner eller renovere kloakken for nogle udløb. Da disse tiltag ikke er 
medtaget, vil de beregnede belastninger i baselinesituationen i visse 
tilfælde være overestimerede. 
 
6.3.3 Indsats 
Der er foreslået gennemført en indsats på de regnbetingede udløb, hvis 
det i et delopland vurderes at målsætningerne for et vandområde ikke vil 
blive opfyldt medmindre belastningen fra udløbene nedbringes. 
Indsatsen på de regnbetingede udløb sker med henblik på at reducere 
udledningen af iltforbrugende stoffer.  
 
Indsatsen består i etablering af first-flush bassin som udgangspunkt på 5 
mm., hvor afløbstallet generelt er forudsat at være 4,5 l/s/red.ha, 
hvilket betyder at udledningen reduceres til 250 m3/red.ha., jf 
virkemiddelkataloget /1/. 
 
Det er overløbsbygværkets afløbstal og størrelsen af bassinet der er 
bestemmende for, hvor meget der aflastes om året. Afløbstiden influerer 
også, men er her forenklet forudsat at udgøre ca. 20 minutter. Endelig 
har det betydning for aflastningen om der er tale om flere bygværker 
som er koblede.  
 
Som anført ovenfor aflastes der ca. 250 m3/red.ha hvis afløbstallet er 
4,5 l/s/red.ha. og bassinet er 5 mm. Hvis afløbstallet derimod er ca. 1 
l/s/red.ha skal der være et bassin på ca. 10 mm for at opnå den samme 
årlige aflastning, mens der kun skal være ca. 2 mm bassin hvis 
afløbstallet er 10 l/s/red.ha. I alle de nævnte eksempler vil der være tale 
om, at bygværket aflaster ca. 5 gange om året. Der henvises i øvrigt til 
ref. /4/ for nærmere uddybning. 
 
I beregningen af det reducerede areal, der foreslås indsats på, er der 
benyttet forenklede forholdsberegninger mellem udløb, der foreslås 
indsats på, og total antal udløb samt berørt fælleskloakopland og 
fælleskloakopland i alt. Fælleskloakopland er fastsat på baggrund af 
kloakoplandet i Fyns Amts Regionplan 2005 og NOVANA indberetninger. 
Der er regnet med en befæstningsgrad på 25 %, samt en fordeling af 
kloakoplandet på henholdsvis fælles- og separatkloak på 50 %. På 
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baggrund af det beregnede berørte fælleskloakopland beregnes et 
nødvendigt bassinvolumen ved hjælp af en bassinstørrelse på 50 
m3/red. ha. jf. virkemiddelkataloget. Herfra trækkes det bassinvolumen, 
som allerede er etableret, også her regnes med en bassinvolumen på 50 
m3/ red. ha.  
 
I bilag 4 er der angivet indsats for samtlige udløb beliggende i oplandet 
til vandløb, der er påvirkede af udledning fra regnbetingede udløb. Det 
betyder ikke, at der skal etableres bassiner på alle disse udløb, men 
derimod at den nødvendige ekstra bassinvolumen skal placeres på 
det/de udløb, hvor det har størst effekt. 
 
Eventuelle fejl i WinRIS kan betyde, at der i realiteten både kan være 
flere steder, hvor det er nødvendigt at bygge bassiner og steder, hvor 
eksisterende bassinvolumen er tilstrækkeligt. 
 
 
 
6.3.4 Usikkerhed 
Belastningen fra de regnbetingede udledninger varierer meget fra år til 
år afhængigt af det konkrete års nedbørsmønster (mængde og 
intensitet). Da der tages udgangspunkt i en tilbageskuende 
gennemsnitsbelastning (normalår) selvom det er erkendt, at 
nedbørsmængde og intensitet er stigende som følge af 
klimaforandringer, kan den beregnede belastning være underestimeret i 
forhold til den reelle belastning. Særligt er de mindste regnhændelser 
ikke medtaget i Odenseregnserien, hvilket har betydning for beregningen 
på de separate udløb. 
 
Der er stor variation i kvaliteten af data om RBU i WinRis-databasen. 
Ingen data er baseret på konkrete målinger i felten og udover decideret 
fejl i databasen, så varierer kvaliteten fra meget grove skøn og estimater 
til data genereret på bygværksniveau gennem modelberegninger. Alle 
data om belastningen, inklusive de modelberegnede, er derfor behæftet 
med betydelig usikkerhed. 
 
Specielt skal det fremhæves, at beregningerne er udført med det formål 
at give et overslag over nødvendig indsats og omkostningerne ved den 
samlede indsats for alle udløbene i oplandene til en vandløbsstrækning. 
Usikkerheden på beregninger på det enkelte udløb kan være 
overordentlig stor. 
 

6.4 Spredt bebyggelse 

For den spredte bebyggelse anvendes oplysninger om adresser, 
bygninger og afløbskoder fra OIS (BBR) samt fra kommunernes 
indberetning.  
 
6.4.1 Status 
Udledningen beregnes for den spredte bebyggelse ud fra en kombination 
af BBR ( se bilag 1 for anvendelig SQL-udtryk) og kommunernes 
indberetningen af den spredte bebyggelse med angivelse af 
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rensemetoder. Afløbskoderne for de enkelte ejendomme i BBR kan 
oversættes til BLST’s afløbskoder angivet i bilag 2. Afløbskoderne 
angivet i kommunernes indberetning svarer til BLST’s afløbskoder. 
NOVANAs vejledende tal for udledte mængder ganges på ejendomme 
registreret med udledning. 
 
De aktuelle rensegrader ved ejendommene er bestemt ud fra 
forudsætningen om, at kommunernes opgørelse er mest korrekt, hvad 
angår rensegrader for ejendomme, idet de giver en mere præcis 
angivelse af rensemetoder og oftest er mere gennemarbejdede end 
oplysningerne fra BBR. Kommunernes lister er dog ikke nødvendigvis 
opdateret til udgangen af 2005, hvor der i mange tilfælde er gennemført 
videregående rensning, f.eks. i form af nedsivningsanlæg.  
 
Hvor der i BBR fremgår, at der er gennemført nedsivning eller anden 
videregående rensning ved en ejendom regnes med, at denne er 
gennemført inden udgangen af 2005 og derfor er med i statussituationen 
(2005). Dette begrundes dels i, at kommunerne ifølge deres 
spildevandsplaner i langt de fleste tilfælde skulle have gennemført 
videregående rensning inden 2005, dels i dialog med kommunerne i 
enkelte søoplande.  
 
Fremgangsmåden er således, at som udgangspunkt anvendes 
rensemetoden fra kommunernes indberetning, men i de tilfælde, hvor 
BBR angiver en mere vidtgående rensning end kommunernes 
indberetning, anvendes rensemetoden angivet i BBR. Det vil sige, at når 
BBR oversættelsen siger A2, A4, eller A13 sættes rensemetoden lig BBR 
afløbskode, men når BBR oversættelsen siger E1 eller E2, sættes 
rensemetoden lig kommuneafløbskoden. 
 
  
6.4.2 Baseline 
Baseline er som udgangspunkt sat lig status. For de ejendomme, hvor 
der i henhold til regionplanen skal gennemføres forbedret rensning, er 
rensemetoderne A (SOP) og B (SO) fastholdt men for øvrige anlæg (E), 
sættes renseeffektiviteten svarende til et biologisk minirenseanlæg jf. 
bilag 10 til retningslinjerne.  
 
