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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.
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Områdets jordtyper domineres af de lettere
lerjorde, sandblandet lerjord og lerjord, der
tilsammen udgør 80%, mens området om-
kring Bøtø Nor på Falster domineres af sand-
jord fra det tidligere fjordområde (se jordty-
pekort, afsnit 1.1, fig. 1.1.2 samt tabel 2.4.1).

72% af oplandet anvendes til landbrugspro-
duktion. Skov- og naturarealer udgør 17% af
oplandet, hvilket er relativt højt i forhold til
vanddistrikt 35 som helhed. Der findes flere
større skovområder, bl.a. Frejlev Skov og
Hamborg Skov på Lolland, og Ovstrup og
Hannenov Skov på Falster. På Lollandssiden
findes der værdifulde strandengsområder syd
for Bredningen.

Bebyggelse, tekniske anlæg og veje dækker
tilsammen 9% af oplandet, hvoraf Nykøbing
Falster omfatter langt størstedelen. Endvide-
re findes der et stort område med sommer-
husbebyggelse ved Bøtø på Falsters østkyst.

Punktforureninger
Der findes 19 kommunale renseanlæg i op-
landet  med en samlet belastning på 76.000
PE, hvilket svarer til 13% af den samlede be-
lastning på kommunale renseanlæg i vanddi-
strikt 35. Derudover ligger der 4 private ren-
seanlæg med en belastning på 175 PE, 3 virk-
somheder med direkte udledning, 1 mindre
virksomhed med udledning af spildevand fra
produktionsprocesser samt 9 ejendomme
med egen vaskeplads til arbejdsredskaber,
arbejdskøretøjer eller lignende.

Nykøbing Falster Nord Renseanlæg er det
største kommunale renseanlæg i oplandet
med en belastning på 48.000 PE. Anlægget
udleder til Tingsted Å.

Tabel 2.4.1 Arealanven-

delsen og jordtypeforde-

lingen i oplandet til

Guldborgsund (Danmarks

Miljøundersøgelsers areal-

anvendelseskort og

Statens Planteavlsforsøgs

landdækkende jordklassi-

ficering af dyrkede area-

ler 1975-1979). 

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

25

11

72

11

2

307

6

3

17

2

0

72

4

4

10

50

30

0

1

0

Figur 2.4.1 Arealanven-

delsen i oplandet til Guld-

borgsund. Kortmateriale

(Danmarks Miljøundersø-

gelser (Corine kortlæg-

ningen) og Storstrøms,

Vestsjællands og Roskilde

amter).
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Tabel 2.4.2 Skønnet ud-

ledning af tungmetaller

og de tre vigtigste miljø-

fremmede stoffer fra

Nykøbing Falster Nord

Renseanlæg.

Figur 2.4.2 Punktkilder og fysiske forstyrrelser i Guld-

borgsund.

Nykøbing F. Nord Renseanlæg kg/år

Cadmium

Kviksølv

Arsen

Chrom

Bly

Nikkel

Kobber

Zink

TCPP

DEHP

LAS

0,1

0,4

4

3

7

9

11

110

6

2

55

Figur 2.4.3 Kendte grund-

vandstruende jordfor-

ureninger og muligt

grundvands- og/eller over-

fladevandstruende slag-

geudlæg i oplandet til

Guldborgsund.

Danisco Sugar Nykøbing er den virksomhed
med størst udledning i oplandet. Belastningen
på renseanlægget er ca. 180.000 PE, og der
udledes hovedsagelig organisk stof og næ-
ringssalte. Virksomheden udleder direkte til
Guldborgsund.

I oplandet findes der 40 kendte forureninger,
som kan true enten grundvand eller overfla-
devand. Af disse er 30% kortlagte som muligt
grundvandstruende jordforureninger, mens
resten er muligt grundvands- og/eller overfla-
devandstruende slaggeudlæg.

Den eneste større havn i området er Nykø-
bing Falster havn.
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Arealpåvirkninger
Den samlede næringssaltbelastning til Guld-
borgsund er 736 ton kvælstof og 26 ton fosfor.
Omkring 70% af kvælstofbelastningen kom-
mer fra landbrug (fig. 2.4.4), mens hovedkil-
derne til fosforbelastningen er spildevand fra
husstande i byerne og på landet og industri
(fig. 2.4.5).

Husdyrtætheden er på omkring 0,55 DE/ha
og ligger således over gennemsnittet for vand-
distrikt 35 på 0,4 DE/ha.

