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
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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
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Figur 2.10.1 Udbredelsen
af primære grundvandsforekomster og angivelse
af magasinbjergart. Desuden vises, om grundvandsforekomsten har kontakt
til overfladevand (vandløb, søer) eller direkte afstrømning til havet.

stoffer, som vanskeliggør vandbehandlingen
på vandværket. I den nordvestligste del af
vanddistriktet ved Fuglebjerg, hvor kalken
ligger meget dybt, er der også problemer med
vandkvaliteten.
Flere steder i vanddistriktet findes der mindre, sekundære grundvandsforekomster i
sandlag.Disse grundvandsforekomster har
mindre betydning for drikkevandsforsyningen, da der sjældent indvindes vand herfra til
almen vandforsyning.
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Kontakt til overfladevand
I vanddistriktets nordligste del af Sjælland og
i området sydvest for Næstved og til Ørslev i
syd bidrager de primære grundvandsforekomster i kalken hovedsageligt med vand til
henholdsvis Suså og Tryggevælde Å vandløbssystemer og til f.eks. Fladsåen.
De centralt beliggende, primære grundvandsforekomster på Lolland og Falster bidrager
hovedsageligt med vand til vandløb. Det gælder vandløb som f.eks. Flintinge Å, Halsted
Å, Tingsted Å og Fribrødre Å, samt Nord- og
Sydkanalen.
2.10 Karakteristik af grundvand

Figur 2.10.2 Udbredelsen
af sekundære grundvandsforekomster og
angivelse af magasinbjergart. Desuden vises
om grundvandsforekomsten har kontakt til overfladevand (vandløb, søer)
eller direkte afstrømning
til havet.

På Møn er der få vandløb. Det meste grundvand fra de primære grundvandsforekomster
i kalken strømmer derfor direkte til havet
uden at bidrage til vandløb.

lige og vestlige del af Falster er større områder, hvor grundvandet strømmer til Storstrømmen/Grønsund og Østersøen.

Nordvest for Næstved og på Nordlolland
strømmer grundvandet til Smålandsfarvandet, på Sydstevns og sydøst for Bårse på Sjælland findes der områder, hvor grundvandet
strømmer direkte til Fakse Bugt. På Østlolland og Vestfalster er der grundvandsafstrømning til Guldborgsund, mens der på den nor

Selv om de sekundære grundvandsforekomster generelt ikke har den store betydning for
drikkevandsforsyningen, så kan de kan have
stor betydning for vandløb, da de kan bidrage
med væsentlige mængder grundvand til disse.
Således menes de sekundære grundvandsforekomster i sandet at bidrage med væsentlige mængder af grundvand til bl.a. Tubæk og
Saltø Å.
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Figur 2.10.3 Tykkelsen af
beskyttende lerlag over
primære grundvandsforekomster.

Beskyttelse af grundvandet
Grundvandet beskyttes af lerlagene oven på
grundvandsforekomsterne mod oven fra
kommende forurening. Figur 2.10.3 og 2.10.4
viser, hvor tykke lerlagene er i vanddistriktet.
Det ses, at grundvandet i området generelt er
godt beskyttet af ler, men der er også områder med ringe til moderat beskyttelse. På
Stevns er der store områder, hvor lerlagene
giver ringe beskyttelse. Det samme gør sig
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gældende i et område syd for Nykøbing Falster, samt på Lolland i et bælte fra Sakskøbing til Flintinge og østover.
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Figur 2.10.4 Tykkelsen af
beskyttende lerlag over
sekundære grundvandsforekomster.
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