Tabel 2.8.5 Antal og størrelsesfordeling af søerne i
oplandet til Fakse Bugt

Afstrømningsområde
Fakse Bugt

0,01 – 0,1 ha

0,1-1,0 ha

1,0-5,0 ha

1457

188

7

Oplandsstørrelse, km2
368

samt størrelsen af oplandet.

samt ringe sigtdybde. Kun Aborresø, som helt
er omgivet af skov og uden tilløb, kan betegnes som uden eller næsten uden menneskelig
påvirkning.
I dag er det primært den diffuse belastning
(bidraget fra spredt bebyggelse, landbrugsarealer, naturområder og atmosfærisk deposition) af søerne, som er et problem, idet
hovedparten af punktkilderne (rensningsanlæg og regnbetingede udledninger) er afskåret fra søerne.
Af søerne i oplandet er det kun Aborresø ud
af 12 målsatte søer, som opfylder regionplanens målsætning.

2.9 Afstrømningsområde Køge Bugt
Området omfatter af den sydlige del af Køge
Bugt, hvortil Tryggevælde Å løber med tilhørende opland.

Tabel 2.9.1 Arealanven-

Arealtype

delsen og jordtypeforde-

Arealstørrelse

Jordtype

km2

%

23

6

lingen i oplandet til Køge

Bebyggelse

Bugt (Danmarks Miljø-

Tekniske anlæg og veje

undersøgelsers arealan-

Skov og natur

vendelseskort og Statens

Vådområder

Planteavlsforsøgs land-

Ferskvand

2

1

dækkende jordklassifice-

Landbrug

261

74

ring af dyrkede arealer

●

Grovsandet jord

0

1975-1979).

●

Finsandet jord

0

●

Lerblandet sandjord

9

●

Sandblandet lerjord

63

●

Lerjord

25

●

Svær lerjord

0

●

Humus

2

●

Kalkholdig jord

0

9

3

54

15

4

1

Bugten, oplandet og den menneskelige
påvirkning
Afgrænsningen af oplandet til Køge Bugt følger i store træk oplandet til Tryggevælde Å,
som afvander hele den nordlige del af Stevns
og strækker sig vestover til Haslev. Endvidere
omfatter oplandet enkelte mindre vandsystemer med direkte tilløb til Østersøen. Hele
oplandet er på 352 km2, hvoraf vandløbsoplandet til Tryggevælde Å alene udgør de 295
km2. Oplandet udgør den nordøstlige afgrænsning mod vanddistriktet for HUR
(Hovedstadens Udviklings Råd).

Der findes en række badeområder langs kysten.
Jordtyperne i områder domineres af sandblandet lerjord og lerjord, som udgør knap
90% af jordtyperne på de dyrkede arealer.
Jordtypesammensætningen er ret homogen i
forhold til fordelingen for vanddistrikt 35 som

Figur 2.9.1 Arealanvendelsen i oplandet til Køge
Bugt. Kortmateriale (Danmarks Miljøundersøgelser
(Corine kortlægningen) og Storstrøms, Vestsjællands
og Roskilde amter).
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Figur 2.9.2 Punktkilder og

helhed (se jordtypekort, afsnit 1.1, fig. 1.1.2
samt tabel 2.9.1).

fysiske forstyrrelser i Køge
Bugt.

74% af oplandet anvendes til landbrug., mens
andelen af skov og naturområder udgør 15%.
Fordelingen svarer således til fordelingen i
vanddistrikt 35 som helhed. Andelen af vådområder er forholdsvis lav med en dækningsprocent på kun 1% mod 3% for hele
vanddistriktet. Hovedparten af de tilbageværende vådområder er knyttet til ådalene ved
Tryggevælde Å og Stevns Å.
Bebyggelse og tekniske anlæg udgør tilsammen 9% af oplandsarealet, og omfatter bl.a.
byerne Hårlev, Dalby og Karise.
Punktforureninger
Der findes 8 kommunale renseanlæg i oplandet med en samlet belastning på 25.000 PE,
hvilket svarer til 4% af den samlede belastning på kommunale renseanlæg i vanddistrikt
35. Derudover findes der 3 private renseanlæg med en samlet belastning på 140 PE, 2
virksomheder med direkte udledning, 1 mindre virksomhed med udledning af spildevand
fra produktionsprocesser, 4 afværgeudledninger samt 11 ejendomme med egen vaskeplads til landbrugs- og entreprenørkøretøjer
eller lignende.

grundvandet, idet drænvand fra marker og
spildevand fra ejendomme i det åbne land ledes direkte ned til grundvandet.
Figur 2.9.3 Kendte grundvandstruende jordforureninger, muligt grundvands- og/eller overfladevandstruende slaggeud-

Strøby Ladeplads Renseanlæg i Roskilde
Amt er det største kommunale renseanlæg i
oplandet med en belastning på 10.000 PE.
Anlægget udleder direkte til Køge Bugt.

læg og tilledning af forurenet vand til grundvandet (nedhældningsbrønde) i oplandet til Køge
Bugt.