Kilde Kvælstof Kvælstof Fosfor Fosfor

ton kg/ha ton kg/ha

Renseanlæg

Regnbetingede udløb

Industri

Spredt Bebyggelse

Naturbidrag

Landbrug

45

10

55

20

100

480

1,7

0,4

2,1

0,7

4,3

19,1

0,27

0,10

0,18

0,20

0,14

0,14

6,8

2,4

4,6

5,0

3,5

3,4

Tabel 2.4.4 Kvælstof og

fosforbelastningen fordelt

på kilder i afstrømnings-

område Guldborgsund.

Mængderne er beregnet

som et gennemsnit for

perioden 1995-2003.

Industri

Renseanlæg

Regnbet. udløb

Spredt bebyg.

Natur

Landbrug

6,1%
1,3%

2,6%

15,0%

67,4%

7,6%

Figur 2.4.4 Kvælstofbe-

lastningen til Guldborg-

sund fordelt på kilder. 

Figur 2.4.5 Fosforbelast-

ningen til Guldborgsund

fordelt på kilder.

Figur 2.4.6 Husdyrtætheden i oplandet til Guld-

borgsund (2003). Husdyrtætheden på en ejendom 

er beregnet 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 landbrugsregister - GLR). 

I beregningen er der ikke taget hensyn til overførsel

af husdyrgødning mellem forskellige bedrifter.
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Figur 2.4.7 Indvinding af grundvand i oplandet til

Guldborgsund opgjort pr. boring. 

Kvantitative påvirkninger af vand
I oplandet indvindes der omkring 3,2 millio-
ner m3 grundvand/år. 40% af denne grund-
vandsindvinding forsyner Nykøbing Falster
Kommunale Vandværk.

Havet
Guldborgsund er et smalt farvand, der for-
binder Smålandsfarvandet med Østersøen via
Rødsand. Nord for Nykøbing Falster er sun-
det relativt smalt og gennemskæres af en ca.
6 meter dyb sejlrende. Syd for Nykøbing Fal-
ster udvides sundet til Bredningen, som har
en bredde på 5 km og en middeldybde om-

kring 2 meter. I kortere perioder kan der
forekomme lagdeling i den nordlige del af
sundet, men ikke tilstrækkeligt længe til at
der opstår risiko for iltsvind.

Bredningen udgør et tærskelområde. Syd for
Bredningen er vandet  præget af Østersøen,
mens det nord for Bredningen er præget af
Smålandsfarvandet.

Hele året er der en betydeligt højere koncen-
tration af kvælstof og fosfor i sundet end i de
tilstødende farvande. Om sommeren er kvæl-
stof- og fosforkoncentrationen således om-
kring det dobbelte af koncentrationen i Ø-
stersøen og Smålandsfarvandet. Der frigives
fosfor fra bunden om sommeren på grund af
nedbrydning af organisk materiale. Farvandet
fremstår som kraftig belastet med nærings-
stoffer.

I Guldborgsund er bundvegetationen mange
steder præget af store mængder trådalger,
som samler sig i de lavvandede bugter og vige
mellem Lolland og Falster. Ålegræs findes i
moderate mængder primært langs sejlrenden,
hvorimod forekomsten og alsidigheden af de
fastsiddende undervandsplanter i de lavvan-
dede områder er moderat.

I Bredningen er forholdene mere varierede
med små øer og stenfyldte områder, og antal-
let af arter (artsdiversiteten) af undervands-



planter er høj. Stedvis findes moderate mæng-
der af ålegræs samt en del kransnålalger og
andre fastsiddende undervandsplanter, men
der er også områder med mange trådalger og
enkelte steder endog søsalat. På de mange
sten findes der en del makroalger. Området
er med sine varierede forhold et vigtigt op-
vækstområde for en række fiskearter. Tidlige-
re har der i Bredningen været en pæn bestand
af gedder. I de sidste par år har der været for-
søg med udsætning af geddeyngel for at gen-
etablere geddebestanden. Forsøget har hidtil
været en succes med god vækst og stor overle-
velse af den udsatte fiskeyngel.

Ved badeområderne er badevandskvaliteten
god.

I regionplanen vurderes tilstanden i forhold
til forekomst og sammensætning af under-
vandsplanter. Selvom dele af Bredningen op-
fylder kravene, gælder det ikke for Guldborg-
sund som helhed.

