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Hulemose Sø på Sydsjælland er oprindelig
opstemmet og brugt som mølledam. Herefter
afvandet, så jorden kunne anvendes til land-
brugsformål, for i dag atter at være etableret
som en kunstig sø. Søen har en uforholds-
mæssig høj fosforkoncentration, hvilket mu-
ligvis hænger sammen med de mange ande-
fugle, der raster i søen.

Skerne Sø, Sømosen og Barup Sø ligger alle i
tilknytning til Gundslev Å på Nordfalster.
Skerne Sø, som gennemløbes af Gundslev Å,
er hårdt belastet af spildevand fra Skerne by
og overløbsbygværker i Nørre Alslev. I Sømo-
sen har tørvegravning skabt 2 mindre søer,
hvor specielt den vestlige, hvor åen løber
igennem, er tydelig spildevandspåvirket. Ba-
rup Sø har tidligere været en større, lavvandet
sø. Efter afvandingen er opgivet, er der opstå-
et en mindre sø, som trods en nylig opstem-
ning af afløbet er ved at gro til.

Lyngmosen Falkerslev omfatter en række
mindre søer, som er opstået i forbindelse med
tørvegravning. Flere af dem bærer præg af at
have modtaget utilstrækkelig renset spilde-
vand fra Falkerslev. Byen har nu fået biolo-
gisk renseanlæg, så der er håb om en bedring
i søernes tilstand.

Mølle Sø er en forholdsvis dyb sø med en ud-
bredt undervandsvegetation. Søen har et lille
opland og ingen overjordiske tilløb, så dens
relativt høje fosforniveau må skyldes diffus
belastning fra den spredte bebyggelse i oplan-
det. Specielt sedimentets fosforindhold er
højt, hvilket medfører, at der under somme-
rens lagdeling af vandsøjlen frigives fosfor til
vandfasen, som medfører en øget vækst af
planteplankton.

Mølle Sø er målsat med skærpet målsætning 
i amtets regionplan, Skerne Sø med lempet
målsætning og de øvrige søer med generel
målsætning. Ingen af søerne opfylder deres
målsætning.

Lyngmosen med tilhørende  søer udgør et
internationalt naturbeskyttelsesområde.
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2.7 Afstrømningsområde Stege Bugt
Området omfatter Stege Bugt inklusive Ulv-
sund, Kalvestrøm, Bogø Letten, Jungshoved
Nor og Bøgestrømmen og Stege Nor med til-
hørende oplande.

Bugten, oplandet og den menneskelige 
påvirkning
Store dele af området indgår i naturbeskyttel-
sesområder under Natura-2000. Herunder er
Stege Nor udlagt som prioriteret naturtype
som kystlagune. Der er badeområder ved
Bogø, Sandvig og Dronning Louises Bro ved
Kalvehave.

Det samlede opland  på Sydsjælland, Møn og
dele af Bogø har et areal på 229 km2. Heraf
ligger lidt over halvdelen på Sydsjælland. Det
eneste større vandsystem er Mern Å på Syd-
sjælland.

Jordtyperne består primært af sandblandet
lerjord og lerjord, som udgør knap 80% af
jordtyperne på det dyrkede areal. Sammen-
lignet med jordtyperne for hele vanddistrikt
35 er det primært de lidt lettere jordtyper der
karakteriserer området (se jordtypekort, af-
snit 1.1, fig. 1.1.2 samt tabel 2.7.1).

