2 Karakteristik, påvirkning af overfladevand og
vurdering af målopfyldelse i de enkelte afstrømningsområder
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I dette kapitel gennemgås de 9 afstrømningsområder, som indgår i vanddistrikt 35,
afsluttende med en karakteriseringen af
grundvand. De 9 afstrømningsområder fremgår af figur 1.1. På omslagssiden er der et
oversigtskort over vanddistrikt 35 med angivelse af de vigtigste lokaliteter.

2.1 Afstrømningsområde Smålandsfarvandet
Afstrømningsområdet omfatter Karrebæk
Fjord, Dybsø Fjord, Avnø Fjord, Smålandsfarvandets åbne del inklusive Karrebæksminde
Bugt og den sydlige del af Smålandsfarvandet
inklusive Sakskøbing Fjord med tilhørende
oplande.
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Farvandene, oplandet og den menneskelige
påvirkning
Karrebæk Fjord, Dybsø Fjord, Avnø Fjord,
Knudshoved Odde, Kirkegrund samt kystområdet omkring øerne nord for Lolland indgår
alle i naturbeskyttelsesområder under Natura-2000. Dybsø Fjord er desuden udlagt som
prioriteret naturtype som kystlagune. Andre
marinbiologiske og bevaringsværdige naturtyper er stenrev, som findes i Karrebæksminde
Bugt, ved Knudshoved Odde, Vejrø, Onsevig og nord for Guldborgsund. Badeområder
findes langs den sydsjællandske kyst ind til
Svinø, i bunden af Avnø Fjord, på sydsiden
af Knudshoved Odde, på de større øer i Smålandsfarvandet, samt ved Lollands nordkyst.
Oplandet til Smålandsfarvandet er med et
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Tabel 2.1.1 Arealanven-
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Bebyggelse
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(Danmarks Miljøundersø-

Skov og natur

gelsers arealanvendelses-

Vådområder

kort og Statens Plante-

Ferskvand

41

2

avlsforsøgs landdækken-

Landbrug

1293

72

de jordklassificering af

●

Grovsandet jord

0

dyrkede arealer 1975-

●

Finsandet jord

1

1979).

●

Lerblandet sandjord
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●

Sandblandet lerjord

61

●

Lerjord

14

●

Svær lerjord
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●
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5

●

Kalkholdig jord

0

Figur 2.1.1 Arealanvendelsen i oplandet til Smålandsfarvandet.
(Danmarks Miljøundersøgelser (Corine kortlægningen) og Storstrøms,
Vestsjællands og Roskilde
amter).

114

Jordtype
6

42

2

251

14

58
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areal på 1792 km2 det største delområde i
vanddistrikt 35. Det fordeler sig med 1324
km2 på Sydsjælland, 443 km2 på Lolland inklusive Femø, Fejø og Askø, og 40 km2 på
nordspidsen af Falster. Området udgør vanddistriktets nordvestlige afgrænsning mod
vanddistrikt 30.
På Sjælland består området af oplandene til
Suså og Saltø Å og til række mindre vandsystemer med udløb i Dybsø Fjord og Avnø
Fjord. På Lolland omfatter området bl.a.
vandsystemerne ved Maribo Søerne, Nældevads Å og Sakskøbing Å.
Jordtyperne er domineret af sandblandet lerjord og lerjord, som tilsammen udgør 75% af
jordtyperne på det dyrkede areal. Lerblandet
sandjord udgør 18%, mens de resterende 7%
primært omfatter humusjord. De humusholdige jorde findes især på Sydsjælland omkring
Holmegaards Mose og de nu afvandede områder ved Køng og Ørslev Moser (se afsnit
1.1 figur 1.1.2, samt tabel 2.1.1). I forhold til
jordtypefordelingen for hele vanddistriktet er
oplandet præget af lidt lettere jorde. Andelen
af lerjord er således på kun 14% mod 27%
for hele distriktet.
72% af oplandet anvendes til landbrug. Skov
eller natur udgør tilsammen 14% og vådområder ca. 3% af oplandsarealet (tabel 2.1.1 og
figur 2.1.1). Blandt større skov- og naturlokaliteter kan nævnes skovene omkring TystrupBavelse Søerne, Sorø- og Tuelsø samt Holmegård Mose. På Lolland kan især nævnes skovog naturområderne omkring Maribo Søerne.
Større sammenhængende vådområder findes
flere steder langs Susådalen, ved Holmegaards Mose og Kværkeby Mose, samt ved
flere mindre lokaliteter.
Bebyggelser udgør 6% af arealanvendelsen i
oplandet og omfatter bl.a. Sorø, Ringsted og
Næstved på Sjælland samt Maribo og Sakskøbing på Lolland.
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Punktforureninger
Der findes 42 kommunale renseanlæg i oplandet til afstrømningsområde Smålandsfarvandet med en samlet belastning på 233.000
PE (personækvivalenter), hvilket svarer til
40% af den samlede belastning på kommunale renseanlæg i vanddistrikt 35. Derudover
findes der 10 private renseanlæg med en samlet belastning på godt 1.000 PE, 12 store virksomheder med direkte udledning, 7 mindre
virksomheder med udledning af spildevand
fra produktionsprocesser, 3 afværgeudledninger samt 17 ejendomme med egen vaskeplads til arbejdskøretøjer eller -redskaber.

