
1.3 Typologisering af overflade- og
grundvand
For at kunne opstille operationelle målsæt-
ninger i den kommende vandplan, er det nød-
vendigt at operere med et begrænset antal
veldefinerede typer af vandområder. Vand-
områderne er inddelt efter de parametre, som
har størst indflydelse på deres fysisk/kemiske
og biologiske tilstand.

Den anvendte inddeling for havområderne
følger vejledningen. De åbne havområder
omkring vanddistrikt 35 er af typen OW3.
Dette betyder, at vandmassens indhold af salt
er middelstort, fra 5-18‰, og at tidevandsfor-
skellen er mindre end 1 m. Fjordene i vand-
distriktet er inddelt efter saltholdighed, fore-
komst af periodevis lagdeling, samt vandskif-
tets størrelse, som er afgørende for fjordenes
følsomhed over for næringssaltbelastning.
Tabel 1.3.1 giver en samlet oversigt over ty-
perne af åbne havområder og fjorde i vand-
distrikt 35.
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mer primært fra forbrænding af kul og halm,
herunder markafbrænding. De naturlige kil-
der er primært ophvirvlet jordstøv, og luftbå-
ren biologisk materiale som fx pollen og
svampesporer.

Depositionen af svovl via svovlforbindelser
stammer især fra forbrændingsprocesser, men
der findes også naturlige svovlkilder, blandt
andet fra dråber af havvand, der kan trans-
porteres over store afstande ind over land.

Der findes mange forskellig tungmetaller og
de kan stamme fra både naturlige og mennes-
keskabte kilder. Tungmetaldepositionen til
vandmiljøet er i mange tilfælde betydelig i
forhold til andre kilder. Tungmetallerne i luf-
ten stammer hovedsagelig fra menneskelig
aktivitet, hvor forbrændingsprocesser er de
vigtigste.

Kvantitative påvirkninger af overflade- og
grundvand
Indvinding af grundvand sker fra 803 vand-
indvindingsanlæg, der samlet indvinder ca. 36
millioner m3 grundvand om året. Anlæggene
er typisk små til mellemstore vandværker.
Derudover findes der en del anlæg til mark-
vanding og industriformål.

Indvinding af overfladevand sker fra 22 an-
læg med en samlet indvinding på 1,8 millio-
ner m3 om året. Langt størstedelen af indvin-
dingen sker fra ganske få industrianlæg, hvor
vandet typisk anvendes som procesvand.

Udstrømningen af grundvand til overflade-
vand og vådområder kan blive reduceret væ-
sentligt, hvis der foregår en betydelig grund-
vandsindvinding i området. Dette kan medfø-
re vandløb med forringet vandføring samt
mere eller mindre tørlagte vådområder.

Andre påvirkninger – regulering 
af vandområder
Forskelligartede spærringer i vandløb er et
forholdsvist stort problem i vanddistriktet.
De nyeste registreringer tæller mindst 389
hele eller delvise spærringer. Dertil skal læg-
ges et ukendt antal spærringer i private vand-
løb samt i enkelte offentlige vandløb. Spær-

ringerne fordeler sig med 121 på Lolland, 107
på Sjælland, 44 på Falster og 17 på Møn.
I vanddistriktet er der desuden registreret
396 km vandløb, der er delvist rørlagt.

16 søer over 10 hektar er tørlagte med hen-
blik på dyrkning af jorden. Af disse er 3 re-
etablerede. Endvidere oplyses 23 søer under
10 hektar at være sløjfede (Skov- og Natur-
styrelsen, /Tørlagte søer og fjorde i Danmark,
1986/).
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Tabel 1.3.1 Typeindde-

lingen af åbne havom-

råder og fjorde i vanddi-

strikt 35.

Type Typeparameter Område

OW3

M1

M2

M3

Køge Bugt

Fakse Bugt

Østersøen

Femern Bælt

Langelandsbælt Øst

Smålandsfarvandet åben

Grønsund

Nakskov Fjord

Dybsø Fjord

Præstø Fjord

Stege Bugt

Stege Nor

Smålandsfarvandet Syd

Avnø Fjord

Guldborgsund

Rødsand

Karrebæk Fjord

Saltholdighed: 5-18 ‰

Tidevandsforskel: < 1 m

Saltholdighed: 5-18 ‰

Periodevis lagdelt

Stor følsomhed over for menneskelig påvirkning

Saltholdighed: 5-18 ‰

Opblandet

Stor følsomhed over for menneskelig påvirkning

Saltholdighed: 5-18 ‰

Periodevis lagdelt

Mindre følsomhed over for menneskelig påvirkning

Tabel 1.3.2 Typeindde-

lingen af vandløb i vand-

distrikt 35.

Tabel 1.3.3 Typeinddelin-

gen af søer i vanddistrikt

35.

Type Oplandsareal i km2 Vandløbsbredde i m Afstand til kilden i km

1

2

3

<10

10 - 100

>100

<2

2-10

>10

<2

2-40

>40

Type Alkalinitet Saltholdighed Farve (brun eller klar) Gennemsnitsdybde

meq/l ‰ Pt/l meter

9

10

11

12

13

14

> 0,2

> 0,2

>0,2

> 0,2

> 0,2

>0,2

<0,5

<0,5

>0,5

>0,5

<0,5

<0,5

<3

>3

<3

>3

<3

>3

<60

<60

<60

<60

>60

<60

Vandløb og søer i vanddistrikt 35 er på sam-
me måde inddelt efter parametre, som har
særlig indflydelse på de fysisk/kemiske og
biologiske forhold. Vandløbene er inddelt i
3 typer efter oplandsstørrelse, bredde på
vandløbet og afstand til vandløbets ud-
spring, kilden (tabel 1.3.2).

