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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

%
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Figur 2.2.1 Arealanven-

vaskeplads til landbrugs- og entreprenørkøretøjer eller lignende.

delsen i oplandet til
Langelandsbælt
(Danmarks Miljøunder-

Nakskov Renseanlæg er det største kommunale renseanlæg i oplandet med en belastning
på 25.000 PE. Anlægget udleder direkte til
Langelandsbælt.

søgelser (Corine kortlægningen) og Storstrøms,
Vestsjællands og Roskilde
amter).

Danisco Sugar Nakskov er den virksomhed i
oplandet med størst udledning. Belastningen
på renseanlægget er ca. 280.000 PE og der udledes hovedsagelig organiske stoffer og næringssalte fra anlægget. Virksomheden udleder direkte til Langelandsbælt.

Nakskov Renseanlæg

de terræn sker afvandingen overvejende gennem pumpestationer. Det gælder en del af
oplandene til Halsted Å og Ryde Å samt det
inddæmmede areal Bogø Inddæmning syd for
Nakskov Fjord.

kg/år

Cadmium

0,1

Kviksølv

0,2

Arsen

3

Chrom

2

Bly

5

Nikkel

7

Kobber

8

Zink

77

TCPP

2

DEHP

Området er i høj grad præget af de tungere
jordtyper, hvoraf sandblandet lerjord og lerjord tilsammen udgør knap 95% af jordtyperne på det dyrkede areal (se jordtypekort, afsnit 1.1, fig. 1.1.2 samt tab. 2.2.1).
Oplandet til Langelandsbælt ligger på det intensivt dyrkede Vestlolland. Dyrkningsprocenten ligger på 82% mod en gennemsnitligt dyrkningsprocent på 73% for hele vanddistriktet. Skov- og naturarealerne er tilsvarende reducerede, og der findes kun større
sammenhængende skove ved Kristianssæde
Skov i den østlige del af området. Bebyggelser, tekniske anlæg og veje udgør tilsammen
9% og omfatter primært Nakskov.
Punktforureninger
Der findes 28 kommunale renseanlæg i oplandet med en samlet belastning på 31.000
PE, hvilket svarer til 5% af den samlede belastning på kommunale renseanlæg i vanddistrikt 35. Derudover findes der 1 privat renseanlæg med en belastning på 135 PE, 4 virksomheder med direkte udledning, en afværgeudledning samt 4 ejendomme med egen
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1

LAS

39

Tabel 2.2.2 Skønnet udledning af tungmetaller og
de tre vigtigste miljøfremmede stoffer fra Nakskov
Renseanlæg.

Tungmetal
Kviksølv
Cadmium

kg
3
14

Kobber

700

Bly

900

Krom

400

Zink

3700

Tabel 2.2.3 Overslag over den samlede mængde af
tilførte tungmetaller til afstrømningsområde Langelandsbælt fra klappladser siden 1987.

2.2 Afstrømningsområde Langelandsbælt

Figur 2.2.2 Punktkilder og fysiske forstyrrelser i

Figur 2.2.3 Kendte grundvandstruende jordforure-

Langelandsbælt.

ninger og muligt grundvands- og/eller overfladevandstruende slaggeudlæg i oplandet til Langelandsbælt.

I oplandet findes der 15 kortlagte jordforureninger, der alle er muligt grundvands- og/eller
overfladevandtruende slaggeudlæg.
De 3 største havne i området er Nakskov
havn, Tårs Havn og Langø Havn.
Der findes 2 klappladser i området, hvoraf
den ene benyttes. Siden 1987 har klappladserne modtaget ca. 63.000 m3 moderat belastet
havneslam.

Arealpåvirkninger
Den samlede næringssaltbelastning til
Lange-landsbælt er 493 ton kvælstof og 16,5
ton fosfor. 70% af kvælstoffet kommer fra
landbrug (fig. 2.2.3), mens fosforbelastningen primært skyldes spildevand fra husstande
i byerne og på landet og industri (fig. 2.2.4).