6.4.3 Indsats 
Der er foreslået gennemført en indsats på ejendomme i spredt 
bebyggelse hvis det i et delopland vurderes at målsætningerne for et 
vandområde ikke vil blive opfyldt medmindre belastningen reduceres. 
Der er altså tale om en revision af regionplanens områdeudpegninger. 
Indsatsen på spredt bebyggelse sker med henblik på at reducere 
udledningen af iltforbrugende stoffer og i nogle tilfælde opstrøms søer 
med henblik på at reducere udledningen af fosfor.   
 
Ved etablering af et SO-anlæg (sandfilter anlæg) er effekten 31 kg 
BI5/ejendom/år og 1 kg P/ejendom/år. Ved etablering af SOP-anlæg 
stiger effekten for fosfor til 2 kg P/ejendom/år.  
 
6.4.4 Usikkerhed 
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Selve beregningen af udledningsmængderne bygger på NOVANAs 
erfaringstal for den spredte bebyggelse samt renseeffektiviteter m.v. 
Eksempelvis antages for nogle afløbskoder en vis grad af nedsivning i 
markdræn, der er udtryk for et generelt gennemsnit, hvor der kan være 
store lokale variationer. 
 
Oplandsafgrænsning 
Regionplaner og Vandplaner anvender topografiske oplande, hvis 
afgrænsninger er behæftet med usikkerhed. 
Påbud til en ejendom om forbedret rensning, forudsætter at 
ejendommenes afledning til vandområdet i oplandet er dokumenteret. 
Omfanget af udpegede ejendomme kan derfor justeres i forbindelse med 
kommunens kortlægning af afløbsforholdene i området. 
 
Hvis det viser sig, at ejendomme uden for den angivne oplandsgrænse 
via drænsystemer eller lignende afleder spildevand til et vandområde i et 
udpeget opland, er disse også omfattet af udpegningen. Hvis det viser 
sig at en ejendoms spildevand ikke afledes til vandområdet i et udpeget 
opland, er ejendommen ikke omfattet af udpegningen. 
 
Udtræksmetode 
Oversættelse af afløbskoder fra BBR til BLST sker ikke helt uden tab pt., 
fordi der i BBR kun er 11 afløbskoder og BLST har over 25 afløbskoder. 
Oversættelsen er sket efter bedste faglige skøn, men har noget 
usikkerhed tilknyttet.  
 
Oversættelsen af ejendomstyperne fra BBR til BLST er også sket efter 
bedste faglige skøn. Koderne for ejendommens anvendelse i BBR er her 
anvendt. En del af ejendomme har anvendelse der vurderes ikke at 
relatere til beboet bebyggelse, og disse ejendomme er derfor sorteret 
fra. Sommerhuse udpeges ikke efter BBR, men efter Miljøministeriets 
GIS-tema over sommerhusområder. Størst usikkerhed er tilknyttet 
kolonihavehuse, da de er dårligt bestemt i BBR. 
 
GIS-analyser 
Da der i BBR ikke er angivet et udledningspunkt anvendes koordinatet 
for ejendomme også som udledningspunktets placering. Det giver en 
usikkerhed i de tilfælde, hvor afledningen fra ejendomme er tilkoblet en 
drænrørsledning. 
 
Selve beregningen af udledningsmængderne bygger på BLST’s model for 
den spredte bebyggelse. Modellen anvender erfaringstal for 
renseeffektiviteter og antal PE pr. ejendom, hvilket giver nogle 
usikkerheder i forhold til de virkelige udledninger.   
 

6.5 Virksomheder 

I bilag 5 er vist en oversigt over virksomheder med direkte udløb i 
oplandet. Af oversigten fremgår udledningen af vand og stof (NPO) i 
status og baseline, samt om der er foreslået en indsats på udløbet. 
 
6.5.1 Status 
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Status beregnes på baggrund af udledningsdata fra NOVANA 
indberetningen fra 2005, hvor der er anvendt NOVANAs 
skemaindberetning fra miljømyndigheden. I mange tilfælde er 
grundlaget for indberetningen konkrete målinger på virksomheden.  
 
6.5.2 Baseline 
Med mindre, der foreligger konkret viden for de fremtidige tiltag for 
virksomhedsudledning, sættes Baseline lig med Status 2005. Med 
konkret viden for fremtidige tiltag, menes tiltag omfattet af meddelte 
godkendelser. 
 
6.5.3 Indsats 
Der er ikke identificeret virksomheder i Hovedvandoplandet, hvor der er 
behov for indsats. 
 
6.5.4 Usikkerhed 
Ud over usikkerheder ved målinger og erfaringstal (som for renseanlæg), 
kan variationer i produktion på virksomheder medføre, at udledningen 
varierer betydeligt i størrelse fra år til år. 
 

6.6 Referenceliste 

/1/ Virkemiddelkatalog januar2010. Se 
http://www.blst.dk/NR/rdonlyres/1AFB2C89-9FFD-47BA-B446-
D49EF86A551B/98178/Virkemiddelkatalog_vers_7januar2010.pdf 
 
/2/ NOVANA Teknisk Anvisning for punktkilder: Se 
http://www.dmu.dk/NR/rdonlyres/98106706-2D01-49B9-AB9D-
57038C4CF3EA/0/tekniskanvisningendelig070105.pdf 
 
/3/ Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter 
miljøbeskyttelseslovens Kapitel 3 og 4, (Spildevandsbekendtgørelsen, 
Bek. nr. 1448, 2007). 
 
/4/ Spildevandsforskning fra MST nr. 4 1990: Bestemmelse af 
belastningen fra regnvandsbetingede udløb. 
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Bilag 1 Hovedvandopland Storebælt

SQL-udtryk til udtræk fra BBR
Hvis man har opkobling direkte til OIS-databasen (det kan CFK formidle) via Acces 
kan følgende SQL udtræk anvendes. Det giver oplysninger om koordinator også, hvilket ikke findes i BBR alene.

    Select
     BBR.*,
     VEJ.VEJ_NAVN,
     ADR.BYNAVN,
     ADR.POSTNR,
     POST.POSTDISTRIKT,
     ADR.LANDSEJERLAV_KODE,
     ADR.MATR_IDENT,
     ADR.ADR_Y_KOORDINAT,
     ADR.ADR_X_KOORDINAT,
     ADR.ADR_N_ETRS89,
     ADR.ADR_E_ETRS89
     from  BBREjendomView BBR

     left outer join CO31000T ADR on      BBR.KOMMUNE_NR=ADR.KOMMUNE_NR and
     BBR.EJD_NR=ADR.EJD_NR
     left outer join CO31200T POST ON ADR.POSTNR = POST.POSTNR
     left outer join CO31400T VEJ ON ADR.KOMMUNE_NR =      VEJ.KOMMUNE_NR and
     ADR.VEJ_KODE=VEJ.VEJ_KODE

     Where EJD_AFLOEB_KODE <> 10;

Det er et udtræk der finder spredte bebyggelser for hele landet. Hvis man kun ønsker oplysninger for 
enkelte kommuner, skal man sætte det med i Where-betingelsen.

Efter udtrækket kan man i GIS identificere sommerhuse ud fra GIS-temaer for sommerhusområder 
under AIS. Ligeledes kan der fjernes ejendomme der i virkeligheden er kloakeret, men som ikke har fået opdateret 
afløbskoden i BBR, helst ved hjælp af GIS- temaer over kloakeringer, men ellers ved hjælp af GIS-temaer over byområder.  



