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Afstrømningsområde 0,01 – 0,1 ha 0,1-1,0 ha 1,0-5,0 ha Oplandsstørrelse, km2

Langelandsbælt 1521 128 30713

Tabel 2.2.5 Antal og stør-

relsesfordeling af søerne 

i oplandet til Langelands-

bælt, samt størrelsen af

oplandet.I området findes der 3 målsatte søer, der alle
er målsat med generel målsætning: Den brak-
vandede Nakskov Indrefjord, som er en af-
snøret fjord, Vandværksmosen, som er opstå-
et i en udgravet tørvemose, samt Vesterborg
Sø.

Tabel 2.2.5 viser størrelsesfordelingen af søer-
ne i oplandet. Området indeholder flere hun-
drede, hovedsageligt mindre søer, hvis til-
stand 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 undersøgel-
sesperioden  fundet undervandsplanter i sø-
en.

Nakskov Indrefjord ligger omgivet af diger
med et vandspejl over omgivelsernes højde,
så vandet fra de tilstødende vandløb må pum-
pes op i søen. De utætte sluseporte i afløbet
bevirker, at det brakke havvand fra Nakskov
Fjord trænger ind i fjorden. Efter at Indre-
fjorden 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 klarvan-
det tilstand med en udbredt undervandsvege-
tation. Nakskov Indrefjord er udpeget som
vildtreservat og som internationalt vandfugle-
beskyttelsesområde (en del af Ramsarområ-
de nr. 23).

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

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 (bidra-
get fra spredt bebyggelse, landbrugsarealer,
naturområder og atmosfærisk deposition),
som er til hinder for, at søerne kan opfylde
deres målsætning, idet hovedparten af punkt-
kilderne (rensningsanlæg og regnbetingede
udledninger) enten er afskåret fra søerne el-
ler 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 sten-
rev. Langs hele Lollands sydkyst findes der en 
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lang række badeområder. Desuden findes der
flere badeområder inde i Rødsandområdet
mellem Stubberup Havn og Holten Strand,
samt enkelte badeområder langs Falsters syd-
vestlige kyst.

Det altdominerende vandsystem i området er
Hovedkanal med tilløb, som afvander det ind-
dæmmede område ved Rødby Fjord. Hoved-
kanalen, der har et samlet opland på 205 km2,
afvander via pumpestationen ved Kramnitze,
som er en af Nordeuropas største pumpesta-
tioner.

Jordtyperne består dels af lerjord og sand-
blandet lerjord, som tilsammen udgør 76% og
dels af større, velafgrænsede områder med
sandjord. De inddæmmede områder ved Rød-
by Fjord og Saksfjed Inddæmning domineres
af grovsandet jord (se jordtypekort, afsnit 1.1
fig. 1.1.2 samt tabel 2.3.1).

Området domineres af intensiv landbrugspro-
duktion med en dyrkningsprocent på 83%
mod et gennemsnit på 73% for hele vanddi-
striktet. Den intensive dyrkning resulterer i
en tilsvarende lav andel af skov- og naturom-
råder, som tilsammen kun udgør 7% af areal-
anvendelsen. Bebyggelser og tekniske anlæg
udgør tilsammen 7%, og er primært knyttet til
Rødby og Rødbyhavn på sydkysten af Lol-
land.

Punktforureninger
Der findes 31 kommunale renseanlæg i oplan-
det med en samlet belastning på 21.000 PE,
hvilket svarer til 4% af den samlede belast-
ning på kommunale renseanlæg i vanddistrikt
35. Derudover findes der 3 private renseanlæg
med en samlet belastning på 125 PE, 2 virk-
somheder med direkte udledning, 1 mindre
virksomhed med udledning af spildevand fra
produktionsprocesser, 1 afværgeudledning,
samt 6 ejendomme med egen vaskeplads til
arbejdskøretøjer, arbejdsredskaber eller lig-
nende.

Rødbyhavn Renseanlæg er det største kom-
munale renseanlæg i oplandet med en belast-
ning på 7.600 PE. Anlægget udleder direkte 
til Femern Bælt.