Omya A/S, Stevns Kridtbrud er den virksomhed med størst udledning i oplandet. Det er
især suspenderet stof og tungmetaller, der udledes fra virksomheden og den udleder direkte til Køge Bugt.
Der foregår råstofindvinding i bugten.
I oplandet findes der 51 kendte forureninger,
som kan true enten grundvand eller overfladevand. Af disse er 65% kortlagte som muligt
grundvandstruende jordforureninger, mens
resten er muligt grundvands- og/eller overfladevandstruende slaggeudlæg. I den østlige del
af oplandes findes en række "nedhældningsbrønde" som udgør en forureningskilde til
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Tabel 2.9.2. Kvælstof og

Kilde

fosforbelastningen fordelt

Kvælstof

Kvælstof

Fosfor

Fosfor

ton

kg/ha

ton

kg/ha

på kilder i afstrømnings-

Renseanlæg

23

0,7

3,4

0,10

område Køge Bugt.

Regnbetingede udløb

2

0,1

0,5

0,01

Mængderne er beregnet

Industri

3

0,1

0,5

0,01

som et gennemsnit for

Spredt bebyggelse

8

0,2

1,7

0,05

perioden 1995-2003.

Naturbidrag

85

2,4

3,3

0,09

450

12,7

3,5

0,10

Landbrug

4,1%
0,5%

0,3%
Renseanlæg

1,3%
15,0%

Regnbet. udløb
Spredt bebyg.
Natur
Landbrug
Industri

78,8%

Figur 2.9.4 Kvælstofbelastningen til Køge Bugt for-

Figur 2.9.5 Fosforbelastningen til Køge Bugt for-

delt på kilder.

delt på kilder.

Figur 2.9.6 Husdyrtæthe-

Arealpåvirkninger
Den samlede næringssaltbelastning til Køge
Bugt er 567 ton kvælstof og 13 ton fosfor.
Omkring 80% af kvælstoffet kommer fra
landbrug (fig. 2.9.4), mens hovedkilden til
fosforbelastningen er spildevand fra husstande i byerne og landbruget (fig. 2.9.5).

den i oplandet til Køge
Bugt (2003). Husdyrtætheden på en ejendom er beregnet ud fra husdyrholdets størrelse, som registreres i det centrale husdyrregister (CHR) og størrelsen af ejendommens

Husdyrtætheden er på godt 0,4 DE/ha.

jordtilliggende oplyst i
hektarstøtte-ansøgningen

Kvantitative påvirkninger af vand
I oplandet indvindes der 2,5 millioner m3
grundvand/år. Ca. 30% af denne indvinding
forsyner byer som Hårlev, Dalby, St. Heddinge og Karise. I området omkring St. Heddinge er ressourcen presset pga. forurening.
Det skyldes bl.a. ringe naturlig beskyttelse af
grundvandsressourcen.

(oplysninger herfra er registreret i det generelle
landbrugsregister - GLR).
I beregningen er der ikke
taget hensyn til overførsel
af husdyrgødning mellem
forskellige bedrifter.

Indvinding af overfladevand sker fra et industrianlæg, som indvinder omkring 380.000 m3
overfladevand om året til grundvandssænkning. Dette svarer til 20% af den samlede
indvinding af overfladevand i hele distriktet.

[ 90 ]

2.1 Afstrømningsområde Smålandsfarvandet

2.9 Afstrømningsområde Køge Bugt

Koncentrationen af næringsstoffer er generelt
på niveau med det øvre lag i Østersøen, hvilket betragtes som en relativ lav koncentration. Når miljøtilstanden på trods deraf ikke
lever op til sin målsætning, hænger det sammen med, at der passerer store mængder af
næringsstoffer igennem området. Dertil kommer, at der til den sydlige del af bugten er et
relativt stort opland, og dermed en betydelig
tilførsel af næringsstoffer.
Undervandsplanterne i den sydlige del af Køge Bugt består blandt andet af pæne mængder af ålegræs, som står i store sammenhængende bede ud til mere end 5 meters dybde.
Trådalger forekommer overalt i den sydlige
del af bugten i store mængder. De mange
trådalger hæmmer vækst og udbredelse af de
fastsiddende undervandsplanter og er medvirkende til en forringelse af miljøtilstanden i
området. I områder med hård bund findes en
række fastsiddende makroalger, som domineres af én eller få arter. Da de tillige er blandt
de forureningsbetingede arter, indikerer de ligeledes en næringspåvirkning.
Figur 2.9.7 Indvinding af grundvand i oplandet til
Køge Bugt opgjort pr. boring (Storstrøms Amt) eller
pr. anlæg for eksempel et vandværk (Vestsjællands
Amt). Endvidere er der vist tilledning af forurenet
vand til grundvandet (nedhældningsbrønde).