Bilag 2 Hovedvandopland Storebælt

Oversættelse af afløbskoder fra BBR til BLST

Alle ejendomme i BBR med afløbskoden 10 (afløb til kloak) sorteres fra.

AFLOEB 
_KODE_B

BR AFLOEB _TEKST_BBR

AFLOEB 
_KODE_MST 
(Før MST-
kodeliste er 
ændret)

AFLOEB _TEKST_MST (Før 
MST-kodeliste er ændret)

11 Afløb til fællesprivat spildevandsanlæg E1 Mekanisk

20 Afløb til samletank A4 Samletank

21
Afløb til samletank for toiletvand og mek. 
rens. af øvr. spildevand

E8
Samletank toilet + Mekanisk 
gråt

29
Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg 
med tilladelse

A2 Nedsivning med sivedræn

30 Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg E4 Mekanisk + dræn

31
Mekanisk rensning med privat udledn. dir. 
til vandløb, sø eller hav

E1 Mekanisk

32 Mekanisk og biologisk rensning E2 Mekanisk biologisk

70
Udledning uden rensning direkte til 
vandløb, søer eller havet

E16 Urenset

75
Blandet afløbsforhold på ejendom             
(er specificeret på bygninger)

E1 Mekanisk

80 Anden type afløb E1 V Mekanisk

90 Intet afløb A13 Intet afløb



Bilag 3 Renseanlæg til Hovedvandopland Storebælt

Anlægsnavn KOMM. TYPE
EJER-      
FORHOLD

GODK.      
PE

Vand 2005 
(m3/år)

Bi5 2005 
(kg/år)

N  2005 
(kg/år)

P 2005 
(kg/år)

Vand 2015 
(m3/år)

Bi5 2015 
(kg/år)

N 2015 
(kg/år)

P 2015 
(kg/år)

ANLÆG 
OPLYS INDSATS

Kerteminde/Munkebo Kerteminde MBNDK Kommunal 25000 2135771 4081 5500 588 2135771 5100 7173 587

Nyborg Centralrenseanlæg Nyborg MBNDK Kommunal 70000 3588449 21315 16022 1827 3588449 18504 17005 1656

Kløverhage Renseanlæg Ørbæk MBNK Kommunal 5000 247608 551 622 47 247608 357 627 39

Ørbæk Renseanlæg Ørbæk MBNDK Kommunal 14500 637599 1239 819 80 637599 1186 916 76

Sdr. Nærå Renseanlæg Årslev MBNDKL Kommunal 8200 573942 1169 1815 146 573942 897 2710 146

Ferritslev Renseanlæg Årslev MBNDKL Kommunal 4500 680971 1651 3411 187 680971 1860 4213 215

Snøde Renseanlæg Tranekær MBNDK Kommunal 3200 47440 88 190 15 47440 76 104 9

Lejbølle Renseanlæg Tranekær MBNDK Kommunal 1200 95185 167 452 32 95185 261 952 31

Roløkke Renseanlæg Tranekær MBNDK Kommunal 1200 210441 605 1043 101 210441 752 1242 135

Ullerslev Renseanlæg Ullerslev MBNKL Kommunal 900 499885 1234 1778 87 499885 1373 1865 85

Lohals Renseanlæg Tranekær MBNDKL Kommunal 3200 108106 178 439 60 108106 225 504 38

Brandsby Renseanlæg Svendborg MBNDK Kommunal 105000 509831 1500 4496 172 509831 1659 5653 239

Mullerup Renseanlæg Nyborg M Kommunal 60 86557 156 929 26 86557 114 952 29

Feriekoloni Østerhusevej 25 Tranekær M Privat 60 3285 454 119 27 3282 454 119 27

Hårslev Renseanlæg Sydlangeland M Privat 45 104708 165 483 37 104708 197 325 44



Bilag 4 Regnbetingede udløb til Hovedvandopland Storebælt

Objekt id 
Gis Uld.nr.

VOL 
NS

VOL    
NF KOMMUNE Type

Red.areal 
(ha)

Vand 
2007 

(m3/år) 

COD 
2007 

(kg/år) 

Bi5      
2007 

(kg/år)
N 2007 
(kg/år) 

P 2007 
(kg/år) 

Vand     
2015 

(m3/år) 

COD 
2015 

(kg/år) 

Bi5      
2015 

(kg/år) 
N 2015 
(kg/år) 

P 2015 
(kg/år) Indsats

5769 U 12 0 Kerteminde SE 1 6410 320 45,7143 13 3 6410 320 45,71429 13 3
5770 0i 0 Kerteminde OV 774 124 24,8 9 2 774 124 24,8 9 2
5771 1i 0 Kerteminde OV 774 124 24,8 9 2 774 124 24,8 9 2
5772 1F 0 Kerteminde OV 774 124 24,8 9 2 774 124 24,8 9 2
5773 1B 0 Kerteminde OV 774 124 24,8 9 2 774 124 24,8 9 2
5774 1C 0 Kerteminde OV 774 124 24,8 9 2 774 124 24,8 9 2
5775 1E 0 Kerteminde OV 774 124 24,8 9 2 774 124 24,8 9 2
5776 8E 0 Kerteminde OV 774 124 24,8 9 2 774 124 24,8 9 2
5777 8D 0 Kerteminde OV 774 124 24,8 9 2 774 124 24,8 9 2
5778 8H 0 Kerteminde OV 774 124 24,8 9 2 774 124 24,8 9 2 x
5779 7B 0 Kerteminde OV 774 124 24,8 9 2 774 124 24,8 9 2 x
5780 5B 0 Kerteminde OV 774 124 24,8 9 2 774 124 24,8 9 2 x
5781 2D 0 Kerteminde OV 774 124 24,8 9 2 774 124 24,8 9 2 x
5782 1L 0 Kerteminde OV 774 124 24,8 9 2 774 124 24,8 9 2
5783 1A 0 Kerteminde OV 774 124 24,8 9 2 774 124 24,8 9 2
5784 ukendt 0 Kerteminde OV 774 124 24,8 9 2 774 124 24,8 9 2
5785 12B 0 Kerteminde OV 774 124 24,8 9 2 774 124 24,8 9 2 x
5792 30E 0 Kerteminde OV 774 124 24,8 9 2 774 124 24,8 9 2
5793 1U 0 Kerteminde OV 774 124 24,8 9 2 774 124 24,8 9 2
5794 30D 0 Kerteminde OV 774 124 24,8 9 2 774 124 24,8 9 2 x
5795 30C 0 Kerteminde OV 774 124 24,8 9 2 774 124 24,8 9 2
5796 30B 0 Kerteminde OV 774 124 24,8 9 2 774 124 24,8 9 2
5797 2B 0 Kerteminde OV 774 124 24,8 9 2 774 124 24,8 9 2 x
5799 00i 0 Kerteminde OV 774 124 24,8 9 2 774 124 24,8 9 2 x
5801 30A 0 Kerteminde OV 774 124 24,8 9 2 774 124 24,8 9 2
5802 8F 0 Kerteminde OV 774 124 24,8 9 2 774 124 24,8 9 2
5803 000i 0 Kerteminde OV 774 124 24,8 9 2 774 124 24,8 9 2
5804 19E 0 Kerteminde OV 774 124 24,8 9 2 774 124 24,8 9 2 x
5805 3B 0 Kerteminde OV 774 124 24,8 9 2 774 124 24,8 9 2 x
5807 8G 0 Kerteminde OV 774 124 24,8 9 2 774 124 24,8 9 2
5808 1G 0 Kerteminde OV 774 124 24,8 9 2 774 124 24,8 9 2
5809 30F 0 Kerteminde OV 774 124 24,8 9 2 774 124 24,8 9 2
5822 8u1 0 Langeskov OV 0,54 4 4 x
5823 8u8 0 Langeskov SE 0,16 1025,6 51,2 7,31429 2,048 0,512 1025,6 51,2 7,314286 2,048 0,512
5824 8u2 0 Langeskov OV 2,7 527 64 12,8 5 1 527 64 12,8 5 1 x
5825 10u1 40 Langeskov OS 3,96 1898 243 20 5 1898 243 20 5
5826 ukendt 0 Langeskov OV 0
5827 8u9 0 Langeskov SE 1,36 8717,6 435,2 62,1714 17,408 4,352 8717,6 435,2 62,17143 17,408 4,352
5828 8u6 0 Langeskov SE 1,94 12435,4 620,8 88,6857 24,832 6,208 12435,4 620,8 88,68571 24,832 6,208
5831 8u3 0 Langeskov OV 6,79 2917 355 71 29 7 2917 355 71 29 7 x
5835 8u7 0 Langeskov SE 1,74 11153,4 556,8 79,5429 22,272 5,568 11153,4 556,8 79,54286 22,272 5,568
5921 U 1b 0 Munkebo SE
5922 U 22 0 Munkebo SE 2,49 15960,9 796,8 113,829 31,872 7,968 15960,9 796,8 113,8286 31,872 7,968
5923 U 2 0 Munkebo OV 910 114 22,8 9 2 910 114 22,8 9 2
5924 U 3 0 Munkebo OV
5925 U 6 0 Munkebo SE 0,65 4166,5 208 29,7143 8,32 2,08 4166,5 208 29,71429 8,32 2,08
5926 U 7 0 Munkebo SE 6,6 42306 2112 301,714 84,48 21,12 42306 2112 301,7143 84,48 21,12
5927 U 8 0 Munkebo SE 3,6 23076 1152 164,571 46,08 11,52 23076 1152 164,5714 46,08 11,52
5928 U 9 0 Munkebo SE 10,44 66920,4 3340,8 477,257 133,632 33,408 66920,4 3340,8 477,2571 133,632 33,408
5929 U 18 0 Munkebo SE 5,55 35575,5 1776 253,714 71,04 17,76 35575,5 1776 253,7143 71,04 17,76