Næstved Renseanlæg

LAS

125

Næstved Renseanlæg med en belastning på
74.000 PE og Ringsted Centralrenseanlæg i

Ringsted Renseanlæg

kg/år

kg/år

Tabel 2.1.2 Årlig udled-

Cadmium

0,4

ning af tungmetaller og

Kviksølv

1

de tre vigtigste miljøfrem-

Arsen

6

mede stoffer fra Næstved

Chrom

10

Bly

15

Nikkel

21

Kobber

25

Zink

248

TCPP

13

DEHP

Renseanlæg.

5

Tabel 2.1.3 Årlig udled-

Cadmium

0,7

ning af tungmetaller og

Kviksølv

1

de tre vigtigste miljøfrem-

Arsen

6

mede stoffer fra Ringsted

Chrom

16

Bly

21

Nikkel

29

Kobber

117

Zink

589

Dimethylamin

296

Toluen

312

DEHP

30

Centralrenseanlæg.

Vestsjællands Amt med en belastning på
60.000 PE er de største renseanlæg i oplandet. Næstved Renseanlæg udleder til Næstved
Kanal. Ringsted Centralrenseanlæg udleder
til Høm Lilleå, der løber ud i Ringsted Å (tabel 2.1.2 og tabel 2.1.3).
De 4 virksomheder med de største udledninger i oplandet er REXAM,
I/S FASAN Næstved forbrændingsanlæg,
Dalum Papir A/S og DAKA amba. REXAM
udleder hovedsagelig tungmetaller og anioniske detergenter, mens FASAN I/S udleder
tungmetaller. Dalum Papir A/S og DAKA
amba udleder organiske stoffer og næringssalte.

Figur 2.1.2 Punktkilder og fysiske forstyrrelser i
Smålandsfarvandet.
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I Smålandsfarvandet er der tilladt råstofindvinding syd for Knudshoved Odde, i Karrebæksminde Bugt, samt nord for Femø. Der
findes 5 klappladser, hvoraf de 3 stadigvæk
anvendes.

Figur 2.1.3 Kendte grundvandstruende jordforureninger og muligt grundvands- og/eller overfladevandstruende slaggeudlæg i oplandet til Små-

Siden 1987 har klappladserne – foruden store
mængder uddybningsmaterialer og sand fra
Bandholm Rende - modtaget ca. 170.000 m3
moderat belastet havneslam.

landsfarvandet.