Havet
Køge Bugt ligger i den sydlige del af Øresund
og er en del af Østersøen. Gennem Øresund
strømmer der store mængder vand igennem
området, og der optræder 3 forskellige vandmasser i Køge Bugt: overflade- og bundvand
fra Kattegat, samt overfladevand fra Østersøen. Da vandmasserne har forskellig salinitet
og dermed vægtfylde, er vandsøjlen i bugten
ofte lagdelt. Denne lagdeling er dog ikke udtryk for, at der igennem længere tid opholder
sig et stillestående nedre lag i bugten, men
snarere at vand fra Kattegat strømmer igennem området langs bunden.
I den sydlige del af Køge Bugt er der risiko
for længerevarende iltsvind, idet der er en
tærskel, som i et begrænset område kan fastholde bundvand i længere tid. Dette var tilfældet i 2002.
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Hvor der normalt har været en mere alsidig
sammensætning af bunddyr i den sydlige del
af Køge Bugt, gik de fleste arter til grunde
som følge af det kraftige iltsvind i sensommeren 2002. Kun én art af orme blev fundet i
2003. En genetablering af bunddyrsamfundet
er en proces som tager flere år, og den kan
sinkes, hvis der opstår nye perioder med kraftige iltsvind.
Badevandskvaliteten er god ved badeområderne i den sydlige del af bugten.
I Storstrøms Amts regionplan vurderes tilstanden i forhold til forekomst og sammensætning af undervandsplanter og bunddyr.
Selvom dele af området opfylder kravene, så
lever den sydlige del af Køge Bugt som helhed ikke op til målsætningen.
Vandløbene
I oplandet til Køge Bugt er der ét betydende
vandsystem: Tryggevælde Å på Nordstevns,
som løber ud i Køge bugts sydlige del. Tryggevælde Å har det næststørste opland i vanddistrikt 35. Der findes endvidere nogle få
mindre vandløb, der løber til Køge bugt. De
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har dog ikke særlig gode fysisk-kemiske forhold, og dyre- og plantelivet er ikke specielt
varieret.
De mange tilløb til Tryggevælde Å har en noget varieret miljøtilstand. De fleste er regulerede og delvist nedgravede, men ved restaureringer gennem de senere år har flere af de
større tilløb nu så gode fysiske forhold, at ørredbestanden visse steder er delvis selvreproducerende.
58% af vandløb i oplandet er type 1 og kun
41% type 2.1% af vandløbene er type 3.
Vandløbstype 3 findes dog kun i større vandsystemer. Vandløbene har altså generelt en
lille bredde, er korte i deres åbne forløb og
har et lille opland. Således spiller det ind på
typologiseringen, at adskillige af tilløbene til
Tryggevælde Å er rørlagte fra deres udspring
og nedstrøms på lange strækninger.
I forhold til nugældende regionplan har 20%
af vandløbsstationerne en tilfredsstillende
miljøtilstand, hvilket ligger noget lavere end
gennemsnittet for vanddistrikt 35 som helhed
(fig. 2.9.8).
Figur 2.9.8 Fordelingen af
vandløb med tilfredsstillende og ikke tilfredsstillende miljøtilstand i henholdsvis afstrømningsom-

Kun 28% af vandløbsstationerne har en tilfredsstillende fiskebestand i forhold til nugældende regionplan. Den nedre del af selve
Tryggevælde Å har dog en arts- og individrig
fiskebestand, der er grundlag for et intensivt,
rekreativt fiskeri med stang.
Der er kun ganske få delvise faunaspærringer
tilbage i Tryggevælde Å. I de senere år er der
foretaget flere gensnoninger/restaureringer i
tilløb til Tryggevælde Å.

råde Køge Bugt og i hele
vanddistrikt 35.

71% af vandløbene i oplandet har tilfredsstillende fysiske forhold, hvilket ligger væsentligt
over gennemsnittet for vanddistrikt 35 som
helhed (fig. 2.9.9).
Afstrømningsområde Køge Bugt er det område i vanddistrikt 35, som har flest vandløb
med tilfredsstillende fysiske forhold. I den
del af oplandet, der ligger i Roskilde og Vestsjællands amter er der dog ikke foretaget en
tilsvarende vurdering, hvorfor man kun med
forbehold kan sammenligne de fysiske forhold i det samlede opland for Tryggevælde Å
med resten af vanddistrikt 35.