Objekt id 
Gis Uld.nr.

VOL 
NS

VOL    
NF KOMMUNE Type

Red.areal 
(ha)

Vand 
2007 

(m3/år) 

COD 
2007 

(kg/år) 

Bi5      
2007 

(kg/år)
N 2007 
(kg/år) 

P 2007 
(kg/år) 

Vand     
2015 

(m3/år) 

COD 
2015 

(kg/år) 

Bi5      
2015 

(kg/år) 
N 2015 
(kg/år) 

P 2015 
(kg/år) Indsats

5930 U 14 0 Munkebo SE 0,3 1730 86,4 12,3429 3,456 0,864 1730 86,4 12,34286 3,456 0,864
5932 U 1 0 Munkebo SE 15,78 101150 5050 721,429 202 50 101150 5050 721,4286 202 50
5933 U 5 0 Munkebo SE 7,53 48267,3 2409,6 344,229 96,384 24,096 48267,3 2409,6 344,2286 96,384 24,096
5934 U 4 0 Munkebo OV 39310 4914 982,8 409 98 39310 4914 982,8 409 98
5935 C01325U 0 Nyborg SE 0,7 4484 224 32 9 2 4484 224 32 9 2
5936 C01320F Nyborg OV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5945 C01030F Nyborg OV 162 26 5,2 1 0 162 26 5,2 1 0
5946 A06001U 0 Nyborg SE 10,7 68587 3424 489,143 137 34 68587 3424 489,1429 137 34
5947 C01033U 0 Nyborg SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5949 C01390F Nyborg OV 258 42 8,4 2 1 258 42 8,4 2 1
5950 C01330F Nyborg OV
5951 C02000U 0 Nyborg SE 0,7 4487 224 32 9 2 4487 224 32 9 2
5952 C02231U 0 Nyborg SE 3,4 21794 1088 155,429 44 11 21794 1088 155,4286 44 11
5953 C04008O Nyborg OV 4684 769 153,8 48 12 4684 769 153,8 48 12
5954 D01002O Nyborg OV 10 2 0,4 10 2 0,4
5955 D01054U Nyborg SE 1,6 10256 512 73,1429 20 5 10256 512 73,14286 20 5
5956 D01300U 0 Nyborg SE
5957 D02020O Nyborg OV
5958 D02031O Nyborg OV 62 10 2 1 62 10 2 1
5959 D02251O Nyborg OV 105 17 3,4 1 105 17 3,4 1
5960 D02300U 0 Nyborg SE 0,3 1923 96 13,7143 4 1 1923 96 13,71429 4 1
5961 E03001O Nyborg OV 72 12 2,4 1 72 12 2,4 1
5962 E04001O Nyborg OV 234 37 7,4 2 1 234 37 7,4 2 1
5963 F02150S Nyborg OV 27 4 0,8 27 4 0,8
5964 F02158U 0 Nyborg SE
5965 F0800P Nyborg OV 198 32 6,4 2 198 32 6,4 2
5966 F08099U 0 Nyborg SE 0,2 1282 64 9,14286 3 1 1282 64 9,142857 3 1
5967 F10403U 0 Nyborg SE 0,1 641 32 4,57143 1 641 32 4,571429 1
5968 F11001U 0 Nyborg SE
5969 F11100U 0 Nyborg SE 0,1 641 32 4,57143 1 641 32 4,571429 1
5970 F13001U 0 Nyborg SE
5971 F14001U 0 Nyborg SE
5972 F14101U 0 Nyborg SE
5973 F14164O Nyborg OV 2123 351 70,2 22 6 2123 351 70,2 22 6
5974 F16001O Nyborg OV
5975 G01001O Nyborg OV 10854 1822 364,4 116 29 10854 1822 364,4 116 29
5976 G12001U 0 Nyborg SE
5977 G12002U 0 Nyborg SE 12,6 80766 4032 576 161 40 80766 4032 576 161 40
5978 G12004O Nyborg OV 380 63 12,6 4 1 380 63 12,6 4 1
5979 G12511O Nyborg OV 105 18 3,6 1 105 18 3,6 1
5980 G12610U 0 Nyborg SE 1,5 9615 480 68,5714 19 5 9615 480 68,57143 19 5
5981 H07001U 0 Nyborg SE 22,5 144225 7200 1028,57 288 72 144225 7200 1028,571 288 72
5982 H08032U 0 Nyborg SE 0,4 2564 128 18,2857 5 1 2564 128 18,28571 5 1
5983 H08110U 0 Nyborg SE 0,5 3205 160 22,8571 6 2 3205 160 22,85714 6 2
5984 J01001U 0 Nyborg SE
5985 J01006O Nyborg OV x
5986 J01200R 0 Nyborg SE
5987 O04004O Nyborg OV
5988 O05002O Nyborg OV x
5989 S02000U 0 Nyborg SE 1 6410 320 45,7143 13 3 6410 320 45,71429 13 3
5990 S02016U 0 Nyborg SE 1 6410 320 45,7143 13 3 6410 320 45,71429 13 3
5991 S02017U 0 Nyborg SE 1 6410 320 45,7143 13 3 6410 320 45,71429 13 3



Objekt id 
Gis Uld.nr.