1,2%
9,7%

5,0%

Renseanlæg

1,9%
12,4%

Regnbet. udløb
Spredt bebyg.
Natur
Landbrug
Industri

69,8%

Havbrug

Figur 2.2.4 Kvælstofbelastningen til Langelandsbælt

Figur 2.2.5 Fosforbelastningen til Langelandsbælt

fordelt på kilder.

fordelt på kilder.
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Tabel 2.2.4 Kvælstof og

Kilde

fosforbelastningen fordelt
på kilder i afstrøm-

Renseanlæg

ningsområde Langelands-

Regnbetingede udløb

bælt. Mængderne er be-
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Kvælstof
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Fosfor

ton

kg/ha

ton

kg/ha

25

0,8

3,4

0,11

6

0,2

1,5

0,05

Industri

50

1,6

5,5

0,18

regnet som et gennemsnit

Spredt Bebyggelse

10

0,3

2,1

0,07

for perioden 1995-2003.

Naturbidrag

60

2,0

2,4

0,08

240

11,2

1,6

0,05

Landbrug

Figur 2.2.6

Husdyrtætheden er på knap 0,3 DE/ha og
dermed 0,1 DE/ha mindre end gennemsnittet
for hele vanddistriktet.

Husdyrtætheden i oplandet til Langelandsbælt
(2003). Husdyrtætheden
på en ejendom er bereg-

Kvantitative påvirkninger af vand
I oplandet indvindes der knap 2 millioner m3
grundvand/år. De primære grundvandsindvindinger er Nakskov Kommunale Vandværk og
Regionalvandværket. Der sker kun indvinding af grundvand i den nordlige del af området, da der ikke findes væsentlige grundvandsforekomster i den sydlige del.

net ud fra husdyrholdets
størrelse, som registreres i
det centrale husdyrregister (CHR) og størrelsen af
ejendommens jordtilliggende oplyst i hektarstøtte-ansøgningen (oplysninger herfra er registreret i det generelle land-

Indvinding af overfladevand sker overvejende
fra et industrianlæg, som indvinder omkring
500.000 m3 overfladevand/år til procesvand.
Dette svarer til 27% af den samlede indvinding af overfladevand i hele distriktet.

brugsregister - GLR). I
beregningen er der ikke
taget hensyn til overførsel
af husdyrgødning mellem
forskellige bedrifter.

Havet
Langelandsbælt og tilstødende fjorde er et
heterogent område, hvor der er meget store
forskelle i miljøtilstanden og dermed store
forskelle i, hvor langt de enkelte områder er
fra at opfylde deres nuværende målsætning.
De enkelte delområder beskrives derfor hver
for sig.

Figur 2.2.7 Indvinding af
grundvand i oplandet til
Langlandsbælt opgjort pr.
boring.
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områder med dybder under 1 meter, og to
smalle render med dybder på omkring 6 meter. I renderne vil vandsøjlen normalt være
lagdelt med risiko for iltsvind om sommeren.

Langelandsbælt – øst
Langelandsbælt- øst er et åbent gennemstrømningsfarvand, der ikke er følsomt overfor næringssaltbelastning. Der passerer både
vand fra de øvre lag i Østersøen, samt vand
fra både øvre og nedre lag i Kattegat. Der
passerer meget store vandmængder igennem
området, og lokalt tilførte næringsstoffer vil
generelt blive ført væk med strømmen.
Der opstår ikke iltsvind i området, men der
kan passere iltfattigt vand igennem området.
Det vil dog som oftest passere i de dybere
render, der ligger i den vestlige del af Langelandsbælt.
Næringsstofkoncentrationerne er de samme
som i Storebælt og Østersøen. I forbindelse
med iltsvind i de omkringliggende farvande
vil der kunne optræde væsentligt forhøjede
fosforkoncentrationer.
Undervandsplanterne har ikke været undersøgt i de seneste år. Badevandskvaliteten ved
områdets badeområder er god.
I regionplanen vurderes tilstanden i forhold
til forekomst og sammensætning af undervandsplanter. Da undervandsplanterne ikke
har været undersøgt, er det ikke muligt at
vurdere, om kravene til målsætningen er opfyldt.
Nakskov Fjord
Nakskov Fjord kan deles op i en ydre og en
indre del, hvor grænsen imellem de to dele
ligger ved linien Langø, Enehøje og Vejlø.
Den indre del omfatter primært lavvandede