Af de ca. 3.300 km vandløb i vanddistrikt 35
er godt 76% type 1 og 23% type 2, mens
kun 1,3% (= 44 km) er type 3.

Søerne er inddelt i forhold til vandets indhold
af kalk (alkalinitet), saltholdighed, vandets
brunfarvning og dybden. Disse fire parametre
kan kombineres til 16 forskellige søtyper.
I vanddistrikt 35 er der dog kun 6 typer (tabel
1.3.3) fordelt på de 93 søer, som er målsatte i
regionplanen.

Knap 67% af søerne i vanddistrikt 35 hører
til type 9 og 17% til type 10. Over 80% af sø-
erne er altså kalkrige, ferske søer uden brun-
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farvning. Af type 13 (brunvandede søer) er
der 9%. Dette er typisk søer, der er dannet
ved tørvegravning . Der er kun 1 sø af type
14, som er en dyb, brunvandet sø. De fleste
brunfarvede søer er tørvemoser med en gen-
nemsnitsdybde på normalt under 3 meter Dy-
be brakvandssøer (type 12) er der 2 af i vand-
distriktet. Begge er opstået ved grusgravning
i kystnære områder.

Påvirkede vandområder (almindelig modifi-
cerede vandområder) er vandområder, der er
påvirket af menneskelig aktiviteter. I vand-
distrikt 35 gælder dette for hovedparten af
vandløbene, som er påvirkede enten ved ud-
dybning, udretning eller ved rørlægning.

Stærkt modificerede vandområder er vand-
områder, der er blevet fysisk ændrede i væ-

Figur 1.3.1 Typeinddelin-

gen af havområder og 

søer i vanddistrikt 35. 
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sentlig grad som følge af menneskelig aktivi-
tet, og som samtidigt ikke kan restaureres og
dermed opnå god økologisk tilstand på grund
af tekniske vanskeligheder og/eller uforholds-
mæssig store omkostninger. At udpege et om-
råde som stærkt modificeret skal betragtes
som en undtagelse. I vanddistrikt 35 gælder
det vandløb, der løber gennem områder, hvor
vandet pumpes væk, såsom inddæmmede

Figur 1.3.2 Typeinddelin-

gen af vandløb i vanddi-

strikt 35.

fjorde og rørlagte vandløb, der løber under
bymæssig bebyggelse. Ca. 18% af vandløbene
i vanddistrikt 35 er kunstige eller stærkt modi-
ficerede. Næstved Kanal  og Karrebæksminde
Fjord inklusiv Fladstrand og Krageholms
Strøm er det eneste stærkt modificerede hav-
område, mens der ikke er nogen foreløbig
identifikation af stærkt modificerede eller
kunstige søer.
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Kunstige vandområder omfatter områder,
hvor der ved graveaktivitet kunstigt er skabt
adgang for vand som samtidig ikke kan opnå
god økologisk tilstand. I vanddistrikt 35 op-
fattes kun større, interne afvandingskanaler i
pumpelag som kunstige vandområder.

Upåvirkede vandområder er områder, der ik-
ke er fysisk ændrede af menneskelig aktivitet.

Figur 1.3.3 Kunstige og

stærkt modificerede vand-

områder i vanddistrikt 35. 

Grundvandet er i vanddistrikt 35 inddelt i 81
grundvandsforekomster. Ved inddelingen
skelnes mellem grundvandsforekomster i
sand- og kalklag, samt om der er kontakt
med nærliggende vandløb.

Lokalt findes der små grundvandsforekom-
ster i sandlag, som kan forsyne vandløb samt
levere grundvand til drikkevandsforsyning.
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Figur 1.3.4 Skematisk

fremstilling af primære

grundvandsforekomster

og sekundære grund-

vandsforekomster (i kalk

eller sand) med kontakt

enten til vandløb eller

direkte afstrømning til

havet.

Figur 1.3.5 Udbredelsen 

af primære grundvands-

forekomster i kalk eller

sand i vanddistrikt 35.

Desuden vises om grund-

vandsforekomsten har

kontakt til overfladevand

eller er uden kontakt til

overfladevand (direkte

afstrømning til havet).

Figur 1.3.6 Udbredelsen 

af sekundære grund-

vandsforekomster i kalk

eller sand i vanddistrikt

35. Desuden vises om

grundvandsforekomsten

har kontakt til overflade-

vand eller er uden kon-

takt til overfladevand

(direkte afstrømning til

havet).

▼ ▼

▼
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Længere nede i undergrunden findes der
større grundvandsforekomster i sand- og
kalklag. Disse har en mere regional betyd-
ning, og udgør en større og langt mere sikker
drikkevandsforsyning. De største mængder
grundvand findes dog i de dybe grundvands-
forekomster i kalklag, som i vanddistriktet
har meget stor udstrækning. De store regio-
nale forekomster kaldes populært de primæ-
re grundvandsforekomster, idet stort set alt
vandindvinding sker fra disse.

Størstedelen af grundvandet i de store pri-
mære grundvandsforekomster strømmer
overvejende vandret, ofte over meget store
afstande. Omkring vandløbene vil grundvan-
det strømme op og sørge for, at der er vand i
vandløbene om sommeren.

En væsentlig del af grundvandet strømmer
dog ikke til vandløbene, men løber direkte
ud i havet.

Figur 1.3.5-1.3.6 viser udbredelsen af primæ-
re og sekundære grundvandsforekomster i
vanddistriktet.

Der er udpeget 43 primære grundvandsfore-
komster i vanddistriktet, hvoraf 24 leverer
vand til vandløbene. De sekundære grund-
vandsforekomster ligger generelt meget
spredt. I alt er der udpeget 38 sekundære
grundvandsforekomster i vanddistriktet.