VOL 
NS

VOL    
NF KOMMUNE Type

Red.areal 
(ha)

Vand 
2007 

(m3/år) 

COD 
2007 

(kg/år) 

Bi5      
2007 

(kg/år)
N 2007 
(kg/år) 

P 2007 
(kg/år) 

Vand     
2015 

(m3/år) 

COD 
2015 

(kg/år) 

Bi5      
2015 

(kg/år) 
N 2015 
(kg/år) 

P 2015 
(kg/år) Indsats

5992 U01249U 0 Nyborg SE 1,3 8547 427 61 17 4 8547 427 61 17 4
5993 U01901O 0 Nyborg SE 1,3 8333 416 59,4286 17 4 8333 416 59,42857 17 4
5994 U01902 0 Nyborg SE 1,3 8333 416 59,4286 17 4 8333 416 59,42857 17 4
5995 Z00108U Nyborg OV 156 26 5,2 1 156 26 5,2 1 x
5996 Å10001U 0 Nyborg SE 0,4 2564 128 18,2857 5 1 2564 128 18,28571 5 1
5997 Å10002U 0 Nyborg SE 0,4 2564 128 18,2857 5 1 2564 128 18,28571 5 1
5998 C02B01F Nyborg OV 3690 611 122,2 39 10 3690 611 122,2 39 10
5999 C01040F Nyborg OV 32 6 1,2 32 6 1,2
6000 B02130P Nyborg OV 191 31 6,2 2 191 31 6,2 2
6001 OS03 Nyborg OV 66 11 2,2 1 0 66 11 2,2 1 0
6002 J01065P Nyborg OV 1054 179 35,8 11 3 1054 179 35,8 11 3
6003 BIOPUMP Nyborg OV 62909 9436 1887,2 1761 132 62909 9436 1887,2 1761 132
6004 C01001U 0 Nyborg SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6005 F08107U 0 Nyborg SE 0,2 1282 64 9,14286 3 1 1282 64 9,142857 3 1
6006 G01002F Nyborg OV 4388 716 143,2 45 11 4388 716 143,2 45 11
6007 S05015U 0 Nyborg SE 1,2 7692 384 54,8571 15 4 7692 384 54,85714 15 4
6008 D01301U 0 Nyborg SE
6009 D02700U 0 Nyborg SE
6010 F13002U 0 Nyborg SE
6011 C01350F Nyborg OV 3107 506 101,2 32 8 3107 506 101,2 32 8
6012 M01003O 0 Nyborg SE 1,8 11666 582 83,1429 23 6 11666 582 83,14286 23 6
6013 Å10003U 0 Nyborg SE 0,4 2564 128 18,2857 5 1 2564 128 18,28571 5 1
6014 D02000U 0 Nyborg SE
6015 G06050U 0 Nyborg SE 9,6 61536 3072 438,857 123 31 61536 3072 438,8571 123 31
6016 O04001U 0 Nyborg SE
6019 F08301U 0 Nyborg SE 0,1 641 32 4,57143 1 641 32 4,571429 1
6020 F13003U 0 Nyborg SE
6021 H05001U 0 Nyborg SE 8,7 55767 2784 397,714 111 28 55767 2784 397,7143 111 28
6022 C01004U 0 Nyborg SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6023 C01402U 0 Nyborg SE 0,7 4487 224 32 9 2 4487 224 32 9 2
6024 E02001U 0 Nyborg SE 3,2 20512 1024 146,286 41 10 20512 1024 146,2857 41 10
6025 G08109O Nyborg OV 999 161 32,2 10 2 999 161 32,2 10 2
6026 O04003O Nyborg OV 4290 769 153,8 50 12 4290 769 153,8 50 12 x
6027 G11005P Nyborg OV 4 1 0,2 4 1 0,2
6028 C01381U 0 Nyborg SE 0,7 4484 224 32 9 2 4484 224 32 9 2
6029 D02008O Nyborg OV 30 4 0,8 30 4 0,8
6030 F10402U 0 Nyborg SE 0,1 641 32 4,57143 1 641 32 4,571429 1
6031 F14001F Nyborg OV 4922 813 162,6 52 12 4922 813 162,6 52 12
6679 D08U02R 30 Ringe SF 0,8 5128 256 10 3 5128 256 10 3
6680 D08U01S 0 Ringe OV 3,8 616 317 63,4 7 1 616 317 63,4 7 1 x
6681 D08U01R 40 Ringe SF 0,9 5769 288 41,1429 12 3 5769 288 41,14286 12 3
6682 C06U01R 0 Ringe SE 0,8 5128 256 10 3 5128 256 10 3
6704 11B 0 Rudkøbing OV 340 57 11,4 4 1 340 57 11,4 4 1
6705 17A 0 Rudkøbing SE 3,3 21153 1024 146,286 41 10,56 21153 1024 146,2857 41 10,56
6706 17B 0 Rudkøbing OV 340 57 11,4 4 1 340 57 11,4 4 1
6707 13A Rudkøbing SE 3,3 21153 1024 146,286 41 10,56 21153 1024 146,2857 41 10,56
6708 13B 0 Rudkøbing SE 3,3 21153 1024 146,286 41 10,56 21153 1024 146,2857 41 10,56
6709 12A 0 Rudkøbing SE 3,3 21153 1024 146,286 41 10,56 21153 1024 146,2857 41 10,56
6710 14A Rudkøbing SE 3,3 21153 1024 146,286 41 10,56 21153 1024 146,2857 41 10,56
6711 15A 0 Rudkøbing SE 3,3 21153 1024 146,286 41 10,56 21153 1024 146,2857 41 10,56
6714 64M Rudkøbing SE 55,8 357500 17900 2557,14 715 179 357500 17900 2557,143 715 179
6726 11A 0 Rudkøbing OV 340 57 11,4 4 1 340 57 11,4 4 1
6738 C21O01F 108 Ryslinge OS 5,84 810 98 8 2 810 98 8 2
6745 C23U01F 0 Ryslinge OV 4 924 111 22,2 9 2 924 111 22,2 9 2 x
6980 EU1 0 SydlangelanOV
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6981 FU1 0 SydlangelanOV
7063 202 0 Tranekær OV 98,5635 288,771 57,7541 23,6282 6,1602 98,5635 288,771 57,75414 23,6282 6,1602
7064 201 0 Tranekær OV 98,5635 288,771 57,7541 23,6282 6,1602 98,5635 288,771 57,75414 23,6282 6,1602
7065 225 0 Tranekær SE 0,7 4418 221 31,5714 9 2 4418 221 31,57143 9 2
7066 219 0 Tranekær SE 0,7 4418 221 31,5714 9 2 4418 221 31,57143 9 2
7067 203 0 Tranekær SE 0,7 4418 221 31,5714 9 2 4418 221 31,57143 9 2
7069 207 0 Tranekær OV 98,5635 288,771 57,7541 23,6282 6,1602 98,5635 288,771 57,75414 23,6282 6,1602 x
7071 222 0 Tranekær OV 98,5635 288,771 57,7541 23,6282 6,1602 98,5635 288,771 57,75414 23,6282 6,1602 x
7072 209 0 Tranekær SE 0,7 4418 221 31,5714 9 2 4418 221 31,57143 9 2
7073 214 0 Tranekær SE 0,7 4418 221 31,5714 9 2 4418 221 31,57143 9 2
7074 210 0 Tranekær SE 0,7 4418 221 31,5714 9 2 4418 221 31,57143 9 2
7075 215 0 Tranekær OV 98,5635 288,771 57,7541 23,6282 6,1602 98,5635 288,771 57,75414 23,6282 6,1602 x
7076 212 0 Tranekær OV 98,5635 288,771 57,7541 23,6282 6,1602 98,5635 288,771 57,75414 23,6282 6,1602 x
7077 ? Tranekær OV 98,5635 288,771 57,7541 23,6282 6,1602 98,5635 288,771 57,75414 23,6282 6,1602 x
7078 204 0 Tranekær SE 0,7 4418 221 31,5714 9 2 4418 221 31,57143 9 2
7079 216 0 Tranekær OV 98,5635 288,771 57,7541 23,6282 6,1602 98,5635 288,771 57,75414 23,6282 6,1602
7080 220 0 Tranekær OV 98,5635 288,771 57,7541 23,6282 6,1602 98,5635 288,771 57,75414 23,6282 6,1602 x
7081 217 0 Tranekær SE 0,7 4418 221 31,5714 9 2 4418 221 31,57143 9 2
7082 213 0 Tranekær OV 98,5635 288,771 57,7541 23,6282 6,1602 98,5635 288,771 57,75414 23,6282 6,1602 x
7083 224 0 Tranekær SE 0,7 4418 221 31,5714 9 2 4418 221 31,57143 9 2
7084 221 0 Tranekær OV 98,5635 288,771 57,7541 23,6282 6,1602 98,5635 288,771 57,75414 23,6282 6,1602 x