I årene l950-54 er der nord for øen Lindholm
i Karrebæk Fjord klappet ca. l0.000 m3 kviksølvholdigt sediment fra oprensning af Næstved Havn og Næstved Kanal. Klappladsens
nøjagtige placering er ikke kendt. I årene
l968-72 er der endvidere klappet ca. l20.000
m3 sediment inden for et 6 km2 stort område
i Karrebæksminde Bugt vest for Dybsø.
Der findes 4 havbrug vest for Fejø. Til medicinering anvendte de i 2003 tilsammen 120 kg
Oxolinsyre, 118 kg Sulfadiazin og 24 kg Trimethoprim. Netburenes imprægnering afgav
skønsmæssigt 275 kg kobber.

I oplandet findes der 378 kendte forureninger, som kan true enten grundvand eller overfladevand. Af disse er 40% kortlagte som
muligt grundvandstruende jordforureninger,
mens resten er muligt grundvands- og/eller
overfladevandstruende slaggeudlæg.

Tabel 2.1.4 Overslag over

Tungmetal

kg

den samlede mængde

Kviksølv

10

tungmetaller tilført Små-

Cadmium

landsfarvandet fra klap-

Kobber

1500

pladser siden 1987.

Bly

3500

Husdyrtætheden på Lollandssiden er ganske
lille med 0,3 DE/ha, mens den er omkring 0,5
DE/ha på Sjællandssiden.

50

Krom

1500

Zink

13000
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Arealpåvirkninger
Den samlede næringssaltbelastning til Smålandsfarvandet er 2.663 ton kvælstof og 70
ton fosfor. Hovedparten af kvælstoffet kommer fra landbrug (fig. 2.1.4), mens hovedkilden til fosforbelastningen er spildevand fra
husstande i byerne og på landet (fig. 2.1.5).
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Renseanlæg

Kvælstof

Kvælstof

Fosfor

Fosfor

Tabel 2.1.5 Kvælstof og
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Havbrug
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-

5,5

-

er beregnet som et gen-

Spredt bebyggelse
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0,4
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0,09

nemsnit for perioden
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0,1

1995-2003.

1500
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1,7

0,01

Regnbetingede udløb

Naturbidrag
Landbrug

Smålands arvandet, kvælsto

Figur 2.1.4 Kvælstofbe1,9%
0,2% 5,7% 1,1%
2,7%

Renseanlæg
Regnbet. udløb
16,6%

lastningen til Smålandsfarvandet fordelt på kilder.

Spredt bebyg.
Natur
Landbrug
Industri
71,9%

Havbrug

Figur 2.1.5 Fosforbelastningen til Smålandsfarvandet fordelt på kilder.

Figur 2.1.6 6 Husdyrtætheden i oplandet til
Smålandsfarvandet (2003). Husdyrtætheden på en
ejendom er beregnet ud fra husdyrholdets størrelse,

Husdyrtætheden på en ejendom er beregnet
ud fra husdyrholdets størrelse og arealet af
ejendommens jordtilliggende. Oplysninger
herom findes henholdsvis i det centrale husdyrregister (CHR) og fra hektarstøtteordningen i det centrale landbrugsregister
(GLR). I beregningen indgår ikke overførsel
af husdyrgødning mellem forskellige bedrifter.

som registreres i det centrale husdyrregister (CHR)
og størrelsen af ejendommens jordtilliggende oplyst
i hektarstøtte-ansøgningen (oplysninger herfra er
registreret i det generelle landbrugsregister - GLR). I
beregningen er der ikke taget hensyn til overførsel
af husdyrgødning mellem forskellige bedrifter.003)
vist i et net af kvadrater på 1 km2.
2.1 Afstrømningsområde Smålandsfarvandet
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Kvantitative påvirkninger af vand
Samlet indvindes der 21 millioner m3 grundvand/år, hvilket svarer til 60% af den samlede
grundvandsindvinding i vanddistrikt 35. Den
relativt store indvinding skyldes, at de større
byer Ringsted, Næstved og Vordingborg indvinder i oplandet.

Indvinding af overfladevand sker overvejende fra to industrianlæg, som samlet indvinder
omkring 950.000 m3/år til procesvand. Dette
svarer til 52% af den samlede indvinding af
overfladevand i hele vanddistriktet. Efter
brug ledes hovedparten af vandet tilbage til
vandløb.
Havet
Smålandsfarvandet og tilstødende fjorde er
et meget heterogent område med store forskelle i miljøtilstanden og dermed store forskelle i, hvor langt de enkelte delområder er
fra at opfylde deres nuværende målsætning.
Delområderne beskrives derfor hver for sig.