Vandløbene
I oplandet til Guldborgsund er der tre bety-
dende vandsystemer: Tingsted Å og Marre-

bæk Kanalerne på Falster og Flintinge Å på
Lolland. Marrebæk Kanalerne afvander det
inddæmmede Bøtø Nor og pumpes ud i
Guldborgsund. Området omfatter gravede,
rette kanaler, som ligger dybt i terrænet.

Tingsted Å afvander en del af Nordvestfal-
ster. På flere strækninger af Tingsted Å er der
igennem de senere år foretaget restaurering-
er af de fysiske forhold. De forbedrede fysis-
ke forhold betyder, at der i dag er ørreder i
åen. Flintinge Å på Lolland løber langs med
og har forbindelse til de fleste af Flintinge
Moserne inden sit udløb i Bredningen. De fy-
siske forhold i Flintinge Å egner sig godt for
karpefisk. Sammen med adgangen til moser-
ne betyder dette, at der i vinterhalvåret er en
pæn 
bestand af brakvandsaborre i åen og moser-
ne.
Endvidere findes der en del mindre vandløb,
der løber til Guldborgsund. Generelt er de 
fysisk-kemiske forhold dog ikke særlig gode i
disse vandløb og dyre- og plantelivet er heller
ikke specielt varieret. Undtagelser findes dog
bl.a. i Frejlev Å og Amtsvandløb 53L på Lol-
land, hvor de fysiske forhold er så gode, at
der i dag er ørreder i begge vandløb.

78% af alle vandløbene i oplandet er type 1
og kun 21% type 2. Det betyder, at vandløbe-
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Figur 2.4.8 Fordelingen

af vandløb med tilfreds-

stillende og ikke tilfreds-

stillende miljøtilstand i

henholdsvis afstrøm-

ningsområde Guldborg-

sund og i hele vanddi-

strikt 35.

Figur 2.4.9 Fordelingen af

vandløbsstationer med til-

fredsstillende og ikke til-

fredsstillende fysiske for-

hold i henholdsvis af-

strømningsområde Guld-

borgsund og i hele vand-

distrikt 35.
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Afstrømningsområde 0,01 – 0,1 ha 0,1-1,0 ha 1,0-5,0 ha Oplandsstørrelse, km2

Guldborgsund 1420 165 13 428

Tabel 2.4.5 Antal og stør-

relsesfordeling af søerne 

i oplandet til Guldborg-

sund samt størrelsen af

oplandet.

ne i oplandet generelt har et lille opland, er
korte i deres forløb og har en lille bredde.

Kun 6% af vandløbsstationerne har en til-
fredsstillende miljøtilstand, hvilket ligger
langt under gennemsnittet for vanddistrikt 35
som helhed (se figur 2.4.8).

Kun 14% af undersøgte vandløbsstationer
har en tilfredsstillende fiskebestand i forhold
til nugældende regionplan.

Den største faunaspærring i oplandet er pum-
pestationen ved Marrebæk, som effektivt
hindrer opgangen af fisk til vandløbene i hele
Bøtø Nor området. Derudover findes der
nogle mere eller mindre passable fauna-
spærringer i oplandet.

60% af vandløbene i oplandet  har tilfreds-
stillende fysiske forhold, hvilket ligger lidt
over gennemsnittet for vanddistrikt 35 som
helhed(se figur 2.4.9).

Forsøg med udlægning af sten og grus i vand-
løbene på både Lolland og Falster viser, at
der hurtigt opstår en større variation i vand-
løbenes udformning og dermed giver bedre
levevilkår for både vandløbsdyr og fisk.

Søerne
I oplandet til Guldborgsund finder der 6 mål-
satte søer, hvoraf kun de 2 er naturlige. Der
er generelt kun få naturlige søer i området, så
det er vanskeligt at vurdere, hvad der er den
dominerende søtype.

De målsatte søer i oplandet omfatter 2 tørve-
moser, 2 grusgravssøer og de 2 naturlige søer.
Hver kategori omfatter 1 forholdsvis ren sø
og 1 temmelig forurenet sø.

Tabel 2.4.5 viser størrelsesfordelingen af søer-
ne i oplandet. Området indeholder flere hun-
drede, hovedsageligt mindre søer, hvis til-
stand ikke er kendt. Kun i de 6 målsatte søer
er der ført regelmæssigt tilsyn.