7085 205 0 Tranekær SE 0,7 4418 221 31,5714 9 2 4418 221 31,57143 9 2
7086 1V+1C+1 0 Ullerslev OV 3076 429 85,8 36 9 3076 429 85,8 36 9 x
7087 1 E 0 Ullerslev OV 3076 429 85,8 36 9 3076 429 85,8 36 9 x
7088 1 T 0 Ullerslev SE 4,4 28204 1408 201,143 56 14 28204 1408 201,1429 56 14
7089 1F+1U 0 Ullerslev SE 4,4 28204 1408 201,143 56 14 28204 1408 201,1429 56 14
7090 3 B 0 Ullerslev OV 3076 429 85,8 36 9 3076 429 85,8 36 9 x
7091 1 B 0 Ullerslev SE 4,4 28204 1408 201,143 56 14 28204 1408 201,1429 56 14
7092 1A 0 Ullerslev OV 3076 429 85,8 36 9 3076 429 85,8 36 9
7093 6 F 0 Ullerslev OV 3076 429 85,8 36 9 3076 429 85,8 36 9
7094 3A 0 Ullerslev OV 3076 429 85,8 36 9 3076 429 85,8 36 9 x
7095 6 G 0 Ullerslev SE 4,4 28204 1408 201,143 56 14 28204 1408 201,1429 56 14
7096 5A 0 Ullerslev SE 4,4 28204 1408 201,143 56 14 28204 1408 201,1429 56 14
7097 2A 0 Ullerslev OV 3076 429 85,8 36 9 3076 429 85,8 36 9
7172 2G 0 Ørbæk SE 1 6410 320 45,7143 13 3 6410 320 45,71429 13 3
7173 2H 0 Ørbæk SE 1 6410 320 45,7143 13 3 6410 320 45,71429 13 3
7174 2K 0 Ørbæk SE 1 6410 320 45,7143 13 3 6410 320 45,71429 13 3
7175 2I 0 Ørbæk SE 1 6410 320 45,7143 13 3 6410 320 45,71429 13 3
7176 3D 0 Ørbæk SE 1,2 7692 384 54,8571 15 4 7692 384 54,85714 15 4
7177 3F 0 Ørbæk SE 1,2 7692 384 54,8571 15 4 7692 384 54,85714 15 4
7178 3H 0 Ørbæk SE 1,2 7692 384 54,8571 15 4 7692 384 54,85714 15 4
7184 1L 0 Ørbæk SE 3 192300 960 137,143 38 6,6 192300 960 137,1429 38 6,6
7185 1J 0 Ørbæk SE 3 19230 960 137,143 38 6,6 19230 960 137,1429 38 6,6
7186 OS-0177 13 Ørbæk OS
7187 OF-0190 0 Ørbæk OV 0,3 30 4 0,8 30 4 0,8
7188 1R 0 Ørbæk SE 3 19230 960 137,143 38 6,6 19230 960 137,1429 38 6,6
7189 OF0187 200 Ørbæk OS 8 1250 146 13 3 1250 146 13 3
7190 1Q 0 Ørbæk SE 3 19230 960 137,143 38 6,6 19230 960 137,1429 38 6,6
7191 1P 0 Ørbæk SE 3 19230 960 137,143 38 6,6 19230 960 137,1429 38 6,6
7192 RF-0995 400 Ørbæk OS 4,8 920 117 10 2 920 117 10 2
7193 HF-0233 7 Ørbæk OS 1,3
7194 OF-0202 0 Ørbæk OV 0,1
7197 HS-0179 460 Ørbæk OS 6
7200 OF-0185 0 Ørbæk OV 3,3 2140 270 54 22 6 2140 270 54 22 6
7201 RF-0221 5 Ørbæk OS 1,5 710 89 7 2 710 89 7 2
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7202 TF-0093 Ørbæk OS 0,7 150 19 1 150 19 1
7203 FF-024 28 Ørbæk OS 2 2890 410 32 8 2890 410 32 8
7205 KF-0012 400 Ørbæk OS 1,7 3930 582 45 12 3930 582 45 12
7206 OR-0104 0 Ørbæk OV 0,5 140 17 3,4 1 140 17 3,4 1
7218 U61 0 Årslev OV 197,4 24 4,8 2 0,5 197,4 24 4,8 2 0,5 x
7219 U32 0 Årslev OV 3,5 0,4 0,08 3,5 0,4 0,08
7220 U31 0 Årslev OV 1873,5 229 45,8 18,9 4,8 1873,5 229 45,8 18,9 4,8
7221 U30 0 Årslev SE 875,5 43,8 6,25714 1,8 0,4 875,5 43,8 6,257143 1,8 0,4
7222 U29 0 Årslev SE 1950,4 97,5 13,9286 3,9 1 1950,4 97,5 13,92857 3,9 1
7223 U28 0 Årslev OV 6533,2 843,8 168,76 67,4 17,4 6533,2 843,8 168,76 67,4 17,4
7224 U38 0 Årslev OV 276,5 35,1 7,02 2,8 0,7 276,5 35,1 7,02 2,8 0,7 x
7225 U37 0 Årslev SE 9151,1 457,5 65,3571 18,3 4,6 9151,1 457,5 65,35714 18,3 4,6
7226 U36 0 Årslev SE 832 41,6 5,94286 1,7 0,4 832 41,6 5,942857 1,7 0,4
7227 U35 0 Årslev SE 1232,8 61,6 8,8 2,5 0,6 1232,8 61,6 8,8 2,5 0,6
7228 U23A 0 Årslev SE 515,7 18 2,57143 0,7 0,2 515,7 18 2,571429 0,7 0,2
7229 U25 0 Årslev OV 1703,2 214,4 42,88 17,4 4,4 1703,2 214,4 42,88 17,4 4,4
7230 U21 0 Årslev OV 27,8 3,3 0,66 0,3 0,1 27,8 3,3 0,66 0,3 0,1
7231 U18 0 Årslev OV 240,6 29,3 5,86 2,4 0,6 240,6 29,3 5,86 2,4 0,6 x
7232 U20 0 Årslev OV 1306,3 159,5 31,9 13,2 3,3 1306,3 159,5 31,9 13,2 3,3 x
7233 U16 0 Årslev SE 1862,8 93,1 13,3 3,7 0,9 1862,8 93,1 13,3 3,7 0,9
7234 U15 0 Årslev SE 1287,1 64,4 9,2 2,6 0,6 1287,1 64,4 9,2 2,6 0,6
7235 U13.B 0 Årslev SE 1689 84,5 12,0714 3,4 0,8 1689 84,5 12,07143 3,4 0,8
7236 U13 0 Årslev SE 25620,2 1281 183 51,2 12,8 25620,2 1281 183 51,2 12,8
7237 U16A 0 Årslev SE 3334,6 116,6 16,6571 6,7 1,7 3334,6 116,6 16,65714 6,7 1,7
7238 U10 0 Årslev SE 21596,6 755,7 107,957 30,2 7,6 21596,6 755,7 107,9571 30,2 7,6
7239 U7 0 Årslev SE 613,7 30,7 4,38571 1,2 0,3 613,7 30,7 4,385714 1,2 0,3
7240 U6 0 Årslev OV 156,4 18,9 3,78 1,6 0,4 156,4 18,9 3,78 1,6 0,4
7241 U5A 0 Årslev SE 1806 63,2 9,02857 2,5 0,6 1806 63,2 9,028571 2,5 0,6
7242 U5 0 Årslev OV 33,4 4,1 0,82 0,3 0,1 33,4 4,1 0,82 0,3 0,1
7243 U4 0 Årslev SE 7128 356,4 50,9143 14,3 3,6 7128 356,4 50,91429 14,3 3,6
7244 U13A 0 Årslev SE 1917,1 95,9 13,7 3,8 1 1917,1 95,9 13,7 3,8 1
7245 U27 0 Årslev SE 994,9 49,8 7,11429 2 0,5 994,9 49,8 7,114286 2 0,5
7246 U12 0 Årslev OV 3203,9 160,7 32,14 6,5 1,6 3203,9 160,7 32,14 6,5 1,6
7248 U2 0 Årslev OV 297,6 36,4 7,28 3 0,8 297,6 36,4 7,28 3 0,8 x
7249 U14 0 Årslev SE 5653,6 282,7 40,3857 11,3 2,8 5653,6 282,7 40,38571 11,3 2,8
7250 U5C 0 Årslev SE 1655,5 57,9 8,27143 2,3 0,6 1655,5 57,9 8,271429 2,3 0,6
7252 U9 0 Årslev OV 598,8 72,9 14,58 6 1,5 598,8 72,9 14,58 6 1,5
7255 U38B 0 Årslev SE 17189,5 904,7 129,243 35,1 9 17189,5 904,7 129,2429 35,1 9
7256 U34 0 Årslev OV 58,2 7 1,4 0,6 0,1 58,2 7 1,4 0,6 0,1
7259 U3 0 Årslev OV 194,2 23,5 4,7 2 0,5 194,2 23,5 4,7 2 0,5 x
7260 U14A 0 Årslev SE 923 46,2 6,6 1,8 0,5 923 46,2 6,6 1,8 0,5
7261 U11A 0 Årslev SE 6181,7 309,1 44,1571 12,4 3,1 6181,7 309,1 44,15714 12,4 3,1
7262 U8 0 Årslev OV 1,8 0,2 0,04 1,8 0,2 0,04
7264 U38A 0 Årslev SE 1174,5 41,1 8,22 1,6 0,4 1174,5 41,1 8,22 1,6 0,4
7265 U33 Årslev OV 2,2 0,3 0,06 2,2 0,3 0,06
7266 U23 0 Årslev OV 1431,9 175,1 35,02 14,4 3,6 1431,9 175,1 35,02 14,4 3,6
7267 U11 0 Årslev SE 8548,2 299,2 42,7429 12 3 8548,2 299,2 42,74286 12 3
7268 U24 0 Årslev OV 11,6 1,4 0,28 0,1 0,3 11,6 1,4 0,28 0,1 0,3 x