Figur 2.1.7 Indvinding af
grundvand i oplandet til
Smålandsfarvandet opgjort pr. boring (Storstrøms Amt) eller pr. anlæg for eksempel et vand-

Smålandsfarvandet – åbne del inklusive
Karrebæksminde Bugt
Smålandsfarvandet - åbne del omfatter den
centrale del af Smålandsfarvandet, som er
domineret af vandudvekslingen med Storebælt og Østersøen. Området er derfor mindre
følsomt overfor belastning fra oplandet.

værk (Vestsjællands Amt).

Der er forbindelse til Storebælt via 2 op til 40
m dybe strømrender ved Omø og Agersø,
samt syd for Omø over en tærskel i ca. 10 meters dybde. Dette betyder, at der både kommer overflade- og bundvand fra Storebælt
ind i området. Via Storstrømmen er der forbindelse til Østersøen, hvor en tærskel i ca. 5
meters dybde medfører, at der kun strømmer
overfladevand fra Østersøen ind i området.
Smålandsfarvandet har i de senere år gentagne gange været ramt af iltsvind. Iltsvindene
opstår i tilført bundvand fra Storebælt, der i
længere tid har udgjort et nedre lag i Smålandsfarvandet. I nogle tilfælde er bundvandet allerede iltfattigt før det strømmer ind i
området.
Foruden de direkte skadevirkninger på plante- og dyrelivet, kan der, i forbindelse med
iltsvind, ske frigivelse af fosfor fra bunden.
De resulterende kraftigt forhøjede fosforkoncentrationer i vandet kan efterfølgende
påvirke miljøtilstanden i de tilstødende fjordområder. Koncentrationen af kvælstof følger generelt koncentrationen i Storebælt.
I dele af Karrebæksminde Bugt er der store
sammenhængende ålegræsbede uden større
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mængder af trådalger, hvilket kendetegner et
område med god vandkvalitet. I andre dele
af bugten er forekomsten af ålegræs mindre,
og der er moderate forekomster af andre
blomsterplanter, kransnålalger, samt makroalger, hvor der er hård bund. Det vil sige en
alsidig sammensætning af undervandsplanter
(høj diversitet).
Tidligere var der i Karrebæksminde Bugt generelt en varieret sammensætning af bunddyr, som udgjorde et alsidigt fødegrundlag
for en række fisk. Men under det kraftige
iltsvind i sensommeren 2002 døde hovedparten af dyrene. Efterfølgende har bunddyrene
skullet genetablere sig i området. I 2004 var
antallet af dyr er i fremgang, men mængden
og antallet af arter (artsdiversiteten) er stadig betydeligt lavere end før iltsvindet. De
bunddyr, der i dag er genindvandret til området, er typisk meget små, og ganske få arter
er dominerende. Flere af de arter af bunddyr,
der tidligere var de mest betydende, er i dag
enten meget fåtallige eller er endnu ikke til
stede. En genetablering af bunddyresamfundet er en proces, som tager flere år, og den
kan forsinkes, hvis der opstår nye perioder
med kraftige iltsvind.
Badevandskvaliteten er generelt god ved
samtlige badeområder.
I regionplanen vurderes tilstanden i forhold
til forekomst og sammensætning af undervandsplanter og bunddyr. Selvom bundvegetationen i dele af området er veludviklet, opfylder tilstanden som helhed ikke målsætningen.

