1 Generel karakteristik af Vanddistrikt 35

Foto: Storstrøms Amt

Vanddistrikt 35 omfatter Storstrøms Amt
samt de dele af oplandene til Suså, Saltø Å og
Tryggevælde Å, som ligger i Vestsjællands
Amt og Roskilde Amt. På kortet (fig 1.1) er
angivet amtsgrænserne samt vanddistriktets
grænser.

fladevandet og grundvandet er foretaget.
Sidst i kapitlet findes der en oversigt over tilstanden i vandløb beskrevet ved faunaklasse
og i søer beskrevet ved fosforkoncentrationen.

Vanddistrikt 35 er opdelt i 9 afstrømningsområder, der er fastlagt efter de havområder,
som de forskellige oplande afvander til (fig
1.1). Vanddistrikt 35 har en meget lang kystlinie, hvorfor det har været nødvendigt at
underinddele i 9 afstrømningsområder.

1.1 Opland

I dette kapitel beskrives de landskabsformer,
jordtyper og den menneskelige påvirkning,
der har betydning for vandkvaliteten i vanddistrikt 35. Endvidere beskrives kort, hvordan
typeinddelingen (typologiseringen) af over-
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Vanddistrikt 35 omfatter Sydsjælland, Lolland, Falster, Møn og en lang række småøer.
Landskabet er primært formet i den sidste istid. Isen har gentagne gange bevæget sig hen
over området og har aflejret ler, sand og grus.
Dette ses tydeligst i terrænet på Sydsjælland
og Nordfalster, hvor store bakkelandskaber
af ler, sand og grus dominerer. På Lolland er
dette mindre tydeligt, og området fremstår
fladt. Det skyldes dog ikke mangel på istidsaflejringer. Undergrunden, som består af
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Figur 1.1 Vanddistrikt 35 og de 9 afstrømningsområder, samt områdernes placering inden for de 3 amtsgrænser. Endvidere er vist grænsen for biologiske
kvalitetsmål i den kommende vandplan, som i
hovedtrækkene udgør grænsen for basisanalysen –
del 1.
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Figur 1.1.1 Terrænkort over vanddistrikt 35. (Kort- og
Matrikelstyrelsen og Storstrøms, Vestsjællands og
Roskilde Amter).
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Tabel 1.1.1 Arealanven-

Arealtype

Arealstørrelse
km2

delsen og jordtypefordelingen i vanddistrikt 35.

Bebyggelse

246

(Danmarks Miljøundersø-

Tekniske anlæg og veje

159

gelsers arealanvendelses-

Skov og natur

567

kort og Statens Planteavls-

Vådområder

119

forsøgs landdækkende

Ferskvand

53

jordklassificering af dyrke-

Landbrug

3055

de arealer 1975-1979).

●

Grovsandet jord

●

Finsandet jord

●

Lerblandet sandjord

●

Sandblandet lerjord

●

Lerjord

●
●
●

Kalkholdig jord

Jordtype
%

Dræningsprocent
%

1

20-30

31

1

20-30

397

13

35-45

1619

53

60-70

825

27

70-80

Svær lerjord

31

1

70-80

Humus

92

3

-

0

0

-

31

kalk, danner her en fordybning, som i istiden
er fyldt op med ler, sand og grus. På Stevns er
landskabet også relativt fladt. Ved isens bevægelse hen over området er der kun afsat ganske få aflejringer. Lagene over kalken er derfor meget tynde. På Stevns og på Østmøn er
kalken højtliggende, hvilket ses ved klinterne.
På Østmøn har isen skubbet kalken op i flager, og området er derfor meget kuperet.
Som eksempler på landskabsformer dannet i
forbindelse med istiden kan nævnes tunneldale på Nordfalster og Sydøstlolland, dødislandskaber på Lolland, åse mange steder i
vanddistriktet, samt hævet og inddæmmet
havbund på Sydlolland og Sydfalster.
Arealanvendelsen og jordtypefordelingen
fremgår af tabel 1.1.1 og figur 1.1.2. De dyrkede arealer inddeles i forskellige jordtype.
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Dræningsprocenterne varierer i forhold til
jordtypen. Jo tungere jorde, jo mere dræning.
Da ca. 80% af de dyrkede arealer er sandblandet lerjord og lerjord, har det meste af
vanddistriktet dræningsprocenter mellem 60
og 80%.
Inden for vanddistrikt 35 er der udpeget 24
EF-habitatområder inklusive et stenrev, samt
4 områder, som deles med andre vanddistrikter. Endvidere er der inden for vanddistriktet
udpeget 15 EF-fuglebeskyttelsesområder og 7
Ramsarområder. Nogle af disse udpegede
områder er helt eller delvist sammenfaldende. Områdernes placering fremgår af figur
1.1.3 De 2 typer af EF-naturbeskyttelsesområder benævnes ofte under ét Natura 2000områder. Til grund for udpegningen ligger to
EU-direktiver og Ramsarkonventionen.
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Figur 1.1.2 Jordtypefordelingen i vanddistrikt 35
med angivelse af dominerende jordtyper i pløjelagets dybde (Statens Planteavlsforsøgs landdækkende
jordklassificering af dyrkede arealer 1975-1979).
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Figur 1.1.3 Internationale
naturbeskyttelsesområder
omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet, EFHabitatdirektivet og
Ramsarkonventionen.

Alle tre aftaler indeholder bestemmelser om
beskyttelse og bevarelse af bestemte naturtyper samt af arter af dyr og planter. For hvert
område er der et specifikt udpegningsgrundlag.
70% af landområderne i vanddistrikt 35 afvander til internationale naturbeskyttelsesområder

1.2 Menneskelige påvirkninger
I dette afsnit beskrives de væsentligste menneskelige påvirkninger i vanddistrikt 35 ind-
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delt i punktforureninger, arealpåvirkninger,
kvantitative påvirkninger af vand og regulering af vandløb, søer og kystområder.
Punktforureninger
Belastningen fra punktforureninger omfatter
spildevand fra henholdsvis kommunale renseanlæg, private renseanlæg, virksomheder og
spredt bebyggelse, samt regnbetingede udløb
og udledning af vand fra afværgepumpninger.
Forurenede grunde, slamudspredning, klappladser og havbrug er også punktforureninger.
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