Arealtype Arealstørrelse Jordtype

km2 % 

Bebyggelse

Tekniske anlæg og veje

Skov og natur

Vådområder

Ferskvand

Landbrug

● Grovsandet jord

● Finsandet jord

● Lerblandet sandjord

● Sandblandet lerjord

● Lerjord

● Svær lerjord

● Humus

● Kalkholdig jord

17

9

25

12

1

314

5

2

7

3

0

83

7

2

14

29

47

0

1

0

Tabel 2.3.1 Arealanven-

delsen og jordtypeforde-

lingen i oplandet til

Femern Bælt (Danmarks

Miljøundersøgelsers areal-

anvendelseskort og

Statens Planteavlsforsøgs

landdækkende jordklassi-

ficering af dyrkede area-

ler 1975-1979).

Figur 2.3.1 Arealanven-

delsen i oplandet til Fe-

mern Bælt (Danmarks Mil-

jøundersøgelser (Corine

kortlægningen) og Stor-

strøms, Vestsjællands og

Roskilde Amter). 

Tabel 2.3.2 Skønnet ud-

ledning af tungmetaller

og de tre vigtigste miljø-

fremmede stoffer fra

Rødbyhavn Renseanlæg.

Rødby Havn Renseanlæg kg/år

Cadmium

Kviksølv

Arsen

Chrom

Bly

Nikkel

Kobber

Zink

TCPP

DEHP

LAS

0,05

0,1

1

0,8

2

3

3

31

2

0,6

16
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Figur 2.3.2 Punktkilder og fysiske forstyrrelser i Fe-

mern Bælt.

K.K. Miljøteknik er den virksomhed med
størst udledning i oplandet. Det er hovedsa-
gelig tungmetaller, anioniske detergenter og
oliekomponenter, der udledes. Virksomheden
udleder direkte til Femern Bælt.

I oplandet findes der 13 kortlagte jordforure-
ninger, hvoraf 30% er V2-kortlagte som mu-
ligt grundvandstruende lokaliteter, mens 

Figur 2.3.3 Kendte grundvandstruende jordforure-

ninger og muligt grundvands- og/eller overflade-

vandstruende slaggeudlæg i oplandet til Femern

Bælt. 

Tungmetal kg

Kviksølv

Cadmium

Kobber

Bly

Krom

Zink

9 

44 

2100 

3000 

1300 

11300 

Tabel 2.3.3 Overslag over

den samlede mængde

tungmetaller tilført

Femern Bælt fra klapplad-

ser siden 1987.

resten er muligt grundvands- og/eller overfla-
devandtruende slaggeudlæg.

Der er tilladt indvinding og efterforskning ef-
ter råstoffer syd-øst for Rødbyhavn ud for
Vindeholme, samt syd og sydøst for Gedser.

De to største havne i området er Rødbyhavn
og Gedser havn, som både er færge- og fiske-
rihavne.

Der findes 4 klapplader i området, hvoraf de
to benyttes. Siden 1987 har klappladserne -
foruden ca. 750.000 m3 rent materiale fra sejl-
renderne til Rødbyhavn og Gedser -  modta-
get ca. 200.000 m3 moderat belastet havne-
slam.

Renseanlæg

Regnbet. udløb

Spredt bebyg.

Natur

Landbrug

4,5%
0,3%

2,8%

14,3%

78,0%

Figur 2.3.4

Kvælstofbelastningen til

Femern Bælt fordelt på

kilder. 

Figur 2.3.5

Fosforbelastningen til

Femern Bælt fordelt på

kilder.
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Arealpåvirkninger
Den samlede næringssaltbelastning til Femern
Bælt er 541 ton kvælstof og 11 ton fosfor.
Næsten 80% af kvælstoffet kommer fra land-
brug (fig. 2.3.4), mens næsten 75% af fosfor-
belastningen kommer fra spildevand fra hus-
stande i byerne og på landet (fig. 2.3.5).

Husdyrtætheden er i gennemsnit på 0,2
DE/ha og dermed meget lav.