del af de næringsstoffer, der tilføres fra land
passere igennem de lavvandede områder, og
påvirke sammensætningen af undervandsplanterne der.
I de mere åbne dele af området er der moderate forekomster af både ålegræs, andre
blomsterplanter og kransnålalger samt makroalger, hvor der er hård bund. Det vil sige
en alsidig sammensætning af undervandsplanter og moderate forekomster af trådalger. I
de mere beskyttede og næringsrige områder
som f.eks. Sakskøbing Fjord, findes der flere
steder store forekomster af hurtigvoksende
trådalger og mindre forekomster af fastsiddende undervandsplanter.
Ved badeområderne er badevandskvaliteten
god.
I regionplanen vurderes tilstanden i forhold
til forekomst og sammensætning af undervandsplanterne. Målsætningen vurderes ikke
at være opfyldt i området.
Karrebæk Fjord
Karrebæk Fjord inddeles naturligt i 2 områder. Den nordlige del hvor der er en cirka 6
meter dyb sejlrende, og den sydlige del der
domineres af områder under 1 meters dybde.
I sejlrenden er vandsøjlen normalt lagdelt,
mens vandmassen i den øvrige del af fjorden
normalt er velblandet.

Smålandsfarvandet – sydlige del inklusive
Sakskøbing Fjord
Smålandsfarvandets sydlige del adskiller sig
fra den åbne del ved, at en stor del af området er lavvandet og derfor er følsomt overfor
belastning. Der er 2 strømrender ind i området, hvor iltsvind kan forekomme, men iltsvind vurderes normalt til at være af kortere
varighed end i den åbne del af Smålandsfarvandet.
Koncentrationen af næringsstoffer antages
generelt at svare til den åbne del af Smålandsfarvandet. Imidlertid vil en betydelig