ZO2U01F OV x



Bilag 5 Virksomheder og afværgefornastaltninger i Hovedvandopland Storebælt

NAVN SE nr KOMM
VAND 2005 
(m3/år)

BI5 2005 
(kg/år)

BI5 mod 2005 
(kg/år)

COD 2005 
(kg/år)

N 2005 
(kg/år)

P 2005 
(kg/år)

VAND 2015 
(m3/år)

BI5 20015 
(kg/år)

BI5 MOD 2015 
(kg/år)

COD 2015 
(kg/år)

N 2015 
(kg/år)

P 2015     
(kg/år) Indsats

Kommunekemi a/s Nyborg 0 0 0 0 0 0 615266 6130062 0 0 0



7. Belastningsopgørelser  
 
Opgørelse af næringsstoftilførsel til vandområder 
i Hovedvandopland Storebælt 
 
Kvælstof-, fosfor- og vandtilførslen til overfladevand er opgjort dels 
som en statusopgørelse forud for vandplanerne og dels under base-
lineforudsætninger, hvor der er indregnet allerede vedtagne tiltag 
frem til 2015.  
 
Grundlaget for opgørelsen er præsenteret på nettet i GIS applikatio-
nen.  
Applikationen kan findes på www.blst.dk under Vandplaner. Temaer-
ne til belastningsopgørelser findes under 2.2 påvirkninger. 
 
Oplandskort 
I første omgang er hele landet opdelt i deloplande.  
Til alle kystafsnit er der udarbejdet kort med topografiske oplande, 
hvorfra der sker afstrømning til kystområdet.  
Til alle søer, der indgår i vandplanerne, er der ligeledes tegnet topo-
grafiske oplande. I nogle tilfælde, hvor søer ligger ”i kæde”, vil op-
landet til den øverste sø også være opland til de nedstrøms søer. 
Der er ligeledes udarbejdet topografiske oplande til vandløbsmålesta-
tioner. 
Disse tre oplandstemaer er samlet og inddelt i et deloplandstema. 
Dette deloplandstema dækker det samlede landområde, og det er 
lavet således, at der ikke er overlap mellem deloplandene. Hvert del-
opland er tildelt en unik ID. 
Dette oplandskort fremgår af web-GIS. 
 
Kvælstof og fosfor strømmer via vandløb og søer fra et delopland til 
det næste delopland for til sidst at nå kysten. Hvor deloplande græn-
ser op mod kysten eller mod en sø, kan der også være en direkte 
afstrømning til søen eller kysten. For alle deloplande er afstrømnings-
vejen defineret ved, at det er angivet, hvilket delopland, der ligger 
nedstrøms og modtager vand og stof fra oplandet ovenfor. For de-
loplande langs kystlinien er angivet det kystafsnit, som deloplandet 
afvander til. Denne topologi er central ved de videre beregninger af 
vand- og stofafstrømningen.  
Topologien for vand- og stofafstrømning fremgår af de bagvedliggen-
de tabeller til oplandskortet i web-GIS. 
 