Kilde Kvælstof Kvælstof Fosfor Fosfor

ton kg/ha ton kg/ha

Renseanlæg

Regnbetingede udløb

Spredt Bebyggelse

Naturbidrag

Landbrug

25

2

15

80

4420

0,7

0,1

0,4

20,4

11,1

0,12

0,01

0,09

0,08

0,01

4,4

0,5

3,4

3,0

0,1

Tabel 2.3.4 Kvælstof og

fosforbelastningen fordelt

på kilder i afstrømnings-

område Femern Bælt.

Mængderne er beregnet

som et gennemsnit for

perioden 1995-2003.

Figur 2.3.6 Husdyrtæthe-

den i oplandet til Femern

Bælt (2003). Husdyrtæthe-

den på en ejendom er be-

regnet ud fra husdyrhol-

dets størrelse, som regist-

reres i det centrale hus-

dyrregister (CHR) og stør-

relsen af ejendommens

jordtilliggende oplyst i

hektarstøtte-ansøgningen

(oplysninger herfra er re-

gistreret i det generelle

landbrugsregister - GLR). 

I beregningen er der ikke

taget hensyn til overførsel

af husdyrgødning mellem

forskellige bedrifter.
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Figur 2.3.7 Indvinding af grundvand i oplandet til

Femern Bælt opgjort pr. boring.

Kvantitative påvirkninger af vand
I oplandet indvindes der omkring 1,3 millio-
ner m3 grundvand/år. Der sker så godt som
ingen indvinding i den sydvestlige del af op-
landet, da grundvandsressourcen er begræn-
set pga. manglende grundvandsforekomst.
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Rødsand, mens næringsstoffer til den østlige
del af området primært tilføres fra Guldborg-
sund. Saltholdigheden i Guldborgsund vil of-
te være højere end i overfladen af Rødsand,
og vand fra Guldborgsund vil derfor i perio-
der danne et nedre lag i den østlige del af
Rødsand. Næringsstofferne i dette vand vil
gradvist kunne sprede sig til resten af områ-
det i takt med, at det nedre lag blandes op i
det øvre lag.

Hvis vandmassen i sensommeren er lagdelt i
den østlige del af området, kan der opstå ilt-
svind ved bunden, og dette kan medføre frigi-
velse af fosfor. I den dybe del af Rødsand fin-
des der en alsidig sammensætning af under-
vandsplanter præget af tætte ålegræsbede og
kransnålalger. Hvor der er hård bund, findes
der en række makroalger. Trådalger forekom-
mer i moderate mængder. Derimod er den
lavvandede del af Rødsand præget af store
forekomster af trådalger og lave forekomster
af ålegræs. De mange trådalger kan hæmme
væksten og forekomsten af fastsiddende
undervandsplanter, som her har en lavere di-
versitet end i den dybe del af Rødsand. Ud-
bredelsen af ålegræs bliver desuden begræn-
set som følge af græsning fra svaner og andre
kystfugle. Ved badeområderne i området er
badevandskvaliteten god.

I regionplanen vurderes tilstanden i forhold
til forekomst og sammensætning af under-
vandsplanter. Kun dele af Rødsand opfylder
kravene til målsætningen.

Vandløbene
Terrænet i oplandet er typisk meget fladt.
Vandløbene i den inddæmmede del af fjorden
omfatter gravede, rette kanaler, der ligger
dybt i terrænet. Der findes endvidere en del
mindre vandløb, der løber til Femern Bælt og
Rødsand. I mange af disse vandløb er de fy-
sisk-kemiske forhold ikke særlig gode, og dy-
re- og plantelivet er heller ikke specielt varie-
ret. Hovedparten af vandløbene i oplandet er
regulerede og dybt nedgravede. Undtagelser
findes dog i Amtsvandløb 43L og Strognæs
Bæk, hvor de fysiske forhold på visse
strækninger er så gode, at der i begge vandløb
findes ørred.
81% af vandløb i oplandet er type 1 og 19%
type 2. Vandløbene i området har således et 

Havet
Det antages, at der er stor forskel på miljøtil-
standen i Femern Bælt og Rødsand, og der-
med hvor langt de to områder er fra at opfyl-
de deres nuværende målsætning.