2.2 Afstrømningsområde Langelandsbælt

Vandudskiftningen i Nakskov Fjord styres af
forholdene i Langelandsbælt. I den ydre del
af fjorden skønnes opholdstiden at være fra
nogle få dage til et par uger, mens den i den
indre del af fjorden skønnes at ligge fra et par
uger op til omkring 1 måned. Dette medfører,
at der ofte vil være store forskelle i koncentrationerne af næringsstoffer i den indre og
den ydre del af fjorden. Mens koncentrationerne i den ydre del skønnes at ligge på niveau med i Langelandsbælt, ligger de noget
højere i den indre del.
Der er meget få arter af undervandsplanter
(lav diversitet) i den indre og meget lavvandede del af Nakskov Fjord, og fjorden er præget af mange trådalger. De mange trådalger
er med til at hæmme eller hindre væksten af
blomsterplanter og andre fastsiddende undervandsplanter. I den ydre del af fjorden findes
der også en del trådalger, men derudover optræder moderate mængder af ålegræs, havgræs og pletvise forekomster af kransnålalger.
Badeområdet i fjorden har en god badevandskvaliteten.
I regionplanen vurderes tilstanden i forhold
til forekomst og sammensætning af undervandsplanter. Nakskov Fjord opfylder ikke
kravene til målsætningen.
Søndernor
Søndernor udmunder i den ydre del af Nakskov Fjord. Middeldybden i noret er under 1
meter, så der er ikke risiko for iltsvind. Oplandet til noret er lille, så den generelle miljøtilstand afhænger af forholdene i Nakskov
Fjord.
Søndernor er en lavvandet kystlagune og er
følsom overfor næringssaltbelastning. I dybere dele af noret omfatter undervandsplanterne moderate mængder af ålegræs og andre
blomsterplanter, mens der på lavere vand findes meget havgræs. Kransnålalger forekommer stedvis i pæne bede. Selvom både oplan-
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det og næringstilførslen er lille, findes der
overalt trådalger. Nogle steder er mængden af
trådalger så stor, at væksten af de fastsiddende undervandsplanter vil kunne hæmmes.
Svaner og andre kystfugles græsning på ålegræs lader til at være medvirkende til den lave
forekomst af ålegræs, mens tilførsel af næringsrigt vand fra Nakskov Fjord antages at
være den primære årsag til den høje forekomst af trådalger. Der er ingen badeområder
i Søndernor.
I regionplanen vurderes tilstanden i forhold
til forekomst og sammensætning af undervandsplanter. Selvom dele af området opfylder kravene, lever Søndernor som helhed ikke op til målsætningen.

Langelandsbælt. De fysisk-kemiske forhold
er dog ikke særlig gode i disse vandløb, og dyre- og plantelivet er heller ikke specielt varieret. Hovedparten af vandløbene i oplandet er
regulerede og delvist nedgravede.

Vandløbene
I oplandet er der to betydende vandsystemer,
Ryde Å og Halsted Å, som begge via Nakskov Indrefjord har udløb i Nakskov Fjord.
Både Ryde Å og Halsted Å pumpes ud i Nakskov Indrefjord og afvander tilsammen en
stor del af Vestlolland.

77% af vandløbene er type 1 og kun 23% type 2. Vandløbene har generelt et lille opland,
er korte i deres forløb og har en lille bredde.

Der findes endvidere en del mindre vandløb,
der løber til Søndernor og i den østlige del af

I forhold til nugældende regionplan har kun
9% af vandløbsstationerne en tilfredsstillende miljøtilstand, hvilket er meget ringere end
tilstanden i vanddistrikt 35 som helhed (fig.
2.2.8).
Ingen vandløbsstationer i oplandet har en tilfredsstillende fiskebestand i forhold til nugældende regionplan. Dette skyldes primært, at
fisk ikke kan passere vandløbenes pumpestationer. Foruden de 2 pumpestationer ved
Halsted Å og Ryde Å findes der flere faunaspærringer i oplandet. Der er ikke gennemført egentlige restaureringer i vandløbene i
området.

Figur 2.2.8 Fordelingen af
vandløb med tilfredsstillende og ikke tilfredsstillende miljøtilstand i henholdsvis afstrømningsområde Langelandsbælt og i
hele vanddistrikt 35.