2.1 Afstrømningsområde Smålandsfarvandet
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Om sommeren kan der være iltsvind i den
inderste del af sejlrenden, idet der hvert år
bundfældes betydelige mængder af iltforbrugende organisk stof tilført fra Suså. Der opgraves således årligt 3.000-5.000 tons slam
med et højt organisk indhold til deponering i
et havneslamdepot på Ydernæs.
Karrebæk Fjord har uden sammenligning det
største opland i vanddistriktet. Koncentrationen af næringsstoffer er derfor væsentlig højere end i de øvrige fjorde. Der er derfor ofte
betydelige forskelle i næringsstofkoncentrationerne inderst og yderst i fjorden. Om sommeren sker der yderligere kraftige udsving i
næringsstofkoncentrationerne på grund af
især fosforfrigivelse fra sedimentet.
Området er stærkt modificeret som følge af
en gravet kanal fra Næstved og en gravet sejlrende til Karrebæksminde.
Ud for udløbet af Næstved Kanal i den nordlige del af Karrebæk Fjord findes der ofte
massive mængder af søsalat, der ligesom trådalger er enårige, hurtigvoksende alger med
særligt gode vækstforhold i næringsrigt vand.
I den øvrige del af fjorden findes der ligeledes søsalat og trådalger, men flere steder findes også flerårige blomsterplanter, deriblandt
enkelte ålegræsbede, samt mere sparsomt
kransnålalger. Generelt er området artsfattigt, og ganske få arter er dominerende. I regionplanen vurderes tilstanden i forhold til
forekomst og sammensætning af undervandsplanter. Karrebæk Fjord opfylder ikke kravene til målsætningen.
Dybsø Fjord
Dybsø fjord er en lavvandet, lukket fjord,
som er følsom over for næringssaltbelastning.
Bortset fra en tidsforsinkelse på omkring én
måned er vandet i Dybsø Fjord det samme
vand som i det øvre lag i Karrebæksminde
Bugt. Vind og forskelle i salinitet imellem de
to områder kan reducere tidsforsinkelsen,
men i gennemsnit skønnes vandets opholdstid i fjorden at være 1-2 måneder. Der forekommer ikke iltsvind i Dybsø Fjord. Den
ringe vanddybde betyder, at vandsøjlen normalt er velblandet og dermed iltet.
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I vintermånederne er der typisk en betydelig
overkoncentration af kvælstof i Dybsø Fjord,
mens koncentrationen er betydeligt mindre
resten af året. Om sommeren ligger koncentrationen af kvælstof i Dybsø Fjord normalt
30% over koncentrationen i Karrebæksminde
Bugt. Fosforkoncentrationerne i Dybsø Fjord
ligger hele året på niveau med Karrebæksminde Bugt.
Sammensætningen af bundplanter varierer
meget i de enkelte dele af fjorden. Nogle steder er der store bede med enten ålegræs eller
kransnålalger. Andre steder er bundvegetationen meget sparsomt udviklet. Der findes
store områder med mange trådalger, som kan
skygge for de fastsiddende undervandsplanter og derved hæmme deres vækst. Samlet set
er vegetationen alsidig, og i områder med
sten findes en del makroalger. Bunddyrelivet
domineres af ganske få arter, hvoraf filtrerende muslinger udgør en betydelig del. De filtrerende bunddyr er i stand til at filtrere
vandmassen op til flere gange dagligt. Vandet
i fjorden er således hele året så klart, at lyset
når ned til bunden.
I regionplanen vurderes tilstanden i forhold
til forekomst og sammensætning af undervandsplanter. Fjorden opfylder ikke kravene
til målsætningen.
Avnø Fjord
Fjorden er delvis åben med stor følsomhed
over for næringssaltbelastning.
Som i Dybsø Fjord indeholder Avnø Fjord
vand fra de øvre lag i Karrebæksminde Bugt,
og opholdstiden i den indre del af fjorden
skønnes ligeledes at være 1-2 måneder.
Avnø Fjord har en åben rand ud mod Karrebæksminde Bugt. Midt i fjorden er der en tærskel i omkring 1,5 meters dybde, der afgrænser et indre bassin med dybder omkring 3 meter og en maksimal dybde på 7,5 meter. I det
dybeste område vil der periodevis opstå lagdeling og dermed være risiko for iltsvind og
frigivelse af fosfor fra bunden. Vind og vejr
medfører lejlighedsvis store forskelle i vandets opholdstid i den indre og den ydre del af
fjorden.
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Oplandet til Avnø Fjord er betydeligt større
end oplandet til f.eks. Dybsø Fjord, hvorfor
der om vinteren forventes at være en betydelig overkoncentration af kvælstof i fjorden.
Om sommeren forventes overkoncentrationen af kvælstof i den indre del af Avnø Fjord
at ligge på niveau med Dybsø Fjord.
I Avnø Fjord dominerer trådalger i den
inderste del af fjorden. Trådalgerne kan skygge for de fastsiddende undervandsplanter og
derved hæmme deres vækst og udbredelsesmuligheder. Forekomsten af ålegræs er generelt lav, og selvom udbredelsen af kransnålalger er stor, er dækningen lille. Artsdiversiteten er lav med dominans af trådalger og havgræs på det lave vand.
Ved badeområdet i fjorden er der en god badevandskvalitet.

regulerede, og vandet pumpes via pumpestationer til Avnø Fjord.
I oplandet til den nordlige del af det åbne
Smålandsfarvandet er der ingen betydende
vandløb. Vandløbene er generelt små med et
moderat fald og en forringet miljøtilstand og
små pumpelag.
I oplandet til den sydlige del af det åbne
Smålandsfarvandet er der tre betydende
vandsystemer, Hunse Å, Sakskøbing Å og
Nældevads Å, der alle ligger på Nordlolland.
Disse vandløb løber igennem områder med
intensiv landbrugsudnyttelse. Desuden udspringer Hunse Å i afløbet fra Nørresø, som
er den nordligste af Maribosøerne på Midtlolland. Dette betyder, at vandføringen i åen
er afhængig af vandstanden i søerne.

I regionplanen vurderes tilstanden i forhold
til forekomst og sammensætning af undervandsplanter. Avnø Fjord opfylder ikke kravene til målsætningen.
Vandløbene
I afstrømningsområde Smålandsfarvandet er
der 3 betydende vandsystemer på Sydvestsjælland, Suså, Saltø Å og Fladså, der alle udmunder i den beskyttede Karrebæk Fjord.
Suså er det største vandløb med langt det
største opland på Sjælland. Fladså har ligeledes en særstatus, idet den rummer en af de tre
tilbageværende oprindelige ørredstammer på
Sjælland. Fladså har sit udløb i Fladstrand,
som er den sydøstlige del af Karrebæk Fjord.
Saltø Å er det mest betydende vandløb i den
vestligste del af Karrebæk Fjord. I oplandet
findes endvidere en del mindre vandløb med
varierende fysisk-kemiske forhold og et varieret dyre- og planteliv.