Arealbidrag 
Arealbidraget af kvælstof og fosfor fra land er for hvert delopland 
beskrevet som en kvælstof- eller fosforkoncentration. Kvælstof- og 
fosforkoncentrationen dækker både bidraget fra fladekilder (landbrug 
og natur) og spildevand fra spredt bebyggelse, da bidraget fra den 
spredte bebyggelse er vanskelig at udskille fra fladekildebidraget. Til 
ethvert delopland er desuden anført en vandafstrømning. Vandaf-
strømning gange koncentration giver den samlede stofafstrømning fra 
arealbidraget i det pågældende delopland.  
Koncentrationen og stofafstrømningen ved status er baseret på må-
linger i oplandet i det omfang, der har været data. Hvor der har fore-
ligget data for stoftransport, har der været anvendt et gennemsnit 
over årene 2001-2005 med henblik på at minimere effekten af natur-
lige år til år variationer. 
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Vandafstrømning og kvælstofkoncentrationer for deloplandene er af-
stemt således, at den beregnede vand- og stoftransport ved en ned-
strøms stoftransportstation passer med det målte.  
For fosfor vil der ved status kunne være en aflastning fra søer, der 
f.eks. tidligere har modtaget spildevand (aflastning: søen tilbagehol-
der mindre fosfor end den ville gøre, hvis den var i ligevægt – eller 
den har en nettofrigivelse af fosfor i mere ekstreme tilfælde). Bereg-
ningerne af statusbelastning skal beskrive en ligevægtstilstand, og 
beregnet transport af fosfor er derfor ikke altid afstemt i forhold til 
målt transport af fosfor. 
 
Koncentrationen af arealbidraget ved statusberegningen samt vand-
afstrømningen fremgår af web-GIS. 
 
Arealbidraget ved baseline er for kvælstof reduceret dels som følge af 
allerede vedtagen indsats i landbruget og dels som følge af en indsats 
over for spildevand fra spredt bebyggelse i udvalgte oplande. For 
kvælstof indregnes en generel reduktion i arealbidraget fra land-
brugsarealet på 4% (og 0% fra ikke-landbrugsareal) i forhold til ved 
status (baggrund for denne beregning fremgår af retningslinierne for 
udarbejdelse af indsatsprogrammer på hjemmesiden). For fosfor er 
det alene bidraget fra spildevand fra spredt bebyggelse, der bliver 
reduceret frem til baseline. Vandafstrømningen fra deloplandene an-
tages at være uændret. 
Koncentrationen arealbidraget ved baseline fremgår af web-GIS. 
 
Hvor vand og stof strømmer gennem søer på vej mod kysten, vil der 
ske en tilbageholdelse eller omsætning af kvælstof og fosfor i søerne. 
Denne fjernelse af kvælstof og fosfor kan beregnes ud fra sømodeller 
eller i enkelte tilfælde på baggrund af søundersøgelser. Den vil udgø-
re en fast procentdel af det tilførte stof afhængig af vandets opholds-
tid i søen. Ved beregning af kvælstof- og fosfortransport til nedstrøms 
søer eller til havet bliver stoftransporten reduceret med en procentdel 
svarende til stoftilbageholdelsen eller –fjernelsen i deloplandet. 
Tilbageholdelse og fjernelse af kvælstof og fosfor i deloplande er vist i 
web-GIS. 
 
Punktkildebidrag 
Kortet med deloplande og den tilhørende topologi er ligeledes grund-
laget for at få tilknyttet stofmængderne fra punktkilder til de oplande, 
hvor udledningen sker, og at få disse stofmængder ført videre gen-
nem beregningerne sammen med arealbidraget til nedstrøms oplande 
og til kystområderne. I baggrundsnotatets afsnit om punktkilder fin-
des en nærmere beskrivelse af beregning af bidraget fra punktkilder 
ved status og ved baseline og efter yderligere indsats. 
  
Beregning af kvælstof og fosfortilførsel til søer og kystvands-
områder 
Ved beregning af stoftilførsel til en sø eller et kystafsnit indgår både 
arealbidraget og bidraget fra punktkilder for hvert delopland. Bereg-
ningen foretages ”oppe fra” således, at der i første omgang beregnes 
en vand- og stofafstrømning fra oplandet, der ligger længst opstrøms 
i systemet. Vand og stof fra dette opland ledes til det nedstrøms op-
land, hvorfra der også kommer et arealbidrag og et punktkildebidrag. 
Såfremt der er en retention i et delopland, bliver den stofmængde, 
der tilføres dette delopland, reduceret med den procentdel, som re-
tentionen udgør. Den stofmængde, der forlader oplandet, er således 
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summen af bidraget fra opstrøms oplande, eget arealbidrag og fra 
bidraget punktkilder minus eventuel retention i oplandet.  
 
 
Beregningen foretages i første omgang for statussituationen (punkt-
kildebidrag fra 2005 og arealbidrag som gennemsnit for 2001-2005). 
Ved denne beregning tages udgangspunkt i måledata i det omfang, 
de findes, og der sker som nævnt en afstemning til målt stoftrans-
port, hvor det er muligt. Arealbidraget under statusberegningerne er 
vist i web-GIS. 
 
Beregning af stofbelastning ved baseline sker ud fra de samme 
vandmængder, men med arealbidraget reduceret som beskrevet i 
retningslinjerne og med punktkildebidrag reduceret til baselinesituati-
onen. Arealbidraget under baselineforudsætningerne er ligeledes vist 
i web-GIS. 
 
Endelig er foretaget en beregning af næringsstoftilførsel efter den 
yderligere generelle indsats over for både kvælstof og fosfor, som er 
beskrevet i Grøn Vækst samt den yderligere indsats over for punkt-
kilder, som er påkrævet af hensyn til opfyldelse af miljømålsætning i 
vandløb. Resultatet af disse beregninger ligger til grund for vurdering 
af behovet for yderligere målrettet indsats, som det fremgår af vand-
planerne. Arealbidraget er ikke vist specifikt i web-GIS 
 
Sikkerhed af opgørelserne 
Den stoftransport, der strømmer ud af et konkret delopland, kan væ-
re opgjort med forskellig sikkerhed afhængig af datagrundlaget. Ta-
bellen tilknyttet oplandskortet på web-GIS indeholder i kolonnen: 
Sikkerhed en vurdering af den sikkerhed, som en stoftransport er 
opgjort med. Sikkerheden er angivet som 1, 2 eller 3. 
1 svarer til en opgørelse, hvor der har været målt stoftransport over 
årene 2001-2005 således, at der kan laves en rimeligt sikker opgørel-
se af belastningen. 
2 svarer til, at der kun er målinger fra enkelte år eller mere spredte 
målinger af koncentration eller vandafstrømning inden for oplandet, 
som kan indikere niveau for koncentration, vandafstrømning og be-
lastning.  
3 svarer til, at der ikke findes data for koncentration eller belastning 
(umålt opland), og arealbidraget må derfor beskrives på baggrund af 
målinger i andre tilsvarende oplande. 
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