Tabel 2.7.1 Arealanvendelsen og jordtypefordeling-

en i oplandet til Stege Bugt. (Danmarks Miljøunder-

søgelsers arealanvendelseskort og Statens Plante-

avlsforsøgs landdækkende jordklassificering af dyr-

kede arealer 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

12

5

18

7

1

165

5

2

16

4

0

72

0

1

15

59

20

3

2

0



2.1 Afstrømningsområde Smålandsfarvandet  [ 77 ]2.7 Afstrømningsområde Stege Bugt [ 77 ]

Omkring 72% af oplandet anvendes til land-
brug. Skove, natur og vådområder udgør sam-
let 20% af oplandet, hvilket er lidt mere end
gennemsnittet for vanddistriktet som helhed.
Det skyldes ikke mindst skovarealerne langs
sydkysten af Sjælland og omkring Mern,
mens udbredelsen af skov er langt mere spar-
som på Vestmøn. Af øvrige natur- og vådom-
råder kan nævnes Nyord og Ulvshale på
Møn. Andelen af bebyggelse og tekniske are-
aler er forholdsvis sparsom, idet de kun dæk-
ker 7% oplandet mod 10% for hele vanddis-
triktet.

Punktforureninger
Der findes 16 kommunale renseanlæg i op-
landet med en samlet belastning på 19.000
PE, hvilket svarer til 3% af den samlede be-
lastning på kommunale renseanlæg i vanddi-
strikt 35. Derudover findes der 8 private ren-
seanlæg med en samlet belastning på 500 PE,
5 virksomheder med direkte udledning, 3
mindre virksomheder med udledning af spil-
devand fra produktionsprocesser samt 8 ejen-

Figur 2.7.1 Arealanvendelsen i oplandet til Stege

Bugt (Danmarks Miljøundersøgelser (Corine 

kortlægningen) og Storstrøms, Vestsjællands og

Roskilde amter).

Figur 2.7.2 Punktkilder og

fysiske forstyrrelser i 

Stege Bugt.

domme med egen vaskeplads til arbejdsred-
skaber, arbejdskøretøjer eller lignende.

Stege Renseanlæg er det største kommunale
renseanlæg i oplandet med en belastning på
10.500 PE. Anlæget udleder direkte til Stege
Bugt.

Figur 2.7.3 Kendte grundvandstruende jordforure-

ninger og muligt grundvands- og/eller overflade-

vandstruende slaggeudlæg i oplandet til Stege

Bugt.
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Renseanlæg

Regnbet. udløb

Spredt bebyg.

Natur

Landbrug

7,0%
1,3%

3,5%

16,0%

72,1%

Figur 2.7.4 Kvælstofbe-

lastningen til Stege Bugt

fordelt på kilder.

Figur 2.7.5 Fosforbe-

lastningen til Stege Bugt

fordelt på kilder.

[ 78 ] 2.7 Afstrømningsområde Stege Bugt

Tabel 2.7.2 Skønnet udledning af tungmetaller og

de tre vigtigste miljøfremmede stoffer fra Stege

Renseanlæg.

Stege Renseanlæg kg/år

Cadmium

Kviksølv

Arsen

Chrom

Bly

Nikkel

Kobber

Zink

TCPP

DEHP

Dimethylamin

0,04

0,08

0,6

0,4

0,7

1

5

15

2

0,5

1

De største havne er Stege Havn og Kalveha-
ve Havn. Der findes 1 klapplads i området,
som ikke længere benyttes.

I oplandet findes der 35 kendte forureninger,
som kan true enten grundvand eller overfla-
devand. Af disse er omkring 25% kortlagte
som muligt grundvandstruende jordforure-
ninger, mens resten er muligt grundvands-
og/eller overfladevandstruende slaggeudlæg.

Arealpåvirkninger
Den samlede næringssaltbelastning til Stege
Bugt er 182 ton kvælstof og 5 ton fosfor. Om-
kring 75% af kvælstofbelastningen kommer
fra landbrug (fig. 2.7.4), mens den primære
kilde til fosforbelastningen er spildevand fra
husstande i byerne og på landet (fig. 2.7.5).
Husdyrtætheden ligger generelt  på omkring
0,4 DE/ha.