Femern Bælt
Femern Bælt er et åbent farvand, hvor der
skiftevis optræder vand fra de øvre lag i Øs-
tersøen og fra Storebælt. Området gennem-
strømmes af store vandmængder. Hovedpar-
ten af de næringsstoffer, som tilføres fra op-
landet, vil derfor ikke blive omsat i området.
Området er derfor mindre følsomt overfor
belastning.

Miljøtilstanden i Femern Bælt svarer til den
generelle tilstand i de omkringliggende far-
vande. I sensommeren er der normalt ilt-
svind i de dybere dele af  bæltet uden for
vanddistrikt 35. I det omfang iltsvindene
medfører frigivelse af fosfor fra bunden, vil
dette kunne medføre forhøjede fosforkon-
centrationer i bæltet.

Næringsstofkoncentrationerne vil generelt
ligge på samme niveau som i de øvre lag af
Storebælt og Østersøen.

Undervandsplanterne har ikke været under-
søgt i bæltet i de seneste år. Badevandskvali-
teten ved områdets badeområder er god.

I regionplanen vurderes tilstanden i forhold
til forekomst og sammensætning af under-
vandsplanter. Da undervandsvegetationen ik-
ke har været undersøgt de seneste år, er det
ikke muligt at vurdere om kravene er opfyldt.

Rødsand
Rødsand ligger imellem Femern Bælt og
Guldborgsund. Ud mod Femern Bælt findes
der en smal, 6 m dyb rende ved Gedser og en
bredere rende midt for området med dybder
på 1,5-3 meter. Middeldybden ligger i den
vestlige del af Rødsand under 1 meter, i midt-
erområdet fra 2-4 meter, og i den østlige del
omkring 7 meter. Den vestlige del af Rød-
sand er derfor mere følsom overfor nærings-
stofbelastning end den østlige del.

Næringsstofferne fra oplandet strømmer pri-
mært til den vestlige og den midterste del af 
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Figur 2.3.8 Fordelingen 

af vandløb med tilfreds-

stillende og ikke tilfreds-

stillende miljøtilstand i

henholdsvis afstrømnings-

område Femern Bælt og 

i hele vanddistrikt 35.

Figur 2.3.9 Fordelingen 

af vandløbsstationer med

tilfredsstillende og ikke

tilfredsstillende fysiske

forhold i henholdsvis af-

strømningsområde 

Femern Bælt og i hele

vanddistrikt 35.

 

 

59% af vandløbene i oplandet  har tilfreds-
stillende fysiske forhold. Dette ligger lidt
over gennemsnittet for vanddistrikt 35 som
helhed (fig. 2.3.9). Der er fortsat en del fau-
naspærringer i forbindelse med de mindre
vandløb. Ofte drejer det sig om klapsluser.

Landskabet er meget fladt, og de fleste vand-
løb pumpes ud. Gennem tiden er mange af
vandløbene blevet kraftigt regulerede, og fle-
re er direkte gravede kanaler, som ligger dybt
i terrænet for at sikre afvandingen af de flade
arealer.

Søerne
Oplandet indeholder ingen større, naturlige
søer. Hovedparten af søerne i området vurde-
res at være af søtype 9.

I området findes der 3 målsatte søer, som alle
er opstået ved gravning efter råstoffer: Ho-
byskov Sø, hvor der i dag benyttes til Put &
Take-fiskeri, samt de 2 brakvandssøer Sten-
gård og Strandholm.

Tabel 2.3.5 viser størrelsesfordelingen af søer-
ne i oplandet. Området indeholder flere hun-
drede, hovedsageligt mindre søer, hvis til-
stand ikke er kendt. Kun i de 3 målsatte søer
er der ført regelmæssigt tilsyn 

lille opland, er korte i deres forløb og er for-
holdsvis smalle.