46% af vandløbene i oplandet har tilfredsstillende fysiske forhold. Dette ligger lidt under
gennemsnittet for vanddistrikt 35 som helhed
(fig. 2.2.9).
Figur 2.2.9 Fordelingen af

Generelt er vandløbenes fysiske forhold ikke
gode. Landskabet er fladt, og de fleste vandløb pumpes ud. Gennem tiden er mange af
vandløbene blevet kraftigt regulerede og gravet dybt i terrænet for at sikre afvandingen af
de flade arealer.

vandløbsstationer med tilfredsstillende og ikke tilfredsstillende fysiske forhold i henholdsvis
afstrømningsområde
Langelandsbælt og i hele
vanddistrikt 35.

Søerne
Søerne i oplandet er typisk lavvandede og tilhører for hovedparten søtype 9.
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Afstrømningsområde
Langelandsbælt

0,01 – 0,1 ha
1521

0,1-1,0 ha
128

1,0-5,0 ha
13

Oplandsstørrelse, km2

Tabel 2.2.5 Antal og størrelsesfordeling af søerne

307

i oplandet til Langelandsbælt, samt størrelsen af

I området findes der 3 målsatte søer, der alle
er målsat med generel målsætning: Den brakvandede Nakskov Indrefjord, som er en afsnøret fjord, Vandværksmosen, som er opstået i en udgravet tørvemose, samt Vesterborg
Sø.
Tabel 2.2.5 viser størrelsesfordelingen af søerne i oplandet. Området indeholder flere hundrede, hovedsageligt mindre søer, hvis tilstand ikke er kendt. Kun i de 3 målsatte søer
er der ført regelmæssigt tilsyn.
Vesterborg Sø er en af de bedst kendte søer
i vanddistriktet og har været omfattet af
undersøgelsesprogrammer siden slutningen
af 1980’erne. Søen opfylder stadig ikke sin
målsætning, men er i tydelig bedring. I 2004
blev der således for første gang i undersøgelsesperioden fundet undervandsplanter i søen.
Nakskov Indrefjord ligger omgivet af diger
med et vandspejl over omgivelsernes højde,
så vandet fra de tilstødende vandløb må pumpes op i søen. De utætte sluseporte i afløbet
bevirker, at det brakke havvand fra Nakskov
Fjord trænger ind i fjorden. Efter at Indrefjorden i næsten 50 år har ligget hen som en
gold ørken uden undervandsplanter, blev der
i 1998 fundet en spæd vegetation, som siden
har bredt sig. Selv om Nakskov Indrefjord er
i bedring, befinder den sig stadig i en ustabil
tilstand og kan både udvikle sig i retning af
en uklar tilstand, hvor undervandsplanterne
atter forsvinder eller i retning af en klarvandet tilstand med en udbredt undervandsvegetation. Nakskov Indrefjord er udpeget som
vildtreservat og som internationalt vandfuglebeskyttelsesområde (en del af Ramsarområde nr. 23).

væk. Søen opfylder ikke sin målsætning, og
biomanipulation vil være uden virkning, så
længe den eksterne belastning er så stor.
Det er primært den diffuse belastning (bidraget fra spredt bebyggelse, landbrugsarealer,
naturområder og atmosfærisk deposition),
som er til hinder for, at søerne kan opfylde
deres målsætning, idet hovedparten af punktkilderne (rensningsanlæg og regnbetingede
udledninger) enten er afskåret fra søerne eller udbygget med næringssaltfjernelse.

2.3 Afstrømningsområde Femern Bælt
Afstrømningsområde Femern Bælt omfatter
Rødsand og den nordlige del af FemernBælt
med tilhørende oplande.
Bæltet, oplandet og den menneskelige
påvirkning
Afstrømningsområdet Femern Bælt strækker
sig langs Sydlollands kyst fra Nakskov i vest
til Nysted i øst. Endvidere regnes sydspidsen
af Falster med til området. Området dækker
et samlet areal på 380 km2.

Rødsand og området ud for Hyldekrog
indgår i naturbeskyttelsesområder under
Natura-2000.
Herunder findes der ud for Kramnitze 2 stenrev. Langs hele Lollands sydkyst findes der en

Vandværksmosen er opstået i forbindelse
med tørvegravning og ligger i dag som en udposning på Åmoserenden. Den er voldsomt
belastet med næringsstoffer fra sit store opland, men da vandets opholdstid i søen er
kort, er planteplanktonmængden så ringe, at
den ikke kan skygge undervandsplanterne

2.3 Afstrømningsområde Femern Bælt
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oplandet.