Figur 2.7.6 Husdyrtætheden i oplandet til Stege 

Bugt (2003). Husdyrtætheden på en ejendom er 

beregnet ud fra husdyrholdets størrelse, som regist-

reres i det centrale husdyrregister (CHR) og størrel-

sen af ejendommens jordtilliggende oplyst i hektar-

støtte-ansøgningen (oplysninger herfra er registre-

ret i det generelle landbrugsregister - GLR). I bereg-

ningen er der ikke taget hensyn til overførsel af hus-

dyrgødning mellem forskellige bedrifter.
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Tabel 2.7.3 Kvælstof og

fosforbelastningen fordelt

på kilder i afstrømnings-

område Stege Bugt.

Mængderne er beregnet

som et gennemsnit for pe-

rioden 1995-2003. 

Kilde Kvælstof Kvælstof Fosfor Fosfor

ton kg/ha ton kg/ha

Renseanlæg

Regnbetingede udløb

Spredt Bebyggelse

Naturbidrag

Landbrug

12,8

2,4

6,4

29,3

131,5

0,6

0,1

0,3

1,3

5,8

0,06

0,03

0,06

0,05

0,04

1,4

0,6

1,5

1,1

0,8

Kvantitative påvirkninger af vand
I oplandet indvindes der 1,4 millioner m3

grundvand/år.

strømrender, hvor opblandingen forventes at
være tilstrækkelig til at undgå iltsvind. Dette
gælder ikke for det sidste hul beliggende vest
for Nyord, hvor der skønnes at være risiko for
iltsvind.

Den vestlige del af området omfatter lavvan-
dede områder gennemskåret af en strømren-
de. Strømmen skønnes at være for stærk til at
der opstår længerevarende iltsvind i området.

Koncentrationerne af næringsstoffer er om
sommeren generelt højere i Stege Bugt end i
de åbne farvande. Det indikerer, at området
er næringsstofbelastet.

I hele Stege Bugt findes moderate forekom-
ster af ålegræs og andre fastsiddende under-
vandsplanter herunder kransnålalger, bortset
fra den  nordlige del af Bøgestrømmen, hvor
der findes store sammenhængende ålegræsbe-
de. Forekomsten af trådalger er i de fleste de-
lområder stor, og begrænser derved vækstmu-
lighederne for de fastsiddende undervands-
planter. Ved områdets badeområder er der en
god badevandskvalitet.

I regionplanen vurderes tilstanden i forhold
til forekomst og sammensætning af under-
vandsplanterne. Stege Bugt opfylder ikke
kravene til målsætningen.

Stege Nor
Stege Nor er et lille vandområde, der er for-
bundet med Stege Bugt via en smal kanal.
Kanalen er 5-6 meter dyb, men lige indenfor 
i noret er der en tærskel i 1-1,5 meters dybde.
Denne tærskel er medvirkende til, at op-
holdstiden i noret skønnes til ca. 2 måneder.
Enkelte steder i Stege Nor er der over 3 me-
ter dybt. Derved kan der opstå lagdeling i
længere perioder med risiko for iltsvind.

Figur 2.7.7 Indvinding af grundvand i oplandet til

Stege Bugt opgjort pr. boring.

Havet
I Stege Bugt behandles Stege Nor separat.
Det er ikke de samme problemstillinger i de 
2 områder, og der er forskel hvor langt de er
fra at opfylde deres nuværende målsætning.

Stege Bugt
I denne sammenhæng inkluderer Stege Bugt
Ulvsund og Bøgestrømmen. Den østlige del
af området omfatter store områder med dyb-
der omkring 2-3 meter, og næsten lige så sto-
re områder med dybder under 1 meter. De-
rudover er der 3 dybe huller med dybder fra
10-16 meter. To af disse huller er en del af 
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Mern Å, der udmunder i Bøgestrømmen på
Sydøstsjælland. Mern Å indtager i lighed med
Fladså på Sydvestsjælland, en særstatus ved at
rumme en af de tre tilbageværende oprindeli-
ge ørredstammer på Sjælland.