Kun 11% af vandløbsstationerne har en til-
fredsstillende miljøtilstand. Tilstanden er no-
get dårligere end den gennemsnitlige tilstand
for vanddistrikt 35 som helhed (fig. 2.3.8).

Kun 4% af undersøgte vandløbsstationer i
oplandet har en tilfredsstillende fiskebestand
i forhold til nugældende regionplan.

Den største faunaspærring i oplandet er pum-
pestationen ved Kramnitze, som effektivt
hindrer opgang af fisk til mange af vandløbe-
ne i Rødby Fjord-området. Der er ikke gen-
nemført egentlige restaureringer i vandløbe-
ne i området.
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Afstrømningsområde 0,01 – 0,1 ha 0,1-1,0 ha 1,0-5,0 ha Oplandsstørrelse, km2

Femern Bælt 1702 158 11 380

Tabel 2.3.5 Antal og stør-

relsesfordeling af søerne i

oplandet til Femern Bælt

samt størrelsen af oplan-

det.

Hobyskov Sø, som er opstået i forbindelse
med grusgravning, er lille og lavvandet og til-
hører søtype 9. Søen har hverken til- eller af-
løb, så dens relativt høje indhold af nærings-
stoffer må blive tilført med drænvand. Under-
vandsvegetationen er tilsyneladende i frem-
gang. Desværre er det først og fremmest
vandpest, som er ved at brede sig. Ud over
udsatte ørreder, har søen en pæn bestand af
aborre. Søen, som har generel målsætning i
amtets regionplan, opfylder ikke sin målsæt-
ning.

Stengård Sø, også kaldet Hirbo Sø, er udgra-
vet i 1961-62 i forbindelse med etableringen
af havneanlægget i Rødbyhavn. Søen er dyb
og med stejle sider, som gør, at undervand-
splanterne har svært ved at etablere sig. Dens
relativt høje indhold af næringsstoffer må
hænge sammen med, at den modtager over-
fladevand fra oplandet. Søens placering tæt
ved Østersøen betyder, at den er saltvandspå-
virket. Stengård Sø, som er målsat med gene-
rel målsætning i amtets regionplan, opfylder
ikke sin målsætning. Søen tilhører søtype 12.

Strandholm Sø er opstået ved udgravning til
digebyggeri i 1873-76 og ved senere udgrav-
ninger til motorvejsbyggeri i 1940-41. Søen er
ren, klarvandet og med en udbredt under-
vandsvegetation. Også denne sø har en vis
vandudveksling med Østersøen via grundvan-
det, som betyder, at den er brak.

Strandholm Sø, der tilhører søtype 11, er mål-
sat med skærpet målsætning, som den opfyl-
der.

Det gælder for alle tre søer, at da de er udgra-
vede, har de ikke noget naturligt, veldefineret
opland. Det er derfor vanskeligt at spore en
eventuel ekstern belastning af søerne. Den
diffuse belastning af Stengård Sø med over

fladevand fra færgeterrænet i Rødbyhavn er
muligvis med til at fastholde søen i en dårlig
miljøtilstand.

2.4 Afstrømningsområde Guldborg-
sund

Området omfatter Guldborgsund med tilhø-
rende oplande på Lolland og Falster.

Sundet, oplandet og den menneskelige 
påvirkning
Guldborgsund og Bredningen indgår i natur-
beskyttelsesområder under Natura-2000.
I Guldborgsund findes der enkelte badeområ-
der nord for Guldborg både på Lolland- og
Falstersiden. Der er ingen badeområder i
Bredningen.

Oplandet til Guldborgsund omfatter de til-
grænsende dele af Lolland og Falster. Oplan-
det er sammensat af en række mindre vand-
løbsoplande på Lollandssiden, og en række
lidt større vandsystemer på Falstersiden, her-
iblandt Bøtø nord- og sydkanal, Tingsted Å
og Sørup Å. Hele den sydøstlige del af Falster
ved Bøtø Nor afvandes kunstigt via Bøtø
Nord- og Sydkanal, som udpumpes til Guld-
borgsund.