Figur 2.9.9 Fordelingen
af vandløbsstationer med
tilfredsstillende og ikke
tilfredsstillende fysiske
forhold i henholdsvis
afstrømningsområde
Køge Bugt og i hele vanddistrikt 35.
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Søerne
5 målsatte søer i vanddistriktet afvander til
Køge Bugt: Gjorslev Møllesø og Dybsø har
afløb via Møllerenden og Sigerslev Mose, Ejlemade Sø samt Ulse Sø indgår i Tryggevælde
Å-systemet.

Tabel 2.9.3 viser størrelsesfordelingen af søerne i oplandet. Området indeholder flere hundrede, hovedsageligt mindre søer, hvis tilstand ikke er kendt. Kun i de 5 målsatte søer
er der ført regelmæssigt tilsyn.
Gjorslev Møllesø er stadig præget af tidligere
tiders tilledning af husspildevand via Møllerenden. Denne tilledning er nu afskåret. Et
mindre fald i fosforkoncentrationen har endnu ikke givet et lavere klorofylindhold og en
bedre sigtdybde. En sparsom undervandsvegetation har tilsyneladende svært ved at finde
fodfæste. Dybsø ligger umiddelbart nord for
Møllesø, og tidligere er vandet herfra løbet
gennem søen. Ved omlægningen af Møllerenden blev afløbet fra Gjorslev Møllesø ført
uden om søen. Dybsø har ligesom sin nabosø
stadig et højt fosforindhold, som forhåbentlig
med tiden vil blive skyllet ud. Søerne er målsat med generel målsætning i regionplanen,
men ingen af dem opfylder målsætningen.
Begge søer tilhører søtype 9.
Søen i Sigerslev Mose er opstået som resultat
af tørvegravning. Selv om søen ikke har overjordiske tilløb, må dens meget høje indhold af
fosfor været tilført med Sigerslev By`s spildevand, som først i 1987 blev afskåret. Overfladevand og et overløbsbygværk påvirker muligvis stadig søen. Fiskebestanden består udelukkende af karuds, som er den meste hårdføre af de danske ferskvandsfisk. Vandstanden
holdes kunstigt lav, idet vandet pumpes til
Tryggevælde Å-systemet. Søen tilhører søtype 9. Den er målsat med lempet målsætning,
men kan ikke opfylde målsætningen.
Ejlemade Sø og Ulse Sø tilhører henholdsvis
søtype 9 og 10. Ulse Sø har skærpet målsætning i Vestsjællands Amt´s regionplan, mens
Ejlemade sø har generel målsætning. Ingen af
Afstrømningsområde
Køge bugt

0,01 – 0,1 ha
1151

søerne opfylder målsætningen. Ulse Sø indgår
i et internationalt naturbeskyttelsesområde.

2.10 Karakterisering af grundvand
I dette afsnit gives en overordnet beskrivelse
af grundvandsforekomsterne i vanddistriktet
og sammenhængen med vandløb og hav.
Grundvandsforekomster
Beliggenheden af primære og sekundære
grundvandsforekomster i vanddistriktet er
vist på figur 2.10.1 og 2.10.2.
Primære grundvandsforekomster
De primære grundvandsforekomster findes
hovedsagelig i kalken. Undtaget herfra er
nogle større områder midt på Lolland, på Falsters sydspids og i den nordvestlige del af
vanddistriktet på Sjælland, hvor grundvandet
findes i større sammenhængende sandlag.
På den sydvestlige del af Lolland findes der
ingen større grundvandsforekomster. Undergrunden består her af ler (bentonit), som ikke
indeholder grundvand i nævneværdig mængde. Tilsvarende gælder et smalt nord-sydgående område vest for Karise kaldet ”Karise-dalen”, som er en underjordisk, lerfyldt dal,
samt et smalt område nord for Nakskov.

Lokalt i vanddistriktet er der mindre områder, hvor der er problemer med saltvandspåvirket grundvand. Det gælder for eksempel
ved Marielyst på Falster og enkelte steder på
Lolland. Nogle områder er så saltvandspåvirkede, at grundvandet er uegnet til drikkevand. Det gør sig gældende for de mindre
grundvandsforekomster ved Barmosen nord
for Vordingborg, ved Menstrup nordvest for
Næstved, samt for en mindre grundvandsforekomst centralt på Falster og på Nordøstlolland.
Andre naturligt forekommende stoffer i
grundvandet kan også give problemer med
drikkevandskvaliteten. På Møn har grundvandet således et stort indhold af fluorid, ammonium og andre naturligt forekommende

0,1-1,0 ha

1,0-5,0 ha

Oplandsstørrelse, km2

Tabel 2.9.3 Antal og stør-

101

9

352

relsesfordeling af søerne i
oplandet til Køge Bugt samt
størrelsen af oplandet.
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