Vandløbet er meget lidt reguleret og har som
følge heraf en del gode strækninger med na-
turligt forløb og god fysisk variation i vand-
løbsbunden. I oplandet findes der også en del
mindre vandløb med varierende fysisk-kemis-
ke forhold og et varieret dyre- og planteliv.
En del af disse vandløb ligger i den sydligste
del af Sjælland og har i dag en delvis selvre-
producerende ørredbestand. På Bogø og Møn
er vandløbene noget mindre. De er kanallig-
nende, mangler fald og er derfor ofte næsten
stillestående. Undtagelser findes dog i Dam-
mevandløbet  og Landledsgrøft på Møn, hvor
de fysiske forhold på visse strækninger er no-
get bedre. Det betyder at der i dag er ørreder
i begge vandløb.

84% af vandløbene er type 1 og 16% type 2.
Vandløb i oplandet har generelt et lille op-
land, er korte i deres forløb og har en lille
bredde.

I forhold til nugældende regionplan har 30%
af vandløbsstationerne en tilfredsstillende
miljøtilstand, hvilket svarer til gennemsnittet
for vanddistrikt 35 som helhed. (fig. 2.7.8)
Hele 32% af vandløbsstationerne har en til-
fredsstillende fiskebestand i forhold til nugæl-
dende regionplan, hvilket er den næstbedste
tilstand for de 9 afstrømningsområder i vand-
distrikt 35.

Der er fortsat en del betydende faunaspær-
ringer tilbage oplandet. Samtidig har flere
vandløb fået forbedret de fysiske forhold ved
udlægning af gydegrus og sten.

57% af vandløbene i oplandet Stege Bugt har
tilfredsstillende fysiske forhold, hvilket ligger
lidt over gennemsnittet for vanddistrikt 35
som helhed (fig. 2.7.9).

Hvor de mindre vandløb i området løber gen-
nem skove og ekstensivt dyrkede arealer, har
de stadig snoede forløb med relativ god vari-
ation og fysik.

  

  

Figur 2.7.8 Fordelingen af

vandløb med tilfredsstil-

lende og ikke tilfredsstil-

lende miljøtilstand i hen-

holdsvis afstrømningsom-

råde Stege Bugt og i hele

vanddistrikt 35.

Figur 2.7.9 Fordelingen af

vandløbsstationer med 

tilfredsstillende og ikke

tilfredsstillende fysiske

forhold i henholdsvis af-

strømningsområde Stege

Bugt og i hele vanddis-

trikt 35.
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Stege Nor har et beskedent opland og derved
en relativ lav tilførsel af næringsstoffer. Kon-
centrationen af næringsstoffer forventes dog
ikke at være lavere end koncentrationen i
Stege Bugt, idet vandudvekslingen med Stege
Bugt er betydelig for tilførsel af næringsstof-
fer. Det forventes, at der om sommeren vil
være frigivelse af fosfor fra bunden i Stege
Nor og dermed en væsentlig overkoncentra-
tion af fosfor i noret.

Undervandsplanterne består hovedsageligt af
den hårdføre vandaks. Ålegræs forekommer
kun spredt i mindre bede. Enkelte steder fin-
des der store bede med kransnålalger. Vege-
tationen er meget ensartet og fåtallig, og
stedvis forekommer der mange trådalger.

I regionplanen vurderes tilstanden  i forhold
til forekomst og sammensætning af under-
vandsplanter. Selvom dele af Stege Nor op-
fylder kravene, lever området som helhed ik-
ke op til målsætningen.

Vandløbene
I oplandet til Stege Bugt er der kun et større
og betydende vandløb. Det drejer sig om
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ning af afløbet. Den nye sø er endnu ikke
kommet i balance, men man kan forvente, at
søens miljøtilstand vil blive bedre end dens 
2 forgængeres, alene på grund af den større
vanddybde. En reduktion af den eksterne be-
lastning vil yderligere fremme denne udvik-
ling.