I oplandet til Dybsø Fjord er vandløbene
små, regulerede og nedgravede med en så lille vandføring, at de i perioder kan være sommerudtørrende.
Avnø Fjord modtager hovedparten af sit
ferskvand fra 2 større vandsystemer, Køng Å
og Næs Å, der begge er betydende for området. Begge vandløb er nedgravede og stærkt
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73% af alle vandløb i oplandet til Smålandsfarvandet er type 1, 8% type 2 og kun 3% type 3. Vandløbene i oplandet til Smålandsfarvandet er altså generelt små, har et lille
opland, er korte i deres forløb og har en lille
bredde.
I forhold til den nugældende regionplan har
hver 3. vandløbsstation i oplandet en tilfredsstillende miljøtilstand, hvilket er en del bedre
end gennemsnittet for vanddistrikt 35 som
helhed (figur 2.1.8).
Figur 2.1.8 Fordelingen af
vandløb med tilfredsstillende og ikke tilfredsstil-

Vandløbene i oplandet til Smålandsfarvandet
har på steder med ekstensiv dyrkning et forholdsvis naturligt forløb, men de fleste vandløb er gennem tiden blevet reguleret for at
tilgodese den intensive landbrugsudnyttelse.
53% af vandløbene i oplandet til Smålandsfarvandet har tilfredsstillende fysiske forhold, og er på samme niveau som i vanddistrikt 35 som helhed, se figur 2.1.9. I den del af
oplandet, der ligger i Vestsjællands Amt er
der dog ikke foretaget en tilsvarende vurdering, hvorfor man kun med forbehold kan
sammenligne de fysiske forhold i det samlede
opland for Saltø Å og Suså med resten af
vanddistrikt 35.

lende miljøtilstand i hen-

Søerne
Oplandet til Smålandsfarvandet dækker en
stor del af vanddistrikt 35 og indeholder de
store søkomplekser, Maribosøerne og Tystrup-Bavelse Søerne. Blandt de øvrige målsatte søer findes der et stort antal tidligere
grusgrave, som nu er vandfyldte, samt søer i
moser, hvor der tidligere er skåret tørv. Generelt hører grusgravssøerne til de renere søer, da de er er fyldt op af grundvand. Omvendt bærer mange af søerne i tørvemoserne
præg af, at de bliver brugt til andeopdræt
med jagt for øje.

holdsvis afstrømningsområde Smålandsfarvandet
og i hele vanddistrikt 35.

Figur 2.1.9 Fordelingen af
vandløbsstationer med tilfredsstillende og ikke tilfredsstillende fysiske forhold i henholdsvis
afstrømningsområde
Smålandsfarvandet og i
hele vanddistrikt 35.

Kun 22% af vandløbsstationerne har en tilfredsstillende fiskebestand i forhold til nugældende regionplan.
Der er forsat en del betydende faunaspærringer i oplandet til afstrømningsområde
Smålandsfarvandet. I Suså og dens tilløb er
der etableret en del fiskepassager gennem de
seneste 10 år. I Fladså er der få steder sket
forbedringer af vandløbets fysiske forhold.
Tilsvarende gælder for Saltø Å, hvor der er
udlagt gydegrus og sten. På Lolland er der
mindre ørredbestande i de betydende vandløb, men den naturlige reproduktion er minimal, først og fremmest som følge af dårlige
fysiske forhold.
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Langt hovedparten af de målsatte søer i oplandet er lavvandede og kan karakteriseres
som søtype 9. De dybe søer, som tilhører søtype 10, findes overvejende på Sjælland: Tystrup-Bavelse Søerne, Søtorup Sø, Hvid Sø,
Haraldsted Langesø, Gyrstinge Sø, Sorø Sø
og Tuelsø. De 2 grusgravssøer på Lolland: P.
Hansens Grusgrav og Borresminde Grusgrav
hører ligeledes til søtype 10.
Vandet i søerne er kalkrigt, hvilket giver en
høj alkalinitet. Selv søerne i Holmegårds Mose, som er en højmose, har høj alkalinitet.
Dette skyldes, at man ved tidligere tørvegravning har gravet helt ned til gytjen, hvorved kalkholdigt grundvand er trængt ind i
mosen og har ændret det oprindeligt sure,
kalkfattige mosevand.
Farvetallet er lavt i alle søerne, undtagen i
Holmegårds Mose. Her giver tungtnedbrydelige humusstoffer fra tørven vandet en brun-
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0,01 – 0,1 ha
4830