Søerne i Borremosen på Falster og i Flintinge
Mose på Lolland er alle opstået i forbindelse
med tørvegravning. Borremosen udgør et
større naturområde på Nordfalster. Den eks-
terne belastning af søerne er derfor lille. Sø-
erne fremtræder klarvandede med under-
vandsvegetation. Mosens humusstoffer brun-
farver vandet, så søtypen er 13. Omvendt har
Flintinge Mose gennem tiden modtaget spil-
de- og drænvand fra det omgivende kultur-
landsskab med det resultat, at søerne i dag er
uklare og stort set uden undervandsplanter.
Søerne i Flintinge Mose tilhører søtype 9.
Grusgravssøerne Iglekærgård og Strandby er
relativt nye søer. Iglekærgård Sø, som benyt-
tes til Put & Take-fiskeri efter ørred, er meget
dyb i forhold til sin størrelse. Efter at andeud-
sætningerne er ophørt, er søen kommet i en
god miljømæssig tilstand med en udbredt
undervandsvegetation. Iglekærgård Sø tilhø-
rer søtype 10. Strandby Sø har tidligere mod-
taget dårligt renset husspildevand via et
dræn. Selv om husspildevandet nu er afskåret
fra søen, bevirker det beskedne vandskifte,
som er typisk for grusgravssøer, at søen i en
lang årrække frem vil være belastet af den in-
terne næringsstofpulje. Søen er saltvandspå-
virket fra Guldborgsund og tilhører søtype
11.

Hulsø, som er opstået i et dødishul, har afløb
til Virket Sø. Den er uden tilløb, men der er
tidligere pumpet vand fra Møllesø til Hulsø,
således at Hulsø via Virket Sø og Tingsted Å
har kunnet forsyne sukkerfabrikken i Nykø-
bing med vand. Søen, som tilhører søtype 9,
har en god sigtdybde og et lavt indhold af
planteplankton. Virket Sø har tidligere mod-
taget spildevandet fra Virket by og er stadig
præget af denne belastning. I modsætning til
Hulsø er den helt uden undervandsplanter,
da de har svært ved at få lys i det uklare vand.
Søen er ret dyb og tilhører søtype 10.

Søerne i Borremosen er målsat med skærpet
målsætning i regionplanen, mens de 5 øvrige
søer har generel målsætning. Borremosen,
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Tabel 2.5.1 Arealanvendelsen og jordtypefordeling-

en i oplandet til Østersøen. (Danmarks

Miljøundersøgelsers arealanvendelseskort og

Statens Planteavlsforsøgs landdækkende jordklassifi-

cering af dyrkede arealer 1975-1979.) 

Figur 2.5.1 Arealanvendelsen i oplandet til Øster-

søen (Danmarks Miljøundersøgelser (Corine kortlæg-

ningen) og Storstrøms, Vestsjællands og Roskilde

amter). 

Hulsø og Iglekærgård Sø opfylder målsæt-
ningen.

Strandby Sø og Borremosen ligger i interna-
tionale naturbeskyttelsesområder.

2.5 Afstrømningsområde Østersøen
Området omfatter Hjelm Bugt med tilhøren-
de opland samt de dele af Østersøen, der lig-
ger i vanddistrikt 35.

Farvandet, oplandet og den menneskelige
påvirkning
Områderne ud for Møns klint og Grønsund
samt Bøchers Grund indgår i naturbeskyttel-
sesområder under Natura-2000. Herunder
findes der stenrev ud for Møns Klint, langs
Møns sydkyst, samt et stenrev - Præstebjerg
Rev - mellem Korselitze og Elkenøre.

På Møns sydkyst og langs hele Falsters øst-
kyst er der en lang række badeområder.

Oplandet omfatter et smalt kystopland på
østkysten af Falster med et areal på 45 km2

og et tilsvarende smalt kystopland på sydøst-
kysten af Møn med et areal på 61 km2. Områ-
det strækker sig fra Høje Møn til den sydlig-
ste del af Østerskoven på Falster og er
sammensat af en række små vandløbsoplan-
de.

Området domineres af den tunge lerjord,
hvoraf lerjord og svær lerjord tilsammen ud-
gør knap 70% af jordtyperne på det samlede
dyrkede areal. Den svære lerjord findes især
langs Møns sydkyst. Her forekommer der og-
så overfladiske kalkaflejringer, som samlet
udgør 2% af arealet (se jordtypekort, afsnit
1.1, fig. 1.1.2 samt tabel 2.5.1). Området er så-
ledes atypisk for jordtypefordelingen for
vanddistrikt 35 som helhed på grund af den
svære lerjord og kalkforekomsterne.

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

4

2

22

3

0,5

72

3

2

22

3

0

70

0

0

7

17

58

11

5

2
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