Søen i Maglemosen er opstået som følge af
tørvegravning. Søen er grumset på grund af
den store mængde plankteplankton, som ned-
sætter gennemsigtigheden af vandet. Specielt
belastningen fra den spredte bebyggelse i op-
landet og fra andeholdet skal nedbringes, hvis
søens tilstand skal forbedres.

Søen i Maglemosen er målsat med lempet
målsætning i amtets regionplan, mens de øvri-
ge søer har generel målsætning. Bundløs Sø
og Stensby Sø opfylder målsætningen. Ingen
af søerne ligger i internationale naturbeskyt-
telsesområder.

2.8 afstrømningsområde Fakse Bugt
Området omfatter Fakse Bugt og Præstø
Fjord med tilhørende oplande.

Bugten, oplandet og den menneskelige 
påvirkning
Præstø Fjord og den vestlige del af Fakse
Bugt er udlagt som naturbeskyttelsesområder
under Natura-2000. Herunder er Maderne,
som ligger ved overgangen mellem Præstø
Fjord og Fakse Bugt, udlagt som prioriteret
naturtype som kystlagune. Flere stenrev fin-
des i området, hvoraf nogle har betydning
som opvækstområde for torskeyngel, og sam-
tidig er vigtige fuglelokaliteter. En lang ræk-
ke badeområder findes langs Sjællands øst-
kyst, samt ved nordkysten af Møn. Derudover
findes der enkelte badeområder inde i Præstø
Fjord.

Specielt på Møn, vil variationen i vandløbe-
nes fysiske tilstand kunne forbedres væsent-
ligt ved udlægning af sten og grus og dermed
give bedre levesteder for vandløbsdyr og fisk.

Søerne
5 målsatte søer på Sjælland afvandes til Stege
Bugt. 4 søerne indgår i Mern Å-systemet og
har med deres brunfarvede vand karakter af
moser. Disse søer tilhører søtype 13. Som i de
øvrige afstrømningsområder må det formodes,
at hovedparten af søerne tilhører søtype 9.

Tabel 2.7.4 viser størrelsesfordelingen af søer-
ne i oplandet. Området indeholder flere hun-
drede, hovedsageligt mindre søer, hvis til-
stand ikke er kendt. Kun i de 5 målsatte søer
er der ført regelmæssigt tilsyn.

Stensby Sø er en lavvandet, opstemmet sø,
hvis lille opland hovedsageligt består af park.
Søen er derfor praktisk taget ubelastet, hvil-
ket afspejler sig i dens lave næringsstofkon-
centrationer. Et tykt dyndlag på bunden er
sandsynligvis årsag til, at kun en enkelt art af
undervandsplanter har fundet fodfæste i sø-
en. Søen tilhører søtype 9.

Bundløs Sø er den øverste af søerne i Mern
Å-systemet og er trods navnet lavvandet. Sø-
ens lille opland er skovdækket, så dens rela-
tivt høje fosforniveau må skyldes udsætnin-
gen og fodringen af ænder med jagt for øje.
Den har en kraftig undervandsvegetation
udelukkende bestående af hornblad.

Benthes Sø er en lille lavvandet sø, som er
under tilgroning. I søen udsættes ænder, lige-
som i Bundløs Sø. Fodringen af ænderne tilfø-
rer store mængder næringstoffer til søen og er
med til at fastholde den i dårlig miljømæssig
tilstand.

Ugledige-Lekkende Sø er opstået som et na-
turgenopretningsprojekt ved sammensmelt-
ning af 2 tidligere søer, som følge af opstem-

Tabel 2.7.4 Antal og størrel-

sesfordeling af søerne i op-

landet til Stege Bugt, samt

størrelsen af oplandet.

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

Stege Bugt 629 140 8 229