0,1-1,0 ha

1,0-5,0 ha

851

91

Oplandsstørrelse, km2

Tabel 2.1.5 Antal og stør-

1807

relsesfordeling af søerne i
oplandet til Smålandsfarvandet, samt størrelsen af

lig farve. Holmegårds Mose hører derfor til
søtype 13. Bassø og Fladet er tidligere vige,
som er blevet afsnøret fra havet. De har derfor en forhøjet salinitet og hører til søtype 11.
Tabel 2.1.5 viser størrelsesfordelingen af søerne i oplandet. Området indeholder flere tusinde, hovedsageligt mindre søer, hvis tilstand
ikke er kendt. Kun i de 52 målsatte søer er
der ført regelmæssigt tilsyn.
Af de målsatte søer ligger Nielstrup Sø, Holmegårds Mose, Tystrup-Bavelse Søerne, Bassø, Fladet, Hejrede Sø, Røgbølle Sø og Maribo Søndersø i internationale naturbeskyttelsesområder.
Der er kun få søer i oplandet, som har en god
miljømæssig tilstand. Hertil hører Linde Sø,
Høier Sø, Bonderup Mose, Søtorup Sø og
Hvid Sø. Desuden er en række af de tidligere
grusgrave i en acceptabel tilstand. Sorø Sø er
efter 30 år uden spildevandstilledning og 3
års geddeudsætninger i klar bedring. Undervandsvegetationen har nu bredt sig ud til flere meters dybde. Af Maribosøerne er Hejrede, Røgbølle og Maribo Søndersø desuden
under tydelig bedring. De øvrige søer i oplandet er så påvirket af menneskelig aktiviteter,
at kun 20 søer ud af i alt 52 målsatte søer opfylder regionplanens målsætninger.
Det primære problem for søerne er den diffuse belastning (bidraget fra spredt bebyggelse,
landbrugsarealer, naturområder og atmosfæ-

risk deposition), idet hovedparten af punktkilderne (renseanlæg og regnbetingede udledninger) enten er afskåret fra søerne eller
udbygget med næringssaltfjernelse.

2.2 Afstrømningsområde Langelandsbælt
Afstrømningsområde Langelandsbælt omfatter Nakskov Fjord, Søndernor og den østlige
del af Langelandsbælt med tilhørende oplande.
Havet, oplandet og den menneskelige
påvirkning
Nakskov Fjord, området ud for Albuen og
Nakskov Indrefjord indgår i naturbeskyttelsesområder under Natura-2000. Desuden er
Sønder Nor udlagt som prioriteret naturtype
som kystlagune. Der findes flere badeområder langs sydvestkysten af Lolland samt ét
badeområde i Nakskov Fjord ved Hestehoved.

Oplandet til Langelandsbælt er på 307 km2.
Næsten halvdelen omfatter oplandet til Nakskov Fjord, der afvander de to største vandsystemer Halsted Å og Ryde Å med et samlet
opland på 145 km2. Kun en mindre del af området afvander direkte til Langelandsbælt
uden om Nakskov Fjord. På grund af det flaArealtype

Arealstørrelse

Jordtype

km2

%

Tabel 2.2.1 Arealanvendelsen og jordtypeforde-
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